
Ste kdaj koli vprašale moške v vašem 
življenju, kako bi izgledal njihov idealni 
dan? Mnogi moški bi odgovorili, da bi 
bil najboljši dan tisti brez seznama 
opravil, rokov in dirkanja okrog. 
doTERRA Amavi™ Gift Set darilna 
kolekcija je bila ustvarjena, da pomaga 
moškim poskrbeti zase, da se 
upočasnijo in da cenijo življenje. 

Ta nova časovno omejena kolekcija 
vključuje dōTERRA Amavi™ Touch 
mešanico, Onyx Balance trdo milo, 
dōTERRA Amavi™ losjon po britju, 
čopič za britje, krpico za umivanje iz 
sisala in posodico za mešanje 
z žličko. 

Ime “Amavi” prihaja iz latinskega izraza 
“Veni, Vidi, Amavi” , kar v prevodu 
pomeni “Prišel, videl, ljubil.” Izraz zajema 
idejo, da je življenje potovanje, ki ga je 
treba izkusiti in da je mogoče veselje najti 
v vseh stvareh.

Ta edinstvena mešanica vključuje eterična olja Buddha Wood, lesa balzamovca, sadeža črnega popra, japonske paciprese (Hinoki) 
in pačulija. Buddha Wood olje je trenutno izključno del dōTERRA Amavi™ mešanice in je edini način, da lahko izkusite edinstven 
vonj Buddha lesa pri dōTERRAi. Vonj Amavija, ki prizemlji, je skladen s kemijo vsakega posameznika, da ga pomiri, dvigne in 
osredotoči misli. Črni poper Amavi Touch lahko pomaga pomiriti neželene občutke živčnosti in tesnobe.

Mešanica je prav tako oblikovana za pomirjanje razdražene kože in podpira njen zdrav videz. Drevesna eterična olja še posebej 
pomagajo umirjati razdraženost in pomirjati med tem ko zelišča pomagajo spodbujati mladostni videz.

PREDSTAVLJAMO NOVO  
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dōTERRA Amavi™ Touch

*Na voljo je izključno v Evropi do razprodaje zalog.

The Amavi Gift Set

dōTERRA Amavi™ losjon po britju deluje na kožo tako, da umirja razdraženost in jo pomirja. Presega, kar pričakujete od tipičnega losjona 
po britju, saj nudi intenzivno vlaženje in zmanjšuje videz madežev za gladko površino. Dodatni bonus je, da spodbuja tudi bolj čvrst in 
mladosten videz kože. Pomaga upočasniti prezgodnje znake staranja in zmanjšuje videz gub.

Podobno kot v Touch mešanici, so eterična olja, uporabljena v losjonu po britju, eterično olje Buddha Wood, čajevca, balzamovca, 
poprove mete in tropske verbene. Formula daje občutek lahkosti in nemastnosti in se hitro vpije v kožo. Idealna je za uporabo vsako 
jutro po britju in zvečer pred spanjem.

dōTERRA Amavi™ losjon po britju 

To trdo milo, ki izgleda grobo, ročno izdelano, vključuje vedno popularno mešanico dōTERRA Balance™. Onyx Balance trdo milo je 
afriško črno milo, narejeno iz sestavin izvlečkov rastlin, v katerih je naravno prisoten vitamin E. Vključuje edinstveno kombinacijo 
karitejevo maslo, kokosovo olje in olje palmovih jederc.

Med tem ko se zdi da nekatera trda mila izsušijo kožo, bo zahvaljujoč sestavinam, ki vlažijo, Onyx Balance trdo milo poživil in osvežil 
vaše celotno telo za izkušnjo globokega čiščenja. Izven tuša, je milo idealno tudi za uporabo za popolno britje z britvijo.

Onyx Balance trdo milo


