Aroma Stream
Din nye Aroma Stream er en ren, sikker og effektiv måde at anvende dufte på, uden at brug af åben ild. I
stedet spredes de æteriske olier i luften, mens duften holdes ren indtil olien er opbrugt. På den måde
undgås at olien skal opvarmes, og derved også risikoen for at brænde den på, så duften og virkningen
ødelægges.
Aroma Stream gør det muligt at blande de æteriske olier efter smag og behag. De naturlige aromaer kan
også anvendes af terapeuter, til at skabe en afslappende og passende stemning.
Da Aroma Stream ikke anvender varme, er den sikker og kan efterlades uden opsyn – eller mens man sover.
Dette kan især være meget nyttigt ved hoste og forkølelse – også i et børneværelse.
Aroma Stream kan også anvendes på jobbet eller kontoret. Anvendelse af naturlige olier betyder ingen
tilsatte kemikalier samt at det er miljø‐venligt.
Brug af Aroma Stream
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Tjek at apparatet er slukket før du går i gang
Tag duftskiven ud af plastikposen
Dryp enkelte dråber æterisk olie på den øvre stjerneformede del (på et af felterne) af duftskiven
Tag fat om duftskiven på ribben for neden og sæt den, med en let drejning i urets retning, indtil den
låser, ind nederst i apparatet.
5. Placér apparatet på en lige, jævn overflade, hvor luftstrømmen ikke hindres
6. Sæt nu stikket i stikkontakten og tænd for det.

Gode råd
Med de fleste æteriske olier er det kun nødvendigt med en enkelt eller to dråber. Bruge altid samme duft
på det enkelte felt – filten kan ikke rengøres. Man kan evt. markere på felterne, hvilke olier der er anvendt
– på den måde kan man bruge duftskiven rigtig mange gange.
For at skifte duft bør man lade apparatet køre indtil
olien er brugt op – så man ikke får andre dufte
blandet med den man ønsker. Når olien er brugt op,
kan man dryppe en ny duft på skiven. Alternativt kan
man bruge en ny duftskive til hver duft.
Olierne kan blandes efter eget ønske, enten ved at
hælde mere end en type olie på duftskiven eller ved
at blande olien inden det dryppes på.
For at gemme ubrugt olie på duftskiven, bør den
lægges i en plast‐pose.

www.aktivsport.dk Info@aktivsport.dk tlf. 86 35 22 11

