
• Inclui 100 autocolantes reutilizáveis para que os mais 
pequenos aí de casa possam personalizar o seu Snowy 
The Owl Diffuser com flocos de neve brilhantes, olhos, 
óculos, verniz de unhas, penas e muito mais.

• Este difusor inclui botões sensíveis ao toque para 
desempenhar as funções de acender/desligar 
e iluminação.

• Proporciona um modo de difusão contínuo que pode 
funcionar até cinco horas no modo intenso e até oito 
horas no modo suave. 

• O modo intermitente (um minuto ligado/um minuto 
desligado) pode durar até dez horas.

• Dispõe de cinco sons diferentes na sua coluna de 
som incorporada: chuva, pássaros, ondas do mar, 
ventoinha e canção de embalar.

• Proporciona uma luz suave a qualquer espaço graças 
às suas luzes LED com dez opções de iluminação 
diferentes.

• Pode funcionar como luz noturna e dispositivo de ruído 
branco independentemente do modo de difusão.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

HISTÓRIA DO PRODUTO

USOS SUGERIDOS

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

CONTEÚDO

Este difusor exclusivo da Young Living é cómodo, fácil de usar e muito fofinho. As várias combinações de difusão, 
luz e som de Snowy ajudam a criar um cenário adequado para brincar ou relaxar, tudo isto com botões sensíveis ao toque.  
Snowy funciona 25 a 40% mais tempo do que os outros difusores para crianças, em conjunto com opções de ruído branco 
personalizáveis, tendo sido concebido para fazer parte de uma rotina noturna tranquila. Os autocolantes reutilizáveis podem 
ser utilizados para decorar Snowy e cada compra também ajudará a proteger as corujas na vida real.

Difunde o óleo essencial KidScents da Young Living no 
quarto ou na área de brincar dos mais pequenos aí de casa. 
Seleciona entre qualquer uma das cinco opções de ruído 
branco de Snowy para abafar os ruídos externos, para que 
os mais pequenos aí de casa durmam tranquilamente.

Este produto NÃO é um brinquedo e deve ser utilizado 
apenas sob supervisão de um adulto. Perigo de asfixia 
devido a peças pequenas. Para obteres mais informação 
acerca da sua segurança e manutenção, consulta o manual 
de instruções do Snowy the Owl Diffuser.

Para obteres mais informação acerca da sua 
segurança e manutenção, consulta o manual 
de instruções do Snowy the Owl Diffuser.

Snowy the Owl Diffuser
Autocolantes reutilizáveis

Transformador
Manual de instruções

Código: 34483

Snowy the Owl Diffuser

Ajuda os mais pequenos aí de casa a relaxarem este inverno com o Snowy the 
Owl Diffuser, exclusivo da Young Living. Diretamente da tundra gelada, Snowy é 
a prima do ártico do nosso popular e único Feather the Owl Diffuser. Desfruta de 
vários benefícios com este difusor ultrassónico que atua como difusor de aromas, 
luz noturna e dispositivo de ruído branco. 

Faz com que os mais pequenos aí de casa tenham bons sonhos com a ajuda de  
Snowy e descansa com tranquilidade, sabendo que 1% do seu preço de compra 
reverte para o Tracy Aviary que ajuda as corujas na vida real. Com Snowy the 
Owl ajudarás a tornar o mundo num lugar melhor, mais tranquilo e seguro para 
todas as espécies todas as noites. Snowy é uma edição limitada e apenas estará 
disponível até rutura de stock. Não percas a oportunidade de tê-la!


