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Young Living har släppt sin nyutformade doftspridare för 
hemmet, en lättanvänd produkt som har flera funktioner 
på en gång: det är en luftfuktare, luftrenare, sprejbehållare 
och doftspridare för aromaterapi. Med doftspridarens 
moderniserade ultraljudsteknik finfördelas blandningen av 
eteriska oljor och vatten till miljontals mikropartiklar som 
sedan sprejas ut i luften, vilket aktiverar de verkningsfulla 
beståndsdelarna som finns i Young Livings rena eteriska 
oljor. Dess lättviktsdesign gör att du kan njuta av fördelarna 
i valfritt rum i ditt hem och den har en bekväm, automatisk 
avstängningsfunktion.

Fördelar

•	 Ultraljudsfrekvensen	skapar	vågor	2,5	miljoner	gånger	i	
sekunden	och	släpper	ut	eteriska	oljemolekyler	i	luften	som	
hjälper	till	att	förvandla	dina	omgivningar	och	skapa	en	
avslappnad,	spaliknande	stämning	i	ditt	hem	eller	på	ditt	
kontor.

•	 Ultraljudsteknologin	frigör	försiktigt	eteriska	oljor	i	luften	
för	att	ta	bort	dåliga	lukter.

•	 Doftspridaren	för	hemmet	hjälper	till	att	ersätta	skadliga	
hushållskemikalier	med	effektiva,	helt	naturliga	eteriska	
oljor.

•	 Den	ständigt	fuktade	luften	hjälper	huden	att	hålla	sig	
fuktig	och	fräsch.

•	 De	spridda	molekylerna	täcker	10	kvadratmeter.

Vem ska använda doftspridaren för hemmet?

•	  Alla som vill skapa en omslutande upplevelse av eterisk 
olja i hemmet eller på kontoret

•	 Alla som behöver ett enkelt sätt att introducera fördelarna 
hos Young Livings eteriska oljor till andra människor

Rekommenderad användning

•	 Öppna vattenbehållaren genom att lyfta upp det 
genomskinliga locket. Tillsätt rumstempererat vatten (renat 
eller destillerat vatten rekommenderas) i behållaren upp till 
den markerade linjen. Överskrid inte den markerade linjen.

•	 Häll i 8-12 droppar av din eteriska favoritolja från Young 
Living i vattnet.

•	 Sätt tillbaka det genomskinliga locket för att täcka 
vattenbehållaren.

•	 Koppla in doftspridaren för hemmet och tryck på på-/av-
knappen för att starta och avsluta spridningen.

•	 När allt vatten har använts, stängs doftspridaren av 
automatiskt.

Observera: När du tar bort överflödigt vatten från behållaren, häll 
från baksidan på doftspridaren för att undvika spill på knapparna eller 
att vatten kommer in i de interna luftintagen. Om vatten läcker in i 
luftintagen kommer det att rinna ut genom doftspridarens botten.

Rengöring:

•	 Om	eterisk	olja	börjar	ansamlas	på	ultraljudsplattan	i	
doftspridaren	för	hemmet,	så	torkar	du	av	den	försiktigt	
med	den	bifogade	rengöringssvampen	eller	en	
bomullstrasa	som	är	doppad	i	tvättsprit.
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•	 Använd	inte	aerosolsprejer,	lösningsmedel	eller	slipmedel	
när	du	rengör	plasthöljet.

•	 Rengör	ultraljudsplattan	regelbundet	för	bästa	prestanda.

Visste du att …?

•	 Den lipidlösliga strukturen hos eteriska oljor gör att oljorna 
lätt kan tränga igenom näsans cellmembran och komma in 
i blodomloppet. Väl inne i blodomloppet kan oljorna hjälpa 
till att transportera syre och näringsämnen till cellerna.*

•	 Ultraljudsspridning frigör eteriska oljor i luften utan 
uppvärmning eller förbränning, till skillnad från aromalampor 
eller -ljus som minskar de terapeutiska fördelarna och som 
till och med kan släppa ut giftiga föreningar.

•	 Hippokrates, känd som den moderna läkekonstens fader, 
använde aromatisk rök och aromatiska ångor för att rena 
Aten från pesten.

Kompletterande produkter

•	 Lavendel – lugnar och lenar

•	 Pepparmynta – främjar mental skärpa

•	 Citron – stärker sinnena

•	 Purification – hjälper till att eliminera dåliga lukter

•	 Peace & Calming – lugnar och tröstar

•	 Thieves – försvarar och skyddar 

*Dessa påstående har inte utvärderats av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration. Dessa produkter är inte avsedda att diagnostisera, 
behandla, bota eller förebygga sjukdomar.
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