The Amavi Gift Set
VI PRÆSENTERER DEN NYE
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*
Har du nogensinde spurgt mændene i
dit liv, hvordan en ideel dag ville se ud
for dem? Mange mænd ville sige, at
den bedste dag for dem ville være en,
der er fri for huskelister, deadlines og
stress. dōTERRA Amavi™ Gift Seter
blevet skabt til at hjælpe mænd med at
passe på dem selv, sætte farten ned og
sætte pris på livet.
Dette nye kit findes kun i en
begrænset periode og inkluderer
blandingen dōTERRA Amavi™ Touch,
Onyx Balance Badebar og
dōTERRA Amavi™ Aftershave Lotion,
barberbørste, sisal-vaskeklud og
blandingsskål med spatel.
Navnet »Amavi« kommer fra det
latinske ordsprog »Veni, Vidi, Amavi«,
hvilket betyder: »Jeg kom, jeg så, jeg
elskede.« Ordsproget indkapslet idéen
om, at livet er en rejse, som skal opleves,
og at glæden kan findes i alting.

dōTERRA Amavi™ Touch
Denne unikke blanding består af de æteriske olier buddha wood (falsk sandeltræ), balsam-gran, sort pebertræ, hinoki og patchouli.
Buddha wood-olie (falsk sandeltræ) anvendes i øjeblikket eksklusivt i blandingen dōTERRA Amavi™ blend, og er den eneste måde
at opleve den unikke aroma fra buddha wood (falsk sandeltræ) fra dōTERRA på. Aromaen af Amavi hjælper dig med at finde
jordforbindelsen og arbejder med hver enkelt persons kemi for at berolige, opløfte og give sindet fokus. Indholdet af sort peber i
Amavi Touch kan hjælpe med at berolige uønskede nerver eller ængstelige følelser.
Denne blanding er også sammensat til at lindre irriteret hud og støtte et sundt udseende. Træolierne hjælper specifikt med at
berolige og lindre, mens urterne hjælper med at fremme et ungdommeligt udseende.

dōTERRA Amavi™ Aftershave Lotion
The dōTERRA Amavi™ Aftershave Lotion er lindrende og beroligende for huden. Den har mere at byde på end det du forventer fra en
gennemsnitlig aftershave samt giver intens fugtighed og reducerer fremkomsten af urenheder for en glat hud. En ekstra bonus er, at den
også fremmer et udglattet og ungdommeligt udseende. Den hjælper med at udsætte aldringstegn og reducere forekomsten af rynker.
Ligesom med Touch-blandingen anvendes de æteriske olier buddha wood (falsk sandeltræ), tea tree-olie, balsam-gran, pebermynte og
litsea cubeba-frugtolie i denne aftershave. Formlen er let og fedter ikke, og den absorberes hurtigt af huden. Den er ideel at bruge hver
morgen efter barbering og hver aften inden sengetid.

Onyx Balance Badebar
Denne rå badebar, som ser håndlavet ud, inkluderer den evigt populære blanding dōTERRA Balance™. Onyx Balance Badebar er en
afrikansk sortsæbe, som er udvundet af naturlige ingredienser med naturligt forekommende e-vitamin. Den inkluderer en unik
kombination af sheasmør, kokosolie og palmekerneolie.
Mens nogle badebarer udtørrer huden, opkvikker og forfrisker Onyx Balance Badebar hele din krop for en dybderensende
oplevelse, takket være sine fugtgivende ingredienser. Uden for badet er baren også ideel at bruge til barbering.
*Den er tilgængelig eksklusivt i Europa, så længe lager haves.

