Ultrahangos aroma párologtatók

- a doTERRA esszencciális olajokhoz

A dōTERRA Petal Diffuser egy kicsi, felhasználóbarát diffuzor az egészséget közvetiti a
családod és otthonod számára. A készülék nyugtató köde és puha fehér körülvevő fénye teszi
ideális éjszakai párologtatóvá. azt . A Petal Diffusernek három időzítése van—1, 2, és 4 órás—igy
lehet testre szabni az illóolajok kibocsátását a levegőbe.
A Petal Diffuser előállít egy ultrafinom, jelentős ködöt, amit a levegőbe jutat, miközben gyorsan
kibocsátja a dōTERRA CPTG® illóolajok zamatos és gyógyászati hasznait,
.A jelentős köd segít tisztulni és párásítani a levegőt
1, 2, és 4 óra terjedelmű beállítások
Opciós LED fény
Az ultrafinom köd beterit egy 31m2 helyíséget.
Egyszerű, 3 darabos diffuzor használata könnyű és kényelmes.
Mérete: o135x123mm
Külső anyaga:PP
Tömege: adapterrel (DC24V/12W) 430g
Ultrahangos pára mérete: 5um
Víztartály mérete: 180ml
ÁRA: 18,500.-

ZENBOW AROMA DIFFÚZOR
" A Zenbow Diffuzer egyik előnye a szinváltoztatás, amely hangulat valtozást eredményezhet.
A színek 4 órán át könnyeden változnak a szivárvány minden

szinére, miközben a diffuzor egy hűvös,illatos párát bocsát ki magából. A szin könnyedén
beallithato, barmilyen kedvenc szinre, vagy a fényforrás lekapcsolható.
A fénynek és illatnak ez a piramisa csillapítja az elmét, testet és szellemet. , illatos és nyugtató
ködbe borítja a légkört , létrehozva egy Zent – ezért a néve Zenbow.
A diffuzor a dōTERRA CPTG® illóolajokkal szolgáltatja a lehatásosabb páradús légkört.
Mérete: Ф 15 x 12.8 cm
Power: 12W
Víz tartalom:: 80ml
Párolgási idő: 3.5-4 hours
ÁRA:22.200.-

doTERRA Cloud ™ egy víztelen diffúzor, amely a doTERRA CPTG Certified Pure
Thearpeutic Grade ® illóolajokat gyorsan jutatja a levegőbe.. Ez a kicsi, de nagyon tartós
diffúzor kizárólag a doTERRA szabadalmaztatás alatt álló technológiája, amely jelentős
köd diffúziót hoz létre, alacsony zajszint mellett. A doTERRA Cloud három egyedi
beállítást tesz lehetővé a felhasználó számára, hogy módosítsa a köd kimenet, futási idő,
és a szünet idejét. A doTERRA Cloud diffúzor gyorsan kivonja az illóolajat egyenesen az
üvegből, amely a helyiséget tiszta illóolaj aromával tölti meg, akár hat órán keresztüi is .

ÁRA:37.000.Megvásárolhatók elérelhetőségeinken.
ALKALMAZÁS: Otthon ,iroda, szállodai szoba, spa, welness,,üzlet stb.,
minden olyan zárt helyen, ahol fontos a jó illat és a páradús levegő

