
• Haven Ceramic Diffuser

• AC napájecí adaptér

• Návod k obsluze

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Vnější porcelánový kryt je vyroben z přírodních 
materiálů

• Vysoký režim rozptylování poběží až čtyři hodiny

• Výběr ze tří časovačů pro automatické vypnutí 
po jedné, dvou nebo třech hodinách

• LED osvětlení nabízí výraznou záři nebo tlumenější 
možnost, které lze zapnout nezávisle na funkci difuzéru

• Kompaktní velikost šetřící místo, která se snadno vejde 
na stůl nebo do kanceláře

• Rozptylování esenciálních olejů pokryje prostor střední 
místnosti o velikosti až 35 m2

OBSAH BALENÍ

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Dodejte vašemu domovu svěží dávku přírodní vůně a  teplou, 
přirozenou záři díky difuzéru Haven Ceramic Diffuser od 
Young Living. Tento elegantní, drobný difuzér, který je 
vyrobený z  přírodního porcelánu, má moderní vzhled, jenž 
zaručeně zvýrazní jakýkoli prostor a  styl. Tento exkluzivní 
difuzér esenciálních olejů je navržen tak, aby díky svému 
propracovanému a  elegantnímu tvaru působil jako doplněk 
či elegantní bod. Vytváří prostředí, které povznáší a  zklidňuje 
srdce i duši.

Každý kryt je vyrobený z jemného porcelánu, který se ve světě 
běžně používá na umělecká díla, nádobí a dekorativní a odolné 
dlaždice. Umělci vypalují každou vytvarovanou část z  bílého 
jílu dvakrát, aby dosáhli průhlednosti čistého bílého porcelánu 
a  také požadovaného jasu a  tvrdosti. Je tvrdší, kompaktnější 
a  méně pórovitý než běžná keramika, díky čemuž je odolnější 
vůči poškrábání, odštípnutí a  skvrnám a  lépe snáší teplo 
a ultrafialové záření.

Difuzér nabízí až čtyři hodiny rozptylování a  výběr ze tří 
automatických časovačů. Jeho záře vám pomůže navodit 
příjemnou atmosféru a vytvořit z vašeho domova klidné útočiště.

Zahrnuje: Lemon 5 ml, Peppermint 5 ml

Položka č. 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Naplňte zásobník vodou a přidejte 
5–10 kapek esenciálního oleje. Zvolte režim 
rozptylování a osvětlení a užijte si vůni.

Kapacita: 100 ml

Hmotnost: 400 g

Rozměry: 92 x 143 mm

Pokrytí prostoru: 35 m²

Pro informace o bezpečnosti a péči se 
podívejte do návodu k obsluze difuzéru 
Haven Ceramic Diffuser.

POKYNY

TECHNICKÉ INFORMACE

VAROVÁNÍ

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

Umění tvorby jemného porcelánu se vyvinulo v Číně před více než 
2 000 lety. Rozšířilo se do celého světa a používalo se k tvorbě 
nejrůznějších uměleckých předmětů, nádobí a  dekorativních 
avšak odolných dlaždic. Porcelán je druh keramiky vypalované 
ve vypalovací peci. Je však jemnější než typická keramika, protože 
je vyroben z rafinovaného bílého jílu místo červeného či hnědého 
jílu. Umělci vypalují každý vytvarovaný porcelánový vnější kryt 
dvakrát za teploty 1 400 °C, aby dosáhli průhlednosti čistého 
bílého porcelánu pod čirou glazurou a také požadovaného jasu 
a  tvrdosti. Je tvrdší, kompaktnější a méně pórovitý než běžná 
keramika, díky čemuž je odolnější vůči poškrábání, odštípnutí 
a skvrnám a lépe snáší teplo a ultrafialové záření.

PŮVOD PRODUKTU


