
Питали ли сте близките Ви мъже как 
би изглеждал перфектният ден 
според тях? Много мъже биха казали, 
че най-прекрасният ден би бил този 
без задачи за изпълнение, крайни 
срокове и бързане. dōTERRA Amavi™ 
Gift Set е създаден, за да помогне на 
мъжете да се погрижат за себе си, да 
забавят темпото и да се наслаждават 
на живота. 

Този нов комплект, наличен за 
ограничено време, включва бленда 
на dōTERRA Amavi™ Touch, сапуна за 
баня Onyx Balance, лосиона за след 
бръснене dōTERRA Amavi™, четка за 
бръснене, тривка от американска 
агава и купа за смесване със шпатула. 

Името „Amavi“ идва от латинската 
фраза „Veni, Vidi, Amavi“, която в 
превод означава „Дойдох, видях, 
обикнах". Изразът представя идеята, 
че животът е пътуване, което трябва 
да се изпита, и че радостта може да 
бъде открита навсякъде.

Единственият по рода си бленд е съставен от етеричните масла Дървото на Буда, Балсамова ела, Черен пипер, Хиноки и 
Пачули. Маслото от Дървото на Буда може да бъде открито само в бленда dōTERRA Amavi™ и е единственият начин да се 
насладите на уникалния аромат на Дървото на Буда от dōTERRA. Земният аромат на Amavi работи заедно с химията на всеки 
един, за да успокои, ободри и пренасочи ума. Черният пипер, който се съдържа в Amavi Touch може да помогне за 
успокояване на нервите или тревожността.

Блендът е създаден и за да успокоява раздразнената кожа и да подпомогне здравия вид. Дървесните масла помагат за 
успокояването и облекчаването, а билките допринасят за младежкото излъчване.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯТ 
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*

dōTERRA Amavi™ Touch

*Налична е единствено в Европа, до изчерпване на количествата.

The Amavi Gift Set

Лосионът за след бръснене dōTERRA Amavi™ облекчава и успокоява кожата. Той излиза извън рамките на онова, което 
очаквате от един обикновен афтършейв, осигурява интензивна хидратация и намалява появата на дефекти за гладък тен. 
Освен това помага на кожата да изглежда стегната и млада. Спомага за забавяне на преждевременните признаци на стареене 
и намалява появата на бръчки.

Подобно на бленда Touch, етеричните масла, използвани в лосиона за след бръснене са масло от Дървото на Бъда, масло от 
чаено дърво, Балсамова ела, масло от мента и масло от Litsea Cubeba. Формулата е лека и не е мазна, освен това попива бързо 
в кожата. Лосионът е идеален за използване всяка сутрин след бръснене и вечер преди лягане.

Лосион за след бръснене dōTERRA Amavi™ 

Този суров, ръчно изработен сапун за баня включва популярния бленд dōTERRA Balance™. Сапунът за баня Onyx Balance е 
африкански черен сапун, направен от растителни съставки, пълни с витамин Е. Включва уникална комбинация от масло от 
шеа, кокосово масло и масло от палмови ядки.

Докато някои сапуни изсушават кожата, благодарение на овлажняващите си съставки сапунът за баня Onyx Balance ободрява 
и освежава цялото Ви тяло и Ви предоставя усещане за дълбоко почистване. Сапунът може да се използва не само в банята, а 
и за перфектно бръснене.

Сапун за баня Onyx Balance 


