The Amavi Gift Set
APRESENTAMOS O NOVO
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*
Já perguntou aos homens da sua vida
como imaginam o seu dia ideal? Muitos
diriam que é um dia sem obrigações,
sem prazos e sem stress. O dōTERRA
Amavi™ Gift Set foi criado para ajudar
os homens a cuidarem de si, a
abrandarem o ritmo e a apreciarem a
vida.
Este novo kit de edição limitada
inclui a mistura dōTERRA Amavi™
Touch, a barra de banho Onyx
Balance e a loção aftershave
dōTERRA Amavi™, escova de
barbear, toalha de rosto em sisal e
taça de mistura com espátula.
O nome "Amavi" vem da expressão
latina: "Veni, Vidi, Amavi", que significa:
"Vim, vi, amei". Esta expressão incorpora
a ideia de que a vida é uma viagem para
ser vivida ao máximo e de que a
felicidade se pode encontrar em todas
as coisas.

dōTERRA Amavi™ Touch
Esta mistura única inclui os óleos essenciais de buddha wood, madeira de abeto balsâmico, frutos de pimenta preta, hinoki e
patchouli. O óleo de Buddha Wood só se encontra, atualmente, na mistura dōTERRA Amavi™ e é a única maneira de experimentar
o aroma único deste óleo da dōTERRA. O aroma enraizante de Amavi trabalha com a química de cada indivíduo para acalmar,
elevar e concentrar a mente. A pimenta preta do Amavi Touch pode ajudar a acalmar o nervosismo indesejado e as sensações
de ansiedade.
Esta mistura foi igualmente formulada para acalmar a pele irritada e promover o seu aspeto saudável. Os óleos de madeira têm um
efeito calmante e suavizante e as ervas ajudam a promover um aspeto jovem.

Loção after shave dōTERRA Amavi™
A loção after shave dōTERRA Amavi™ tem um efeito calmante e suavizante na pele. Vai mais além, do que esperaria de uma típica loção
after shave, para oferecer uma hidratação intensa, reduzir a aparência de defeitos e proporcionar uma pele suave. Além disso, promove
ainda um aspeto de firmeza e juventude da pele. Ajuda a retardar sinais prematuros de envelhecimento e a reduzir o aparecimento
de rugas.
À semelhança da mistura Touch, os óleos essenciais utilizados na Loção after shave são o óleo buddha wood, óleo de árvore do chá,
abeto balsâmico, óleo de hortelã-pimenta e o óleo de frutos de litsea cubeba. Trata-se de uma fórmula leve, não gordurosa, que é
rapidamente absorvida pela pele. É ideal para usar todas as manhãs após o barbear e à noite, antes do deitar.

Barra de banho Onyx Balance
Esta barra de banho de aspeto artesanal inclui a popular mistura dōTERRA Balance™. A barra de banho Onyx Balance é um
sabonete negro africano fabricado com ingredientes à base de plantas, com vitamina E natural. Inclui uma combinação única de
manteiga de karité, óleo de coco e óleo de palma.
Embora algumas barras de banho possam secar a pele, a barra de banho Onyx Balance, graças aos seus ingredientes hidratantes,
revigora e refresca todo o corpo, proporcionando uma experiência de limpeza profunda. Além do banho, esta barra é ideal para
um barbear perfeito.
*Disponível exclusivamente na Europa, limitado ao stock existente.

