
• 4 skirtingi garso lygiai: 10 unikalių garsų, įskaitant 
sraunaus upelio, bangų ir paukščių.

• 7 skirtingų LED šviesos variantų subtiliai apgaubia 
erdves šviesa: raudona, geltona, žalia, indigo (mėlynai 
violetinė), mėlyna, violetinė, balta.

• Tęstinis garinimo režimas, trunkantis iki 14 val. 
Kintamuoju režimu (30 sekundžių garina /  
30 sekundžių ne) veikia iki 24 val.

• Pridedamas levandų aliejaus „Lavender“ 5 ml 
buteliukas.
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Šį išskirtinį „Young Living“ garintuvą lengva naudoti, be to, jis ypatingai mielas. „Happy“ garinimo, šviesų ir garso derinys 
sukuria atpalaiduojančią atmosferą. „Happy“ garintuvas tęstiniu režimu veikia iki 14 valandų; kintamuoju režimu – iki  
24 valandų. Be to, yra baltojo triukšmo ir šviesų funkcijos, kurios pravers nusiteikiant ramiau prieš miegą.

Garinkite „Young Living“ eterinių aliejų mišinius savo 
mažylio miegamajame ar žaidimų kambaryje. Galite rinktis 
iš 10 „Happy“ garintuvo baltojo triukšmo parinkčių, kad 
užmaskuotumėte lauko triukšmą ir jūsų mažylis miegotų 
saldžiai ištisą naktį.

Šis garintuvas NĖRA žaislas, jis turi būti naudojamas 
prižiūrint suaugusiajam asmeniui. Užspringimo pavojus 
dėl mažų dalių. Dėl platesnės informacijos apie saugą ir 
priežiūrą, prašome žiūrėti „Happy the Penguin Diffuser“ 
garintuvo naudojimo instrukciją.

Dėl platesnės informacijos apie saugą 
ir priežiūrą, prašome žiūrėti „Happy the 
Penguin Diffuser“ garintuvo naudojimo 
instrukciją.

• „Happy the  
Penguin Diffuser“ 
garintuvas 

• „Lavender“ (5 ml)
• USB-C laidas
• Instrukcija

Tegul jūsų mažieji šią žiemą jaučiausi jaukiau ir ilsisi ramiau – 
išbandykite išskirtinį „Young Living“ garintuvą „Happy the Penguin 
Diffuser“. Paprastas naudoti garintuvas „Happy the Penguin 
Diffuser“ pasižymi įvairiais veikimo režimais, 10 skirtingų baltojo 
triukšmo variantų ir 4 unikaliais garso lygiais. Visa tai – tam, kad 
susikurtumėte jums tinkamiausią nuotaiką. Įsigyjant „Happy the 
Penguin Diffuser“ garintuvą, pridedamas levandų eterinis aliejus 
„Lavender“ (5 ml) buteliukas. Aliejus garinti galėsite ištisą naktį 
– tęstiniu režimu iki 14 val. Užtikrinkite savo mažylių saldų miegą, 
į namus pasikvietę „Happy“ pingvinuką-garintuvą.  Nors pingvinai 
negali skraidyti, neabejojame, kad šie pingvinukai greitai pakels 
sparnus į jūsų visų namus.
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