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CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO

Difusor  
dōTERRA LaluzTM

• Definições de uma, duas e quatro horas, mesmo 
quando estiver a utilizar a emissão de brisa maior.

• Até 8 horas na emissão de brisa menor.

• Cobre uma superfície de até 30 metros 
quadrados.

• Definições de luz ambiente opcionais: esbatido, 
brilhante quente, lavanda.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
Transforme qualquer espaço num refúgio luxuoso com o 
dōTERRA LaluzTM. Este difusor escultural cria vibrações 
ultrassónicas, que transformam a água e os óleos essenciais 
numa mistura impregnada de aromas. O Laluz é mais do 
que apenas um difusor: é uma afirmação de design elegante 
para a sua casa. O Laluz pode funcionar até oito horas e 
dispõe de três definições de luz ambiente, que pode adequar 
consoante o seu estado de espírito. Além disso, com o seu 
design moderno, vai certamente complementar a estética de 
qualquer divisão da sua casa.

ENCHER O DIFUSOR
• Use água da torneira limpa, à temperatura ambiente. 

Certifique-se de que o nível da água não passa da marca 
de água.

• Adicione 5-12 gotas de óleos essenciais dōTERRA. Pode 
adicionar mais óleo se quiser um aroma mais intenso. 
Experimente variar a quantidade de óleo usada e 
descubra qual a melhor para si.

LIMPAR O SEU DIFUSOR
A limpeza é um passo necessário para garantir que os 
resíduos de óleos não se acumulam no seu difusor, 
impedindo o respetivo funcionamento correto. Deve limpar 
periodicamente o seu difusor. Para tal, faça o seguinte:

1. Encha o difusor até metade com água limpa.
2. Adicione 10 gotas de vinagre branco.
3. Deixe o difusor executar durante cerca de 5 minutos 

para permitir que a mistura de água e vinagre se 
disperse na unidade e limpe a mesma.

4. Esvazie completamente o difusor.
5. Com um cotonete humedecido com vinagre, limpe os 

locais estreitos e os cantos do difusor.
6. Lave com água limpa.
7. Utilize um pano seco para limpar o difusor e seque 

cuidadosamente.
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