
• Kommer med mer än 100 avtagbara klistermärken så 
att ditt barn kan pryda sin Snowy the Owl Diffuser 
med glittrande snöflingor, ögon, glasögon, nagellack, 
fjädrar och mycket mer!

• Doftspridaren har beröringskänsliga start- och 
ljusknappar på klorna som är lätta att använda.

• Kan användas kontinuerligt i upp till 5 timmar på högt 
läge eller 8 timmar på lågt läge. Med det växlande 

läget (en minut på/en minut av) kan den användas 
i 10 timmar.

• Den har fem inbyggda ljud: regn, fågelkvitter, 
vågskvalp, fläkt och vaggvisa.

• Den sprider ett svagt ljus med 10 olika LED-alternativ.

• Den har en nattlampa och vitt brus som kan användas 
oberoende av doftspridningen.
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Denna exklusiva Young Living-doftspridare är behändig, lätt att använda och riktigt gullig! Snowys doftspridning, 
ljus och ljud skapar en passande miljö för både lek och avkoppling med de behändiga beröringskänsliga knapparna.  
Snowy kan vara på 25-40 procent längre än andra barnvänliga doftspridare och har även vitt brus som passar bra vid 
läggdags. Klistermärken medföljer så att du kan pryda Snowy och med varje köp hjälper du även riktiga ugglor!

Sprid Young Livings eteriska oljeblandningar från KidScents-
sortimentet i småttingens sovrum eller lekrum. Välj ett av 
Snowys fem ljudalternativ som stänger ute andra störande 
ljud som hindrar ditt barn från att sova gott hela natten.

Produkten är INTE en leksak och ska användas under 
uppsikt av vuxen. Kvävningsfara på grund av smådelar.  
Läs bruksanvisningen som kommer med Snowy the Owl 
Diffuser för säkerhets- och underhållsinformation.

Läs bruksanvisningen som kommer med Snowy the 
Owl Diffuser för säkerhets- och underhållsinformation.

Snowy the Owl Diffuser
Klistermärken

Strömadapter
Bruksanvisning

Artikelnummer 34483

Snowy the Owl Diffuser

Hjälp barnen att koppla av i vinter med Young Livings exklusiva Snowy the 
Owl Diffuser. Snowy kommer från den kalla, nordliga tundran och är kusin 
till Young Livings exklusiva och otroligt populära Feather the Owl Diffuser. 
Du får flera funktioner i en behändig doftspridare med ultraljud: doftspridning, 
nattlampa och en funktion med vitt brus! 

Ta hjälp av Snowy för att få barnen att sova gott. Du kan själv ha gott samvete då 
1 procent av kostnaden för Snowy går till Tracy Aviary för att stötta riktiga ugglor. 
Snowy the Owl hjälper dig att göra världen till en bättre plats för alla arter, en 
läggdags i taget. Snowy är en begränsad julversion som endast finns att köpa så 
långt lagret räcker – så beställ henne fort!


