
• Haven Ceramic Diffuser

• Transformador

• Manual de instruções

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Cobertura de porcelana elaborada com materiais de 
origem natural

• O modo de difusão intenso funciona até quatro horas

• Temporizador com três opções de desligar automático 
após uma, duas ou três horas

• As luzes LED proporcionam um brilho translúcido 
e podem funcionar independentemente da difusão

• O seu tamanho compacto faz com que caiba 
perfeitamente em qualquer espaço

• Cobertura para divisões de tamanho médio, até 35m2

CONTEÚDO

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Dá um toque de fragrância natural e um brilho quente à tua 
casa com o Haven Ceramic Diffuser da Young Living. Elaborado 
em porcelana, este difusor pequeno e elegante tem um design 
moderno que realçará qualquer espaço e estilo. Concebido para 
atuar como uma peça que complementa a decoração ou como 
uma peça central com a sua forma sofisticada e elegante, este 
difusor de óleos essenciais exclusivo proporciona um ambiente 
inspirador e calmante para o coração e a alma.

Cada cobertura foi elaborada em porcelana fina que é utilizada 
normalmente em obras de arte, loiça e azulejos decorativos e 
duradouros. Os artesãos cozem cada peça moldada de argila 
branca duas vezes para obter o efeito translúcido da porcelana, 
assim como o seu brilho e dureza. É mais dura, densa e menos 
porosa do que a cerâmica normal, fazendo com que seja mais 
resistente aos riscos, lascas, manchas, calor e raios UV.

Proporciona até quatro horas de difusão com três opções 
de temporização automática, o seu brilho translúcido pode 
proporcionar um ambiente adequado para que tenhas um 
refúgio tranquilo e seguro.

Inclui: Lemon 5 ml e Peppermint 5 ml.

Código: 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Enche o depósito com água e coloca cinco 
a dez gotas de óleos essenciais. Seleciona 
os modos de difusão e luzes e desfruta.

Capacidade: 100 ml

Peso: 400 g

Dimensões: 92 x 143 mm (3,6 x 5,6 polegadas)

Cobertura: 35 m²

Para informações acerca da manutenção e 
segurança, consulta o manual de instruções 
do Haven Ceramic Diffuser.

INSTRUÇÕES

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PRECAUÇÕES

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

A arte da porcelana fina desenvolveu-se na China, há mais de 
2000 anos. Espalhou-se pelo mundo inteiro e tem sido utilizada 
em obras de arte, loiças e azulejos decorativos mas duradouros. 
A porcelana é um tipo cerâmica cozida no forno, embora seja 
mais fina do que a cerâmica normal uma vez que foi elaborada 
com argila branca em vez de argila vermelha ou castanha. Os 
artesãos cozem cada peça de cerâmica duas vezes a 1400 °C 
(2500 °F) para obter o aspeto translúcido da porcelana branca e 
pura, sob o vidrado transparente, bem como para obter o brilho 
e a dureza desejados. É mais dura, densa e menos porosa do 
que a cerâmica normal, fazendo com que seja mais resistente 
aos riscos, lascas, manchas, calor e raios UV.

HISTÓRIA DO PRODUTO


