
Kas olete kunagi mõnelt lähedaselt 
mehelt küsinud, milline oleks tema 
unistuste päev? Paljud vastaksid, et 
parim päev nende jaoks oleks 
kohustuste- ja tähtaegadevaba ning 
ringitormamiseta päev. dōTERRA 
Amavi™ Gift Set on loodud selleks, et ka 
mehed saaksid enda eest hoolt kanda, 
aja maha võtta ja elust rõõmu tunda. 

Piiratud aega müügil olevasse 
komplekti kuuluvad õlisegu dōTERRA 
Amavi™ Touch, seep Onyx Balance, 
dōTERRA Amavi™ habemevesi, 
raseerimispintsel, sisalist pesulapp ja 
spaatliga segamiskauss. 

Nimi Amavi on tuletatud ladinakeelsest 
sententsist „Veni, Vidi, Amavi” ehk tõlkes 
„Tulin, nägin, armastasin”. Soovime 
sellega väljendada mõtet, et elu on 
teekond, mida tuleb täiel rinnal nautida, ja 
rõõmu on võimalik tunda kõigest.

See kordumatu segu on valmistatud emupõõsa, palsamnulu, musta pipra viljade, tömbiokkalise ebaküpressi ja patšuli eeterlikust 
õlist. Emupõõsaõli leiab praegu ainult dōTERRA Amavi™  segust, mis on ainus võimalus nautida selle dōTERRA õli erakordset 
aroomi. Amavi maandav lõhn reageerib inimese kehakeemiaga, aidates tal rahuneda, tunda end optimistlikumana ja paremini 
keskenduda. Amavi Touchis leiduv must pipar aitab leevendada närvilisust ja ärevust.

Segu koostis sobib rahustama ärritunud nahka ja parandama naha üldist väljanägemist. Puiduõlid rahustavad ja leevendavad, 
samas kui taimeõlid tagavad noorusliku väljanägemise.

ESITLEME UUT
KINKEKOMPLEKTI 
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*

dōTERRA Amavi™ Touch

*Komplekti müüakse ainult Euroopas, kuni kaupa jätkub.

The Amavi Gift Set

dōTERRA Amavi™ habemevesi rahustab ja hellitab nahka. See on midagi enamat kui tavaliselt habemeveelt võiks oodata, sest niisutab 
sügavuti, vähendab nahaprobleeme ja muudab naha siledaks. Lisaboonusena pinguldab see nahka ja annab sellele nooruslikuma 
väljanägemise. Habemevesi aeglustab enneaegseid vananemisilminguid ja vähendab kortsukesi.

Habemevesi sisaldab sarnaselt Touchi segule emupõõsa-, teepuu-, palsamnulu-, piparmündi- ja lõhnava litsea viljaõli. Kerge rasvatu 
koostis imendub kiiresti nahka. Sobib ideaalselt hommikuti pärast raseerimist ja õhtuti enne magamaminekut.

dōTERRA Amavi™ habemevesi

Rohmaka käsitööga sarnanev seep sisaldab populaarset segu dōTERRA Balance™. Onyx Balance on musta värvi Aafrika seep, mis 
sisaldab taimseid koostisosi ja looduslikku E-vitamiini. Selle ainulaadsest koostisest leiab võiseemniku pähklivõid, kookosõli ja 
palmituumaõli.

Kui osa seepe on nahka kuivatava toimega, siis niisutava koostisega Onyx Balance’i seep puhastab sügavuti ning virgutab ja 
värskendab kogu keha. Lisaks duši all kasutamisele sobib seep hästi nahalähedaseks raseerimiseks.

Seep Onyx Balance 


