
• Ember Diffuser

• Vaihtovirtasovitin

• Käyttöohjekirja

• Korkean haihdutuksen toiminto voi haihduttaa 
yhtäjaksoisesti 3 tuntia

• Intervallitoiminto voi haihduttaa 7 tuntia

• Kahdeksan erilaista valovaihtoehtoa, jotka toimivat 
huolimatta siitä, onko haihdutustoiminto päällä vai ei

• Terrakottakansi ja luonnonmukaisista  
materiaaleista valmistettu kumipuupohja

• Kompakti työpöydälle sopiva koko

• Hienovaraisten valojensa ansioista  
sopii myös makuuhuoneeseen

• Leviävyys keskikokoisessa  
huoneessa n. 35 neliömetriä

SISÄLTÖ

OMINAISUUDET JA EDUT

Luonnonmukaisista materiaaleista, kuten terrakotasta ja 
kestävästi hankitusta kumipuusta valmistettu Young Livingin 
Ember Diffuser on tyylikäs esine. Diffuuserin harmaa 
savikansi ja puinen pohja tuovat mieleen hiilloksen. Diffuuserin 
kompaktilla designilla tuot sekä tyyliä että aromaterapiaa 
kotiisi.

Emberin kansi on valmistettu taidolla Kiinan Yunnan 
maakunnan terrakottasavesta. Savi valetaan ja sen jälkeen 
viimeistellään käsin terrakottakäsityöläisten toimesta ennen 
kuin se on laitetaan uuniin. Pohja on kestävästi valmistettu 
Thaimaasta saadusta kumipuusta. Kumipuu tunnetaan 
sen vahvuudesta ja joustavuudesta. Näiden kahden 
luonnonmateriaalin välissä on hehkuva valorengas, jossa on 
kahdeksan erilaista valovaihtoehtoa, joilla eteerisiin öljyihin 
yhdistettynä voidaan luoda upeita erilaisia tunnelmia. Emberin 
tyylikäs ja luonnollinen muotoilu yhdistettynä monipuolisiin 
valaistusvaihtoehtoihin ja tehokkaisiin haihdutustoimintoihin 
varmistavat, että tämä diffuuseri kohottaa välittömästi kodin 
tai toimiston tunnelmaa.
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Täytä vedellä vesirajaan asti ja lisää 
5–10 tippaa eteeristä öljyä. Valitse 
haihdutus- ja valotoiminnot ja nauti.

Katso täydelliset käyttöohjeet Ember 
Diffuserin käyttöohjekirjasta.

 

KÄYTTÖOHJEET VAROITUKSET
 

454 g (93,5 x 162 mm)

KOKO

EMBER DIFFUSER

Taitavat kiinalaiset käsityöläiset ovat huolellisesti valmistaneet 
Emberin tyylikkään kannen Kiinan Yunnan maakunnan 
terrakottasavesta. Ennen saviuunien laajaa käyttöönottoa 
terrakottapalat jätettiin kovettumaan kuumaan aurinkoon. Sen 
jälkeen ne sitten paistettiin avotulen hiilloksessa. Tämä on toiminut 
inspiraationa Emberin nimelle ja tyylille. Emberin terrakottakansi 
on muotoiltu käsin ja sen jälkeen se on paistettu 679-asteisessa 
uunissa 10 tunnin ajan. Paistamisen jälkeen kannen on annettu 
jäähtyä 14 tuntia.

Kestävästi hankittu kumipuupohja on peräisin thaimaalaisesta 
Pará-kumipuusta. Pará-kumipuut ovat niin kestäviä, että ne 
korjataan vasta, kun niitä on käytetty 20-25 vuoden ajan kumin 
tuotantoon. Kun puut ovat täysi-ikäisiä ja kumi on kuivunut, 
niistä valmistetaan korkealaatuisia puutuotteita - yleisimmin 
huonekaluja ja kodintavaroita, kuten Ember Diffuser. Kun puut on 
korjattu, niiden paikalle istutetaan uusia kumipuita. Terrakotan, 
kumipuun ja Young Livingin eteeristen öljyjen yhdistelmä tekee 
Emberistä yhden kestävimmistä diffuusorivaihtoehdoista.
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