
Har du någonsin frågat männen i ditt 
liv hur en perfekt dag ser ut? Många 
män skulle säga att den bästa dagen är 
en som är fri från att göra-listor, 
deadlines och stress. dōTERRA Amavi™ 
Gift Set har skapats för att hjälpa män 
att ta hand om sig själva, ta det lugnt 
och njuta av livet. 

Det nya tidsbegränsade kitet inkluderar 
blandningen dōTERRA Amavi™ Touch, 
Onyx Balance badtvål och dōTERRA 
Amavi™ Aftershave Lotion, tvättlapp av 
sisal och mixingskål med spatel. 

Namnet ”Amavi” kommer från den 
latinska frasen ”Veni, Vidi, Amavi” som 
betyder Jag kom, jag såg, jag älskade. 
Uttrycket fångar tanken att livet är en 
resa som ska avnjutas och att det finns 
glädje i alla ting.

Den här unika blandningen inkluderar de essentiella oljorna Buddha Wood, Balsam Fir Wood, Black Pepper, Hinoki och Patchouli. 
Budda Wood är unik för dōTERRA Amavi™-blandningen och är det enda sättet att uppleva den unika doften av Buddha Wood från 
dōTERRA. Den jordande doften av Amavi samarbetar med kroppskemin för att lugna, lyfta och fokusera sinnet. Svartpepparoljan i 
Amavi Touch kan hjälpa till att stilla nerverna och ångestkänslor.

Blandningen är formulerad att lindra irriterad hud och främja ett hälsosamt utseende. Träoljorna hjälper till att lugna och lindra, 
medan örtoljorna främjar ett ungdomligt utseende.

VI PRESENTERAR NYA 
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*

dōTERRA Amavi™ Touch

*Det är bara tillgängligt i Europa så länge lagret räcker.

The Amavi Gift Set

dōTERRA Amavi™ After Shave Lotion är lugnande och lindrande för huden. Den går utöver en vanlig aftershave eftersom den är 
starkt återfuktande och minskar utseendet på huddefekter. Den stimulerar också till en känsla av fastare, mer ungdomlig hud. Den 
hjälper till att sakta ned för tidiga ålderstecken och utseendet på rynkor.

I likhet med Touch-blandningen, används de essentiella oljorna Buddah Wood, Tea Tree, Balsam Fir, Peppermint och Litsea Cubeba i 
after shave-lotionen. Blandningen är lätt, utan att vara fet, och absorberas snabbt av huden. Den är perfekt att använda på 
morgonen efter rakningen samt före sänggående.

dōTERRA Amavi™ After Shave Lotion

Tvålen har ett handgjort utseende och inkluderar den populära blandningen dōTERRA Balance™. Onyx Balance Bath Bar är en 
afrikansk svart tvål som tillverkas av växtbaserade ingredienser med naturligt förekommande E-vitamin. Den inkluderar en unik 
kombination av sheasmör, kokosolja och palmolja.

Vissa badtvålar kan torka ut huden, men Onyx Balance Bath Bar med sina återfuktande ingredienser och djuprenande egenskaper 
återupplivar och fräschar upp hela kroppen. Tvålen är också perfekt för en slät rakning.

Onyx Balance Bath Bar


