
De Lucia Artisan Diffuser is afkomstig uit 
de Parelrivierdelta in China. De plek is al 
honderden jaren een toevluchtsoord voor 
ambachtslieden, dichters en schilders. 
 
De glazen hoes wordt met de hand 
vervaardigd door een glasblazer met 
jarenlange ervaring, waardoor de 

verstuiver een unieke aanvulling is 
op iedere inrichting. 

Het unieke, lampachtige ontwerp 
verspreidt zacht licht dat mooi aansluit op 
de ultrasone verstuiving van etherische 
olie.  

• De verstuiver heeft een hoge stand (tot  
vier uur) en drie timeropties van  
zestig, negentig of 120 minuten.

• Er zijn acht verschillende LED-lichtopties die  
onafhankelijk van de verstuiveroptie gebruikt 
kunnen worden. 

• De intervalmodus heeft een looptijd van ongeveer 

acht uur. De verstuiver staat in deze stand 
afwisselend dertig seconden aan en dertig 
seconden uit.

• De verstuiver heeft een bereik tot wel 35 vierkante 
meter.

• De glazen hoes wordt met de hand vervaardigd en 
de zachte witte kleur past mooi in iedere inrichting.

LUCIA DIFFUSER

KENMERKEN EN VOORDELEN

 Productnr. 32597

GESCHIEDENIS

SPECIFICATIES:

Inhoud: 90 ml

Gewicht: 590 g

Afmetingen: 22 x 13 cm

Bereik: 35 vierkante meter

 

Vul het reservoir met water en voeg vijf tot 
acht druppels etherische olie toe, kies een 
verstuiverstand en lichtoptie en geniet.

INSTRUCTIES               WAARSCHUWINGEN

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 
voor de Lucia Artisan Diffuser voor 
informatie over veiligheid en gebruik. 

De exclusieve Lucia en Lustre Artisan Diffusers zijn gemaakt om op te vallen met vloeiende,  
natuurlijke vormen en zachte, wolkachtige tinten.  

Iedere verstuiver wordt in het zuiden van China, in de Parelrivierdelta, vervaardigd. Het gebied staat bekend als 
de 'geurige berg', wat refereert aan de vele soorten bloemen die er groeien. Het gebied is al ruim duizend jaar en 
sinds de Song-dynastie een toevluchtsoord voor ambachtslieden, dichters en creatievelingen. 

De creatieve sfeer is ook tegenwoordig nog aanwezig en de Lustre en Lucia Artisan Differs worden met de hand 
gemaakt door glazenblazers die gebruikmaken van traditionele methoden en moderne technologie. 
Om de status van expert op het gebied van glasblazen te bereiken, moet men minimaal twee jaar intensieve 
training ondergaan. Iedere ambachtsman wordt getraind in het grondig leren kennen van gesmolten glas zodat 
het omgetoverd kan worden tot een meesterwerk. Young Living is er trots op om de meesterwerken van deze 
ambachtslieden aan te kunnen bieden.


