
I-ai întrebat vreodată pe bărbaţii din 
viaţa ta cum ar arăta ziua lor ideală? 
Mulţi bărbaţi ţi-ar spune că cea mai 
bună zi pentru ei ar fi una fără treburi 
de făcut, fără termene limită și grabă. 
dōTERRA Amavi™ Gift Set a fost creat 
pentru a ajuta bărbaţii să aibă grijă de 
propria stare de bine, să se relaxeze și 
să aprecieze viaţa. 

Acest nou set în ediţie limitată include 
amestecul dōTERRA Amavi™ Touch, 
săpunul de baie Onyx Balance și 
loțiunea aftershave dōTERRA Amavi™, 
o perie de bărbierit, un prosop din sisal 
și un recipient de pregătire cu spatulă. 

Denumirea „Amavi” provine din expresia 
latină „Veni, Vidi, Amavi”, care se traduce 
ca „Am venit, am văzut, mi-a plăcut”. 
Expresia include ideea că viaţa este o 
călătorie de care trebuie să te bucuri, iar 
bucuria poate fi găsită în toate lucrurile.

Acest amestec unic este creat din uleiurile esenţiale buddha (lemn), brad canadian (lemn), piper negru (fruct), hinoki și patchouli. 
Uleiul Buddha (lemn) apare în prezent numai în amestecul dōTERRA Amavi™ și este singura modalitate pentru a experimenta 
aroma unică a acestui ulei de la dōTERRA. Această aromă stabilizatoare a amestecului Amavi acţionează în sinergie cu chimia 
fiecărui individ creând o atmosferă care calmează, revigorează și sporește capacitatea de concentrare a minţii. Conţinutul de ulei 
piper negru din Amavi Touch poate contribui la calmarea stărilor tensionate sau a senzaţiilor de anxietate.

Amestecul este, de asemenea, formulat pentru a calma pielea iritată și pentru a-i susţine aspectul sănătos. Uleiurile lemnoase 
contribuie în mod specific la calmare și relaxare, în timp ce ierburile contribuie la susţinerea unui aspect întinerit.

ÎȚI PREZENTĂM NOUL  
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*

dōTERRA Amavi™ Touch

*Este disponibil exclusiv în Europa, în limita stocului disponibil.

The Amavi Gift Set

Loţiunea aftershave dōTERRA Amavi™ are efecte calmante și liniștitoare asupra pielii. Este mult mai mult decât te-ai aștepta din 
partea unei loţiuni după ras obișnuite, oferind hidratare intensă și diminuând apariţia iritaţiilor pentru a obţine un aspect fin. Un 
beneficiu suplimentar este acela că susţine, de asemenea, aspectul întinerit și tonifiat al pielii. Contribuie la atenuarea aspectului 
semnelor premature de îmbătrânire și reduce vizibilitatea ridurilor.

În mod similar amestecului Touch, uleiurile esențiale utilizate în Loțiunea aftershave sunt uleiul Buddah (lemn), uleiul Arbore de ceai, 
uleiul Brad de balsam, uleiul Mentă și uleiul Litsea Verbină exotică (fruct). Formula este ușoară, non-grasă și se absoarbe rapid în 
piele. Este ideală pentru utilizare în fiecare dimineaţă după bărbierit și seara înainte de culcare.

Loțiunea aftershave dōTERRA Amavi™

Acest săpun de baie din ingrediente vegetate, cu aspect „handmade”, include popularul amestec dōTERRA Balance™. Săpunul de 
baie Onyx Balance  este un săpun negru african, obţinut din ingrediente din plante, cu vitamina E naturală. Include o combinaţie 
unică de unt de nuci de Shea, ulei de cocos și ulei din miez de palmier.

În timp ce unele săpunuri de baie pot părea că usucă pielea, mulţumită ingredientelor sale hidratante, săpunul de baie Onyx Balance 
va conferi o senzaţie de revigorare și reîmprospătare întregului corp pentru o experienţă profundă de curăţare. Când nu îl folosești la 
duș, săpunul poate fi folosit pentru un bărbierit precis și perfect.

Săpunul de baie Onyx Balance


