
• „Haven Ceramic“ garintuvas

• AC srovės adapteris

• Instrukcija

• „Lemon“ citrinų aliejus (5 ml)

• „Peppermint“ pipirmėčių aliejus (5 ml)

• Porceliano keramikos dangtelio dizainas, pagamintas 
iš natūralių medžiagų

• Aukštu garinimo režimu veikia iki 4 valandų

• Trys laikmačio parinktys automatiniam išsijungimui po 
1, 2 ar 3 valandų

• LED šviesa sukuria skaidrų švytėjimą, įdiegtos 

pritemdymo funkcijos, veikiančios nepriklausomai nuo 
garinimo funkcijos

• Kompaktiškas, neužima daug vietos, tinka pastatyti 
ant stalo ar biure

• Aliejų garinimo aprėpties plotas – vidutinio dydžio 
kambarys (iki 35 m2)

SUDĖTIS

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Papuoškite namus nauju „Young Living“ garintuvu „Haven 
Ceramic Diffuser“ ir mėgaukitės iš jo sklindančiais natūraliais 
kvapais. Šis elegantiškas, nedidelis garintuvas (difuzorius), 
pagamintas iš natūralios porceliano keramikos, pasižymi 
moderniu dizainu, kuris dailiai papildys bet kokią erdvę ar 
interjero stilių. Rafinuotomis, glotniomis formomis išsiskiriantis 
eterinių aliejų garintuvas – puošnus akcentas. Garindami 
eterinius aliejus, nesunkiai susikursite džiugiai nuteikiančią ir 
sielą bei širdį raminančią atmosferą.

Kiekvienas dangtelis pagamintas iš kokybiškos porceliano 
keramikos, kuri visame pasaulyje plačiai naudojama meno 
dirbiniams, indams ir dekoratyvinėms bei patvarioms plytelėms 
gaminti. Amatininkai dukart degina kiekvieną suformuotą 
baltojo molio gabalą, kad išgautų grynojo baltojo porceliano 
skaidrumą, taip pat pageidaujamą blizgesį ir tvirtumą. Tai 
kietesnė, tankesnė ir mažiau akyta nei įprasta keramika, todėl 
ji atsparesnė įbrėžimams, įtrūkimams ir dėmėms bei geriau 
atlaiko šilumą ir UV spindulius.

Siūlomas iki keturių valandų trunkantis aliejų garinimas; 
pasirinkti galima tris automatinius laikmačius; garintuvo 
skaidrus švytėjimas sukuria jaukią nuotaiką.

Įeina: „Lemon“ citrinų aliejus (5 ml), „Peppermint“ pipirmėčių 
aliejus (5 ml).

Prekės nr. 34410

„HAVEN CERAMIC“ GARINTUVAS



Pripildykite indą vandeniu ir įlašinkite 5–10 
lašų eterinių aliejų. Pasirinkite garinimo ir 
šviesos režimus. Mėgaukitės!

Talpa: 100 ml

Svoris: 400 g

Išmatavimai: 92 x 143 mm

Kambario aprėptis: 35 cm²

Dėl saugumo ir priežiūros informacijos 
prašome skaityti „Haven Ceramic“ garintuvo 
naudojimo instrukciją.

INSTRUKCIJOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS

„HAVEN CERAMIC“ GARINTUVAS

Aukštos kokybės porceliano keramikos gamybos menas Kinijoje 
ėmė vystytis daugiau nei prieš 2000 metų. Jis išplito visame 
pasaulyje ir tapo naudojamas įvairių meno kūrinių, indų ir 
dekoratyvinių, patvarių plytelių gamybai. Porcelianas yra 
krosnyje deginama keramikos rūšis. Tiesa, jis yra plonesnis už 
įprastą keramiką, nes gaminamas iš rafinuoto baltojo molio, o ne 
raudonojo ar rudojo molio. Amatininkai dukart degina kiekvieną 
suformuotą baltojo molio gabalą 1 400 °C temperatūroje, 
kad išgautų grynojo baltojo porceliano skaidrumą, taip pat 
pageidaujamą blizgesį ir tvirtumą. Tai kietesnė, tankesnė ir mažiau 
akyta nei įprasta keramika, todėl ji atsparesnė įbrėžimams, 
įtrūkimams ir dėmėms bei geriau atlaiko šilumą ir UV spindulius.

PRODUKTO INFORMACIJA


