The Amavi Gift Set
VI PRESENTERER DEN NYE
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*
Har du spurt mennene i livet ditt om
hvordan deres perfekte dag ville sett
ut? Mange menn ville nok si at den
beste typen dag de vet er en uten
«to-do»-lister, frister og stress.
dōTERRA Amavi™ Gift Set er laget for å
hjelpe menn med å ta vare på seg selv,
senke farten og sette pris på livet.
Dette settet kommer i begrenset tid,
og inkluderer dōTERRA Amavi™
Touch-blandingen, Onyx Balance
Badesåpe og dōTERRA Amavi™
Aftershave Lotion, barberingsbørste,
vaskeklut av sisal og blandebolle
med spatel.
Navnet “Amavi” kommer fra det latinske
uttrykket “Veni, Vidi, Amavi” , som
oversatt blir “Jeg kom, jeg så, jeg elsket”.
Uttrykket omfavner ideen om at livet er
en reise som skal oppleves, og at det
finnes glede i alle ting.

dōTERRA Amavi™ Touch
Denne unike blandingen består av eteriske oljer fra Buddha-tre, balsamgran, sort pepper-frukt, Hinoki og patchouli. Buddha-treolje
kan for tiden bare finnes i dōTERRA Amavi-blandingen, og er den eneste måten å oppleve den unike aromaen av Buddha-treolje
fra dōTERRA. Den jordende aromaen av Amavi arbeider synergistisk med hvert individs kjemi for å berolige, løfte og fokusere
sinnet. Svart pepper-innholdet i Amavi Touch kan hjelpe til med å roe ned nervene eller følelser av engstelse.
Blandingen er også laget for å berolige irritert hud, og hjelpe med et sunt utseende. Treoljene hjelper spesifikt med å berolige og
lindre, og urtene sørger for å fremme et ungdommelig utseende.

dōTERRA Amavi™ After Shave Lotion
dōTERRA Amavi™ After Shave Lotion er lindrende og beroligende for huden. Den går ut over hva du forventer fra en typisk aftershave, gir
intens hydrering, og reduserer synlige skavanker for en jevn ansiktsfarge. En ekstra bonus er at den også fremmer en strammere og mer
ungdommelig hud. Den hjelper med å redusere for tidlige aldringstegn, og reduserer synligheten av rynker.
I likhet med Touch-blandingen, er de eteriske oljene i After Shave Lotion Buddha-treolje, tetreolje, balsamgran, peppermynteolje og
Litsea Cubeba-fruktolje. Formelen er lett og ikke oljete, og absorberes raskt inn i huden. Den er utmerket for bruk hver morgen etter
barbering, og om kvelden før det er sengetid.

Onyx Balance Bath Bar
Denne badesåpen ser rå og håndlaget ut, og inneholder den alltid populære dōTERRA Balance™-blandingen. Onyx Balance Bath
Bar er en afrikansk svart såpe, laget av planteingredienser med naturlig E-vitamin. Den har en unik kombinasjon av shea-nøttsmør,
kokosnøttolje og palmekjerneolje.
Der noen badesåper kan tørke ut huden, vil de fuktgivende ingrediensene i Onyx Balance Bath Bar friske opp hele kroppen i en
dyptrensende opplevelse. Utenfor dusjen er såpen også ideell for bruk til barbering.
*Den er bare tilgjengelig i Europa, så langt lageret rekker.

