
• Specialiai sukurtas ir siūlomas „Young Living“

• Visiškai nešiojamas – patogaus dydžio, kad tilptų į 
automobilinį puodelio laikiklį

• Vanduo neišsipila, nes indas sandariai užsidaro

• Speciali tekstūra ir spalva, kad ant paviršiaus 
nesimatytų purvo ar pirštų antspaudų

• Pridedamas USB maitinimo laidas

• Skirtingi veikimo laiko ir šviesos nustatymai leidžia 
susikurti norimą patirtį

• Aukštu režimu veikia iki 2,5 valandos

• Kintamuoju režimu (1 minutę įjungtas / 1 minutę 
išjungtas) gali veikti iki 5 val.

• 3 apšvietimo spalvų funkcijos su prislopintais tonais, 
kad neblaškytų vairuojant

• Kiekvienas dervos dangtelis atskirai sumaišomas prieš 
formuojant, todėl kiekvieno dangtelio raštas – unikalus

• „Viya“ garintuvas veikia lauke ar bet kur, jei yra 
prijungtas į USB išorinę bateriją (nėra pridedama)

Lengvo naudojimo, nešiojamas, išskirtinio dizaino 
garintuvas „Viya“ transformuos bet kurią transporto 
priemonę į jūsų asmeninę eterinių aliejų oazę.  Šis 
nedidelis garintuvas yra specialios tekstūros, kad ant 
paviršiaus nesimatytų purvo ar pirštų antspaudų, 
bei elegantiškos matinės pilkos spalvos,  kad dailiai 
atrodytų automobilyje. Tiesiog įdėkite „Viya“ garintuvą 
į automobilinį puodelio laikiklį ir naudodamiesi paprastu 
garintuvo valdymu, mėgaukitės pamėgtų eterinių 
aliejų aromatu. „Viya“ garintuvas puoštas unikaliu, 
suformuotos dervos dangteliu ir atspariu išsiliejimui 
viršumi. Garina iki 5 valandų – tad pasitarnaus ir 
ilgoms kelionėms. Garinti aliejus keliaujant gali būti 
visai nesudėtinga, jeigu turite garintuvą „Viya“. „Viya“ 
garintuvas veikia net lauke, jei yra prijungtas į USB 
išorinę bateriją (nėra pridedama).

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

PRODUKTO INFORMACIJA

Užpildykite indą vandeniu ir įlašinkite 3–4 lašus eterinio 
aliejaus, pasirinkite garinimo ir šviesos režimus ir 
mėgaukitės.

INSTRUKCIJOS

Dėl saugumo ir priežiūros informacijos prašome skaityti 
„Viya“ garintuvo naudojimo instrukciją.  

PERSPĖJIMAI

• „Viya“ kelioninis garintuvas 

• AC srovės adapteris 

• Instrukcija

SUDĖTIS

„Viya“ – tai kelioninis automobilio ar namelio ant ratų garintuvas, 
kurį siūlo „Young Living“. 5 valandų veikimas, paprastas valdymas, 
atsparus išsiliejimui indas ir kompaktiškas dydis – „Viya“ 
garintuvas taps mylimiausiu kelionių kompanionu.
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