
Moya
 VERDAMPER VAN ETHERISCHE OLIËN MET

ONDERSTEUNING VOOR RELAXERENDE ADEMHALING
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De moderne en uiterst verfijnde Moya verenigt tal van kwaliteiten, die er een perfecte bondgenoot voor uw welbevinden van 
maken. Het toestel is voorzien van de ultrasone technologie en een groot reservoir van 280 ml, waarmee het uw etherische oliën 

efficiënt verstuift: ononderbroken of in cycli (30’’ON/30’’OFF) tijdens de gewenste duur dankzij de timerfunctie (1, 3, 8 uur).

Ook wanneer de Moya niet verstuift, heeft het een kalmerend effect met zijn verfijnde design en samenstelling in natuurlijk materiaal: 
een basis in bamboe en een omhulsel in gegraveerde keramiek. Bovendien geeft de Moya, los van of samen met de verstuiving, een 

wit-oranjeachtig licht af dat gefilterd wordt doorheen de keramiek zodat een buitengewoon gezellige sfeer wordt gecreëerd.



Een eenvoudige en 
effectieve oefening
‘Hartcoherentie’ is een ademhalingstechniek die 
bedoeld is om het hartritme en het zenuwstelsel te 
reguleren om de lichaamsfuncties te ontspannen en te 
verbeteren.  Een standaardsessie bestaat uit een diepe 
ademhaling op het ritme van zes ademhalingscycli 
per minuut gedurende vijf minuten, dat wil zeggen 5 
seconden inademen en dan 5 seconden uitademen.

Bij regelmatige beoefening levert dit tal van voordelen op 
voor de lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid:

·  Onmiddellijk effect : vermindering van het 
cortisolgehalte, dus minder stress

·  Effecten op middellange/lange termijn : betere omgang met 
stress en emoties, verbetering van de concentratie, hulp bij 
de verwerking van psychologische problemen (depressie, 
angsten, slapeloosheid, ...) of somatische problemen 
(cardiovasculaire aandoeningen, maag-darmproblemen, ...).

Dit licht, met 2 afzonderlijke intensiteiten, biedt overigens 
een functie om te helpen ontspannen door te variëren in 
regelmatige cycli, waarop de ademhaling gesynchroniseerd 
wordt: de lichtintensiteit neemt gedurende 5 seconden toe, 
vermindert dan gedurende 5 seconden, en nodigt zo uit 
om een beproefde ademhalingstechniek toe te passen.
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Timer
Verdamping 

modi
Licht 
modi

•  Verdamping continu of cyclisch 

(30’’ ON/30’’ OFF)

• Timerfunctie (1, 3 of 8 u)

• Warm wit licht

• 2 lichtsterktes

• Licht onafhankelijk van de verdamping

• Automatische uitschakeling

Kenmerken

•  Verdamper met 

ultrasoontechnologie

• Basis in natuurlijke bamboe

• Keramisch deksel

• Inhoud van 280ml

• Emissiesterkte (15~20 ml/h)

•  Biedt ondersteuning voor een kalmerende 

ademhaling met behulp van lichtcycli

Keramisch

Bamboe



Afmetingen Master Karton

58.5 × 21.0 × 38.5 cm

Gewicht Master Karton

6.30 kg

Colour Boxes / Master Karton

6

Afmetingen Colour Box

19.0 × 18.0 × 19.0 cm

Gewicht Colour Box

0.910 kg

Spanning

24 V
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