
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗАПРОДУКТА

ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА

dōTERRA LaluzTM  
Diffuser (Дифузер)

• Настройки за един, три и шест часа дори когато 
използвате най-високо ниво на разпръскване.

• До 8 часа на най-ниско ниво на разпръскване.

• Обхваща до 30 квадратни метра.

• Светлинни настройки по избор според 
настроението: Слаба, ярка и топла, лавандула.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Превърнете всяко пространство в луксозен ритрийт с 
dōTERRA LaluzTM. Изваяният дифузер създава 
ултразвукови вибрации, като превръща водата и 
етеричните масла в ароматна мъгла. Laluz не е просто 
дифузер – той придава елегантен дизайн на Вашия дом. 
Laluz работи до осем часа и разполага с три светлинни 
настройки, които пасват на всяко настроение. Освен 
това с модерния си дизайн неизменно ще допълни 
естетиката на всяка стая във Вашия дом.

НАПЪЛВАНЕ НА ВАШИЯ ДИФУЗЕР
• Използвайте чиста чешмяна вода на стайна 

температура. Уверете се, че нивото на водата не 
превишава знака за вода.

• Добавете 5–12 капки етерични масла dōTERRA. 
Можете да добавите още масло за по-силен аромат. 
Експериментирайте с количеството масло, което 
използвате и намерете какво работи най-добре за Вас.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШИЯ ДИФУЗЕР
Почистването е необходима стъпка, за да се гарантира, че 
остатъците от маслото не се натрупват във Вашата 
машина, предотвратявайки правилното й функциониране. 
Препоръчително е да почиствате дифузера си периодично. 
За целта направете следното:

1. Напълнете дифузера си наполовина с чиста вода.
2. Добавете 10 капки бял оцет.
3. Оставете дифузера да работи около 5 минути, за да 

може водно-оцетната смес да се разпръсне по цялото 
тяло и да го почисти.

4. Изцедете дифузера напълно.
5. С помощта на памучен тампон, потопен в оцет, 

почистете плътните петна и ъглите на дифузера.
6. Изплакнете с чиста вода.
7. Използвайте суха кърпа, за да избършите дифузера и 

да го изсушите добре.
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