
Dyfuzor Young Living Lucia Artisan 
pochodzi z Delty Rzeki Perłowej 
w Chinach, będącej od stuleci azylem 
rzemieślników, poetów i malarzy. 

Każda szklana pokrywa dyfuzora 
Lucia została stworzona ręcznie przez 
doświadczone osoby zajmujące się 

dmuchaniem szkła, dzięki czemu jest 
unikalnym dziełem sztuki, 
które wzbogaci dowolne wnętrze. 

Ten oryginalny, przypominający lampę 
dyfuzor daje delikatne światło, podczas 
gdy olejki eteryczne wypełniają twój dom 
i pobudzają zmysły. 

• Tryb wysoki działa do czterech godzin lub przez  
60, 90 i 120 minut.

• Osiem różnych ustawień oświetlenia LED, które 
działają niezależnie od pracy dyfuzora. 

• Tryb przerywany pozwala na rozpylanie olejków aż 
do ośmiu godzin, włączając się i wyłączając  
co 30 sekund.

• Zasięg dyfuzora: do 35 metrów kwadratowych.
• Ręcznie robiona szklana pokrywa oraz miękkie 

łagodne tony tworzą wyjątkowy design, który 
pasuje do każdego wystroju.

LUCIA DIFFUSER

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

 Kod produktu: 32597

HISTORIA PRODUKTU

OPIS TECHNICZNY

Pojemność: 90 ml

Waga: 590 g

Wymiary: 22 cm wysokości x 13 cm średnicy

Zasięg: 35 m kw.

 

Wypełnij zbiornik wodą i dodaj 
5-8 kropli olejku eterycznego. Wybierz 
tryb pracy i oświetlenia i ciesz się 
działaniem dyfuzora.

SPOSÓB UŻYCIA       ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Informacje na temat bezpieczeństwa 
i użytkowania znajdują się w instrukcji 
obsługi urządzenia.

Ekskluzywne, ręcznie wykonane dyfuzory Young Living to oryginalny dodatek do wystroju  
domu, łączący opływowe, naturalne kształty i łagodne, kojarzące się z chmurami odcienie. 

Każdy z nich pochodzi z południa Chin, a dokładnie z Delty Rzeki Perłowej — obszaru nazywanego dawniej 
„Pachnącą Górą” ze względu na rosnące w okolicy liczne gatunki kwiatów. Region ten był zamieszkiwany przez 
rzemieślników, poetów i kreatywnych myślicieli od czasów Północnej Dynastii Song prawie tysiąc lat temu. 

Współcześnie duch rzemiosła wciąż trwa, a dyfuzory Lustre i Lucia Artisan są wykonywane ręcznie przez 
mistrzów dmuchania szkła, łącząc tradycyjne praktyki z nowoczesną technologią. Aby osiągnąć status mistrza, 
praktykant musi ukończyć co najmniej dwa lata intensywnego szkolenia. W tym czasie każdy rzemieślnik uczy 
się wszystkiego na temat roztopionego szkła, aby móc tworzyć z niego dzieła sztuki. Jesteśmy niezwykle dumni 
z tego, że możemy przenieść te dzieła sztuki prosto od mistrzów do Twojego domu.


