
• Haven Ceramic Diffuser

• Strömadapter

• Bruksanvisning

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Höljet är gjort av porslin som är ett naturligt material

• Kan användas på högt läge i fyra timmar

• Tre timerinställningar med automatisk avstängning 
efter en, två eller tre timmar

• LED-ljuset skapar ett härligt sken och doftspridaren 

har en dimmer som fungerar oberoende av 
doftspridningen

• Kompakt storlek som passar bra på ett bord eller på 
kontoret

• Doftspridaren täcker ett medelstort rum på cirka 35 m2

INNEHÅLL

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Förhöj hemmet med naturliga dofter och ett varmt och naturligt 
ljus med Young Livings Haven Ceramic Diffuser. Den här eleganta 
och nätta doftspridaren har en modern design som passar 
många olika rum och stilar och är gjord av naturligt porslin. Den 
exklusiva doftspridaren för eteriska oljor har utformats som en 
snygg bordsprydnad med en sofistikerad form. Den skapar en 
upplyftande stämning som ger ro i kropp och själ.

Höljet är gjort av porslin, ett material som ofta används 
i konstverk, serviser och dekorativa och hållbara kakelplattor 
runt om i världen. Konstnärerna bränner varje hölje i vit lera 
två gånger för att få fram den transparenta, rena och vita 
porslinsfärgen och rätt glans och hårdhet. Porslinet är hårdare, 
kompaktare och inte lika poröst som vanlig keramik vilket 
gör det mer rep- och fläcktåligt och det tål även värme och 
UV-strålar bättre.

Det härliga ljuset skapar en fridfull stämning och doftspridaren 
kan användas i upp till fyra timmar med tre automatiska 
timerinställningar.

Kommer med: Lemon 5 ml, Peppermint 5 ml

Artikelnummer 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Fyll behållaren med vatten och tillsätt 5–10 
droppar eterisk olja. Välj en doftspridnings- och 
ljusinställning och bara njut.

Rymmer: 100 ml

Vikt: 400 g

Mått: 92 x 143 mm

Spridning i rummet: 35 m²

Läs bruksanvisningen som medföljer 
Haven Ceramic Diffuser för säkerhets- och 
underhållsinformation.

ANVÄNDNING

TEKNISK INFORMATION
 

VARNING

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

Konsten att skapa porslinsföremål utvecklades i Kina för mer 
än 2 000 år sedan. Tekniken spreds världen runt och användes 
för att skapa olika konstverk, serviser och dekorativa men 
hållbara kakelplattor. Porslin är en slags keramisk produkt som 
bränns i en ugn men det är ett finare material än vanlig keramik 
eftersom det är gjort av vit lera istället för röd eller brun lera. 
Konstnärerna bränner varje porslinshölje två gånger på 1400 °C 
för att få fram den genomskinliga, vita porslinsfärgen med klar 
glans och tillräcklig hårdhet. Porslinet är hårdare, kompaktare 
och inte lika poröst som vanlig keramik vilket gör det mer 
rep- och fläcktåligt och det tål även värme och UV-strålar bättre.

PRODUKTBAKGRUND


