
Oletko koskaan kysynyt elämäsi 
miehiltä minkälainen heidän 
täydellinen päivänsä olisi? Monet 
varmasti sanoisivat, että heille paras 
päivä on sellainen, jossa ei ole 
tehtävälistoja, määräaikoja ja kiirettä. 
dōTERRA Amavi™ Gift Set on luotu 
auttamaan miehiä huolehtimaan 
itsestään, hidastamaan tahtia ja 
arvostamaan elämää. 

Pakkaus on saatavilla rajoitetun ajan 
ja sisältää seuraavat tuotteet: 
dōTERRA Amavi™ Touch -sekoitus, 
Onyx Balance -kylpysaippua, 
dōTERRA Amavi™ -partavesi, 
partasuti, sisalkankainen pesuliina ja 
sekoituskulho lastalla. 

Nimi "Amavi" on lainattu latinankielisestä 
lauseesta "Veni, Vidi, Amavi", joka 
suomennettuna kuuluu "Tulin, näin, 
rakastin". Lause kiteyttää ajatuksen, jonka 
mukaan elämä on kokemisen arvoinen 
matka ja jossa kaikesta voi löytää iloa.

Tämä ainutlaatuinen eteeristen öljyjen sekoitus sisältää Eremophila mitchellii -kasvin öljyä, palsamipihtaa, mustapippuria, 
hinoki-puuta ja patsulia. dōTERRA Amavi™ on tällä hetkellä ainoa dōTERRA-sekoitus, jossa on käytetty Eremophila mitchellii 
-kasvin öljyä ja näin ollen ainoa keino päästä nauttimaan kasvin ainutlaatuisesta tuoksusta. Amavin pohjatuoksu rauhoittaa, 
kohottaa mielialaa ja parantaa keskittymiskykyä. Amavi Touchin mustapippuri puolestaan lievittää hermostuneisuutta 
ja ahdistuneisuutta.

Samalla sekoitus rauhoittaa ärtynyttä ihoa ja tekee siitä terveen näköisen. Puuöljyt rauhoittavat ja silottavat ihoa yrttien pitäessä 
sen nuorekkaan näköisenä.

ESITTELYSSÄ UUSI dōTERRA 
AMAVI™ GIFT SET*

dōTERRA Amavi™ Touch

*Pakkaus on saatavilla vain Euroopassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

The Amavi Gift Set

dōTERRA Amavi™ -partavesi rauhoittaa ihoa parranajon jälkeen. Se kosteuttaa ihoa normaalia partavettä enemmän ja auttaa sitä palautu-
maan parranajon aiheuttamalta ärsytykseltä. Lisäksi se tekee ihosta kiinteämmän ja nuorekkaamman näköisen. Partavesi ehkäisee 
ennenaikaisen ikääntymisen merkkejä ja silottaa juonteita.

Touch-sekoituksen tapaan partavesi sisältää Eremophila mitchellii -kasvin öljyä, teepuuta, palsamipihtaa, piparminttua ja litsiä. 
Koostumus on kevyt, imeytyy nopeasti eikä jätä ihoa rasvaisen tuntuiseksi. Suositellaan käytettäväksi aamuisin parranajon jälkeen ja 
iltaisin ennen nukkumaanmenoa.

dōTERRA Amavi™ -partavesi

Käsintehdyn näköisessä kylpysaippuassa on mukana suosittua dōTERRA Balance™ -öljysekoitusta. Onyx Balance -kylpysaippua on 
kasvipohjainen afrikkalainen musta saippua, jossa on luonnossa esiintyvää E-vitamiinia sekä sheapähkinävoita, kookosöljyä ja 
palmuydinöljyä ainutlaatuisena yhdistelmänä.

Toisin kuin toiset, ihoa kuivattavat saippuat, Onyx Balancen kosteuttavat ainesosat virkistävät koko kehon tehden siitä samalla 
syväpuhtaan. Pesemisen lisäksi saippuaa voidaan käyttää parranajon apuna.

Onyx Balance -kylpysaippua 


