
• Concebido e proporcionado exclusivamente pela 
Young Living

• Completamente portátil, com um tamanho perfeito 
para caber no suporte para copos

• Contém um depósito resistente a respingos

• Concebido com uma textura e cor resistentes às 
marcas de impressões digitais e à sujidade

• Inclui um cabo USB

• Os seus vários modos de difusão e iluminação 
permitem uma personalização completa

• O modo de difusão intenso funciona até duas horas e 
meia

• O modo de difusão intermitente (um minuto ligado/um 
minuto desligado) funciona até cinco horas

• Luzes disponíveis em três cores com tons apagados 
que não te distraem enquanto estás a conduzir

• Cada cobertura de resina é misturada de maneira 
aleatória antes de ser moldada, por isso, o padrão de 
cada uma é único

• Este difusor funciona em zonas exteriores ou em 
qualquer lugar desde que esteja ligado a uma bateria 
portátil USB (não incluída)

O Viya Travel Diffuser transforma qualquer veículo no 
teu próprio oásis de óleos essenciais com o seu design 
personalizado e super portátil da Young Living. Este difusor 
elegante é resistente às marcas de impressões digitais e à 
sujidade com um acabamento em tons de cinzento mate que é 
perfeito para levares contigo no teu carro. Só tens de colocá-lo 
no suporte para copos e utilizar os controlos simplificados para 
transformares o espaço com os teus óleos essenciais favoritos.

A sua cobertura única foi fabricada com resina e é resistente 
a respingos para que possas difundir óleos até cinco horas, 
fazendo com que seja o suficiente até mesmo para as viagens 
mais longas. Podes difundir os teus óleos com facilidade em 
qualquer lugar graças a este difusor perfeito para viajar. 
Também podes ligar este difusor a uma bateria portátil USB 
(não incluída) e desfrutar do aroma dos teus óleos favoritos em 
qualquer lado.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

HISTÓRIA DO PRODUTO

Enche o depósito com água e coloca três ou quatro 
gotas de óleo essencial, seleciona os modos de 
difusão e iluminação e desfruta.

INSTRUÇÕES

Para informações acerca da manutenção e 
segurança consulta o manual de instruções do  
Viya Travel Diffuser.  

PRECAUÇÕES

• Viya Travel Diffuser 

• Transformador 

• Manual de instruções

CONTEÚDO

O Viya é o novo difusor portátil para carros ou autocaravanas 
exclusivo da Young Living. Com um tempo de funcionamento de 
cinco horas, controlos fáceis, depósito resistente a respingos e um 
tamanho compacto, o Viya foi concebido para ser o derradeiro 
companheiro de viagem.
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