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PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Umożliwia bezprzewodowe działanie.

• Odpowiedzialnie zaprojektowany z ekologicznej 
żywicy pochodzącej z recyklingu.

• Piękny, niepowtarzalny design z naturalnego, 
szlifowanego kamienia.

• Bezprzewodowy i zasilany na akumulator 
(podstawa ładująca w zestawie).

• Rozpylanie mgiełki ciągłe lub przerywane (5 minut 
w trybie włączonym, 5 minut w trybie wyłączonym).

• Zasilanie sieciowe: 5 godzin rozpylania ciągłego  
lub 10 godzin rozpylania przerywanego.

• Zasilanie akumulatorem: 4 godziny rozpylania 
ciągłego lub 8 godzin rozpylania przerywanego.

• Nastrojowe światło w kolorze białym, ciepłym  
lub turkusowym.

• Wypełnia mgiełką przestrzeń na powierzchni  
do 25 m2 i ma pojemność 100 ml.

• Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU
Zewnętrzna powłoka dyfuzora dōTERRA Roam wykonana 
została z naturalnego, szlifowanego kamienia co sprawia, 
że każdy dyfuzor jest jedyny w swoim rodzaju. Pozostałe 
elementy dyfuzora zrobione są z ekologicznej żywicy 
pochodzącej z recyklingu poużytkowego, co podkreśla  
jego proste, naturalne piękno. Dyfuzor dōTERRA Roam, 
wyposażony w pojemny, wbudowany akumulator i 
ładowarkę, to bezprzewodowe urządzenie przenośne,  
z którego można korzystać w dowolnym pomieszczeniu 
 – w domu lub w biurze!

NAPEŁNIANIE DYFUZORA
• Stosuj czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej. 

Upewnij się, że poziom wody nie przekracza oznaczenia 
wody.

• Dodaj 5–12 kropli olejków eterycznych dōTERRA. Możesz 
dodać więcej olejku, aby uzyskać mocniejszy aromat. 
Eksperymentuj z ilością używanego oleju i znajdź swoją 
optymalną proporcję.

CZYSZCZENIE DYFUZORA
Czyszczenie jest niezbędnym elementem zachowania 
urządzenia w pełnej sprawności, gdyż gromadzące się w 
urządzeniu resztki oleju uniemożliwiają normalne działanie. 
Dobrą praktyką jest okresowe czyszczenie dyfuzora. Aby to 
zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Napełnij dyfuzor do połowy czystą wodą.
2. Dodaj 10 kropli białego octu.
3. Pozostaw dyfuzor na mniej więcej 5 minut, aby 

mieszanka wody z octem rozpłynęła się po całym 
urządzeniu i oczyściła je.

4. Całkowicie opróżnij dyfuzor.
5. Używając wacika zanurzonego w occie, oczyść ciasne 

miejsca i narożniki dyfuzora.
6. Przepłucz go czystą wodą.
7. Użyj suchej szmatki, aby wytrzeć dyfuzor i dokładnie  

go osuszyć.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA Roam Diffuser PIP PL  010621

Dyfuzor 
dōTERRA Roam


