
• Exclusief ontworpen en aangeboden door Young Living

• Volledig draagbaar en perfect formaat voor in de 
bekerhouder

• Inclusief morsbestendig reservoir

• Ontworpen met een vingerafdruk- en vuilbestendige 
kleur en textuur

• Inclusief USB-kabel

• Meerdere verstuiveropties en lichtinstellingen voor een 
op maat gemaakte ervaring

• Hoge verstuiverstand: 2 tot 2,5 uur

• Intervalstand: tot 5 uur (60 seconden aan,  
60 seconden uit)

• Drie lichtopties met gedempte tonen zodat je tijdens 
het rijden niet afgeleid wordt

• Elke hoes van hars wordt willekeurig gemengd voor het 
gieten, elk hoespatroon is dus uniek

• De Viya werkt buiten of op enige andere plek indien 
aangesloten op een powerbank met USB-aansluiting 
(niet inbegrepen)

De Viya Diffuser transformeert ieder voertuig tot een 
oase van etherische oliën dankzij het vrijgevochten 
en zeer draagbare ontwerp. Deze kleine verstuiver 
is vingerafdruk- en vuilbestendig met een elegante 
matgrijze afwerking die perfect thuishoort in je auto. 
Plaats de Viya simpelweg in de bekerhouder en gebruik 
de eenvoudige knoppen om het voertuig te vullen met de 
geur van je favoriete etherische oliën. Dankzij de unieke 
hoes van gegoten hars en morsbestendige bovenkant 
kun je tot wel vijf uur lang verstuiven. Lang genoeg dus 
voor lange autoritten! Onderweg verstuiven is een fluitje 
van een cent met de reisvriendelijke Viya. De Viya kan 
ook buiten gebruikt worden als je hem aansluit op een 
powerbank met USB-aansluiting (niet inbegrepen).

KENMERKEN EN VOORDELEN

GESCHIEDENIS

Vul het reservoir met water, voeg drie tot vier druppels 
etherische olie toe, kies een verstuiverstand en lichtoptie en 
geniet.

INSTRUCTIES

Neem de gebruiksaanwijzing voor de Viya Diffuser door 
voor meer informatie over gebruik en veiligheid.  

WAARSCHUWING

• Viya Diffuser 

• Oplader 

• Gebruiksaanwijzing

INHOUD

De Viya Diffuser is onze exclusieve nieuwe verstuiver voor in de 
auto en caravan. Deze verstuiver van compact formaat met een 
looptijd van vijf uur, eenvoudige bediening en morsbestendig 
reservoir is ontworpen om je ultieme reisgenoot te worden.
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