
• Exkluzivně navržen a nabízen společností Young Living

• Zcela přenosný – perfektní velikost, která se vejde do 
držáku na nápoje v autě

• Má zásobník odolný vůči rozlití

• Má barvu a texturu odolnou vůči otiskům prstů a špíně

• Součástí balení je napájecí kabel USB

• Několik dob činnosti a světelných možností umožňuje 
naprosté přizpůsobení 

• Vysoký mód poběží až dvě a půl hodiny

• Přerušovaný mód (1 minutu zapnutý / 1 minutu 
vypnutý) poběží až pět hodin

• Tři světelné možnosti s tlumenými tóny, které vás 
nebudou rozptylovat při řízení

• Každý kryt z pryskyřice je před odlitím náhodně 
namíchán, takže je vzor každého krytu jedinečný

• Difuzér Viya funguje venku nebo kdekoli jinde, pokud 
je pomocí USB kabelu zapojen do power banky (není 
součástí)

Difuzér Viya Travel Diffuser promění jakékoli vozidlo ve 
vaši vlastní oázu esenciálních olejů díky svému snadno 
přenosnému designu. Na tomto elegantním malém 
difuzéru nezůstanou otisky prstů ani špína díky hezkému 
matnému šedému zakončení. Ve vašem autě se bude cítit 
jako doma. Jednoduše difuzér Viya Diffuser postavte do 
držáku na nápoje a použijte jeho zjednodušené ovládání, 
abyste váš prostor proměnili díky vašim oblíbeným 
esenciálním olejům. Má jedinečný obal z odlévané 
pryskyřice a horní část je odolná vůči rozlití. Poskytne 
vám rozptylování po dobu až 5 hodin – dostatečně 
dlouho dokonce i pro dlouhé výlety. Rozptylování za 
pohybu je hračka díky cestovnímu difuzéru Viya. Tento 
difuzér si s sebou můžete vzít také ven, když ho pomocí 
USB kabelu zapojíte do power banky (není součástí).

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

PŮVOD PRODUKTU

Naplňte zásobník vodou a přidejte 3–4 kapky esenciálního 
oleje, vyberte režim rozptylování a osvětlení a užijte si vůni.

POKYNY

Pro informace o bezpečnosti a péči se podívejte do návodu 
k obsluze difuzéru Viya Travel Diffuser.  

VAROVÁNÍ

• Viya Travel Diffuser 

• AC napájecí adaptér 

• Návod k obsluze

OBSAH BALENÍ

Difuzér Viya Travel Diffuser je exkluzivní difuzér na cesty do auta 
a karavanu od Young Living. Díky době činnosti až pět hodin, 
snadnému ovládání, zásobníku odolnému vůči rozlití a kompaktní 
velikosti je tento difuzér jedinečným parťákem na cesty.
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