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DESCRIEREA PRODUSULUI
Transformă orice spațiu într-un refugiu de lux cu dōTERRA
LaluzTM. Difuzorul sculptural creează vibrații ultrasonice,
transformând apa și uleiurile esențiale într-o peliculă infuzată
cu arome îmbietoare. Laluz nu e doar un difuzor – este o
piesă de design interior modern pentru casa ta. Laluz poate
difuza până la opt ore și este prevăzut cu trei setări de
lumină ambientală, în funcție de dispoziția pe care o ai. Unde
mai pui că poate completa estetica oricărei camere din casă,
datorită designului elegant.

CUM SĂ UMPLI DIFUZORUL
• Folosește apă curată de la robinet, la temperatura camerei.
Asigură-te că nivelul apei nu trece de semnul de apă marcat.
• Adaugă 5 - 12 picături din uleiurile dōTERRA. Poți adăuga
mai mult ulei pentru un parfum mai intens. Experimentează
cu diferite cantități din uleiul pe care dorești să-l folosești,
pentru a vedea cum îți place mai mult.

CURĂȚAREA DIFUZORULUI

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Setări de o oră, două ore și patru ore, chiar și când
alegi intensitatea maximă de pulverizare.
• Până la opt ore, dacă folosești pulverizarea de
intensitate scăzută.
• Acoperă o suprafață de până la 30 m2.
• Setări de lumină în funcție de dispoziția pe care o
ai: difuză, caldă, levănțică.

Curățarea este un pas necesar pentru a te asigura că nu se
formează depuneri de ulei pe aparat, ceea ce ar împiedica
funcționarea corectă. Periodic, e bine să efectuezi un ciclu
de curățare a difuzorului. Pentru aceasta, procedează în
felul următor:
1. Umple difuzorul pe jumătate cu apă curată.
2. Adaugă 10 picături de oțet alb.
3. Lasă difuzorul în funcțiune timp de circa 5 minute,
pentru a permite amestecului de apă și oțet să se
disperseze în întregul aparat și să îl curețe.
4. Scurge complet apa din difuzor.
5. Folosind un bețișor de bumbac înmuiat în oțet, curăță
locurile greu accesibile și colțurile difuzorului.
6. Clătește cu apă curată.
7. Folosește o cârpă uscată pentru a șterge difuzorul până
este complet uscat.
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