Natural Rituals aromaterapi
PartyLite Natural Rituals är en kollektion av väldoftande Sojaljus (Glasljus och Teljus), Doftoljor
för aromabrännare samt exklusiva japanska rörelsepinnar. Kollektionen med Sojaljus har även
passande tillbehör, såsom Zen teljushållare.
PartyLite Sojaljus har en väldigt hög kvalitet och eftersom soja är en ekologisk råvara, så är
sojaljus ett naturligt val för alla kunder som tänker ekologiskt. Kollektionen bygger på Sojaljus,
som har äkta samt naturligt förekommande eteriska oljor i ljusmassan. Dessa eteriska oljor
bygger grunden namnet Natural Rituals aromaterapi, eftersom vissa av de eteriska oljorna är
välkända ingredienser från aromaterapin. Njuta av dofterna: Calm, Meditate, Refresh och
Energize.
Natural Rituals produkterna ger dig upplevelser som påminner om aromaterapi, eftersom en
aromaterapi-behandling bygger på användningen av eteriska oljor. Väldoften av de eteriska
oljorna kan ha en individuell påverkan, t.ex. uppiggande eller avslappnande, på människan. Men
man skall notera att PartyLites Natural Rituals kollektion inte gör några hälsomässiga påståenden
om produkterna och kollektionen erbjuder inte samma påverkan som äkta aromaterapi, där de
eteriska oljorna placeras rakt på huden i en koncentrerad form. PartyLites Sojaljus innehåller äkta
eteriska oljor, men oljorna är endast en del av hela ljusmassan. Produkterna skall ej förväxlas
med de högkoncentrerade oljor som utgör grunden för en aromaterapi-behandling. PartyLites
Doftoljor och Sojaljus skall endast användas i ljushållare avsedda för deras ordinarie ändamål,
d.v.s. de skall inte användas t.ex. rakt på huden.

Information on användning av PartyLites Doftoljor och tillbehör till
Doftoljor
Tillbehör

Mängd av
droppar

Övrigt

Illuminescents

T.o.m. 20
droppar

Kan användas utan Doftolja

Aromabrännare
(Gaia aromabrännare)

25 droppar

Släck aromabrännaren efter 45
min användning, resten av
Doftoljan skall avdunsta utan
värmen från ett Teljus. Låt inte
vätskan brinna till slut. Blanda
inte med andra vätskor.

ScentGlow
Doftlampor

25 droppar

ExpreScents

2 droppar vid
behov

Doftaccenter

Fyll på när
som helst

Doftgirlanger

5 droppar/
accent

Antika Ruiner Dekorativa
klot

Fyll på när
som helst

Använd endast med
Lavendeldröm Doftolja

Doftolja

•
•

Användning och skötsel:
• PartyLite erbjuder en mängd olika
porslinstillbehör avsedda att användas med
Doftolja, såsom Illuminescents, Doftaccenter
samt Doftgirlanger.
• Använd pipetten för att droppa Doftolja på
Doftaccenten.
• Använd endast den mängd av Doftolja, som
instruktionerna ger anvisning om för en viss
produkt.
• Doftoljan kan ge upphov till en skugga på
porslin. Denna skugga försvinner när Doftoljan
avdunstar eller torkar.
Doftoljan kan ge upphov till skador på vissa ytmaterial, såsom trä. Om Doftoljan kommer i
kontakt med en liknande yta, skall oljan torkas upp genast.
Doftoljan kan ge upphov till fläckar på textilier. Om Doftoljan kommer i kontakt med
textilier, skall klädesplagget rengöras omedelbart enligt tillverkarens tvättinstruktioner.

Illuminesscents

•
•

Användning och skötsel:
• Använd tillsammans med PartyLite Doftoljor samt
Teljus. Båda säljs separat.
• Före användning, skall man se till att produkten är
placerad på ett säkert avstånd från brandfarliga
objekt och ytor. Rengör hållaren innan användning.
• Placera upp till 20 droppar av Doftolja i övre delen
av hållaren.
• Placera ett Teljus i ljushållaren och tänd ljuset.
• Placera övre delen av ljushållaren, som är avsedd
för Doftolja, ovanpå ljushållaren.
• När värmen från Teljuset värmer upp Doftoljan,
kommer en härlig väldoft spridas så länge som
Teljuset är tänt.
Efter var användning, torka bort överbliven Doftolja. Låt Doftoljan svalna innan du torkar
bort överbliven Doftolja med en torr trasa.
Illuminescents kan användas även som en ordinarie teljushållare, utan Doftolja.

Aromabrännare
Denna unika aromabrännare kan användas med PartyLites Aroma Melts, AromaSimmers, Scent
Plus Melts och Doftolja. En väldoft
sprids via ett Teljus som värmer upp
ljusmassan eller Doftoljan ovanpå. Följ
användningsinstruktionerna noggrant för
att du skall kunna njuta av ditt tillbehör
på ett säkert sätt och så länge som
möjligt.
Användning och skötsel:
• Placera en av följande (alla säljs
separat) i den rena, kalla
värmeplattan ovanpå:
• Aroma Melts – 2 delar
• AromaSimmers – fyll hållaren till
3/4
• Scent Plus Melts – 2-4 bitar
• Doftolja – 25 droppar
Varning
• Använd inte olika Aroma
Melts/Scent Plus Melts
tillsammans med
AromaSimmers eller Doftolja.
Dessa vätskor skall ej blandas.
• Blanda inte andra vätskor,
såsom vatten, med ljusmassa
eller Doftolja.
• Placera Teljuset (säljs separat) i
aromabrännaren och tänd ljuset.
• För optimal användning med
Doftolja, använd tillsammans
med Doftfritt Teljus i 45 min och
sedan släck ljuset.

ScentGlow Doftlampor

Användning:
• Placera värmeplattan ovanpå
Doftlampan
• Tillsätt 25 droppar av Doftolja.
• När kontakten är i eluttaget är
Doftlampan klar att användas.
• För bästa resultat skall du
rengöra värmeplattan efter var
användning med Doftolja. Torka
av överbliven Doftolja när du
slutar använda Doftlampan. Låt
ej överbliven Doftolja ligga kvar
på värmeplattan efter
användning.

•

Observera:
• ScentGlow Doftlampor skall
endast användas med
PartyLites Doftolja och
ljusmassa. Använd ej Doftlampan till att värma något annat än det som är avsett för
Doftlampan.
Sätt ej vatten på värmeplattan samt blanda inte ljusmassa och Doftolja, utan använd var
produkt separat.

ExpreScents
Användning och skötsel:
• Rengör porslinsfiguren med en
mjuk, torr trasa.
• När du använder porslinsfiguren
med Doftolja, skall du enbart
tillägga 2 droppar Doftolja åt
gången. När Doftoljan har
avdunstat helt och hållet, kan du
fylla på med två droppar till.
• Placera figuren alltid på den
bricka som levereras med
produkten.
• Använd endast med PartyLites
Lavendeldröm Doftolja, eftersom
andra Doftoljor kan ge upphov till
mörka fläckar på det vita porslinet.
• Doftoljan kan ge upphov till
skuggor på det vita porslinet. Dessa skuggor försvinner när oljan torkar eller absorberas.

Doftaccenter (finns ej i aktuell katalog)
Användning och skötsel:
• Rengör med en mjuk, torr trasa.
• Fyll på med ett par droppar Doftolja, när oljan har torkat.
• Låt porslinet torka i 60 min innan du fyller på med mera Doftolja.
• Doftoljan kan ge upphov till en skugga på porslin. Denna skugga försvinner när Doftoljan
avdunstar eller torkar.
• Doftoljan kan ge upphov till skador på vissa ytmaterial, såsom trä. Om Doftoljan kommer i
kontakt med en liknande yta, skall oljan torkas upp genast.
• Doftoljan kan ge upphov till fläckar på textilier. Om Doftoljan kommer i kontakt med
textilier, skall klädesplagget rengöras omedelbart enligt tillverkarens tvättinstruktioner.
• Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

Doftgirlanger (finns ej i aktuell katalog)
Användning och skötsel:
• När du vill doftsätta Doftgirlangerna igen, skall du placera girlangen i dess trälåda.
Använd ca 5 droppar Doftolja per keramikdel i girlangen. Du kommer att behöva totalt 25
droppar av Doftolja för att doftsätta hela Doftgirlangens 5 st. keramikdelar.
• Låt Doftgirlangen torka i ca 60 min innan du placerar den på någon yta i ditt hem. Om
Doftgirlangen inte får torka tillräckligt länge, kan den ge upphov till fläckar.
• Droppa Doftoljan enbart på den matta sidan av keramikdelarna eftersom Doftoljan inte
absorberas lika väl på den glansiga sidan.

Antika Ruiner dekorativa klot

•
•
•

Användning och skötsel:
• Terrakottakloten kan rengöras med en mjuk,
torr trasa.
• Det mellanstora klotet är en passiv
doftspridare med en doftboll inuti. Doftoljan
skall droppas inuti doftbollen. Använd den
inkluderade brickan under klotet när du fyller
på med Doftolja.
• Fyll på med Doftolja genom att ta bort locket
på klotet, droppa ett par droppar av den
inkluderade Doftolja i doftbollen och sätt
tillbaka locket.
• Doftoljan kan ge upphov till skador på vissa
ytmaterial, såsom trä. Om Doftoljan kommer i
kontakt med en liknande yta, skall oljan torkas upp genast
Doftoljan kan ge upphov till fläckar på textilier. Om Doftoljan kommer i kontakt med
textilier, skall klädesplagget rengöras omedelbart enligt tillverkarens tvättinstruktioner.
Förvara ej nära brandfarliga material.
Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

