
• Ember Diffuser

• Transformador

• Manual de instruções

• O modo de difusão intenso permite uma difusão até 
mais de 3 horas.

• O modo de difusão intermitente permite uma difusão 
até 7 horas.

• Tem opções de oito cores que podem funcionar 
independentemente da função de difusão.

• Tem uma cobertura em terracota e uma base em 
madeira de seringueira, elaborada a partir de 
materiais de origem natural.

• Tamanho compacto e pequeno que faz com que 
seja perfeito para mesas e escritórios.

• A sua iluminação subtil é a adição perfeita para  
o teu quarto à noite.

• Área de cobertura de uma divisão de tamanho médio: 
35 metros quadrados.

CONTEÚDO

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Elaborado a partir de argila de terracota e madeira de 
seringueira sustentável, o Ember Diffuser da Young Living dá 
um toque elegante a qualquer divisão. Tem um anel iluminador 
parecido a uma brasa em chamas que complementa a 
cobertura de terracota preta e a base de madeira. Com o seu 
tamanho compacto, este difusor permite que desfrutes de 
aromas maravilhosos e dá um design moderno e elegante a 
qualquer divisão.

A cobertura de Ember foi cuidadosamente elaborada a partir 
de argila de terracota, obtida na província de Yunnan na 
China. Posteriormente, esta argila porosa é moldada, refinada 
à mão e cozida por artesãos especialistas para criar o seu 
design elegante. A base é elaborada a partir de madeira de 
seringueira sustentável cultivada na Tailândia. Esta madeira 
ecológica é resistente e é conhecida pela sua robustez e 
flexibilidade. Entre estes dois materiais de origem natural está 
um anel de luz com oito opções de iluminação diferentes que 
ajudam a dar um ambiente em conjunto com as tuas misturas 
de óleos essenciais favoritas. O design elegante e moderno de 
Ember em conjunto com a sua iluminação versátil e difusão 
eficaz dão um ambiente à tua casa ou escritório.

Código: 36037

EMBER DIFFUSER 



v.1

Enche o depósito com água e coloca 
cinco a dez gotas de óleos essenciais. 
Seleciona os modos de difusão e luzes 
e desfruta.

Para informações acerca da 
manutenção e segurança, consulta 
o manual de instruções do Ember 
Diffuser.

INSTRUÇÕES PRECAUÇÕES

454 g (93,5 x 162 mm)

TAMANHO DO PRODUTO

EMBER DIFFUSER

A cobertura de terracota elegante de Ember é obtida na província 
de Yunnan na China, onde os artesãos aproveitaram a textura 
densa e maleável deste material para criar peças de cerâmica, 
escultura e outras obras de arte durante séculos. Antes do uso 
generalizado dos fornos de argila, as peças de terracota antigas 
eram deixadas a endurecer ao sol e eram, posteriormente, 
cozidas nas brasas de uma fogueira, algo que inspirou o nome e o 
design de Ember. A cobertura de terracota de Ember é moldada, 
refinada à mão e cozida num forno a 679 °C durante 10 horas e, 
posteriormente, deixada a arrefecer durante 14 horas.

A base de madeira de seringueira sustentável é obtida de árvores 
cultivadas na Tailândia. Uma das razões que torna estas árvores 
tão sustentáveis é o facto de serem colhidas apenas após a 
extração de látex durante 20 a 25 anos. Uma vez que as árvores 
tenham amadurecido completamente e a borracha tenha secado, 
são utilizadas para criar produtos de madeira de alta qualidade, 
tal como mobília e peças para a casa como o Ember Diffuser. 
Após as árvores terem sido colhidas, são plantadas árvores novas 
no seu lugar de modo a dar continuidade ao ciclo. A combinação 
de terracota, madeira de seringueira e os óleos essenciais da 
Young Living faz com que Ember seja um dos difusores mais 
sustentáveis que alguma vez criamos.

HISTÓRIA DO PRODUTO


