
Open the Fragrance Solution bottle and 
pour the oil into the ceramic jar. Place the 
Wooden Reed in the slots ensuring that 
they are in contact with the perfume and 
that they touch the bottom of the base.

�e fragrance will spread within a few 
hours and maintain a pleasant atmosphere 
day a�er day (lasting e�ects of fragrance 
di�er according to the conditions of use: 
temperature, humidity rate). When you 
�rst re�ll the ceramic base, the wooden 
reed will absorb the fragrance within a few 
days. �e perfume wooden reed will then 
continue to di�use the fragrance long a�er 
the solution has disappeared. �e 
di�usion will continue although there is 
no more solution in the ceramic base once 
all of the fragrance has been absorbed.

DIRECTIONS FOR USE

Reed Diffuser

Manual
- Keep out of reach of children.
- Place the ceramic jar on a tray is highly 
recommended to avoid spilling.
- Clean up immediately as spillage may 
stain or strip the surface.
- Avoid contacting with eyes or skin. 
- Do not drink the oil.
- Keep �ame and heat away

CAUTION

CONTENTS

- 1 x Ceramic Base 
- 1 x Glass Bottle
- 1 x Wooden Reed

Mở chai tinh dầu nước hoa và cho tinh 
dầu vào lọ gốm. Cắm thanh gỗ vào lọ sao 
cho thanh gỗ tiếp xúc với tinh dầu và 
chạm vào đáy lọ. 
Hương thơm sẽ nhanh chóng lan tỏa 
trong vài giờ, và duy trì mùi thơm trong 
nhiều ngày tiếp theo (mức độ lưu giữ phụ 
thuộc vào điều kiện phòng như nhiệt độ, 
độ ẩm). Khi lần đầu đổ tinh dầu nước hoa 
vào lọ, thanh gỗ sẽ dẫn hút tinh dầu trong 
vài ngày, sau đó tỏa hương thơm rất lâu 
ngay cả khi tinh dầu trong lọ đã cạn hết. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ Tinh Dầu Khuếch Tán

Hướng Dẫn Sử Dụng
- Để xa tầm tay của trẻ em.
- Đặt lọ gốm trên mặt phẳng để tránh chảy đổ.
- Nếu chảy đổ, cần lau dọn ngay lập tức để 

tránh làm dơ và hư hại bề mặt.
- Tránh tiếp xúc vào mắt hoặc da. 
- Không uống tinh dầu nước hoa.
- Tránh nơi có lửa và nhiệt độ cao.

CHÚ Ý

PHỤ KIỆN

- 1 lọ gốm
- 1 chai thủy tinh
- 1 thanh gỗ  CÔNG TY CỔ PHẦN M CONCEPT
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