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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Possibilidade de utilização sem cabo.

• Fabrico responsável em resina reciclada amiga  
do ambiente.

• Design único em pedra natural de grande beleza.

• Opções sem cabo e com alimentação a bateria 
(base de carregamento da bateria incluída).

• Difusão contínua ou intermitente (5 minutos 
LIGADO, 5 minutos DESLIGADO).

• Quando alimentado com o adaptador, desfrute de 
até 5 horas de difusão contínua ou 10 horas de 
difusão intermitente.

• Quando alimentado com a bateria, desfrute de  
até 4 horas de difusão contínua ou 8 horas de 
difusão intermitente.

• Opções de luz branca ambiente, quente e ciano.

• Ambienta suavemente uma divisão com até 25 
metros quadrados, com uma capacidade de  
água de 100 ml.

• Encerramento de segurança automático.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O exterior do Difusor dōTERRA Roam é fabricado em 
pedra natural polida, tornando cada difusor uma peça 
única. O resto do difusor é fabricado em resina reciclada 
pós-consumidor e amiga do ambiente, o que contribui 
para a sua beleza simples e natural. Com a sua poderosa 
bateria recarregável incorporada e base de carregamento 
incluída, o Difusor dōTERRA Roam oferece-lhe uma 
experiência sem fios e portátil sem precedentes: perfeito 
para qualquer divisão em casa ou no escritório!

ENCHER O SEU DIFUSOR
• Utilize água da torneira limpa e à temperatura ambiente. 

Certifique-se de que o nível da água não excede o 
marcador do nível de água.

• Adicione 5-12 gotas de óleos essenciais dōTERRA.  
Pode adicionar mais óleo para um aroma mais forte. 
Experimente com a quantidade de óleo que utiliza  
e verifique o que funciona 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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