
DIFFÚZOR KISOKOS

AJÁNDÉK KUPONNAL

AJÁNDÉK RECEPTEKKEL

Ha diffúzor vásárlás előtt állsz, érdemes figyelembe venned számos tényezőt. Az 
egyre szélesedő kínálatok között nehéz eligazodni. A diffúzor kisokossal 
szeretnénk segítséget nyújtani a választásban.

Vásárlóink első és legfontosabb kérdése ez szokott lenni:

Miért jobb mint egy hagyományos aroma mécseses illóolaj párologtató?

-BIZTONSÁG: az ultrahangos aroma diffúzorok automatikusan kikapcsolnak ha 
kifogy belőlük a víz. Ezzel szemben a kerámia mécses tűzveszélyes.

-TERÁPIÁS CÉLOK: az ultrahangos aromadiffúzorok hidegpárát készítenek, és 
nem módosítják a terápiás olajok kémiai összetételét. Az aroma mécsesek 
felmelegítik az illóolajokat, ezzel módosul az összetételük, így nem tudjuk elérni a
megfelelő terápiás hatást.

-AROMATERÁPIA: nagyon fontos hogy az illóolajokat ne melegítsük 40 fok 
fölé, mert a magas hő hatására sérül a kémiai összetétel és elveszíti a jótékony 
hatását. Aromaterápiás célokra az aroma diffúzor a leghatékonyabb módszer. 
Használhatjuk immunerősítésre, térfertőtlenítésre és stressz kezelésre is. 

A terápiás olajokat mi válogathatjuk össze, jótékonyan hatnak az egészségünkre.

-FÉNYTERÁPIA: az ultrahangos aromadiffúzorok modeltől függően általában 
rendelkeznek Led világítással. Ezáltal igazán meghitt légkört teremthetünk 
otthonunkban. A gyönyörű világítás már önmagában sokat segít a stressz 
oldásban. Szinte mindegyik használható világítás nélkül is, hogy ne zavarja meg 
az éjszakai pihenést.



-Design: szerencsére nagyon sokféle kivitelben kaphatóak, így mindenki 
megtalálhatja a lakásához stílusban legjobban illó diffúzort

Száraz vagy vizes diffúzort válasszak?

Mikor válasszunk száraz diffúzort?

Előnyei:

- a száraz diffúzorok nagyobb légteret képesek beillatosítani. Akár 100 m2 es 
helyiséget is

- kivitelezésük szép és igényes
- legtöbbször nemes anyagokból készülnek (fa, üveg, bambusz)
- nincs szükség hozzáadott vízre, ezért különösen jól porlasztja az illóolaj 

molekulákat
- erősebb, tartósabb illatot biztosít
- nagyobb terápiás hatás

Hátrányai:

- vibráló hang
- drágábbak mint a vizes diffúzorok
- nehezebben tisztítható



Mikor válasszunk vizes diffúzort?

Előnyei:

- hidegpárát bocsájt ki
- látványos pára kibocsájtás
- terápiás hatás kb 30 m2-es légtérben
- halkabb
- kedvezőbb ár
- nagyobb választék
- a vízgőz a száraz levegőt nedvesíti, ez különösen fontos a fűtési szezonban

Hátrányai:

- nagyon fontos, hogy a készüléket megbízható forrásból vásároljuk, 
lehetőleg szaküzletből. Nagyon sokféle diffúzor található a piacon, ezek 
közül sok a rossz minőségű. Sokan szezonális termékként árusítják

- ritkábban készülnek nemes alapanyagokból



További jó tanácsok a választáshoz:

Irodába: olyan diffúzort válassz, amely kisebb méretű és lehetőleg usb 
csatlakozóval is legyen ellátva, így könnyedén tudod a számítógépedhez is 
csatlakoztatni

Gyerekszobába: mindenképpen praktikus választás a műanyag burkolatú, 
kerekebb, laposabb változat, mert ezeket nehezebben borítják fel a kisgyerekek

Panellakásba: nagyobb tartályú, intenzívebb porlasztással, mivel itt különösen 
száraz a levegő

Programozható: néhány készülék programozható 1, 3, 6 órás időszakokra, ez 
azoknak ajánlott, akik nem szeretnék egész nap vagy egész éjjel a készüléket 
használni

Használattal kapcsolatos tanácsok:

- mindig csak jó minőségű 100 %-os tisztaságú illóolajt használjunk a 
készülékbe. ezzel támogatjuk egészségünket és a készüléket is megóvjuk

- nagyon fontos a rendszeres karbantartás, tisztítás
- desztillált vízzel vagy szűrt vízzel használjuk

Webáruházunkban: www.pecsiaromahaz.hu több mint 60 féle diffúzor közül 
választhatsz. Szakszerű tanácsadással állunk rendelkezésedre.

Vásárláshoz, egyszeri kedvezményre jogosító kuponod:

B6XQHPFY

http://www.pecsiaromahaz.hu/


Ha pedig kézhez kaptad a választott készüléket, néhány aromaterápiás recept a 
párologtatáshoz:

AROMATERÁPIÁS RECEPTEK DIFFÚZORBA

Recept 1:

1 csepp jázmin

5 csepp lime

3 csepp édes narancs

1 csepp fahéj

Recept 2: Relaxációs olajkeverék

5 csepp muskotályzsálya

3 csepp levendula

2 csepp vetiver

Recept 3:

2 csepp neroli

5 csepp levendula

3 csepp petitgrain

Recept 4: Meditációs keverék

5 csepp szantálfa

3 csepp tömjén

2 csepp cédrusfa



Recept 5:

4 csepp szantálfa

3 csepp bergamott

2 csepp pacsuli

Recept 6: Alvást támogató keverék:

5 csepp római kamilla

5 csepp muskotályzsálya

5 csepp bergamott

Recept 7: Elalvást segítő keverék:

5 csepp levendula

5 csepp petitgrain

5 csepp majoranna

Recept 8: Szorongást csökkentő keverék

2 csepp Bergamott

2 csepp Clary Sage

1 csepp levendula



Recept 9: 

3 csepp szantálfa

2 csepp bergamott

Recept 10: 

2 csepp kamilla

2 csepp petitgrain

1 csepp Atlasz cédrus

Természetesen ezeken a keverékekeken kívül bármilyen egykomponensű 100%-os 
tisztaságú természetes illóolajat, vagy illóolajkeveréket lehet használni. A 
legfontosabb szempont a minőség!

„Az illatnak meggyőző ereje van, erősebb a szavaknál, pillantásoknál, érzelmeknél, és 
akaratnál. Az illat meggyőző erejét nem is is lehet elhárítani, mert az illat 
lélegzetünkkel együtt kerül a tüdőnkbe, betölt, elborít és nincs ellenszere.”

A parfüm




