Dyfuzor
dōTERRA LaluzTM

KARTA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU
Zmień każdą przestrzeń w luksusowe miejsce wypoczynku
dzięki dōTERRA LaluzTM. Ten dyfuzor z rzeźbionym motywem
wytwarza drgania ultradźwiękowe, przekształcając wodę i
olejki eteryczne w nasyconą aromatami mgiełkę. Laluz jest
czymś więcej niż tylko dyfuzorem – jest eleganckim
elementem dekoracyjnym, który nada charakteru domowej
przestrzeni. Laluz oferuje do ośmiu godzin pracy i trzy
ustawienia oświetlenia, które można zmieniać w zależności
od nastroju. Dodatkowo dzięki swojemu nowoczesnemu
wzornictwu na pewno dopełni estetykę każdego
pomieszczenia w Twoim domu.

NAPEŁNIANIE DYFUZORA
• Stosuj czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej.
Upewnij się, że poziom wody nie przekracza oznaczenia wody.
• Dodaj 5–12 kropli olejków eterycznych dōTERRA. Możesz
dodać więcej olejku, aby uzyskać mocniejszy aromat.
Eksperymentuj z ilością używanego oleju i znajdź swoją
optymalną proporcję.

CZYSZCZENIE DYFUZORA

CECHY PRODUKTU
• Ustawienia jedno-, dwu- i czterogodzinne, nawet
przy największej mocy uwalniania mgiełki.
• Do 8 godzin pracy przy minimalnej mocy
uwalniania mgiełki.
• Wypełnia obszar o powierzchni do 30 metrów
kwadratowych.
• Opcjonalne ustawienia oświetlenia odpowiadające
nastrojom: słabe światło, ciepłe i jasne światło,
lawendowe.

Czyszczenie jest niezbędnym elementem zachowania
urządzenia w pełnej sprawności, gdyż gromadzące się w
urządzeniu resztki oleju uniemożliwiają normalne działanie.
Dobrą praktyką jest okresowe czyszczenie dyfuzora. Aby to
zrobić, wykonaj następujące czynności:
1. Napełnij dyfuzor do połowy czystą wodą.
2. Dodaj 10 kropli białego octu.
3. Pozostaw dyfuzor na mniej więcej 5 minut, aby
mieszanka wody z octem rozpłynęła się po całym
urządzeniu i oczyściła je.
4. Całkowicie opróżnij dyfuzor.
5. Używając wacika zanurzonego w occie, oczyść ciasne
miejsca i narożniki dyfuzora.
6. Przepłucz go czystą wodą.
7. Użyj suchej szmatki, aby wytrzeć dyfuzor i dokładnie
go osuszyć.
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