
Aromatizatorul Lucia Artisan de la Young 
Living provine din Pearl River Delta din 
China, care e un refugiu pentru artizani, 
poeți și pictori, de sute de ani. Fiecare 
capac din sticlă al aromatizatorului Lucia 
este realizat manual de către un meșter 
sticlar instruit de ani buni în arta lucrărilor 
din sticlă, ceea ce face din fiecare, o 

operă de artă unică care va lumina 
decorul oricărei case. 

Designul său unic, ca o lampă, creează 
o lumină blândă, eterică, un partener 
senzorial luminos, pe măsură ce difuzia 
cu ultrasunete îți umple casa cu aromele 
tale preferate de uleiuri esențiale.

• Mod de difuzare maximă care poate rula până la 
4 ore sau timp de 60, 90 sau 120 de minute cu trei 
opțiuni diferite de cronometrare.

• Opt opțiuni diferite de lumină LED care 
funcționează independent de funcția 
aromatizatorului. 

• Modul de difuzare intermitentă care îi permite să 

ruleze până la 8 ore, alternând între 30 de secunde 
și 30 de secunde oprite.

• Suprafața de acoperire a aromatizatorului e de 
până la 35 de metri pătrați.

• Capacul din sticlă suflată manual și tonurile 
delicate de alb creează modele rafinate care se 
potrivesc frumos cu orice decor.
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CONTEXTUL PRODUSULUI

CARACTERISTICI: Capacitate: 90 ml

Greutate: 590 g (18 oz).

Dimensiuni: 22 cm x 13 cm (8,7 inci înălțime x 5 inci în diametru)

Acoperire: 35 metri pătrați. 

 

Umple rezervorul cu apă și adaugă 
5-8 picături de ulei esențial, selectează 
modurile de difuzie și lumină și bucură-
te de atmosferă.

INSTRUCȚIUNI                AVERTISMENTE

Pentru informații de utilizare, 
siguranță și îngrijire, consultă 
manualul de utilizare pentru 
aromatizatorul Lucia Artisan. 

Aromatizatoarele exclusive de la Young Living din gama Artisan sunt create pentru  
a fi obiecte de vază în căminul tău, incorporând forme fluide, naturale și nuanțe delicate.  

Fiecare provine din sudul Chinei din zona Pearl River Delta- dintr-o zonă cunoscută drept „Muntele parfumat”, cu 
referire la numeroasele flori care cresc în apropiere. Această regiune a fost locuită de meșteri, poeți și gânditori creativi 
încă din timpul Dinastiei Northern Song, de acum aproape 1000 de ani.  

Astăzi spiritul meșteșugului continuă, iar aromatizatoarele Lustre și Lucia Artisan sunt realizate de meșteri sticlari, 
care au combinat practicile tradiționale cu tehnologia modernă. Pentru a atinge statutul de meșter sticlar, un 
ucenic trebuie să finalizeze cel puțin doi ani de pregătire intensivă. În acest timp, fiecare artizan este instruit să 
topească sticla pentru a o prelucra într-o capodoperă finală. Young Living e mândră de faptul că poate aduce aceste 
capodopere de artă în căminul tău. 


