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Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili 
nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do pro-
vozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, 
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si 
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

INFORMACE O VÝROBKU
Pomáhá s astmatem, alergiemi a dalšími neduhy.
Terapie inhalace soli se používala stovky let k celkovému 
posílení dýchací soustavy a kapacity plic. Zdokumentované 
studie z 19. století zjistili, že dýchání čistého ionizovaného 
vzduchu v solných dolech může pomoci v prevenci a snižování 
respiračních problémů. Další respirační choroby, které může 
himalájský solný inhalátor pomáhat léčit zahrnuje nosní katar, 
zadýchanost, sennou rýmu, angínu, bronchitidu, rýmu, záněty 
hltanu a obecné podráždění způsobené kouřením a vdechová-
ním znečištěného vzduchu.

Má antimikrobiální, antibakteriální a anti plísňový účinek.
Himalájská sůl byla po staletí používána jako prevence proti 
mikrobům, bakteriím a plísním. 

Má protizánětlivý účinek.
Krystalická sůl je známá pro své protizánětlivé účinky. Pomáhá 
tělu bojovat proti zánětlivým reakcím, které vedou ke zhoršo-
vání zdravotního stavu.

Detoxikuje vzduch, který dýcháme.
Lidé dnes dýchají velké množství nečistot ve vzduchu, stejně 
jako kouře, prachu a smogu. Zvláště pokud žijete ve velkém 
městě, vaše plíce jsou pod neustálým stresem ze znečistěného 
vzduchu. Mnoho bývalých kuřáků si také oblíbilo užívání sol-
ného inhalátoru, který pomáhá zmírňovat abstinenční příznaky 
související se skončením kouření.

Pomáhá snížit krevní tlak.
Solný inhalátor může také pomoci stabilizovat krevní tlak díky 
vysokému množství minerálního draslíku.

Prohlubuje kapacitu dechu a zlepšuje duševní klid.

Pomáhá při spánku.
Používání solného inhalátoru může pomoci i při dýchání 
během spánku. Může eliminovat noční kašel, chrápání a další 
problémy s dýcháním při spánku.

Pomáhá redukovat tvorbu hlenu.
Sůl může pomoci redukovat nadbytek hlenu a obecné problé-
my v nosní dutině a krku.

Zvlhčuje suché sliznice.
Solný inhalátor je vhodný vzít do letadla, jelikož sůl zvlhčuje 
dýchací cesty při cestování.

POPIS FUNKCE
Krystaly himalájské soli jsou umístěné mezi komorami inhalá-
toru. Při dýchání přes inhalátor, vlhkost ve vzduchu absorbuje 
mikroskopické částice soli do vaší dýchací soustavy. Tato 

bezpečná, 100% přírodní léčba pomáhá ulevit symptomům 
astmatu, senné rýmy, ucpání nosích dutin, rýmy a alergií.

JAK POUŽÍVAT SOLNÝ INHALÁTOR
-  Otvorem ve spodní části naplňte do inhalátoru sůl, otvor 

uzavřete. Umístěte hubici solného inhalátoru do úst.
-  Nadechujte se přes ústa a vydechujte nosem.
-  Nepřidávejte vodu, inhalátor je pouze pro suchou terapii.
-  Netřeste s inhalátorem.
-  Po použití omyjte část, která se vkládá do úst teplou vodou. 
-  Doporučujeme používání jednou osobou. 
-  Pro nejlepší výsledky doporučujeme 15-25 minut terapie se 

solným inhalátorem denně. Příznivé výsledky mohou být do-
saženy i při rozdělení výše uvedeného času na 5-ti minutové 
úseky v průběhu jednoho dne.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by 
oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte po-
kyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku

v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotře-
bení... )

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-
mínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 
úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, 
použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis 
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případ-
né škody výhradně majitel.
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