
Young Living Lucia Artisan Diffuser 
kommer från området kring Pärlfloden i 
Kina, ett område som i hundratals år har 
varit en populär plats för konstnärer och 
poeter. 
 
Doftspridarens glashölje är handgjort av 
en mästerglasblåsare med många års 
erfarenhet. Varje Lucia Diffuser är ett 

unikt konstverk som kommer att 
förhöja inredningen i ditt hem. 

Dess unika och lampliknande utformning 
skapar ett mjukt ljus och en sensorisk 
upplevelse när doftspridaren fyller 
hemmet med doften av dina favoritoljor.

  

• På högsta läget kan doftspridaren vara påslagen  
i upp till 4 timmar eller användas med 3 olika 
timerinställningar: 60, 90 och 120 minuter.

• Den har åtta LED-ljusinställningar som fungerar 
oberoende av doftspridarfunktionen. 

• I växlande läge kan den vara påslagen i upp till  

8 timmar med 30 sekunder på och 30 sekunder av.
• Doftspridaren täcker ett område på 35 

kvadratmeter.
• Doftspridaren har ett munblåst glashölje och mjuka, 

ljusa toner som skapar en ljuvlig prydnad som 
passar med olika inredningsstilar.

LUCIA DIFFUSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

 Artikelnummer 32597

PRODUKTBAKGRUND

SPECIFIKATIONER

Rymmer: 90 ml

Vikt: 590 g

Mått: 22 cm x 13 cm

Spridning i rummet: 35 kvadratmeter

 

Fyll behållaren med vatten och tillsätt 
5–8 droppar eterisk olja, välj ett 
doftspridarläge och ett ljusalternativ 
och bara njut.

ANVÄNDNING       VARNING

Läs doftspridaren Lucia Artisans 
bruksanvisning för säkerhets- och 
underhållsinformation.

Young Livings exklusiva hantverksmässiga doftspridare har utformats som iögonfallande  
doftspridare och prydnader med mjuka, naturliga former och milda, molnliknande nyanser. 

Varje doftspridare kommer från södra Kina, från området kring Pärlfloden som även kallas det väldoftande berget 
tack vare alla blommor som växer i närheten. Poeter, konstnärer och kreativa tänkare har bott här sedan Norra  
Song-dynastin för nästan 1 000 år sedan. 

Hantverket fortsätter än idag och både Lustre och Lucia Artisan Diffuser är handgjorda av mästerglasblåsare som 
kombinerar traditionell teknik och modern teknologi. För att få kallas mästerglasblåsare måste en lärling avsluta två 
års intensiva studier. Under studierna får konstnärerna lära känna det smälta glaset på djupet för att kunna forma 
det slutgiltiga konstverket. Det är med stolthet Young Living förmedlar dessa konstverk till ditt hem.


