
• Har ett läge för kontinuerlig doftspridning i upp till 14 
timmar. Med det växlande läget (30 sekunder på/30 
sekunder av) kan den användas i upp till 24 timmar.

• Har fyra olika ljudnivåer med 10 unika ljud, bland 
annat porlande bäckar, vågor och fåglar.

• Den sprider ett svagt ljus med 7 olika LED-alternativ: 
rött, gult, grönt, mörkblått, blått, lila, vitt.

• Ingår gör en Lavender 5 ml.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

PRODUKTBAKGRUND

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

VARNING

ANVISNINGAR

INNEHÅLLER

Denna exklusiva Young Living-doftspridare är behändig, lätt att använda och riktigt gullig! Happys doftspridar-, ljus- och 
ljudkombinationer passar för lek eller avslappning. Happy fungerar i upp till 14 timmar för kontinuerlig doftspridning och 
24 timmar för växlande doftspridning, och har även vitt brus- och ljusalternativ som är utformade för att vara en del av en 
avslappnande kvällsrutin.

Sprid Young Livings eteriska oljeblandningar i ditt barns 
sovrum eller lekrum. Välj ett av Happys tio ljudalternativ 
som stänger ute andra störande ljud som hindrar ditt barn 
från att sova gott hela natten.

Produkten är INTE en leksak och ska användas under 
uppsikt av en vuxen. Kvävningsfara på grund av smådelar. 
Läs bruksanvisningen som kommer med Happy the Penguin 
Diffuser för säkerhets- och underhållsinformation.

Läs bruksanvisningen som kommer med 
Happy the Penguin Diffuser för säkerhets- 
och underhållsinformation.

• Happy the  
Penguin Diffuser 

• Lavender 5 ml
• USB-C-kabel
• Bruksanvisning

Hjälp dina barn mysa och vila med Young Livings unika Happy the 
Penguin Diffuser. Happy är barnvänlig och lätt att använda. Den 
har flera olika inställning för doftspridning, 7 LED-ljusalternativ, 
10 vitt brus-inställningar och 4 unika ljudinställningar som gör 
att du enkelt kan anpassa den efter vad ditt barn tycker om.  
 
Med Happy the Penguin ingår också en Lavender 5 ml. Doftspridaren 
kan stå på hela natten och sprida eteriska oljor i upp till 14 timmar 
om den används kontinuerligt. Ge dina barn härliga drömmar med 
Happys hjälp och ge Happy en plats i ditt hem. Pingviner kan inte 
flyga, men den hittar nog hem till er ändå!
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