
• Oferă un mod de difuzie continuă care durează până 
la 14 ore. Modul intermitent (30 de secunde pornit/ 30 
de secunde oprit) va dura până la 24 de ore.

• Variază între 4 niveluri diferite de volum, cu  
10 sunete unice, printre care se numără pârâiașe, 
valuri și păsări.

• Umple spațiile cu o lumină delicată de la cele 7 opțiuni 
diferite de lumini LED: roșu, galben, verde, indigo, 
albastru, violet, alb.

• Vine împreună cu o sticluță de 5 ml de ulei de lavandă.
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Acest aromatizator exclusiv de la Young Living este convenabil, ușor de utilizat și atât de drăguț!  Combinațiile de difuzie, 
lumină și sunet de la Happy pregătesc terenul pentru joacă sau pentru relaxare. Happy oferă până la 14 ore de difuzie 
continuă sau 24 de ore de difuzie intermitentă, plus opțiuni de zgomot alb și lumină, toate concepute pentru a face parte 
din rutina ta nocturnă liniștită.

Difuzează amestecurile de uleiuri esențiale de la Young 
Living în camera sau în zona de joacă a micuțului tău. 
Selectează oricare dintre cele zece opțiuni de zgomot alb 
de la Happy pentru a înăbuși zgomotele exterioare care îl 
împiedică pe cel mic să doarmă liniștit toată noaptea.

Acest produs NU este o jucărie și trebuie utilizat doar cu 
supravegherea unui adult.  Pericol de sufocare datorită 
pieselor mici. Pentru informații privind siguranța și îngrijirea, 
citește manualul de utilizare pentru aromatizatorul Happy 
the Penguin Diffuser.

Pentru informații privind siguranța și 
îngrijirea, citește manualul de utilizare pentru 
aromatizatorul Happy the Penguin Diffuser.

• Happy the  
Penguin Diffuser 

• Lavender 5 ml
• Cablu USB-C
• Manual de utilizare 

Ajută-ți copiii să se cuibărească și să se odihnească liniștiți 
cu aromatizatorul exclusiv de la Young Living Happy the Penguin. 
Adaptat copiilor și simplu de utilizat, Happy dispune de mai multe 
moduri de difuzie, 7 opțiuni de lumină LED, 10 sunete de 
zgomot alb și 4 niveluri unice de volum, oferindu-ți posibilitatea 
de a te adapta cu ușurință la preferințele celor mici.  
 
Happy the Penguin vine, de asemenea, cu 5 ml de lavandă 
și funcționează pe tot parcursul nopții, difuzând uleiuri esențiale 
timp de până la 14 ore atunci când este folosit continuu. Oferă-le copiilor 
tăi vise plăcute cu ajutorul lui Happy și găsește-i lui Happy un loc în casa 
ta. Deși pinguinii nu pot zbura, acesta chiar va "zbura de pe rafturi", deci 
ia-l cât încă mai ai șansa!
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