
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ОСНОВНИ
Външната обвивка на dōTERRA Roam Diffuser (дифузер)  
е изработена от естествен, полиран, шлифован камък, 
който прави всеки дифузер единствен по рода си. 
Останалата част от дифузера е направена от рециклирана 
смола, благоприятна към околната среда, която добавя 
неговата семпла, естествена красота. С мощната си 
вградена батерия с опция за презареждане и 
придружаващата поставка за зареждане, dōTERRA Roam 
Diffuser (дифузер) Ви носи безпрецедентно безжично и 
преносимо дифузерно изживяване – идеален е за всички 
стаи във Вашия дом или офис!

ПОПЪЛВАНЕ НА ВАШИЯ ДИФУЗЕР
• Използвайте чиста чешмяна вода на стайна 

температура. Уверете се, че нивото на водата не 
надвишава водния знак.

• 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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dōTERRA 
Roam Diffuser (дифузер)

• Позволява безжична употреба.

• Отговорно проектиран с екологична рециклирана смола.

• Красив, уникален дизайн, представящ естествен 
шлифован камък.

• Без кабели и с опция за зареждане на батерията 
(поставката за зареждане на батерията е част от 
комплекта).

• Включва последователен режим на работа и режим 
на работа с прекъсвания (5 минути включено,  
5 минути изключено).

• Когато се захрани с адаптера, можете да се 
насладите на до 5 последователни часа режим на 
работа или 10 часа режим на работа с прекъсвания.

• Когато се захрани с адаптера, можете да се 
насладите на до 4 последователни часа режим на 
работа или 8 часа режим на работа с прекъсвания.

• Опции за обкръжаваща бяла, топла или циан светлина.

• Нежно замъглява стаи до 25 m2 и има воден 
капацитет до 100 ml.

• Автоматично изключване с цел безопасност.


