
Varning!
• Förvaras utom räckhåll för barn. 

• Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk 

åkomma ska du kontakta en vårdkunnig före användning. 

• Information om säkerhet och skötsel finns i bruksanvisningen till 

AromaLux. 

Visste du detta?
• AromaLux har designats av D. Gary Young och kan bara köpas 

genom Young Living. 

• Den är tillverkad med tekniker som väntar på att patenteras och 

egenutvecklade konstruktionsprinciper. 

• Atomiserande spridning finfördelar eteriska oljor i luften utan att 

de värms upp eller bränns till skillnad från doftlampor och ljus som 

minskar fördelarna och som till och med kan avge giftiga ämnen.

Varför använda AromaLux?
Doftspridaren AromaLux är Young Livings mest tekniskt avancerade 

doftspridare. Enheten har de senaste tekniska förbättringarna 

inom doftspridarkonstruktion och tillverkning för maximal 

spridningseffektivitet. 

• Hög uteffekt: AromaLux producerar en hög volym ånga av 100 % 

rena, eteriska oljor för maximala fördelar.

• Anpassningsbar: Du kan justera mängd, drifttid (med automatisk 

avstängning) och pausinställningar vilket gör AromaLux till Young 

Livings mest anpassningsbara doftspridare. 

Kompletterande produkter
• Eterisk lavendelolja

• Den eteriska oljeblandningen Thieves

• Den eteriska oljeblandningen Purification

• Kollektionen Everyday Oils 
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Produktöversikt
Young Livings doftspridare AromaLux fungerar som 

doftspridare, luftrenare och atomisatör i en lättanvänd produkt. 

Finfördelningstekniken förvandlar eteriska oljor till en ånga med 

miljontals mikropartiklar, sprider dem i luften och frigör de kraftfulla 

växtbeståndsdelarna som finns i Young Livings eteriska oljor. 

AromaLux använder egenutvecklade designprinciper, mönster och 

former som förhöjer och harmoniserar energifältet i omgivningen. 

AromaLux är designad av D. Gary Young och kan endast köpas via 

Young Living.

Huvudfördelar och funktioner
• Att sprida eteriska oljor är det perfekta sättet att slappna av, 

motverka dåliga lukter och skapa en atmosfär av frid och harmoni.

• Skapar en inbjudande, doftfylld atmosfär i alla utrymmen.

• Finfördelar eteriska oljor till mikrofin ånga.

• Snabbt och enkelt byte av flaskor.  

• Tidsinställd avstängning med mellan 1–10 timmars doftspridning.

• Tiden för doftspridning och paus kan justeras med timers (1–20 

minuter).

• Reglage för ångmängd.

• Sex olika inställningar för LED-belysningen.

• Kan användas med 5 ml och 15 ml eteriska oljeflaskor från Young 

Living.  

Rekommenderad användning
1. Ta bort spridaröverdelen från basen på AromaLux-doftspridaren. 

2. Sätt fast en 5 ml eller 15 ml eterisk oljeflaska från Young Living på 

AromaLux spridaröverdelen. 

3. Placera AromaLux-överdelen med den eteriska oljeflaskan monterad 

i doftspridarens bas. 

4. Justera inställningarna för ångmängd, huvudtimer, spridningstid 

samt paustid och slå på strömbrytaren. 

5. Justera LED-belysningens inställning och njut av fördelarna med 100 

% rena, eteriska oljor.

6. Detaljerade instruktioner finns i bruksanvisningen.

Rengöring
• För bästa prestanda ska du då och då köra enheten med en ren 

flaska fylld med 5 ml till 10 ml tvättsprit tills flaskan är tom.

• Rengör spridningsöverdelen genom att då och då ta bort den från 

doftspridarens bas, ta bort doppröret och sätta fast en 15 ml flaska 

som innehåller tvättsprit. Täck över ångutloppet med fingret och 

skaka ordentligt så att tvättspriten tränger in i den övre kammaren.

• Om eterisk olja samlats i enheten ska du koppla bort den från 

strömmen och torka den försiktigt med en mjuk trasa och ett milt 

rengöringsmedel.
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