
 

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904 

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv  un mēs centīsimies atrast 

risinājumu. 
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Sāls inhalators-pīpe 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

Sāls inhalatora lietošana: 

Pa atveri inhalatora apakšā ievietojiet sāli un to aizveriet.  Ielieciet sāls 

inhalatora sprauslu mutē.  Elpojiet caur muti un izelpojiet caur degunu.  Nekādā gadījumā 

nepievienojiet ūdeni - inhalators ir lietojams tikai sausā veidā.  Nekratiet inhalatoru.  Pēc lietošanas, 

daļu, kas tika ievietota mutē, nomazgājiet ar siltu ūdeni. Mēs iesakām vienu inhalatoru izmantot tikai 

vienai personai.   Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām lietot sāls terapijas inhalatoru 15-25 

minūtes katru dienu. Labvēlīgus rezultātus var sasniegt pat tad, ja dienas laikā tas tiek lietots 3-5 reizes 

ik pa 5 minūtēm katru reizi. 

Komplektācija: Sāls pīpe 

                     250g Himalaju sāls. 

Iedarbība:  

Palīdz ar astmu, alerģijām un citām slimībām sirgstošiem. 
Pretmikrobu, antibakteriāla un pretsēnīšu iedarbība. 
Pretiekaisuma iedarbība. 
Stimulē dabīgos pašattīrīšanās procesus. 
Stabilizē asinsspiedienu. 
Padziļina jūsu elpošanas kapacitāti un uzlabo garīgo līdzsvaru. 
Palīdz samazināt gļotu izdalīšanos. 
Mitrina gļotādas. 
Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta 

pārslogošanas rezultātā. 

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas 

kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot 

parastos 
sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku 

veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.  

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir  

atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  

Importēts no Čehijas Republikas. 
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