
• Rozptylování esenciálních olejů poskytuje perfektní 
způsob relaxace a atmosféru klidu a harmonie 
prostoupenou oleji.

• Tři režimy chodu jsou perfektní pro přizpůsobitelný 
zážitek – vysoký režim běží nepřetržitě přibližně 
5 hodin, nízký režim běží nepřetržitě přibližně 8 hodin, 
přerušovaný režim (1 minutu zapnutý / 1 minutu 
vypnutý) běží přibližně 10 hodin.

• 11 různých světelných nastavení difuzéru lze vypnout 
nebo zapnout nezávisle na funkci difuzéru.

• Difuzér zahrnuje romantický mód plápolající svíčky.

• Difuzér zahrnuje mód střídání barev, takže barvy jemně 
přecházejí z jedné do druhé.

Vlastnosti a prospěch

Doporučené použití

Difuzér Desert Mist Diffuser funguje jako rozprašovač 
a difuzér vůní v  jednom snadno použitelném produktu 
a  nabízí mnohočetná nastavení –  vysoký, nízký 
a  přerušovaný režim –  aby váš domov nebo kancelář 
prostoupila krásná vůně po dobu až 10 hodin. Tento 
fantastický difuzér také nabízí 11 individuálních 
světelných nastavení, včetně módu plápolající svíčky, 
takže můžete uzpůsobit váš zážitek z  vůně jakékoli 
náladě. Zahrnuje olej Citronella 5 ml a olej Orange 5 ml.
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Desert Mist Diffuser

1. Odstraňte vnější a vnitřní kryt.

2. Nalijte vodu pokojové teploty po rysku, voda nemá rysku 
přesáhnout. (Vždy difuzér vytáhněte ze zásuvky, když 
zásobník plníte vodou nebo vodu vyléváte.)

3. Přidejte 8–10 kapek vašeho zvoleného esenciálního oleje.

4. Dejte oba kryty zpět na difuzér, zarovnejte zářez 
vnitřního víčka do půlkruhu na straně zásobníku.

5. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.

6. Stiskněte tlačítko napájení, abyste difuzér zapnuli 
(1 stisknutí = vysoký režim, 2 stisknutí = nízký režim, 
3 stisknutí = přerušovaný režim).

7. Stiskněte tlačítko osvětlení pro střídání světelných módů 
a barev.



Desert Mist Diffuser

Vzhled difuzéru Desert Mist Diffuser byl vybrán tak, aby vypadal 
jako elegantní váza, kterou si naši Brand Partneři mohou pyšně 
vystavit u sebe doma bez toho, aby narušila jejich styl zařízení. 
Nezastavili jsme se ale jen u vytvoření krásného difuzéru: zlepšili 
jsme dobu činnosti a prvky společně s různými světelnými 
módy, což z něj dělá jeden z nejuniverzálnějších difuzérů, které 
společnost Young Living kdy nabízela.

Desert Mist Diffuser
Citronella 5 ml
Orange 5 ml
Napájecí adaptér
Návod k obsluze

Původ produktu

Obsah balení


