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Difuzor Petal 2.0

• Difuzarea în cantitate substanțială contribuie la 
umidificarea aerului.

• Setări de difuzare continuă pentru 2 și 6 ore și 
intermitentă pentru 12 ore (5 minute pornit, 5 
minute oprit).

• Lumină led opțională.

• Pelicula ultrafină acoperă până la 33 m2.

• Difuzor simplu, din 3 piese, simplu și practic  
de utilizat.

• Stabil, ușor și perfect în orice încăpere.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Difuzorul dōTERRA Petal este mic și simplu de utilizat! 
Pelicula relaxantă și lumina albă ambientală caldă pe care 
le emite îl fac ideal pentru difuzarea pe timp de noapte. De 
asemenea, Difuzorul Petal pulverizează o peliculă ultra-fină, 
dar substanțială, răspândind uleiurile esențiale rapid și 
sigur. Acest difuzor convenabil de cea mai bună calitate 
este perfect atât pentru începători, cât și pentru cei cu 
experiență în utilizarea uleiurilor esențiale, care își doresc 
un difuzor de uleiuri esențiale fiabil și simplu de utilizat.

UMPLEREA DIFUZORULUI
• Folosește apă curată de la robinet, la temperatura 

camerei. Asigură-te că nivelul apei nu depășește  
nivelul maxim.

• Adaugă 5-12 picături de uleiuri esențiale dōTERRA. Poți 
adăuga mai mult ulei dacă vrei să obții un parfum mai 
puternic. Experimentează cu diferite cantități de ulei și 
află care este cantitatea potrivită pentru tine.

CURĂȚAREA DIFUZORULUI
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. Dacă utilizezi aparatul zilnic, e 
bine să efectuezi un ciclu de curățare o dată pe lună. 
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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