
• Inclusief meer dan honderd verwijderbare stickers 
zodat je kind zijn of haar Snowy the Owl Diffuser kan 
versieren met onder andere sneeuwvlokken, ogen, 
een bril, nagellak en veren.

• Voorzien van handige aanraakgevoelige pootjes die 
de verstuiver en het licht aan- of uitzetten.

• Looptijd van ongeveer vijf uur in de hoge stand of acht 
uur in de lage stand. Looptijd van ongeveer tien uur 
(afwisselend één minuut aan, één minuut uit) 
in intervalmodus.

• De ingebouwde speaker heeft vijf verschillende 
geluiden: regen, vogels, oceaangolven, ventilator 
en een slaapliedje.

• Tien verschillende LED-lichtopties die een zacht licht 
verspreiden.

• Kan gebruikt worden als nachtlampje of 
witte ruismachine, ook als er niet verstoven wordt.

KENMERKEN EN VOORDELEN

GESCHIEDENIS

AANBEVOLEN GEBRUIK

WAARSCHUWING

INSTRUCTIES

INHOUD

Deze handige, makkelijk te gebruiken en bovenal schattige verstuiver is exclusief verkrijgbaar bij Young Living. De verstuiver-, 
licht- en geluidsfuncties helpen een vrolijke sfeer te creëren tijdens het spelen of een rustige sfeer vlak voor het slapen gaan.  
De looptijd van Snowy is 25 tot 40 procent langer dan die van andere kindvriendelijke verstuivers. Bovendien kan het apparaat 
gebruikt worden als witte ruismachine die perfect past bij elke avondroutine. Verwijderbare stickers kunnen gebruikt worden om 
Snowy te versieren en iedere aankoop draagt bij aan de bescherming van echte uilen!

Verstuif KidScents in de slaapkamer of speelkamer van je 
kind. Kies één van de vijf witte ruisgeluiden om geluiden van 
buitenaf te blokkeren zodat je kleintje de nacht doorslaapt.

Dit is GEEN speelgoed en dient alleen onder toezicht van 
een volwassene gebruikt te worden. Verstikkingsgevaar door 
kleine onderdelen. Neem de gebruiksaanwijzing van Snowy 
the Owl Diffuser door voor meer informatie over veiligheid.

Neem de gebruiksaanwijzing van Snowy the 
Owl Diffuser door voor meer informatie over 
veiligheid en instructies voor gebruik.

Snowy the Owl Diffuser
Verwijderbare stickers

AC-adapter
Gebruiksaanwijzing

Help de kinderen de winter door met Snowy the Owl Diffuser, exclusief 
verkrijgbaar bij Young Living. Snowy komt uit het koude noorden en is het 
nichtje van onze exclusieve en zeer populaire Feather the Owl Diffuser. 
Dit apparaat is niet alleen een ultrasonische verstuiver, maar ook een 
nachtlampje en witte ruismachine. 

Snowy zal de reis naar dromenland nog aangenamer maken en ook jij kunt 
rustig slapen, zeker als je weet dat één procent van iedere verkochte Snowy 
naar Tracy Aviary gaat om echte uilen te helpen. Snowy the Owl helpt iedere 
nacht de wereld mooier en vrediger te maken. Snowy is beperkt verkrijgbaar 
voor de feestdagen en alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. Wees er 
dus snel bij!
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