
• Pridedama virš 100 nuimamų lipdukų, jog jūsų vaikas 
galėtų pats papuošti garintuvą „Snowy the Owl 
Diffuser“ spindinčiomis snaigėmis, akytėmis, akiniais, 
nagų laku, plunksnomis ir ne tik!

• Šiame garintuve įdiegti specialūs prisilietimui jautrūs 
įjungimo ir šviesos mygtukai (pelėdžiuko nagai) 
– patogūs naudoti.

• Nuolatiniu aukštu režimu garinimas trunka iki 
5 valandų, o žemu režimu – iki 8 valandų.  

Kintamuoju režimu (vieną minutę įjungtas / vieną 
minutę išjungtas) veikia iki 10 valandų.

• Integruotame garsiakalbyje įdiegtos 5 skirtingos 
garsinės funkcijos: lietus, paukščiai, vandenyno 
bangos, ventiliatorius ir lopšinė.

• 10 skirtingų LED šviesos variantų subtiliai apgaubia 
erdves šviesa.

• Naktinės šviesos ir baltojo triukšmo pasirinktys 
nepriklausomos nuo garinimo režimo.
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Šį išskirtinį „Young Living“ garintuvą lengva naudoti, be to, jis ypatingai mielas. Šis garintuvas pasižymi įvairiais garinimo, 
šviesos ir garso deriniais, todėl jūs galite patys susikurti norimą atmosferą – tiks tiek žaidimams, tiek atsipalaidavimui. 
Šis garintuvas naudojamas per jutiklinius valdiklius. Išskirtinis, prieš miegą naudoti ypač tinkamas „Snowy“ garintuvas veikia 
25–40 % ilgiau nei kiti vaikiški garintuvai. Be to, įdiegtos baltojo triukšmo pasirinktys. Nuimami lipdukai gali būti naudojami 
papuošti „Snowy“ garintuvą. Be to, įsigyjant kiekvieną garintuvą, prisidedama prie realių pelėdų išsaugojimo iniciatyvos.

Garinkite „Young Living“ linijos „KidScents“ eterinių aliejų 
mišinius savo mažylio miegamajame ar žaidimų kambaryje. 
Galite rinktis iš penkių „Snowy“ garintuvo baltojo triukšmo 
pasirinkčių, jog jūsų mažylis miegotų saldžiai.

Šis garintuvas NĖRA žaislas, jis turi būti naudojamas prižiūrint 
suaugusiajam asmeniui. Užspringimo pavojus dėl mažų dalių.  
Dėl informacijos apie saugą ir priežiūrą, prašome žiūrėti 
„Snowy the Owl Diffuser“ garintuvo naudojimo instrukciją.

Dėl platesnės informacijos apie saugą ir priežiūrą, 
prašome žiūrėti „Snowy the Owl Diffuser“ garintuvo 
naudojimo instrukciją.
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Instrukcija

Leiskite savo mažiesiems šią žiemą mėgautis išskirtiniu „Young Living“ garintuvu 
„Snowy the Owl Diffuser“. Tiesiai iš ledinės šiaurės „Snowy“ – „Young Living“ 
populiaraus garintuvo „Feather the Owl Diffuser“ arktinis pusbrolis. Mėgaukitės 
daugybe šio prietaiso privalumų, naudodami ultragarsinį garintuvą, naktinę 
lempą ir baltojo triukšmo aparatą viename! 

Aliejus garinti galėsite ištisą naktį – iki 10 val. „Snowy“ garintuvas leis jūsų 
mažyliams lengviau užmigti. Be to, ir jūs gerai jausitės žinodami, jog 1 % „Snowy“ 
pardavimų bus skirta „Tracy Aviary“ paukštynui, saugančiam pelėdas. „Snowy 
the Owl“ garintuvas – tai geresnės, ramesnės oazės pažadas kiekvienai būtybei. 
„Snowy“ garintuvas yra proginis, riboto leidimo – įsigyti galima tol, kol baigsis 
atsargos. Tad suskubkite!
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