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CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO

Difusor Petal 2.0

• A difusão substancial ajuda a humedecer o ar.

• Definições de difusão contínua durante 2 e 6 
horas e intermitente durante 12 horas (5 minutos 
ligado, 5 minutos desligado).

• Luz LED opcional.

• O vapor ultra fino cobre uma superfície até 33 m2.

• Difusor simples em 3 peças, fácil e cómodo de 
usar.

• Estável, leve e perfeito para diversas divisões.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O Difusor Petal dōTERRA é pequeno e fácil de usar! O seu 
vapor relaxante e a luz ambiente branca suave tornam-no 
ideal para usar à noite. O Difusor Petal também difunde 
uma névoa muito fina, porém substancial, no ar, libertando 
óleos essenciais com rapidez e segurança. Este difusor 
económico e de alta qualidade é perfeito para utilizadores 
de óleos essenciais novos e experientes, que queiram um 
difusor de óleos essenciais prático e de confiança.

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 DIFUSOR
A limpeza é um passo necessário para garantir que os 
resíduos de óleo não se acumulam no seu dispositivo, 
provocando um funcionamento incorreto. Periodicamente, 
deve realizar um ciclo de limpeza no seu difusor. Se utilizar 
a sua unidade todos os dias, recomendamos que realize 
um ciclo de limpeza uma vez por mês. 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 a funcionar durante cerca de 5 minutos 

para que a mistura de água e vinagre se espalhe pela 
unidade e a limpe.

4. Esvazie completamente o difusor.
5. Utilizando um cotonete mergulhado em vinagre, limpe 

as áreas e cantos de acesso difícil do difusor.
6. Enxague com água.
7. Utilize um pano limpo para limpar o difusor e deixe 

secar bem.

Todas as palavras com marca comercial ou símbolos de marca registrada são marcas comerciais ou marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC. ©2021 dōTERRA Holdings LLC  PT EU Petal Diffuser 2.0  291221


