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ISAGENIX 
AANVULLING OP HET BELEID EN DE PROCEDURES  

NALEVINGSRICHTLIJNEN INZAKE COLLAGEN ELIXIRTM 

Isagenix’s Collagen Elixir is één van de bestverkochte producten van het bedrijf. Met al het enthousiasme rond het product  
begrijpen we dat vele onafhankelijke Isagenix Associates informatie daarover willen delen op sociale media en elders.  
Het doel van dit document is richtlijnen te verstrekken over hoe informatie over Collagen Elixir kan worden gedeeld.  
Dit draagt bij aan de veiligheid van ons bedrijf en jouw business. 

Hier volgen enkele ‘aangetoonde claims’ voor Collagen Elixir 
 • Consumeer dagelijks 
 • 5 gram zeecollageen per portie 
 •  Eeuwenoude plantkundige mix van gojibessen, acerolabessen, aloë vera en kamille natuurlijke botanische ingrediënten 

levert de belangrijkste vitaminen, mineralen en antioxidanten ter bevordering van een gezonde huid 
 • Bron van vitamine C, zink en biotine ter ondersteuning van gezond haar en een gezonde huid en gezonde nagels*

En hier volgen enkele richtlijnen inzake ‘ervoor’- en ‘erna’-foto’s: 

1.   Sluit altijd de volgende disclaimer duidelijk bij aan de foto:  
Resultaten niet gegarandeerd. Consumeer één flesje per dag gedurende minstens 30 dagen voor het beste resultaat.1    

2.  Deel echte resultaten— mits de resultaten in overeenstemming zijn met aangetoonde claims. Post geen resultaten die 
eenvoudigweg niet geloofwaardig zijn. Zelfs als je alle normen in dit richtlijndocument nakomt, houd in gedachten dat foto’s 
die een buitengewone en ongelooflijke transformatie tonen, wellicht niet geloofwaardig overkomen. 

3.  Zorg dat ‘ervoor’- en ‘erna’-foto’s die je post, niet aangeven dat getoonde resultaten werden bereikt na gebruik van Collagen 
Elixir tijdens minder dan 30 dagen. Denk er bij het delen van ‘ervoor’- en ‘erna’-foto’s aan dat we ons moeten richten op de 
kenmerken van het product en niet moeten verwijzen naar fysiologische functies van de huid. Benadrukken van de 5 gram 
zeecollageen per portie is oké, maar het is niet aanvaardbaar commentaar te leveren over de structuur van de huid, bijv. 
celvernieuwing, elasticiteit, regeneratie

4. Praktische richtlijnen: 

a. Gebruik indien mogelijk een hoge resolutie-camera.

b. Gebruik dezelfde invalshoek voor de foto’s ‘ervoor’ en ‘erna’.

c. Maak beide foto’s op dezelfde locatie met hetzelfde licht. 

d. Bewerk beide foto’s NIET en pas geen filters toe.  

Richtlijndocumenten van Isagenix beschrijven de huidige denkwijze van het bedrijf aangaande een onderwerp. Isagenix houdt 
zich het recht voor dit document te amenderen of aanvullende richtlijnen te verstrekken waar van toepassing. De normen in dit 
document worden gehandhaafd in overeenstemming met het beleid en de procedures. Omdat elke situatie uniek is, moedigen 
we je aan Isagenix Compliance te raadplegen   
(ComplianceUK@isagenixcorp.com) als je vragen hebt over hoe deze richtlijn of andere richtlijnen van toepassing zou(den) 
kunnen zijn op je situatie.  

1 Zelfs nauwkeurig gepresenteerde en oprechte ervaringen dienen te worden ondersteund door betrouwbare testen die 
aantonen dat klanten die het product gebruiken, resultaten zullen bereiken die vergelijkbaar zijn met de resultaten die te zien 
zijn op de foto’s. 
* Biotine draagt bij aan het onderhoud van normaal haar en een normale huid. Vitamine C draagt bij aan normale collageen-
vorming voor het normaal functioneren van de huid. * Zink draagt bij aan het onderhoud van normaal haar, normale nagels 
en een normale huid.


