
• Aromatizator Haven Ceramic

• Adaptor electric AC

• Manual de utilizare 

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Capac din porțelan făcut din materiale naturale

• Modul de difuzie de nivel înalt funcționează timp de 
aproximativ patru ore

• Trei opțiuni de temporizare pentru oprirea automată 
după una, două sau trei ore

• Lumina LED oferă o strălucire translucidă și opțiuni de 

estompare care pot rula independent de funcția de 
aromatizare

• Dimensiune compactă, care economisește spațiu și se 
potrivește cu ușurință pe mese și în birouri

• Acoperire de difuzie a uleiului esențial pentru încăperi 
de dimensiuni medii de până la 35 m2

CUPRINS 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Adaugă o notă proaspătă de parfum natural și o strălucire 
primitoare în casă cu aromatizatorul Haven Ceramic de la 
Young Living. Conceput cu grijă din porțelan natural, acest 
aromatizator șic are un design modern, care va accentua cu 
siguranță orice spațiu și stil. Conceput să acționeze ca piesă 
centrală cu forma sa sofisticată și elegantă, acest aromatizator 
exclusiv pentru uleiuri esențiale creează o ambianță care 
întărește și calmează inima și sufletul.

Fiecare capac este realizat din porțelan fin, care este utilizat în 
mod obișnuit în întreaga lume pentru opere de artă, tacâmuri 
și plăci decorative și durabile. Artizanii ard fiecare bucată 
turnată de lut alb de două ori pentru a obține transluciditatea 
porțelanului alb pur, precum și strălucirea și duritatea dorite. 
Este mai dur, mai dens și mai puțin poros decât ceramica 
obișnuită, făcându-l mai rezistent la zgârieturi, cioburi și pete și 
mai capabil să reziste la căldură și razele UV.

Are până la patru ore de difuzie cu trei temporizatoare 
automate, iar strălucirea sa translucidă poate ajuta la crearea 
stării necesare de spirit pentru un refugiu sigur.

Include: Lemon 5 ml, Peppermint 5 ml.
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AROMATIZATOR HAVEN CERAMIC



Umple rezervorul cu apă și adaugă 5-10 picături 
de ulei esențial. Selectează modurile de difuzie 
și lumină și bucură-te de atmosfera creată.

Capacitate: 100 ml 

Greutate: 400 g

Dimensiuni: 3.6 x 5.6 inci (92 x 143 mm)

Rază de acoperire: 35 m²

Pentru informații despre siguranță și îngrijire, 
consultă manualul de utilizare pentru 
aromatizatorul Haven Ceramic.

INSTRUCȚIUNI

INFORMAȚII TEHNICE

AVERTISMENTE

AROMATIZATOR HAVEN CERAMIC

Arta de a crea porțelan fin a evoluat în China acum mai bine 
de 2.000 de ani. S-a răspândit pe tot globul și a fost folosită 
pentru a crea diverse opere de artă, vase și țiglă decorativă, 
dar durabilă. Porțelanul este un tip de ceramică coaptă într-un 
cuptor, deși este mai fin decât ceramica tipică, deoarece este 
fabricat din lut alb rafinat în loc de lut roșu sau maro. Artizanii 
ard fiecare capac ceramic, modelat de două ori la 1.400 ° C 
(2.500 ° F) pentru a atinge transluciditatea ceramicii de porțelan 
alb pur sub smalțul ultra-clar, precum și pentru a atinge strălucirea 
și duritatea dorite. Este mai dur, mai dens și mai puțin poros decât 
ceramica obișnuită, făcându-l mai rezistent la zgârieturi, cioburi 
și pete și mai capabil să reziste la căldură și razele UV.

CONTEXTUL PRODUSULUI


