
• Exklusivt utformad för och endast tillgänglig hos Young 
Living

• Helt bärbar – passar perfekt i mugghållaren i en bil

• Har en spillsäker behållare

• Utformad med en färg och yta som avvisar 
fingeravtryck och smuts

• Ingår gör en USB-sladd

• Flera inställningar för användningstid och ljusalternativ 
för personlig anpassning

• Går på högt läge i upp till 2,5 timmar

• Går på växlande läge (en minut på/en minut av) i upp 
till fem timmar

• Tre ljuslägen med dämpade toner stör inte föraren 
under färd

• Hartsen för varje lock har blandats slumpmässigt 
innan locket har formats, så varje mönster är unikt

• Viya fungerar utomhus eller var som helst där den är 
kopplad till en bärbar laddare med USB-uttag (ingår 
ej)

Viya Travel Diffuser förvandlar vilket fordon som helst 
till din egen oljeoas med sin lediga, bärbara design. 
Den här eleganta doftspridaren är fingeravtrycks- 
och smutsavvisande med en vacker matt grå finish 
som passar perfekt i din bil. Sätt helt enkelt Viya 
i mugghållaren och använd dess enkla kontroller 
för att förvandla utrymmet med dina eteriska 
favoritoljor. Dess unika lock som är tillverkat av 
formad harts och spillsäkra behållare gör att du 
kan använda doftspridaren i upp till fem timmar – 
det räcker till hela resan. Att sprida eteriska oljor 
på resan är lätt tack vare resvänliga Viya. Viya kan 
också följa med dig ut när den är kopplad till en 
bärbar laddare med USB-uttag (ingår ej).

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

PRODUKTBAKGRUND

Fyll behållaren med vatten och tillsätt 3–4 droppar eterisk 
olja, välj ett doftspridarläge och ett ljusalternativ och bara 
njut.

ANVÄNDNING

Läs doftspridaren Viya Travel Diffusers bruksanvisning för 
säkerhets- och underhållsinformation.  

VARNING

• Viya Travel Diffuser 

• Strömadapter 

• Bruksanvisning

INNEHÅLL

Viya Travel Diffuser är Young Livings exklusiva rese- och 
campingdoftspridare. Med en drifttid på fem timmar, enkla 
kontroller, spillsäker behållare och behändig storlek är Viya 
utformad för att vara en kompanjon vid resor.
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