
 

PŘEHLED DIFUZÉRŮ A POUŽITELNÝCH ESENCÍ A OLEJŮ 

 

 

Difuzér AMBIENTS – technologie mikroionizéru  ( studené mlhy) 

Okamžitě uvolňuje parfémovanou mlhu a esenciální oleje. 

K dispozici ve třech barevných provedeních: bílá, stříbrná, černá  

Funkce: až 20 hodin používání na 1 nádržku; LED dioda měnící barvu pro relaxační 
atmosféru; maximálně dlouhá difuze vůně. 

Kapacita nádržky: 400 ml 

Pro prostory do velikosti 300 m² 

 

 

Ultrazvukový zvlhčovač/difuzér vůní do auta BREEZER 

Velmi jemná mlha proudící z difuzéru pomáhá udržovat vlhkost ve voze, snižuje 

statickou elektřinu, snižuje záření z elektronických komponentů a komponentů 

obsahujících formaldehyd a dalších škodlivých nestálých organických sloučenin, 

které ve vozech jsou. Výrobek pomůže ochránit vaše oči a kůži. Příjemná vůně 

pomůže zlepšit náladu, zmírnit napětí a úzkost a poskytnout mnohem příjemnější 

cestu. Difuzér je navržen s držákem, který je nastavitelný v různých úhlech, 

což umožňuje jeho použití v téměř každé možné poloze 12V zásuvky (cigaretový 

zapalovač). Má také zabudované USB připojení, které umožní používat nabíječku 

telefonu nebo jiné elektronické zařízení zároveň při použití difuzéru.  

2 základní funkce: zvlhčovač vzduchu a rozprašovač vůní. 

Kapacita nádržky: 50 ml                                     Pro použití v automobilu. 



Elektrický ultrazvukový difuzér EASY/BREEZY/WOOD 

Difuzér s nejnovější technologií aplikovanou na ultrazvukové difuzéry.  

EASY je nejmodernější ultrazvukový difuzér vonné mlhy, která eliminuje 

nepříjemné pachy v okolí. Uvolněním aromatických nanočástic, vytváří lehoučkou 

mlhu, která dokáže plout déle než dvě hodiny ve vzduchu, zatímco kaskáda 

neviditelných negativních iontových molekul zlepšuje kvalitu ovzduší, vytváří svěží, 

zdravou, ušlechtilou a nádherně parfémovanou atmosféru. 

EASY nabízí vylepšenou verzi náročných, spolehlivých, efektivních a jednoduše 

použitelných difuzérů. Pyšní se nejlepším a nejjednodušším způsobem používání 

ze všech difuzérů v naší nabídce. 

Funkce: několik úrovní intenzity vypouštění mlhy (20/40 ml za hodinu) a časovač, takže máte vždy s jistotou, že se 

automaticky vypne po uplynutí požadovaného času. Zároveň má pojistku, která přístroj vypne, pokud v něm 

dojde voda. 

Kapacita nádržky: 300 ml 

Barevné variace: EASY Champagne, BREEZY bílá, WOOD dekor dřeva 

Pro prostory do velikosti 300 m² 

 

 

 

Elektrický difuzér ESSENTIALS – technologie studené mikronizace 

Difuzér vytváří studenou mlhu tvořenou drobnými kapkami vody smíchanými 

s vůní prostřednictvím technologie studené mikronizace.  Mikronizace je šetrná 

fyzikální metoda. Původní částice látky jsou rozdrobeny a zmenšeny až na velikost 

několika mikrometrů, čímž látka mnohonásobně zvětší svůj povrch. Důsledkem je 

zvýšení její rozpustnosti a vstřebávání látek do organismu. Tím dochází k výrazně 

zlepšené biologické účinnosti, stabilitě a jsou vytvořeny podmínky pro rychlý 

účinek. 

Funkce: LED dioda měnící barvy, relaxační zvuk vody. Okamžité uvolnění 

parfémované mlhy a esenciálních olejů.  

K dispozici ve dvou velikostech: 400 ml nebo 600 ml. 

Pro prostory do velikosti 240 m²/ 300 m².                                            Kapacita nádržky: 400 ml nebo 600 ml 

 



 

Elektrický difuzér HIRO se studenou ultrazvukovou difuzí 

Novinka v nabídce. Výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu – zvlhčuje a uvolňuje 
negativní ionty. Aromatická mlha zachovává působením ultrazvuku a studené 
difuze biologické vlastnosti esenciálních olejů beze změny. Minimalistický design 
se špičkovou povrchovou úpravou. 

Funkce: Dvě možnosti mlžného výstupu -   sprej nebo efekt mlžného vodopádu, 
světelný režim nezávislý na režimu difuze, tři režimy provozu: kontinuální, 
střídavý, přerušovaný. 

Kapacita nádržky: 150 ml     

                                                       

Ultrazvukový nebulizér NOMAD – studená difuze BEZ POUŽITÍ VODY 

Nebulizér je malý přístroj, který mísí vzduch s přidanou vonnou esencí 

do konzistence mlhy s velkou hustotou přidávané látky. Vzniklý aerosol v malých 

kapičkách se lépe dostává do nejvzdálenějších částí dýchacího ústrojí, takže 

inhalace je daleko intenzívnější. Využívá se proto i k léčebným účelům 

při respiračních onemocněních. 

Novinka, u které již nemusíte ředit éterický olej vodou. Technologie bez použití 

vody a bez nutnosti ředění a zahřívání oleje je revoluční novinkou, protože 

zachovává beze změn původní vůni i vlastnosti použitého esenciálního oleje. 

Do těla nebulizéru lehce zasadíte přímo lahvičku s olejem, který se díky tlakovému 

vzduchovému čerpadlu rázem promění v jemnou vonnou mlhu. Díky malým rozměrům difuzéru si ho můžete vzít 

kamkoliv s sebou na cesty. Lithiová dobíjecí baterie vás zbaví nutnosti trvalého připojení kabelem do elektrické 

sítě. 

Funkce AUTO OFF: NOMAD je vybaven inteligentním snímačem automatického vypnutí, který automaticky vypne 

přístroj po 1 nebo 2 hodinách používání. 

Připojení USB kabelem, výdrž až 12 hodin po plném nabití. Určeno pro prostor o velikosti 10-25 m². 

Používejte výhradně s originální náplní – 10 ml lahvičkou esenciálního oleje Boles d´Olor. 

 

Elektrický ultrazvukový difuzér INSPIRATION 

Ultrazvuková technologie vytváří mikrovibrace, které mísí molekuly vody 

s molekulami parfému. Je vhodný i pro velké prostory. 

Funkce: okolní vzduch, který vstupuje do difuzéru, se uvolňuje do okolního 

prostoru ošetřený a čistý, obohacený o svěží vůni.  

Funkce: dezinfekční účinky: odstraňuje bakterie, viry, zápachy a znečišťující látky 

ze vzduchu. 

Určeno pro prostor o velikosti 60 m²                      Kapacita nádržky: 240 ml 

 

https://www.vonavyshop.cz/x91306/difuzer-elektricky-nomad


 

Ultrazvukový minidifuzér MyMIST – difuzér studené mlhy 

MyMist se stane Vaším novým nerozlučným společníkem. Díky svému designu 

kombinujícímu kov a sklo, malým rozměrům a možností připojení přes USB je 

ideální pro kancelář nebo noční stolek. Je vybaven technologií studeného 

ultrazvuku a díky němu vytváří lehkou mlhu z vody a vonné esence, která 

okamžitě provoní celou místnost. 

Funkce: volitelná intenzita mlhy, osvětlení a funkce automatického vypnutí 

při spotřebování veškeré vody. 

MyMist čistěte alespoň jednou za 3-4 dny.                      

            Kapacita nádržky: 85 ml                                                                     Barevné variace: bronzová, růžová, stříbrná 

 

 

 

 

Elektrický ultrazvukový difuzér PADMA 

Nepostradatelný pomocník pro celkové zlepšení ovzduší ve všech typech 

klimatizovaných, vytápěných a intenzivně využívaných obytných prostorech. Díky 

speciální ultrazvukové technologii (extrémně vysoké frekvenční vibrace- 

2,5 milionu za sekundu) nejen bezpečně eliminuje veškeré nepříjemné pachy, ale 

zároveň vzduch provoní příjemnou vůní. Ten zůstává čistý, příjemně vlhký, voňavý 

a čerstvý další   2–4 hodiny po jeho vypnutí. Provoz až 12 hodin. 

Funkce: zabudovaný senzor pro automatické vypnutí při nedostatku vody nebo 

přehřátí, světelný režim. Studená difuze zanechává esenciální oleje beze změny. 

Funkce ionizeru (čistička vzduchu) – převádí kladné ionty v prostředí 

kontaminovaném topením, klimatizací a dalším znečištěním na záporné ionty a tím zlepšuje kvalitu okolního 

ovzduší. Tichý režim pro používání i v průběhu spánku.    

Kapacita nádržky: 230 ml                                                                      Určeno pro prostor o velikosti 100 m². 

 

 

 

 



Elektrický ultrazvukový difuzér ICARUS - LED lampa s ultrazvukovým 

zvlhčovačem vzduchu 

LED lampa s ultrazvukovým zvlhčovačem vzduchu s antibakteriálním 

filtrem – difuzér, rozptylující vůně a esenciální oleje 

Díky speciálnímu filtru a uvolňování aromatických nanočástic, dochází 

k eliminaci 90 % bakterií v okolním vzduchu; LED světlo je jasné, bílé, a má 

3 úrovně intenzity. ICARUS má také různé úrovně proudění mlhy a směru 

vypouštění mlhy v rozsahu 360°. Funkce: Disponuje časovačem na 1, 2 nebo 

4 hodiny činnosti a bezpečnostní funkcí vypnutí po uplynutí daného času. 

Pokud v nádržce dojde voda, přístroj se také vypne. Je tichý a lze ho ovládat 

i přes dálkové ovládání. 

Kapacita nádržky: 1800 ml               Určeno pro prostor o velikosti 150 m². 

 

 

 

Elektrický ultrazvukový Difuzér BAMBÚ 

Technologie difuzéru BAMBÚ založená na vysokofrekvenčním ultrazvuku 

vytváří záporné ionty a tím zlepšuje kvalitu ovzduší v okolním prostředí. 

Působením ultrazvuku a studené difuze zůstávají biologické vlastnosti 

esenciálních olejů beze změny.  

Funkce: světelný režim; automatické vypnutí v případě, že dojde voda 

v nádržce; 2 režimy provozu – nepřetržitý nebo každých 30 sekund v režimu 

ON-OFF; výdrž 4 - 8 hodin dle režimu difuze. 

Kapacita nádržky: 100 ml 

 

 

 



 


