
• Součástí je více než 100 odstranitelných samolepek, 
takže si vaše dítě může podle přání upravit svůj difuzér 
Snowy the Owl Diffuser pomocí třpytivých sněhových 
vloček, očí, brýlí, laku na nehty, peří a dalších!

• Difuzér má pařátky se snadným dotykem nabízející 
dotykové ovládání napájení a osvětlení, takže se 
snadno používá.

• Nabízí mód nepřetržitého rozptylování, který poběží 
až 5 hodin na vysoký režim nebo 8 hodin na nízký 

režim. Přerušovaný mód (1 minutu zapnutý / 1 minutu 
vypnutý) poběží až 10 hodin.

• Na výběr je z pěti různých zvuků v zabudovaném 
reproduktoru: déšť, ptáci, mořské vlny, větrák 
a ukolébavka.

• Prostoupí prostor jemným světlem pomocí 10 různých 
možností LED osvětlení.

• Nabízí noční světlo a funkci bílého šumu, které lze 
zapnout nezávisle na režimu difuzéru.
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Tento exkluzivní difuzér společnosti Young Living je praktický, snadno použitelný a opravdu roztomilý! Rozptylování a světelné 
a zvukové kombinace tohoto difuzéru pomáhají připravit prostředí na hru nebo čas odpočinku díky praktickému dotykovému 
ovládání. Difuzér Snowy the Owl nabízí o 25–40 procent delší dobu činnosti než jiné difuzéry vhodné pro děti, navíc funguje 
jako přístroj bílého šumu a je navržený tak, aby byl součástí klidného večerního režimu. Odstranitelné samolepky lze použít 
k dekoraci difuzéru a každý nákup pomůže chránit opravdové sovy!

Rozptylujte směsi esenciálních olejů KidScents od Young 
Living v pokoji vašich nejmenších nebo v prostoru na hraní. 
Zvolte jednu z možností bílého šumu tohoto difuzéru, aby 
přehlušil vnější hluk a aby vaši nejmenší spokojeně spali 
celou noc.

Tento produkt NENÍ hračka a je třeba ho používat pod 
dohledem dospělého. Hrozí nebezpečí udušení, protože 
obsahuje malé části. Pro informace o bezpečnosti a péči se 
podívejte do návodu k obsluze difuzéru Snowy the Owl.

Pro všechny pokyny, informace o bezpečnosti 
a péči se podívejte do návodu k obsluze difuzéru 
Snowy the Owl.

Snowy the Owl Diffuser
Odstranitelné samolepky
 

AC napájecí adaptér
Návod k obsluze

Položka č. 34483

Snowy the Owl Diffuser

Pomozte tuto zimu vašim dětem zachumlat se díky exkluzivnímu difuzéru Snowy 
the Owl Diffuser od Young Living. Snowy, která dorazila ze zmrzlé severní tundry, je 
arktická sestřenice exkluzivního a neskutečně oblíbeného difuzéru Feather the Owl 
Diffuser od Young Living. Užijte si několik výhod najednou díky tomuto ultrazvukovému 
difuzéru, který má funkci difuzéru vůní, nočního světla a přístroje bílého šumu! 

Difuzér může být zaplý přes noc a rozptylovat esenciální oleje až po dobu 10 hodin. 
Přineste vašim dětem sladké sny za pomoci difuzéru Snowy a sami buďte klidní při 
vědomí, že 1 procento z nákupní ceny difuzéru Snowy půjde voliéře Tracy Aviary 
na pomoc opravdovým sovám. Difuzér Snowy the Owl vám pomáhá učinit ze světa 
lepší, příjemnější místo, které je bezpečné pro všechny – jeden pokojík po druhém. 
Difuzér Snowy je limitovanou sváteční edicí a je k dispozici pouze do vyprodání zásob 
– kupte si jej brzy!


