
• Ember Diffuser

• Strömadapter

• Bruksanvisning

• Kan användas på högt läge i upp till 3+ timmar

• Kan användas på växlande läge i upp till 7 timmar

• Åtta färger som fungerar oberoende  
av doftspridarfunktionen

• Terrakottahölje och gummiträbas  
gjorda av naturmaterial

• Kompakt storlek som passar bra på ett bord  
eller på kontoret

• Svagt ljusläge gör att den passar perfekt i ditt  
sovrum på kvällen

• Doftspridaren täcker ett medelstort rum på cirka  
35 kvadratmeter

INNEHÅLL

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Young Livings unika Ember Diffuser är tillverkad av fin 
terrakotta och hållbart gummiträ och ger varje hem en 
elegant, naturlig fokuspunkt. Den påminner om glödande kol 
och har en ljusring mellan det mörkgrå höljet och träbasen. 
Doftspridaren med sin kompakta storlek och utformning ger 
rummet en elegant prydnad och fyller det med underbara 
dofter.

Höljet är noggrant utformat av naturlig terrakotta från 
Yunnan-provinsen i Kina. Den porösa leran formas, kontrolleras 
och justeras för hand och bränns till sin vackra, slutgiltiga form 
av keramiker. Basen är tillverkad av gummiträ som har odlats 
på ett hållbart sätt i Thailand. Det är ett äkta, hårt träslag 
och är känt för att vara starkt och flexibelt. Mellan dessa 
två naturmaterial finns en lysande ljusring med åtta olika 
ljusinställningar som hjälper dig att komma i rätt stämning 
med dina eteriska favoritblandningar. Embers eleganta 
och naturliga design, tillsammans med de mångsidiga 
ljusinställningarna och effektiva doftspridaregenskaperna, gör 
att den omedelbart ger ditt hem eller kontor det där lilla extra.
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Fyll behållaren med vatten och tillsätt 
5–10 droppar eterisk olja. Välj en 
doftspridnings- och ljusinställning 
och bara njut.

Läs doftspridaren Embers 
bruksanvisning för säkerhets- och 
underhållsinformation.

ANVÄNDNING VARNING

454 g (93,5 x 162 mm)

PRODUKTSTORLEK

EMBER DIFFUSER

Embers eleganta terrakottahölje kommer från Yunnan-provinsen 
i Kina, där keramiker har utnyttjat materialets tjocka, smidiga 
konsistens för att skapa lergods, skulpturer och annan konst i 
flera århundranden. Innan man började använda lerugnar lät 
man terrakottan stå ute och torka i det heta solskenet innan man 
brände den i glöden efter en öppen eld. Det är därifrån vi har 
fått inspiration till vad Ember skulle heta och hur den skulle se ut. 
Embers terrakottahölje formas, kontrolleras och justeras för hand 
och bränns sedan i en ugn i 679 °C i 10 timmar, och får sedan 
svalna i 14 timmar.

Gummiträbasen har framställts på ett hållbart sätt i Thailand 
av kautschuk, gummiträd. En del av vad som gör dessa träd så 
hållbara är att de inte skördas förrän de har tappats på gummi 
i 20-25 år. När trädet har mognat och gummit har tagit slut 
används träet i tillverkningen av produkter av hög kvalitet – oftast 
möbler och hemartiklar såsom vår Ember Diffuser. När trädet 
har skördats planteras ett nytt gummiträd på samma plats, 
och cykeln fortsätter. Kombinationen av terrakotta, gummiträ 
och Young Livings eteriska oljor gör att Ember är ett av de mest 
hållbara doftspridaralternativen någonsin.

PRODUKTBAKGRUND


