
Difuzér Lucia Artisan Diffuser od 
společnosti Young Living pochází z delty 
Perlové řeky v Číně, která je útočištěm pro 
řemeslníky, básníky a malíře už stovky let. 
 
Každý skleněný kryt Lucia ručně vyrobil 
mistr sklář s roky praxe v umění práce 
se sklem, což činí každý difuzér Lucia 
Diffuser jedinečným uměleckým kouskem, 
který osvětlí zařízení každé domácnosti. 

Unikátní design difuzéru Lucia ve tvaru 
lampy vytváří měkké, éterické světlo 
a světélkující podívanou pro smysly, 
zatímco ultrazvukové rozptylování 
naplňuje domov vůněmi esenciálních 
olejů.

 
        

• Režim bohatého rozptylování, který může běžet  
až 4 hodiny, nebo na 3 různé časové intervaly:  
60, 90 a 120 minut.

• 8 různých možností nastavení světla, které svítí 
nezávisle na režimu difuzéru. 

• Režim přerušovaného rozptylování, který běží až  
8 hodin, se střídajícími se intervaly rozptylování  
po 30 sekundách.

• Difuzér pokryje plochu až o 35 metrech čtverečních.
• Ručně vyrobený kryt z foukaného skla a měkce bílé 

tóny vytváří jedinečnou kombinaci, která se krásně 
doplňuje s jakýmikoli dekoracemi. 

LUCIA DIFFUSER

VÝHODY A VLASTNOSTI

 Položka č. 32597

PŮVOD PRODUKTU

SPECIFIKACE

Objem: 90 ml

Hmotnost: 590 g

Rozměry: 22 cm x 13 cm

Plocha pokrytí: 35 metrů čtverečních

 

Naplňte nádobku vodou a přidejte  
5–8 kapek esenciálního oleje, zvolte 
režim rozptylování a světla a užijte  
si vůni.

POKYNY             VAROVÁNÍ

Pro informace o bezpečnosti a péči 
se podívejte do návodu k obsluze 
difuzéru Lucia Artisan Diffuser. 

Exkluzivní řemeslné difuzéry od společnosti Young Living jsou výstavními kousky do vaší domácnosti, ve kterých se 
snoubí plynulé, přírodní tvary a jemné odstíny oblohy. 

Každý pochází z jižní Číny z oblasti delty Perlové řeky – místa známého jako Voňavá hora, které vděčí za své jméno 
mnoha květinám, které rostou poblíž. Tuto oblast obývají řemeslníci, básníci a kreativní myslitelé již od dynastie  
Severní Sung, která zde působila před téměř 1000 lety. 

Duch řemesel pokračuje dodnes a difuzéry Lustre a Lucia Artisan jsou vyráběny ručně mistry skláři, kteří kombinují 
tradiční postupy a moderní technologie. Učeň musí dokončit alespoň dva roky intenzivního výcviku, aby získal status 
mistra skláře. V současnosti se každý řemeslník musí dokonale seznámit s tavením skla, aby z něj mohl vytvořit 
mistrovské dílo. Společnost Young Living je pyšná na to, že vám může zprostředkovat tato umělecká díla od mistrů 
řemeslníků.


