
• Ember Diffuser

• Adaptor AC 

• Manual de utilizare 

• Modul de difuzie mare poate difuza până la 3 ore

• Modul intermitent poate difuza până la 7 ore

• Are opt opțiuni de culoare care pot funcționa 
independent de funcția aromatizatorului

• Are un capac din teracotă și o bază din lemn de 
cauciuc din materiale naturale

• Dimensiunea compactă, care economisește spațiu, 
este ideală pentru mese și birouri

• Caracteristica de iluminare subtilă îl face un accesoriu 
perfect pentru dormitorul tău pe timp de noapte

• Suprafața de acoperire e a unei camere de  
dimensiuni medii, aproximativ 35 de metri pătrați

CUPRINS 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Fabricat din argilă de teracotă frumoasă și lemn de cauciuc 
sustenabil, aromatizatorul exclusiv Ember de la Young Living 
adaugă un accent de design elegant și natural în orice 
casă. Asemănător unor tăciuni fierbinți, inelul luminos al 
aromatizatorului conectează capacul argilos de culoare 
gri închis de baza din lemn. Cu designul său compact, 
acest aromatizator oferă spațiului tău un design elegant și 
aromaterapie pură.

Capacul lui Ember este confecționat cu grijă din lut natural 
de teracotă, provenit din provincia Yunnan din China. 
Această argilă poroasă este apoi modelată, rafinată manual 
și coaptă în designul său elegant de către artizanii care 
lucreză cu teracotă. Baza este construită dintr-un lemn de 
cauciuc sustenabil cultivat în Tailanda. Acest lemn ecologic 
este un adevărat lemn de esență tare și este cunoscut 
pentru proprietățile sale puternice și flexibile. Între aceste 
două materiale naturale se află un inel luminos, strălucitor, 
cu opt opțiuni de lumină diferite pentru a te ajuta să creezi 
atmosfera cu amestecurile tale preferate de uleiuri esențiale. 
Designul elegant și natural al modelului Ember se combină cu 
iluminarea versatilă și difuzarea eficientă pentru a îmbunătăți 
imediat ambianța casei sau a biroului tău.
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Umple rezervorul cu apă și adaugă 
5-10 picături de ulei esențial. 
Selectează modurile de difuzie și 
lumină și bucură-te de atmosfera 
creată.

Pentru informații de utilizare, 
siguranță și îngrijire, consultă 
manualul de utilizare pentru 
aromatizatorul Ember. 

INSTRUCȚIUNI AVERTISMENTE

454 g (93.5 x 162 mm)

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

EMBER DIFFUSER

Capacul elegant din teracotă al lui Ember provine din provincia 
Yunnan din China, unde artizanii au profitat de textura groasă și 
flexibilă a acestui material pentru a crea ceramică, sculpturi și alte 
lucrări de artă timp de secole. Înainte de utilizarea pe scară largă 
a cuptoarelor de lut, piesele antice de teracotă erau lăsate să 
se întărească în soarele arzător și apoi coapte în cărbunele unui 
foc deschis, ceea ce a fost o parte din sursa de inspirație pentru 
numele și stilul aromatizatorului Ember. Capacul de teracotă al lui 
Ember este modelat, rafinat manual și copt într-un cuptor la 679 
°C timp de 10 ore, după care se lasă să se răcească timp de 14 
ore.

Baza durabilă din lemn de cauciuc este cultivată în Tailanda din 
arborii de cauciuc Pará. O parte din ceea ce face ca acești arbori 
să fie atât de sustenabili este faptul că sunt recoltați numai după 
ce au fost exploatați pentru producția de cauciuc timp de 20-25 
de ani. Odată ce copacii au ajuns la maturitate și cauciucul este 
uscat, aceștia sunt folosiți pentru a crea produse din lemn de 
esență tare de înaltă calitate - cel mai adesea mobilă și articole 
pentru casă, cum ar fi aromatizatorul Ember. Odată ce copacii 
sunt recoltați, noi arbori de cauciuc sunt plantați în locul lor, 
continuând astfel ciclul. Combinația de teracotă, lemn de cauciuc 
și uleiuri esențiale Young Living face ca Ember să fie una dintre 
cele mai durabile opțiuni de aromatizatoare, realizate vreodată.

CONTEXTUL PRODUSULUI


