
• Oryginalny projekt i wyłączny produkt Young Living

• Przenośne urządzenie dopasowane do uchwytu na 
kubek w samochodzie

• Zbiornik zapobiegający rozlewaniu

• Kolor i struktura pokrywy odporne na zabrudzenia 
i odciski palców

• Zawiera przewód zasilający USB

• Różnorodne tryby pracy i opcje oświetlenia 
umożliwiają dostosowanie działania do potrzeb

• Tryb wysoki działa przez dwie i pół godziny

• Tryb przerywany działa do pięciu godzin, wyłączając 
się i włączając co minutę

• Trzy opcje kolorystyczne oświetlenia o stonowanych 
odcieniach, aby nie rozpraszać uwagi podczas jazdy

• Każda partia żywicy jest mieszana przed 
formowaniem, dzięki czemu wzory na pokrywie są 
niepowtarzalne

• Dyfuzor Viya może działać na zewnątrz lub w każdym 
innym miejscu – wystarczy go podłączyć do źródła 
zasilania USB typu power bank (nie wchodzi w skład 
zestawu)

Dyfuzor Viya pozwala zamienić wnętrze każdego pojazdu 
w oazę wypełnioną zapachami olejków eterycznych, 
a jego wyjątkowy wygląd kojarzy się z wolnością  
i swobodą. To stylowe urządzenie niewielkich rozmiarów 
jest odporne na brud i odciski palców. Ma matowe, 
szare wykończenie, które pasuje do konsoli samochodu. 
Wystarczy, że umieścisz dyfuzor Viya w uchwycie 
na napoje i użyjesz jego uproszczonych przycisków 
sterowania, aby wzbogacić przestrzeń ulubionymi 
olejkami. Jego unikalna pokrywa z żywicy i odporna 
na rozlewanie górna część umożliwiają rozpylanie 
olejków do pięciu godzin – to wystarczający czas nawet 
w długiej podróży. Dzięki dyfuzorowi Viya ukochane 
olejki mogą Ci towarzyszyć w każdej wyprawie 
samochodem. Możesz go również zabrać ze sobą na 
świeże powietrze, podłączając do przenośnej ładowarki 
USB (power bank nie jest dołączony do zestawu).

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

HISTORIA PRODUKTU

Wypełnij zbiornik wodą i dodaj 3-4 krople olejku 
eterycznego. Wybierz tryb pracy i oświetlenia i ciesz się 
działaniem dyfuzora.

SPOSÓB UŻYCIA

Informacje na temat bezpieczeństwa i konserwacji 
dyfuzora Viya można znaleźć w instrukcji obsługi 
urządzenia.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Viya Travel Diffuser 

• Zasilacz 

• Instrukcja obsługi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Viya Travel Diffuser to urządzenie, które sprawdzi się podczas jazdy 
samochodem lub na kempingu. Pięciogodzinny czas pracy, proste 
przyciski sterowania, odporny na rozlewanie zbiornik i niewielkie 
rozmiary czynią ten dyfuzor najlepszym towarzyszem podróży!

Kod produktu: 35298

VIYA TRAVEL  
DIFFUSER


