
• Ember Diffuser

• AC napájecí adaptér

• Návod k obsluze

• Vysoký mód může běžet 3 a více hodin

• Přerušovaný mód může běžet až 7 hodin

• Osm možností osvětlení, které lze zapnout  
nezávisle na funkci difuzéru

• Terakotový kryt a spodní část z kaučukovníku  
vyrobené z přírodních materiálů

• Kompaktní velikost je ideální na stůl nebo  
do kanceláře

• Jemná světelná funkce tvoří večer perfektní  
doplněk vaší ložnice

• Pokryje prostor střední místnosti, přibližně  
35 metrů čtverečních

OBSAH BALENÍ

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Exkluzivní difuzér Ember Diffuser od Young Living, vyrobený 
z krásné terakoty a udržitelného kaučukovníku, dodá styl 
a přírodní vzhled jakémukoli domovu. Difuzér tvoří tmavě 
šedý terakotový vnější kryt a kaučuková spodní část, čímž 
připomíná žhavý uhlík, jenž se anglicky řekne „ember“. Díky 
své kompaktní velikosti šetřící místo přináší tento difuzér do 
vašeho prostoru moderní eleganci a nádherné vůně.

Kryt difuzéru Ember je pečlivě vyroben z přírodní terakoty 
z oblasti Yunnan z Číny. Tento pórovitý jíl je poté vytvarován, 
ručně dodělán a vypálen do své elegantní podoby umělci 
pracujícími s terakotou. Spodní část je vyrobena z udržitelného 
kaučukovníku, který se pěstuje v Thajsku. Toto ekologické dřevo 
je opravdu tvrdé a je známé pro své silné, flexibilní vlastnosti. 
Mezi těmito dvěma přírodními materiály je svítící kroužek 
s osmi různými světelnými možnostmi, který pomůže nastolit 
atmosféru za pomoci vašich oblíbených směsí esenciálních 
olejů. Elegantní a přírodní vzhled tohoto difuzéru se pojí 
s všestranným osvětlením a účinným rozptylováním, aby 
okamžitě povznesl atmosféru vašeho domova či kanceláře.
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Naplňte zásobník vodou a přidejte 
5–10 kapek esenciálního oleje. Zvolte 
režim rozptylování a osvětlení a užijte 
si vůni.

Pro bezpečnost a péči se podívejte  
do návodu k obsluze difuzéru  
Ember Diffuser.

POKYNY VAROVÁNÍ

454 g (93,5 x 162 mm)

VELIKOST PRODUKTU

EMBER DIFFUSER

Stylový terakotový kryt difuzéru Ember je z oblasti Yunnan z Číny, 
kde umělci využívají silné, poddajné textury tohoto materiálu, ze 
kterého tvoří již po staletí keramiku, sochy a další umělecká díla. 
Než došlo k rozšíření vypalovacích pecí, starodávné kusy terakoty 
se nechávaly ztvrdnout na slunci a poté se vypalovaly na uhlících 
na otevřeném ohni, což z části inspirovalo jméno a styl difuzéru 
Ember. Terakotový kryt difuzéru Ember je vytvarován, ručně 
dodělán a vypalován ve vypalovací peci na 679 °C po 10 hodin 
a poté se nechá 14 hodin vychladnout.

Udržitelná spodní část z kaučukovníku se vyrábí v Thajsku 
z kaučukovníku brazilského. Tyto mimořádné stromy jsou z části 
udržitelné díky tomu, že jsou sklízeny pouze poté, co je z nich po 
20–25 let odebírán kaučuk. Když stromy zcela dozrají a kaučuk 
uschne, jsou použity k vytvoření vysoce kvalitních produktů 
z tvrdého dřeva – nejčastěji nábytku a zboží do domácnosti, jako je 
difuzér Ember Diffuser. Když se stromy sklidí, zasadí se místo nich 
nové kaučukovníky a cyklus se opakuje. Díky kombinaci terakoty, 
kaučukovníku a esenciálních olejů Young Living je difuzér Ember 
jedním z nejudržitelnějších difuzérů, které kdy byly vyrobeny.

PŮVOD PRODUKTU


