
• Difuzarea uleiurilor esențiale este o modalitate 
perfectă de relaxare și de a crea o atmosferă 
aromatică plină de pace și armonie.

• Cele trei moduri de funcționare sunt perfecte pentru 
o experiență personalizată–Funcționează timp de 5 
ore continue pe modul de nivel înalt. Modul minim 
funcționează timp de 8 ore. Modul intermitent (1 minut 
pornit/ 1 minut oprit) funcționează timp de aproximativ 
10 ore.

• Cele 11 setări diferite de iluminare ale aromatizatorului 
pot fi oprite sau pornite, independent de funcția de 
aromatizare.

• Aromatizatorul include un mod romantic tip lumânare 
licăritoare.

• Aromatizatorul include un ciclu de lumini, pentru ca 
culorile să poată trece ușor de la una la alta.

Beneficii și caracteristici

Utilizări recomandate

Aromatizatorul Desert Mist Diffuser funcționează ca 
atomizor și aromatizator într-un produs simplu de utilizat 
cu setări multiple - mod ridicat, scăzut și intermitent - 
pentru a-ți pătrunde casa sau biroul cu până la 10 ore 
de aromaterapie veselă. Acest aromatizator fantastic 
are 10 opțiuni de iluminare, inclusiv un mod fascinant 
de lumânare licăritoare, pentru ca să îți personalizezi 
experiența în funcție de dispoziția ta. Include uleiurile 
Citronella 5 ml și Orange 5 ml.
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Desert Mist Diffuser

1. Scoate capacul exterior și cel interior 

2. Adaugă apă la temperatura camerei în așa fel încât 
să ajungă până la nivelul maxim, fără să treacă de el. 
(Întotdeauna scoate aromatizatorul din priză când umpli 
sau golești rezervorul de apă.) 

3. Adaugă 8-10 picături de ulei esențial ales de tine.

4. Poziționează capacele pe unitate; aliniază-le în așa fel 
încât capacul intern să se alinieze în canelura rezervorului.

5. Conectează adaptorul electric într-o priză.

6. Apasă butonul de pornire pentru a porni aromatizatorul 
(1 apăsare= modul maxim, 2 apăsări= modul minim, 3 
apăsări= modul intermitent). 

7. Apasă butonul de iluminare pentru a parcurge modurile 
de iluminare și culorile.



Desert Mist Diffuser

Designul aromatizatorului Desert Mist a fost ales pentru a 
semăna cu o vază elegantă pe care Brand Partners o pot afișa 
cu mândrie în casele lor fără să le afecteze decorul. Dar nu am 
făcut doar un aromatizator frumos: am îmbunătățit timpii și 
caracteristicile de funcționare, împreună cu diferite moduri de 
iluminare, făcându-l unul din cele mai versatile aromatizatoare 
oferite de Young Living.

Desert Mist Diffuser
Citronella 5 ml
Orange 5 ml
Adaptor pentru priză
Manual de utilizare 

Contextul Produsului

Conține


