The Amavi Gift Set

PREDSTAVUJEME NOVÚ
SÚPRAVU dōTERRA AMAVI™
GIFT SET*
Opýtali ste sa niekedy mužov, ktorých
máte vo svojom živote, ako by vyzeral ich
ideálny deň? Mnohí muži by povedali, že
najlepší deň by bol pre nich taký, v
ktorom ich netlačia zoznamy pracovných
úloh, nenaháňajú termíny a nie sú v
zhone. Súprava dōTERRA Amavi™ Gift
Set bola vytvorená, aby mužom pomohla
starať sa o seba, spomaliť a užívať si život.
Táto nová časovo obmedzená súprava
obsahuje zmes dōTERRA Amavi™ Touch,
mydlo na kúpanie Onyx Balance a mlieko
po holení dōTERRA Amavi™, štetec na
holenie, sisalovú utierku a misku na
miešanie so špachtľou.
Názov „Amavi“ pochádza z latinského
výrazu „Veni, Vidi, Amavi“, ktorý prekladáme
ako „Prišiel som, videl som, miloval som.
Tento výraz vyjadruje myšlienku, že život
je cesta, ktorú si treba užívať, a vo
všetkých veciach sa dá nájsť radosť.

dōTERRA Amavi™ Touch
Táto jedinečná zmes obsahuje esenciálne oleje Buddha Wood, jedle balzamovej, plodu čierneho korenia, cyprušteka tupolistého a
pačuli. Olej Buddha Wood má momentálne v zmesi dōTERRA Amavi™ exkluzívne zastúpenie a je to jediná príležitosť, ako zažiť
jedinečnú arómu Buddha Wood od spoločnosti dōTERRA. Uzemňujúca aróma zmesi Amavi pracuje s každého individuálnou
chémiou a upokojuje, povznáša a zintenzívňuje pozornosť mysle. Obsah čierneho korenia v oleji Amavi Touch môže pomôcť
upokojiť nežiaduce nervy či úzkostné pocity.
Zmes je tiež vyvinutá na upokojenie podráždenej pokožky a podporu jej zdravého vzhľadu. Oleje z dreva konkrétne pomáhajú
upokojiť a utíšiť, zatiaľ čo bylinky pomáhajú podporovať mladistvý vzhľad.

Mlieko po holení dōTERRA Amavi™
Mlieko po holení dōTERRA Amavi™ pôsobí na pokožku upokojujúco a utišujúco. Prevýši všetky vaše očakávania od bežného mlieka po
holení, pretože poskytuje intenzívnu hydratáciu, pričom redukuje výskyt nedostatkov pre hladký vzhľad. Dodatočný bonus je, že podporuje pevnejšie vyzerajúcu a mladistvú pleť. Pomáha spomaliť predčasné známky starnutia a redukuje výskyt vrások.
Mlieko po holení obsahuje podobne ako zmes Touch esenciálne oleje Buddha Wood, olej čajovníka, jedle balzamovej, olej mäty
piepornej a olej plodu litsea cubeba. Receptúra je ľahká, nie je mastná a rýchlo sa vstrebáva do pokožky. Je ideálna na použitie
každé ráno po holení a večer pred spaním.

Mydlo na kúpanie Onyx Balance
Toto neopracované mydlo na kúpanie s vzhľadom ručnej výroby obsahuje večného favorita, zmes dōTERRA Balance™. Mydlo na
kúpanie Onyx Balance je africké čierne mydlo z prísad rastlinného pôvodu, v ktorých sa prirodzene vyskytuje vitamín E. Obsahuje
jedinečnú kombináciu bambuckého masla, kokosového oleja a oleja z palmových jadier.
Niektoré mydlá na kúpanie môžu vyvolávať dojem vysušovania pokožky, ale mydlo na kúpanie Onyx Balance vďaka hydratačným
prísadám povzbudí a osvieži celé vaše telo pocitom hĺbkového čistenia. Okrem sprchy sa mydlo dá tiež ideálne použiť na dokonalé
hladké oholenie.
*Je dostupná výhradne v Európe do vypredania zásob.

