
• Ember Diffuser

• AC-adapter

• Gebruiksaanwijzing

• De hoge verstuiverstand heeft een looptijd  
van ruim drie uur

• De intervalverstuiverstand heeft een looptijd  
tot zeven uur

• Inclusief acht kleuropties die onafhankelijk  
van de verstuiveroptie gebruikt kunnen worden

• Voorzien van een hoes van terracotta en een  
onderkant van rubberwood

• Het compacte en ruimtebesparende formaat  
is ideaal voor tafels en kantoren

• Voorzien van subtiele lichtopties en dus perfect  
voor 's avonds in de slaapkamer

• Heeft een bereik van ongeveer 35 vierkante meter

INHOUD

KENMERKEN EN VOORDELEN

De exclusieve Ember Diffuser van Young Living is gemaakt 
van terracotta en rubberwood en past dankzij het strakke, 
natuurlijke ontwerp in elk huis. De lichtring, die doet denken 
aan gloeiende sintel, past mooi bij de antracietgrijze kleikap 
en de houten onderkant. Deze verstuiver is compact, bespaart 
ruimte en voegt een vleugje elegantie en aromatherapie toe 
aan iedere ruimte.

De hoes is zorgvuldig gemaakt van natuurlijk terracotta uit 
Yunnan, een provincie in China. Deze poreuze klei wordt 
door ambachtslieden gevormd tot een strak ontwerp, met 
de hand verfijnd en gebakken. De onderkant is gemaakt van 
duurzaam rubberwood uit Thailand. Deze milieuvriendelijke 
houtsoort is een echte hardhoutsoort en staat bekend 
om zijn sterke, flexibele eigenschappen. Tussen deze twee 
natuurlijk materialen bevindt zich een gloeiende ring met acht 
verschillende kleuropties zodat je met behulp van je favoriete 
etherische oliemelanges de perfecte sfeer kunt creëren. Het 
strakke en natuurlijke ontwerp van de Ember Diffuser past 
mooi bij de veelzijdige lichtopties en efficiënte verstuiveropties. 
Samen zorgen ze ervoor dat de omgeving in huis of op kantoor 
direct getransformeerd wordt.
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Vul het reservoir met water en voeg 
vijf tot tien druppels etherische olie 
toe. Selecteer een verstuiver- en 
lichtoptie en geniet.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 
voor meer informatie over veiligheid.

INSTRUCTIES WAARSCHUWINGEN

454 g (93,5 x 162 mm)

GEWICHT EN AFMETING

EMBER DIFFUSER

De strakke terracotta hoes komt uit Yunnan, China, waar 
ambachtslieden al eeuwenlang profiteren van de dikke, buigzame 
textuur van deze klei. Ze gebruiken het om aardewerk, sculpturen 
en andere kunstwerken mee te maken. Oude stukken terracotta 
werden voor het wijdverbreide gebruik van kleiovens in de hete 
zon gelegd om uit te harden en vervolgens in de sintels van een 
open vuur gebakken, wat als inspiratie voor de naam en het 
ontwerp van deze verstuiver heeft gediend. De terracotta hoes 
wordt gevormd, met de hand verfijnd en vervolgens tien uur in een 
kleioven op een temperatuur van 679°C gebakken. Daarna moet 
de hoes veertien uur afkoelen. 

De duurzame onderkant is afkomstig van de rubberboom uit 
Thailand. Wat deze specifieke bomen zo duurzaam maakt, is 
het feit dat ze pas worden omgehakt nadat ze 20-25 jaar zijn 
aangeboord voor de productie van rubber. Zodra de bomen 
volwassen zijn en het rubber opgedroogd is, worden ze gebruikt 
om hardhouten producten van hoge kwaliteit te maken; meestal 
meubels en producten voor in huis zoals de Ember Diffuser. Zodra 
de bomen omgehakt zijn worden er nieuwe bomen geplant om de 
cyclus voort te zetten. De Ember Diffuser is dankzij de terracotta, 
het rubberwood en de etherische oliën van Young Living een van 
de meest duurzame verstuiveropties ooit.
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