
• Mukana tulee 100 irroitettavaa tarraa, joilla lapsesi voi 
koristella Snowy the Owl Diffuserin uuteen uskoon.

•  Diffuuserissa on hauskat ja helppokäyttöiset 
Easy-Touch -kynnet, joita koskettamalla voit muun 
muassa vaihdella valoja ja kontrolloida virtatoimintoja.

• Korkean haihdutuksen toiminto haihduttaa 
5 tuntia, kun taas matalan haihdutuksen toiminto 
haihduttaa 8 tuntia yhtämittaisesti. Diffuuserin ollessa 
intervallitoiminnolla, eli minuutin päällä ja minuutin 

poissa päältä, diffuuseri toimii jopa kymmenen tuntia 
yhteen menoon.

• Diffuuserissa on viisi erilaista äänivaihtoehtoa: 
sade, linnunlaulu, meren aallot, tuuletin ja kehtolaulu.

• Diffuuseri luo tunnelmaa kymmenellä erilaisella 
LED-valovaihtoehtoehdolla.

• Yövalo ja valkoinen kohina -toiminto toimivat 
riippumatta siitä, onko haihdutustoiminto päällä.
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Tämä Young Livingin diffuuseri on kätevä, helppokäyttöinen ja söpö! Snowyn haihdutus-, valo- ja äänitoiminnot sopivat 
leikkejä siivittämään tai iltarutiineja rauhoittamaan. Diffuuseria on helppo käyttää kätevällä koskeutustoiminnolla. Snowyn 
haihdutusaika on 25-40 prosenttia pidempi kuin muiden lapsiystävällisten diffuuserien ja siinä on valkoisen kohinan äänien 
lisäksi myös muita iltarutiineja helpottavia toimintoja. Snowyn mukana tulevilla irroitettavilla tarroilla Snowy saa uuden ilmeen. 
Jokaisen myydyn Snowyn hinnasta menee osa pöllöjen suojeluun.

Käytä Young Livingin KidScents-öljysekoituksia diffuuserissa 
lastenhuoneessa tai leikkihuoneessa. Valitse yksi Snowyn 
valkoisen kohinan äänistä pitämään epätoivotut äänet 
poissa kotoasi pikkuisen unta häiritsemästä.

Tämä tuote EI ole lelu, eikä sitä tule käyttää ilman 
aikuisen valvontaa. Tukehtumisvaara pienten osien takia. 
Katso täydelliset käyttöohjeet Snowy the Owl Diffuserin 
ohjekirjasta.

Katso täydelliset käyttöohjeet Snowy the Owl 
Diffuserin ohjekirjasta.
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Snowy the Owl Diffuser

Rauhoita lapsesi iltaisin Snowy the Owl Diffuserilla. Feather the Owlilla on nyt uusi 
sukulainen, Snowy the Owl Diffuser, joka on lentänyt perhettäsi ilahduttamaan 
jäisestä pohjolasta. Monipuolinen diffuuseri toimii ilmankostuttimena, 
tuoksuhaihduttajana, yövalona sekä valkoista kohinaa tuottavana laitteena. 

Diffuuseri voi haihduttaa eteerisiä öljyjä koko yön 10 tuntia putkeen, joten Snowy 
takaa lapsellesi makoisat unet. Sen lisäksi 1 prosentti Snowyn myyntihinnasta 
menee Tracy Aviarylle auttamaan pöllöjen suojelutoimintaa. Snowy the Owl auttaa 
sinua tekemään maailmasta paremman ja rauhallisemman paikan kaikille - yksi 
yö kerrallaan. Snowy on tarjolla rajoitetun ajan ja vain niin kauan kunnes varastoa 
riittää. Osta omasti pian.


