
• Conceput și oferit în exclusivitate de Young Living 

• Complet portabil - perfect dimensionat pentru a se 
potrivi într-un suport de pahar de mașină 

• Dispune de un rezervor rezistent la vărsare 

• Conceput cu o culoare și o textură rezistente la 
amprente și murdărie 

• Mod de funcționare ridicat: până la două ore și 
jumătate 

• Duratele multiple de funcționare și setările de lumină 
permit o personalizare completă 

• Include un cablu de alimentare USB 

• Modul intermitent (un minut pornit/un minut oprit) 
funcționează până la cinci ore 

• Trei opțiuni de culori de iluminare cu tonuri discrete 
care nu îți vor distrage atenția în timpul condusului 

• Fiecare capac de rășină este amestecat aleatoriu 
înainte de turnare, astfel încât fiecare model de capac 
este unic.

• Viya funcționează afară sau oriunde atunci când 
este conectat la o bancă de alimentare USB (nu este 
inclusă).

Aromatizatorul de călătorie Viya transformă orice vehicul 
în propria ta oază de uleiuri esențiale, cu designul său 
personalizat, superportabil. Acest mic aromatizator 
elegant este rezistent la amprente și murdărie, cu un 
finisaj elegant de culoare gri mat, care se potrivește 
perfect în consola mașinii tale. Pur și simplu plasează 
Viya în suportul de pahar și folosește comenzile sale 
simplificate pentru a-ți transforma spațiul cu uleiurile 
esențiale preferate. Capacul său unic din rășină turnată 
și partea superioară rezistentă la vărsare îți vor permite 
să difuzezi până la 5 ore - suficient de mult timp chiar și 
pentru călătoriile lungi. Difuzarea în deplasare este un 
fleac, grație dispozitivului de călătorie Viya. Viya poate, 
de asemenea, să se plimbe pe afară cu tine atunci când 
este conectată la o bancă de alimentare USB (nu este 
inclusă). 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

CONTEXTUL PRODUSULUI

Umple rezervorul cu apă și adaugă 3-4 picături de ulei 
esențial, selectează modurile de difuzie și lumină și bucură-
te de atmosferă.

INSTRUCȚIUNI

Pentru informații privind siguranța și îngrijirea, citește 
manualul de utilizare al aromatizatorului de călătorie Viya. 

  

AVERTISMENTE

• Viya Travel Diffuser 

• Adaptor electric AC 

• Manual de utilizare 

CUPRINS 

Aromatizatorul Viya este noul aromatizator exclusiv pentru mașină 
și rulote de la Young Living. Cu o durată de funcționare de cinci ore, 
comenzi simple, rezervor rezistent la vărsare și dimensiuni compacte, 
Viya este conceput pentru a fi cel mai bun partener de călătorie. 
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