The Amavi Gift Set

PRZEDSTAWIAMY NOWY
ZESTAW UPOMINKOWY
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*
Czy kiedykolwiek pytałaś mężczyzn
obecnych w Twoim życiu, jak
wyglądałby ich idealny dzień? Wielu
mężczyzn powiedziałoby, że najlepszy
byłby dzień wolny od list zadań,
terminów i pośpiechu. Zestaw
upominkowy dōTERRA Amavi™ Gift
Set stworzono, aby pomóc
mężczyznom zająć się sobą, zwolnić
tempo i docenić życie.
Ten nowy zestaw, dostępny tylko przez
ograniczony czas, obejmuje mieszankę
dōTERRA Amavi™ Touch, mydło do
kąpieli w kostce Onyx Balance, balsam
po goleniu dōTERRA Amavi™, pędzel
do golenia, sizalową myjkę oraz
miseczkę ze szpatułką.
Nazwa „Amavi” pochodzi od łacińskiego
przysłowia „Veni, vidi, amavi”, co
oznacza „Przybyłem, zobaczyłem,
pokochałem”. To wyrażenie wyraża ideę
życia jako podróży, której się
doświadcza oraz radości, jaką można
znaleźć w każdej rzeczy.

dōTERRA Amavi™ Touch
Ta unikalna mieszanka to połączenie olejków eterycznych z drzewa Buddy, jodły balsamicznej, owoców czarnego pieprzu, hinoki i
paczuli. Olejek z drzewa Buddy to luksusowy składnik obecny wyłącznie w mieszance dōTERRA Amavi™, a zarazem jedyny
sposób, by poznać niepowtarzalny aromat tego olejku eterycznego dōTERRA. Przywracający równowagę aromat Amavi działa w
synergii z indywidualnym zapachem każdego z nas, uspokajając, poprawiając nastrój i ukierunkowując umysł na nowe tory.
Zawartość czarnego pieprzu w Amavi Touch koi niepotrzebne nerwy i uczucie niepokoju.
Mieszanka łagodzi również podrażnienia skóry oraz nadaje jej zdrowy wygląd. Olejki drzewne w szczególności koją i łagodzą
podrażnienia, podczas gdy zioła wspomagają młodzieńczy wygląd.

Balsam po goleniu dōTERRA Amavi™
Balsam po goleniu dōTERRA Amavi™ działa kojąco i łagodząco na skórę. Wykracza poza to, czego można oczekiwać od zwykłego
preparatu po goleniu, aby zapewnić intensywne nawilżenie, zmniejszyć podrażnienia i pozostawić gładką cerę. Dodatkową
korzyścią jest nadawanie skórze większej jędrności i młodzieńczego wyglądu. Pomaga opóźnić powstawanie przedwczesnych
oznak starzenia się skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek.
Podobnie jak w przypadku mieszanki Touch, olejki eteryczne zastosowane w balsamie po goleniu to olejek z drzewa Buddy, olejek z
drzewa herbacianego, jodły balsamicznej, mięty pieprzowej i olejek z owoców krzewu Litsea Cubeba. Lekka i nietłusta formuła
sprawia, że preparat łatwo się wchłania. Jest on idealny do stosowania każdego ranka po goleniu i wieczorem przed pójściem spać.

Mydło do kąpieli w kostce Onyx Balance
To mydło do kąpieli o surowym wyglądzie przypominającym kostki mydła ręcznej roboty zawiera popularną mieszankę dōTERRA
Balance™. Mydło do kąpieli w kostce Onyx Balance to czarne mydło afrykańskie wykonane ze składników roślinnych, z naturalnie
występującą witaminą E. Zawiera niepowtarzalne połączenie masła shea, oleju kokosowego i oleju z owoców drzewa palmowego.
Niektóre mydła do kąpieli wysuszają skórę, jednak produkt Onyx Balance dzięki swoim nawilżającym składnikom dodaje energii i ożywia
całe ciało, zapewniając mu głębokie oczyszczenie. Poza prysznicem, mydło również nadaje się świetnie do idealnie gładkiego golenia.
*Zestaw jest dostępny jedynie w Europie do wyczerpania zapasów.

