
Szanowny kliencie, 
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. 
Wierzymy, że będą Państwo w pełni zadowoleni z użytkowania 
tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje 
pomocne w trakcie użytkowania produktu. Instrukcję należy 
zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. 
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się 
z zaleceniami dotyczącymi konserwacji i sposobu użycia 
produktu. 

Informacje o produkcie
Pomaga przy astmie, alergii i innych podobnych 
dolegliwościach. Inhalacja solna jest stosowana od setek 
lat w celu wzmocnienia układu oddechowego i pojemności 
płuc. Udokumentowane badania z XIX wieku dowiodły, że 
wdychanie czystego zjonizowanego powietrza znajdującego się 
w kopalniach soli może pomóc w zapobieganiu i złagodzeniu 
problemów z oddychaniem. Choroby układu oddechowego, 
na które zdrowotny wpływ ma sól himalajska znajdująca się 
w inhalatorze to: katar, duszności, katar sienny, zapalenie 
migdałków, zapalenie oskrzeli, przeziębienie, zapalenie gardła i 
ogólne podrażnienie spowodowane przez palenie i wdychanie 
zanieczyszczonego powietrza. 

Działanie przeciwmikrobowe, antybakteryjne i antygrzybiczne
Sól himalajska jest używana od wieków jako środek przeciwko 
mikrobom, bakteriom i grzybom.

Działanie przeciwzapalne
Sól krystaliczna jest znana z działania przeciw zapalnego. 
Pomaga organizmowi walczyć ze stanami zapalnymi, które 
prowadzą do pogorszenia zdrowia.

Oczyszcza powietrze, którym oddychamy
W obecnych czasach wdychamy duże ilości zanieczyszczeń 
znajdujących się w powietrzu takich jak dym, kurz i smog. 
Problem dotyczy zwłaszcza osób mieszkających w dużych 
miastach, ich płuca są stale narażone na oddychanie 
zanieczyszczonym powietrzem. Wielu byłych palaczy jest bardzo 
zadowolonych ze stosowania inhalatora solnego, który pomaga 
złagodzić objawy związane z rzuceniem palenia.

Pomaga obniżyć ciśnienie krwi
Inhalator solny za sprawą dużych ilości potasu mineralnego 
może również przyczynić się do stabilizacji ciśnienia krwi.

Pozytywnie wpływa na proces oddychania oraz poprawia stan 
psychiczny

Pomaga na sen
Stosując inhalator solny można również zauważyć poprawę w 
oddychaniu podczas snu. Inhalator może wyeliminować nocny 
kaszel, chrapanie i inne problemy z oddychaniem w czasie snu. 

Pomaga zmniejszyć wydzielanie śluzu
Zastosowana sól może zredukować nadmiar śluzu i ogólne 
problemy w jamie nosowej i gardle. 

Nawilża błony śluzowe
Inhalator solny można zabrać ze sobą np. podczas podróży 
samolotem w celu nawilżenia dróg oddechowych.

Opis działania
Kryształowa sól himalajska jest umieszczona pomiędzy 
komorami inhalatora. Podczas wdychania przez inhalator, 
wilgotne powietrze pochłania mikroskopijne cząsteczki soli, 
które następnie trafiają do dróg oddechowych. Jest to w 100% 
naturalny zabieg pomagający złagodzić objawy astmy, kataru 

siennego, zatkanych zatok, niedrożności nosa i alergii.

Jak korzystać z solnego inhalatora?
- Do otworu znajdującego się w dolnej części inhalatora nasyp 

soli. Należy oddychać przez ustnik
- Wdech wykonujemy przez usta, wydech - przez nos
- Nie należy wlewać wody, produkt służy do tzw. suchej inhalacji
- Nie wolno wstrząsać inhalatorem
- Po użyciu powinno się przemyć ustnik ciepłą wodą
- Zaleca się użytkowanie tylko przez jedną osobę
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy 15-25 minut terapii 

solnym inhalatorem każdego dnia. Widoczne rezultaty można 
osiągnąć nawet wówczas, gdy używamy inhalatora 5 minut 
codziennie

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące likwidacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, 
kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać 
urządzenia do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca 
zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne 
zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ 
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów 
wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju 
odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając z produktu 
stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś 
zmiany w produkcie lub nie stosowałeś się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w 

trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 

konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów 
zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych 
(np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem 
produktu, uderzenia nim itp.,

- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia 
się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź 
narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za 
błędy powstałe w druku. Zamieszczone w instrukcji ilustracje 
mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu 
zakupionego produktu.
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