
• „Ember“ garintuvas

• Kintamosios srovės (AC) adapteris

• Instrukcija

• Aukštu režimu galima garinti iki 3+ val.

• Kintamu režimu galima garinti iki 7 val.

• 8 spalvų parinktys, kurios gali veikti  
atskirai nuo garinimo veikimo

• Terakotos dangtelis ir kaučiukmedžio pagrindas 
pagaminti iš natūralių medžiagų

• Kompaktiškas, taupantis vietą,  
papuoš bet kokią erdvę bei biurą

• Subtili šviesos funkcija pravers miegamajame

• Aprėpties dydis – vidutinio dydžio kambarys, apytikriai 
375 kvadratinių pėdų dydžio (35 kvadratinių metrų)

SUDĖTIS

NAUDA IR YPATYBĖS

Pagamintas iš nuostabaus terakotos molio ir tvaraus 
kaučiukmedžio, „Young Living“ siūlomas išskirtinis „Ember“ 
garintuvas dailiai papuoš bet kokią erdvę. Primenantis 
švytinčias žarijas, šio garintuvo šviesos žiedas sujungia anglies 
spalvos molinį dangtelį ir medinį pagrindą. Šis garintuvas yra 
kompaktiško dizaino, taupantis vietą. Bet kuriai erdvei jis ne tik 
suteiks aromatinį malonumą, bet ir išskirtinę eleganciją.

„Ember“ garintuvo dangtelis yra kruopščiai pagamintas 
iš natūralaus terakotos molio, kuris išgaunamas Junano 
provincijoje, Kinijoje. Terakotos amatininkų korėtas molis yra 
suformuojamas, ranka ištobulinamas ir galiausiai išgaunamas 
glotnus dizainas. Pagrindas pagamintas iš tvaraus 
kaučiukmedžio, kuris kultivuojamas Tailande. Tai aplinkai 
draugiška mediena – kietmedis, žinomas dėl stiprių, lanksčių 
savybių. Tarp šių dviejų natūralių medžiagų yra šviesos 
žiedas. Pasirinkti galite iš 8 skirtingų apšvietimo funkcijų, 
kad sukurtumėte norimą nuotaiką garindami mėgstamus 
aliejus. „Ember“ garintuvo dailus, natūralus dizainas dera su 
universaliu apšvietimu ir efektyviu garinimu, kad išsyk būtų 
sukurta norima atmosfera namuose ar biure.
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Pripildykite indą vandeniu ir 
įlašinkite 5–10 lašų eterinių aliejų. 
Pasirinkite garinimo ir šviesos režimus. 
Mėgaukitės!

Dėl saugos ir priežiūros informacijos 
prašome žiūrėti „Ember“ garintuvo 
instrukciją.

INSTRUKCIJOS ĮSPĖJIMAI

454 g (93,5 x 162 mm)

PRODUKTO DYDIS

„EMBER“ GARINTUVAS

„Ember“ garintuvo dangtelis yra kruopščiai pagamintas iš 
natūralaus terakotos molio, kuris išgaunamas Junano provincijoje, 
Kinijoje. Amatininkai išnaudoja šios medžiagos tirštą, elastingą 
tekstūrą per šimtmečius kuriant keramikos gaminius, skulptūras 
ir kitus meno kūrinius. Prieš plačiai pradedant naudoti krosnis, 
senoviniai terakotos gabalėliai būdavo paliekami sukietėti kaitrioje 
saulėje, o tada deginami ant atviros ugnies žarijų – tai įkvėpė šio 
garintuvo pavadinimą „Ember“ (liet. žarija). „Ember“ garintuvo 
terakotos dangtelis yra suformuojamas rankomis ir kepamas 679 
°C temperatūros krosnyje 10 valandų, o tada atvėsinamas 14 
valandų.

Pagrindas gaminamas iš tvaraus brazilinio kaučiukmedžio, kuris 
kultivuojamas Tailande. Iš dalies šie medžiai yra tokie tvarūs, nes 
jie kertami tik po 20–25 metų jų sakinimo kaučiuko produkcijai. Tik 
kai medžiai visiškai subręsta ir kaučiukmedžio sakai išdžiūsta, jie 
naudojami aukštos kokybės kietmedžio gaminiams – dažniausiai 
baldams ir namų reikmėms, tokioms kaip „Ember“ garintuvas, 
gaminti. Kai kaučiukmedžiai nukertami, jų vietoje pasodinami 
nauji kaučiukmedžiai, tad ciklas nėra nutraukiamas. Terakotos, 
kaučiukmedžio ir „Young Living“ eterinių aliejų derinys lemia tai, 
kad „Ember“ garintuvas yra vienas tvariausių siūlomų garintuvų.

PRODUKTO INFORMACIJA


