
• Verstuift tot 14 uur op de hoge stand. Verstuift tot 
24 uur op de intervalstand (30 seconden aan, 30 
seconden uit).

• Vier verschillende geluidsniveaus met tien unieke 
geluiden waaronder kabbelend water, golven en 
vogels.

• Zeven verschillende LED-lichtopties die een zacht licht 
verspreiden: rood, geel, groen, indigo, blauw, paars en 
wit.

• Inclusief Lavender (5 ml).

KENMERKEN EN VOORDELEN
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WAARSCHUWING

INSTRUCTIES

INHOUD

Deze verstuiver is exclusief verkrijgbaar bij Young Living en niet alleen handig en makkelijk in gebruik, maar vooral ook heel 
schattig! De licht-, geluids- en verstuiveropties helpen de juiste sfeer tijdens het spelen of ontspannen te creëren. Happy 
heeft bij voortdurende verstuiving een looptijd tot 14 uur en bij onderbroken verstuiving is er sprake van een looptijd tot 24 
uur. Daarnaast zijn er witte ruisopties en lichtopties die bij een vredige avondroutine passen.

Verstuif etherische oliemelanges van Young Living in de 
slaapkamer of speelkamer van je kind. Kies één van de tien 
witte ruisgeluiden om geluiden van buitenaf te blokkeren zodat 
je kind de nacht door kan slapen.

Dit is GEEN speelgoed en dient alleen onder toezicht van een 
volwassene gebruikt te worden. Verstikkingsgevaar door kleine 
onderdelen. Neem de gebruiksaanwijzing voor de Happy the 
Penguin Diffuser door voor meer informatie over gebruik en 
veiligheid.

Neem de gebruiksaanwijzing voor de Happy 
the Penguin Diffuser door voor volledige 
informatie over gebruik en veiligheid.

• Happy the  
Penguin Diffuser

• Lavender (5 ml)

• USB-C-kabel
• Gebruiksaanwijzing

Help de kinderen tot rust te komen met de exclusieve Happy the Penguin 
Diffuser van Young Living. Happy is niet alleen kindvriendelijk en makkelijk 
in gebruik, maar ook voorzien van meerdere verstuiveropties, zeven 
LED-lichtopties, tien witte ruisgeluiden en vier unieke volumeniveau's 
zodat je makkelijk aan de behoeften van je kind kunt voldoen.  
Happy the Penguin wordt geleverd met een flesje Lavender (5 ml) en 
werkt de hele nacht door. Deze verstuiver heeft namelijk bij voortdurend 
gebruik een looptijd tot 14 uur. Help de kinderen op weg naar dromenland 
met Happy en biedt hem een plekje in jouw huis aan. Pinguïns kunnen 
misschien niet vliegen, maar deze verstuiver zal gegarandeerd van de 
schappen vliegen!
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