
Difuzér Lustre 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 Lustre je vyroben 
ručně mistrem sklářem, který má roky 
zkušeností v umění práce se sklem, což 
činí každý difuzér Lustre jedinečným 
uměleckým dílem, které rozzáří zařízení 
jakékoli domácnosti. 

Úchvatný zakulacený design difuzéru 
Lustre vytváří měkké, éterické světlo, 
světélkující podívanou pro smysly, zatímco 
ultrazvukové rozptylování plní váš domov 
vůněmi esenciálních olejů. 

Každý řemeslný difuzér je unikátní, 
vyrobený s největší péčí a bude se vkusně 
doplňovat s dekoracemi u vás doma.  

LUSTRE DIFFUSER
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PŮVOD PRODUKTU

SPECIFIKACE

Objem: 130 ml

Hmotnost: 660 g

Rozměry: 25 cm x 16,5 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 Lustre Artisan Diffuser. 

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

Každý pochází z jižní Číny z oblasti delty Perlové řeky, místa známého jako Voňavá hora, které za své jméno vděčí 
mnoha květinám, které rostou poblíž. Tuto oblast obývají řemeslníci, básníci a kreativní myslitelé již téměř tisíc let, 
od dob dynastie Severní Sung. Dnes duch řemesel pokračuje; řemeslné difuzéry Lustre a Lucia vyrábí ručně mistři 
skláři, kteří kombinují tradiční postupy s moderní technologií. Učeň musí dokončit alespoň dva roky intenzivního 
výcviku, aby mohl dosáhnout statusu mistra skláře. V současnosti musí každý řemeslník dokonale ovládat práci 
s taveným sklem, aby z něj mohl vytvořit mistrovské dílo. Společnost Young Living je pyšná na to, že vám může 
zprostředkovat tato umělecká díla od mistrů sklářů.

 
        

• Režim bohatého rozptylování může běžet až 6 hodin, 

nebo na jeden ze 3 časových intervalů: 60, 90 a 120 

minut.

• 8 různých možností svícení, které fungují nezávisle  

na funkci difuzéru. 

• Režim přerušovaného rozptylování běží až po dobu  
12 hodin, v intervalech střídajících se po 30 sekundách.

• Plocha pokrytí difuzérem je až 35 metrů čtverečních.
• Ručně foukaný skleněný kryt a měkké bílé tóny  

vytváří jedinečnou kombinaci, která se krásně  
doplňuje s jakýmkoli zařízením domácnosti.


