
• Dyfuzor Ember

• Zasilacz

• Instrukcja obsługi

• Tryb wysoki pozwala na rozpylanie olejków przez 
ponad trzy godziny

• Tryb przerywany umożliwia rozpylanie olejków do 
siedmiu godzin

• Osiem opcji kolorystycznych, które działają niezależnie 
od pracy dyfuzora

• Pokrywa z terakoty oraz podstawa z drewna 
kauczukowca stworzone z naturalnych materiałów

• Kompaktowy, pozwalający zaoszczędzić miejsce 
rozmiar, idealny do postawienia na blacie lub w biurze

• Subtelne oświetlenie czyni dyfuzor idealnym 
dodatkiem na noc do sypialni

• Zasięg obejmujący pokój średniej wielkości, około 
35 metrów kwadratowych

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Oryginalny dyfuzor Ember firmy Young Living, wykonany 
z pięknej glinki terakotowej oraz pozyskiwanego 
w zrównoważony sposób drewna kauczukowca, stanowi 
elegancki, naturalny akcent wystroju każdego domu. 
Ciemnoszara gliniana pokrywa oraz drewniana podstawa 
połączone są pierścieniem światła, przypominając żarzący 
się węgielek. Kompaktowe rozmiary dyfuzora pozwalają 
zaoszczędzić miejsce, wzbogacając jednocześnie każdą 
przestrzeń nowoczesną elegancją oraz cudownymi zapachami.

Pokrywę dyfuzora Ember wykonano z naturalnej terakoty 
z chińskiej prowincji Junnan. Porowata glinka jest formowana, 
ręcznie polerowana i wypalana w piecu przez uzdolnionych 
rzemieślników. Podstawę dyfuzora stworzono z pozyskiwanego 
w zrównoważony sposób drewna kauczukowca z Tajlandii. To 
przyjazne dla środowiska drewno jest wyjątkowo twarde i słynie 
ze swojej wytrzymałości oraz elastyczności. Pomiędzy tymi 
dwoma naturalnymi tworzywami znajduje się pierścień światła, 
który posiada osiem różnych ustawień, aby dopasować nastrój 
do ulubionych olejków eterycznych. Elegancki, naturalny 
wygląd dyfuzora Ember idealnie współgra z jego oświetleniem 
oraz efektywnym rozpylaniem olejków, odmieniając nastrój 
w Twoim domu lub biurze.

Kod produktu: 36037
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Wypełnij zbiornik wodą i dodaj 
5-10 kropli olejku eterycznego. 
Wybierz tryb pracy i oświetlenia 
i ciesz się działaniem dyfuzora.

Informacje na temat użytkowania, 
bezpieczeństwa i konserwacji 
można znaleźć w instrukcji obsługi 
urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

454 g (93,5 x 162 mm)

ROZMIAR URZĄDZENIA

EMBER DIFFUSER

Wykonana z terakoty stylowa pokrywa dyfuzora Ember 
pochodzi z chińskiej prowincji Junnan, gdzie rzemieślnicy od 
stuleci wykorzystują grubą, elastyczną fakturę tego materiału 
do wytwarzania ceramiki, rzeźb i innych dzieł sztuki. Przed 
rozpowszechnieniem się pieców do wypalania gliny, kawałki 
terakoty były pozostawiane do stwardnienia na słońcu, 
a następnie wypalane w żarze ogniska, skąd właśnie wywodzi 
się nazwa i wygląd dyfuzora Ember. Pokrywa urządzenia 
jest formowana, ręcznie polerowana i wypalana w piecu 
w temperaturze 679°C przez dziesięć godzin, a następnie 
odstawiana do ostygnięcia na kolejne czternaście godzin.

Wytwarzana w zrównoważony sposób podstawa z drewna 
kauczukowego pochodzi z drzew kauczukowca z Tajlandii. 
Zrównoważone pozyskiwanie polega na tym, że drewno 
wykorzystuje się dopiero po 20-25 latach od nacięcia pnia 
w celu wydobywania kauczuku. Gdy drzewo osiągnie pełną 
dojrzałość, a sok wyschnie, drewna używa się do produkcji mebli 
i artykułów gospodarstwa domowego, takich jak dyfuzor Ember. 
Po ścięciu drzew, na ich miejsce sadzi się nowe, aby kontynuować 
cykl. Połączenie terakoty, drewna kauczukowego oraz olejków 
eterycznych Young Living sprawia, że dyfuzor Ember jest jednym 
z najbardziej przyjaznych dla środowiska urządzeń na rynku.

HISTORIA PRODUKTU


