
• Vine cu peste 100 de abțibilduri, pentru ca cei mici să 
poată personaliza aromatizatorul lor Snowy the Owl 
cu fulgi strălucitori, ochi, ochelari, ojă de unghii, pene 
și multe altele. 

• Acest aromatizator are butoane sensibile la atingere și 
opțiuni de iluminare simple care pot fi utilizate de copii. 

• Are un mod de difuzare continuă care durează până 
la 5 ore pe modul de nivel maxim sau 8 ore continue 
pe modul de nivel redus. Modul intermitent (1 minut 

pornit/ 1 minut oprit) funcționează timp de aproximativ 
10 ore. 

• De asemenea, are un difuzor încorporat cu o variație 
de 5 sunete diferite: ploaie, păsărele, valuri de ocean, 
ventilator și cântec de leagăn. 

• Umple spațiile cu o lumină delicată de la cele 
10 opțiuni diferite de lumini LED. 

• Funcțiile de lampă și zgomot alb funcționează 
independent de modul de aromatizare.
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Acest aromatizator exclusiv de la Young Living este convenabil, ușor de utilizat și atât de drăguț!  Snowy are o gamă de 
combinații de aromatizare, lumină și sunet, pentru a pregăti atmosfera pentru joacă sau pentru relaxare- toate acestea cu 
conveniența butoanelor sensibile la atingere.  Snowy oferă durate de funcționare cu 25-40 de procente mai lungi ca alte 
aromatizatoare pentru copii și opțiuni de zgomot alb, concepute pentru a fi parte a unei rutine pașnice de seară.  Abțibildurile 
pot fi utilizate pentru a-l decora pe Snowy, iar fiecare achiziționare va ajuta la protejarea bufnițelor sălbatice! 

Difuzează amestecurile de uleiuri esențiale din gama KidScents 
de la Young Living în camera celui mic sau în camera de joacă.  
Alege oricare dintre cele cinci opțiuni de zgomot alb ale lui 
Snowy pentru a îneca zgomotele exterioare care îl împiedică pe 
micuțul tău să doarmă liniștit toată noaptea.

Acest produs NU este o jucărie și trebuie utilizat doar cu 
supravegherea unui adult.  Pericol de sufocare datorită pieselor 
mici. Pentru informații despre siguranță și îngrijire, consultați 
manualul de utilizare al aromatizatorului Snowy the Owl.

Pentru informații despre siguranță și îngrijire, consultați 
manualul de utilizare al aromatizatorului Snowy the Owl.
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Articol nr. 34483

Snowy the Owl Diffuser

Oferă-le copiilor tăi o atmosferă plăcută iarna aceasta, cu ajutorul 
aromatizatorului Snowy the Owl de la Young Living. Venit direct din tundra 
nordică înghețată, Snowy este vărul arctic al aromatizatorului exclusiv și extrem 
de popular al Young Living, Feather the Owl. Bucură-te de mai multe beneficii 
cu acest aromatizator ultrasonic care poate funcționa ca aromatizator, lampă 
și mașină de sunete-albe!  

Copiii vor avea doar vise plăcute cu ajutorul lui Snowy, iar tu vei reuși să te 
odihnești și mai bine, știind că un procent din vânzările de Snowy merge 
către Tracy Aviary pentru a sprijini bufnițele.  Snowy the Owl te va ajuta să 
îmbunătățești lumea și să o faci un loc mai pașnic și mai sigur pentru toate 
speciile. Snowy este o ediție limitată de sărbători și este disponibilă numai până 
la epuizarea stocurilor - ia-o în curând!


