
• Zawiera ponad sto łatwych do usunięcia naklejek, 
dzięki którym Twoje dziecko może przyozdobić dyfuzor 
Snowy the Owl błyszczącymi płatkami śniegu, oczami, 
okularami, lakierem do paznokci, piórami i wieloma 
innymi!

• Na palcach sówki umieszczone są dotykowe przyciski 
zasilania i oświetlenia, ułatwiające obsługę urządzenia.

• Nieprzerwane rozpylanie olejków do pięciu godzin 
w trybie wysokim lub ośmiu w trybie niskim. Tryb 

przerywany działa do dziesięciu godzin, wyłączając  
się i włączając co minutę.

• Pięć dźwięków do wyboru dzięki wbudowanemu 
głośnikowi: deszcz, śpiew ptaków, fale oceanu, 
szum wentylatora i kołysanka.

• Wypełnia przestrzeń łagodnym światłem dzięki 
dziesięciu różnym ustawieniom oświetlenia LED.

• Funkcja lampki nocnej oraz opcja białego szumu 
działają niezależnie od pracy dyfuzora.
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Ten oryginalny dyfuzor Young Living jest łatwy w użyciu i wyjątkowo słodki! Połączenie rozpylanych olejków, opcji oświetlenia 
i dźwięku oraz wygoda dotykowych przycisków pozwolą Ci stworzyć odpowiedni klimat do wieczornego relaksu. Snowy oferuje 
czas pracy dłuższy o 25-40 procent niż inne dyfuzory dla dzieci, a do tego posiada opcje białego szumu, które mogą pomóc 
w wyciszeniu przed snem. Łatwe do usunięcia naklejki to świetny sposób, aby ozdobić dyfuzor, a każdy zakup urządzenia 
pomaga chronić prawdziwe sowy!

Rozpyl kompozycje olejków z linii KidScents od Young Living 
w  pokoju dziecięcym lub bawialni. Wybierz którąś z  opcji 
dźwiękowych, aby stłumić hałasy z  zewnątrz i  pomóc 
najmłodszym przenieść się w słodką krainę snów.

Produkt NIE JEST zabawką i może być używany wyłącznie 
pod nadzorem osoby dorosłej. Istnieje ryzyko zadławienia 
ze względu na małe elementy. Informacje na temat 
bezpieczeństwa i  użytkowania znajdują się w  instrukcji 
obsługi urządzenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi, 
bezpieczeństwa i czyszczenia dyfuzora, 
zajrzyj do dołączonej do urządzenia instrukcji.

Dyfuzor Snowy the Owl
Naklejki

Zasilacz
Instrukcja obsługi

Kod produktu: 34483

Snowy the Owl Diffuser

Pomóż najmłodszym przenieść się do krainy snów w  zimowe wieczory dzięki 
wyjątkowemu dyfuzorowi Young Living — Snowy the Owl. Pochodzący 
z zamarzniętej północnej tundry, Snowy to arktyczny kuzyn popularnego Feather 
the Owl. Ciesz się zaletami tego ultradźwiękowego dyfuzora, który pozwoli Ci nie 
tylko rozpylać zapachy, ale może też pełnić funkcję lampki nocnej oraz głośnika 
białego szumu. 

Spraw, aby Twoje maluchy cieszyły się słodkim snem i  sam poczuj spokój, 
wiedząc, że 1  procent ze sprzedaży dyfuzora Snowy zostanie przekazany 
ptaszarni Tracy Aviary, aby pomóc prawdziwym sowom. Snowy the Owl pomoże 
Ci uczynić świat lepszym i  bezpieczniejszym dla wszystkich gatunków — przy 
każdym wieczornym odpoczynku. To edycja limitowana na Święta, dostępna 
wyłącznie do wyczerpania zapasów — nie czekaj!


