Informacje o produkcie

Utworzono 19-01-2022

Dyfuzor - Haven Ceramic Diffuser Diffuser - Young Living Essential Oils

Cena : 340,00 zł
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Producent : Young Living
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Sztuka wytwarzania najlepszej porcelany rozwinęła się w Chinach ponad dwa tysiące lat temu.
Z czasem rozprzestrzeniła się na cały świat i zaczęła być wykorzystywana do produkcji różnych dzieł
sztuki, naczyń i dekoracyjnych, a jednocześnie trwałych kafli. Porcelana jest rodzajem ceramiki
wypalanej w piecu, choć jest szlachetniejsza niż typowa ceramika, ponieważ wytwarza się ją
z rafinowanej białej glinki, a nie z czerwonej lub brązowej. Rzemieślnicy wypalają każdą uformowaną
pokrywę dwukrotnie w temperaturze 1400°C, aby osiągnąć półprzezroczystość czystej białej porcelany
pod warstwą bezbarwnego szkliwa i uzyskać pożądany połysk i twardość. Porcelana jest twardsza,
gęstsza i mniej porowata niż zwykła ceramika, dzięki czemu charakteryzuje się większą odpornością na
zarysowania, odpryski i plamy oraz lepiej znosi ciepło i promienie UV.
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Spraw, aby w Twoim domu zagościły naturalne zapachy oraz odrobina blasku dzięki dyfuzorowi Haven
Ceramic Diffuser od Young Living. Stworzony z precyzją z naturalnej porcelany, ten elegancki dyfuzor
o niewielkich rozmiarach i nowoczesnym wyglądzie ozdobi każde pomieszczenie. Jego wyszukany,
opływowy kształt czyni go oryginalnym elementem dekoracyjnym, a rozpylane olejki pozwalają stworzyć
atmosferę, która podnosi na duchu oraz koi serce i duszę. Pokrywa dyfuzora została wykonana z
wysokiej jakości porcelany, używanej powszechnie na całym świecie do tworzenia dzieł sztuki, naczyń i
elementów dekoracyjnych. Rzemieślnicy wypalają każdy uformowany kawałek białej glinki dwukrotnie,
aby uzyskać półprzezroczystość czystej białej porcelany oraz odpowiedni połysk i twardość. Porcelana
jest twardsza, gęstsza i mniej porowata niż zwykła ceramika, dzięki czemu charakteryzuje się większą
odpornością na zarysowania, odpryski i plamy oraz lepiej znosi ciepło i promienie UV.
Dyfuzor działa do czterech godzin w trzech różnych trybach pracy, a jego opcje oświetlenia pozwalają
stworzyć przyjemny nastrój i uczynić dowolne pomieszczenie oazą spokoju.
W zestawie olejki Lemon 5 ml i Peppermint 5 ml.

ZAWARTOŚĆ:
●

●

●

●

dyfuzor Haven Ceramic Diffuser
zasilacz instrukcja obsługi
Lemon 5 ml
Peppermint 5 ml

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

SPOSÓB UŻYCIA:
Wypełnij zbiornik wodą i dodaj 5-10 kropli olejku eterycznego. Wybierz tryb pracy i oświetlenia i ciesz
się działaniem dyfuzora.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
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Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Pojemność: 100 ml Waga: 400 g Wymiary: 92 x 143 mm Zasięg: 35 m
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Cena: 340 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni

