The Amavi Gift Set

BEMUTATJUK AZ ÚJ
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*
AJÁNDÉKCSOMAGOT
Megkérdezte már valaha férfi ismerőseit,
milyennek képzelnek egy tökéletes
napot? Sok férfi azt válaszolná, hogy a
legjobb napon nem lennének teendők,
sem határidők, sem kapkodó rohanás. A
dōTERRA Amavi™ Gift Set azzal a
szándékkal készült, hogy segítsen a
férfiaknak átadni önmagukat egy kis
ápoló gondoskodásnak, lelassítani, és
kiélvezni az élet szépségeit.
Ez az új, korlátozott ideig kapható
csomag magában foglalja a dōTERRA
Amavi™ Touch keveréket, egy
Onyx Balance szappant, egy dōTERRA
Amavi™ borotválkozás utáni balzsamot,
egy borotvapamacsot, egy szizálkender
arctörlőt és egy keverőtálat spatulával.

dōTERRA Amavi™ Touch

Az „Amavi” a latin „Veni, Vidi, Amavi”
mondásból származik, melynek jelentése
„Jöttem, láttam, szerettem”. A
kifejezésben ott rejlik az elképzelés, mely
szerint az élet egy út, amelyet végig kell
járnunk, úgy, hogy közben bármiben
örömünket lelhetjük.

Ez az egyedülálló keverék buddhafa, balzsamfenyő, fekete bors, hinoki és pacsuli esszenciális olajokból készül. A buddhafa jelenleg
egyedülálló módon csak a dōTERRA Amavi™ keverékben található meg, így kizárólag általa tapasztalható meg a dōTERRA ezen olajának
sajátos aromája. Az Amavi kiegyensúlyozó aromája minden ember kémiájával egyedi módon lép reakcióba, hogy megnyugtasson,
felvidítson, és felfrissítse a szellemet. Az Amavi Touch keverékben felhasznált fekete bors nyugtatólag hat az idegekre és a szorongásra.
A keverékben rejlő formula az irritált bőr megnyugtatására és a bőr egészségesebb megjelenésének támogatására is kiváló. A fás
olajak kimondottan a nyugtató, enyhítő hatásukkal segítenek, míg a gyógynövények a fiatalos külsőért felelnek.

dōTERRA Amavi™ borotválkozás utáni balzsam
A dōTERRA Amavi™ borotválkozás utáni balzsam nyugtatja és ápolja a bőrt. Többet tud, mint ami a szokásos borotválkozás utáni
szerektől elvárható, hiszen intenzíven hidratál, és a pattanások megjelenését csökkentve sima arcbőrről gondoskodik. Ezen kívül a
feszesebb és fiatalosabb bőrhöz is hozzájárul. Segít lelassítani az öregedés korai jeleit, és késlelteti a ráncok megjelenését.
A Touch keverékhez hasonlóan a borotválkozás utáni balzsamban használt esszenciális olajok is a buddhafa, a teafa, a
balzsamfenyő, a borsmenta és a litsea cubeba gyümölcsének olaja. Ez a formula könnyed, nem hagy zsíros érzetet, és gyorsan
beszívódik a bőrbe. Ideális a mindennapos reggeli borotválkozás utáni és az esti lefekvés előtti használatra.

Onyx Balance szappan
Ez a nyers, kézműves jellegű szappan minden idők legnépszerűbb keverékével, a dōTERRA Balance™ olajjal készül. Az
Onyx Balance szappan a természetben előforduló E-vitaminnal dúsított és növényi eredetű összetevőket tartalmazó afrikai fekete
szappan. A sheavaj, a kókuszolaj és a pálmamagolaj egyedülálló kombinációját tartalmazza.
Míg egyes szappanok úgy tűnhet, hogy kiszárítják a bőrt, hidratáló összetevőinek köszönhetően az Onyx Balance szappan
mélytisztító hatásával felélénkíti és felfrissíti az egész testet. A szappan a zuhanyzáson kívül a makulátlan borotválkozás ideális
kellékeként is használható.
*Kizárólag Európában kapható a készlet erejéig.

