
• Poskytuje nepřetržitý mód rozptylování, který poběží 
až 14 hodin. Přerušovaný mód (30 vteřin zapnutý / 
30 vteřin vypnutý) poběží až 24 hodin.

• Lze zvolit 4 různé úrovně hlasitosti a 10 jedinečných 
zvuků, včetně bublajícího potůčku, vln a ptáků.

• Prostoupí prostor jemným světlem pomocí 7 různých 
možností LED osvětlení: červené, žluté, zelené, tmavě 
modré, světle modré, fialové, bílé.

• Je dodáván s olejem Lavender 5 ml.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH
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Tento exkluzivní difuzér společnosti Young Living je praktický, snadno použitelný a  opravdu roztomilý! Kombinace 
rozptylování, světla a zvuků tohoto difuzéru připraví atmosféru na hraní nebo odpočinek. Difuzér Happy poskytuje až 14 hodin 
nepřetržitého rozptylování nebo 24 hodin přerušovaného rozptylování, možnosti bílého šumu a světla. Vše je navrženo tak, 
aby bylo součástí vašeho klidného večerního režimu.

Rozptylujte směsi esenciálních olejů od Young Living v pokoji 
vašich nejmenších nebo v prostoru na hraní. Zvolte si jednu 
z  deseti možností bílého šumu tohoto difuzéru, abyste 
přehlušili vnější hluk a  aby vaši nejmenší spokojeně spali 
celou noc.

Tento produkt NENÍ hračka a lze ho používat pouze pod 
dohledem dospělého. Hrozí nebezpečí udušení, protože 
obsahuje malé části. Pro informace o bezpečnosti a péči se 
podívejte do návodu k obsluze difuzéru Happy the Penguin.

Pro úplné pokyny, bezpečnost a informace 
o péči se podívejte do návodu k obsluze 
difuzéru Happy the Penguin.

• Happy the  
Penguin Diffuser 

• Lavender 5 ml
• Kabel USB-C
• Návod k obsluze

Pomozte vašim dětem zachumlat se a  snadno odpočívat díky 
exkluzivnímu difuzéru Happy the Penguin Diffuser od Young 
Living. Difuzér Happy, který je vhodný pro děti a  jednoduchý na 
používání, má několik módů rozptylování, 7  možností LED osvětlení, 
10  zvukových možností bílého šumu a  4  možnosti hlasitosti, takže 
vám umožní snadno se postarat o  potřeby vašich nejmenších.  
 
Tento difuzér je také dodáván s olejem Lavender 5 ml a funguje přes 
noc, protože na nepřetržitý mód může rozptylovat esenciální oleje 
až 14  hodin. Přineste dětem sladké sny za pomoci difuzéru Happy 
a nalezněte ve vašem domově šťastné místo. Přestože tučňáci neumí 
létat, tenhle se přímo rozletí z regálů, takže si ho kupte, dokud můžete!
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