
• Ciągły tryb pracy umożliwia rozpylanie olejków aż 
do 14 godzin. Tryb przerywany działa do 24 godzin, 
wyłączając się i włączając co 30 sekund.

• Cztery poziomy głośności dla dziesięciu unikalnych 
efektów dźwiękowych, takich jak szemrzący strumyk, 
fale oceanu i śpiew ptaków.

• Wypełnia przestrzeń łagodnym światłem dzięki siedmiu 
różnym ustawieniom oświetlenia LED w kolorach: 
czerwonym, żółtym, zielonym, indygo, niebieskim, 
fioletowym i białym.

• W zestawie olejek Lavender 5 ml.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

HISTORIA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SPOSÓB UŻYCIA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Ten oryginalny dyfuzor Young Living jest wygodny, łatwy w użyciu i wyjątkowo słodki! Jego działanie oraz połączenie światła 
i dźwięku pozwolą stworzyć nastrój do zabawy lub odpoczynku. Dyfuzor Happy oferuje aż do 14 godzin pracy w trybie 
ciągłym lub 24 godzin w trybie przerywanym, a do tego ma różnorodne opcje białego szumu i oświetlenia. Wszystko to może 
być częścią wyciszających przygotowań do snu.

Rozpyl ulubione kompozycje olejków Young Living w pokoju 
dziecięcym lub bawialni. Wybierz którąś z dziesięciu opcji 
białego szumu, aby zagłuszyć hałasy z zewnątrz i pomóc 
najmłodszym przenieść się w słodką krainę snów.

Produkt NIE JEST zabawką i może być używany wyłącznie 
pod nadzorem osoby dorosłej. Istnieje ryzyko zadławienia 
ze względu na małe elementy. Aby dowiedzieć się więcej 
na temat bezpieczeństwa i czyszczenia dyfuzora, zajrzyj do 
dołączonej do urządzenia instrukcji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi, 
bezpieczeństwa i czyszczenia dyfuzora, 
zajrzyj do dołączonej do urządzenia instrukcji.

• Happy the  
Penguin Diffuser 

• Lavender 5 ml
• Kabel USB-C
• Instrukcja obsługi

Pomóż najmłodszym odprężyć się po aktywnym dniu 
z  pomocą dyfuzora Happy the Penguin Diffuser. To łatwe 
w  obsłudze i  przyjazne dla dzieci urządzenie ma różnorodne 
tryby pracy, siedem opcji oświetlenia LED, dziesięć efektów 
dźwiękowych białego szumu i  cztery poziomy głośności, dzięki 
czemu można je dostosować do preferencji Twoich pociech.  
 
W zestawie znajdziesz również olejek Lavender 5 ml. Dyfuzor może 
działać nawet przez całą noc, korzystając z  trybu ciągłego do 
14 godzin. Zadbaj o słodkie sny maluchów z pomocą dyfuzora Happy 
i  znajdź mu honorowe miejsce w swoim domu. Choć pingwiny nie 
potrafią latać, ten z pewnością szybko ulotni się z półek!

Kod produktu: 38649 

HAPPY THE PENGUIN 
DIFFUSER


