
• Proporciona um modo de difusão contínua que dura 
até 14 horas. O modo intermitente (30 segundos 
ligado/30 segundos desligado) dura até 24 horas.

• Varia entre quatro níveis diferentes de volume com 
dez ruídos brancos únicos incluindo riachos, ondas e 
pássaros.

• Proporciona uma luz suave a qualquer espaço graças 
às suas luzes LED com sete opções de iluminação 
diferentes: vermelho, amarelo, verde, índigo, azul, 
violeta e branco.

• Inclui um frasco de Lavender 5 ml.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

HISTÓRIA DO PRODUTO

USOS SUGERIDOS

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

CONTEÚDO

Este difusor exclusivo da Young Living é cómodo, fácil de usar e muito fofinho. As várias combinações de difusão, luz e som 
de Happy ajudam a criar um cenário adequado para brincar ou relaxar. Happy proporciona 14 horas de difusão contínua 
ou 24 horas de difusão intermitente, e opções de ruído branco e iluminação, tendo sido concebido para fazer parte de uma 
rotina noturna pacífica.

Difunde as misturas de óleos essenciais da Young Living 
no quarto ou na área de brincar dos mais pequenos aí de 
casa. Seleciona entre qualquer uma das dez opções de 
ruído branco de Happy para abafar os ruídos externos para 
que os mais pequenos aí de casa durmam tranquilamente.

Este produto NÃO é um brinquedo e deve ser utilizado 
apenas sob a supervisão de um adulto. Perigo de asfixia 
devido a peças pequenas. Para informações acerca da 
manutenção e segurança consulta o manual de instruções 
do Happy the Penguin Diffuser.

Para informações acerca da manutenção e 
segurança consulta o manual de instruções 
do Happy the Penguin Diffuser.

• Happy the  
Penguin Diffuser

• Lavender 5 ml 

• Cabo USB-C
• Manual de 

instruções

Ajuda os mais pequenos aí de casa a relaxarem e a descansarem 
com o difusor exclusivo da Young Living: Happy the Penguin Diffuser. 
Adequado para as crianças e fácil de usar, Happy tem vários modos 
de difusão, sete opções de iluminação LED, dez opções de ruído 
branco e quatro níveis de volume únicos, fazendo com que seja mais 
fácil de se adaptar às preferências dos mais pequenos aí de casa.  
 
Happy the Penguin também traz um frasco de Lavender 5 ml e pode 
funcionar durante toda a noite, difundido óleos essenciais durante 14 horas 
seguidas. Dá os bons sonhos aos mais pequenos com a ajuda de Happy e 
reserva um lugar especial para ele em tua casa. Embora os pinguins não 
consigam voar, temos a certeza que este vai voar dos nossos armazéns.
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