
Rankų darbo garintuvas „Lustre Artisan 
Diffuser“ imtas gaminti Kinijos Perlų (arba 
Judziango) upės deltoje – tai šimtus metų 
siekiantis amatininkų, poetų ir tapytojų 
prieglobstis. 

Kiekvieną „Lustre“ stiklo gaubtą rankomis 
gamina stiklapūtys, kuris daugelį metų 
mokėsi gaminti stiklo dirbinius, todėl 
kiekvienas „Lustre“ garintuvas yra 
unikalus meno kūrinys, apšviesiantis bet 

kurio namo dekorą. 
Puošnus apvalus „Lustre“ dizainas 
sukuria švelnią, eterinę šviesą, švytintį 
pojūčių palydovą, kadangi ultragarsinė 
difuzija užpildo namus jūsų mėgstamais 
eterinių aliejų kvapais. 

Kiekvienas rankomis pagamintas 
garintuvo gaubtas yra unikalus ir dera  
prie unikalaus jūsų namų dekoro.  

„LUSTRE DIFFUSER“

PRIVALUMAI IR SAVYBĖS
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GAMINIO ISTORIJA

CHARAKTERISTIKOS:

Talpa: 130 ml

Svoris: 660 g (23,28 oz)

Matmenys: 25 cm x 16,5 cm (10 colių aukščio x 6,5 colio skersmens)

Drėkinamos patalpos plotas: 35 kvadratiniai metrai

 

Užpildykite rezervuarą vandeniu ir 
įpilkite 5–8 lašus eterinio aliejaus; 
pasirinkite difuzijos ir šviesos režimus; 
mėgaukitės.

NURODYMAI       ĮSPĖJIMAI

Informacijos apie saugą ir priežiūrą 
ieškokite „Lustre“ „Artisan“ garintuvo 
naudojimo instrukcijoje. 

Išskirtiniai „Young Living“ „Artisan“ garintuvai, kuriuose dera skystis, natūralios formos ir švelnūs, į debesis panašūs 
atspalviai, sukurti būti išskirtiniais jūsų namų elementais. 

Kiekvienas jų atkeliauja iš Kinijos pietų, nuo Perlų upės deltos, vietovės, vadinamos „Kvepiančiu kalnu“ dėl daugybės 
netoliese augančių gėlių. Šiaurės Songų dinastijos laikais, prieš beveik tūkstantį metų, šiame regione gyveno 
amatininkai, poetai ir kūrybingi mąstytojai. Šiandien meistriškumo dvasia tebegyvuoja ten, kur „Lustre“ ir „Lucia“ 
„Artisan“ garintuvai yra gaminami stiklapūčių rankomis, derinant tradicinę praktiką su šiuolaikinėmis technologijomis. 
Kad gautų meistro statusą, stiklapūčio mokinys turi baigti bent dvejų metų intensyvų mokymą. Šiuo laikotarpiu 
kiekvienas amatininkas mokomas artimai pažinti išlydytą stiklą ir pagaliau paversti jį šedevru. „Young Living“ 
didžiuojasi, kad šiuos meistrų meno kūrinius pristato į jūsų namus.

 
        

• Intensyvios difuzijos režimas, galintis veikti iki  

6 valandų arba su 3 skirtingomis laikmačio 

parinktimis: 60, 90 ir 120 minučių.

• 8 skirtingos šviesos diodų parinktys, veikiančios  

nepriklausomai nuo garintuvo. 
• Nutrūkstamos difuzijos režimas, veikiantis iki 12 

valandų. įsijungia ir išsijungia kas 30 sekundžių.
• Garintuvo drėkinamas plotas siekia iki 35 

kvadratinių metrų.
• Rankų darbo pūstas stiklo gaubtas ir švelnūs balti 

tonai sukuria išskirtinį dizainą, gražiai derantį prie 
bet kurio dekoro.


