
Instrukcja dla butelkI VItajuwel VIa 
Przed użyciem butelki Via przeczytaj proszę uważnie instrukcję. 
Butelka Via składa się ze szklanego cylindra (1), górnej pokrywki (2) i gempoda (3). Gempod składa się z szczelnie zamkniętej fiolki 
z kryształami (4) i dolnej pokrywki. Zarówno górna pokrywka jak i gempod  zawierają bezbarwne, silikonowe podkładki (5) w środku. 
Przed pierwszym użyciem sprawdź czy obie podkładki znajdują się w odpowiednich miejscach i obie pokrywki są szczelnie zamknięte. 
Przygotowanie żywej wody z VitaJuwel Via jest bardzo łatwe: wypełnij butelkę Via zwykłą wodą pitną, odczekaj 7 minut i ciesz się 
smakiem żywej wody!

bezpIeczeństwo
Używaj swojej butelki VitaJuwel Via jak wartościowego na-
czynia. Unikaj uderzeń i wstrząsów. 
nie używaj jej do zamrażania i podgrzewania w mikrofa-
lówce. Przed każdym użyciem sprawdź czy fiolka z kryszta-
łami (4) jest mocno dokręcona do gempoda (3), a gempod 
do szklanego cylindra (1). Przed każdym użyciem upewnij 
się, że każdy z elementów, w szczególności fiolka z kryszta-
łami (4), nie jest uszkodzona. 

jeśli zauważysz pęknięcie lub inne uszkodzenie  
natychmiast zaprzestań uŻYtkowanIa.

Uszkodzona butelka Via nie jest bezpieczna w użytku 
i może spowodować obrażenia. 
W razie połknięcia elementu butelki Via udaj się natych-
miast do lekarza! 
Jeśli używasz zestawu do zaparzania herbaty Via + T  
poczekaj aż napój ostygnie zanim zaczniesz pić. 
Zalecamy używanie butelki Via wraz z ochraniaczem HUGS.

czYszczenIe
Umyj dokładnie butelkę przed pierwszym użyciem oraz po 
każdym jej kolejnym użyciu. tylko szklany cylinder (1) 
nadaje się do mycia w zmywarce, pozostałe elementy 
należy myć ręcznie. Przed umyciem należy delikatnie od-
kręcić fiolkę z kryształami (4) od gempoda (3) oraz usunąć 
uszczelki (5) z górnej pokrywki (2) i gempoda (3). Wszystkie 
elementy należy myć w ciepłej wodzie, przy użyciu łagod-
nych środków czystości. Zacieki usunąć można za pomocą 
odrobiny kwasku cytrynowego lub octu. Wszystkie części 
należy dokładnie wypłukać i zostawić do wyschnięcia.

ochrona przed przecIekanIem
Jeśli uważasz że Twoja butelka Via może  
przeciekać sprawdź czy:
– górna pokrywka (2) i gempod (3) są mocno 
i równo dokręcone do szklanego cylindra,
– górna pokrywka (2) i gempod (3) zawierają 
bezbarwne, sylikonowe uszczelki (5),
– nie ma wody pomiędzy cylindrem (1) a gem-
podem (3) gdy nalewasz wodę do butelki Via. 
Rozlana woda w tej szczelinie może sprawiać 
wrażenie iż butelka przecieka.

Jeśli po sprawdzeniu tych porad Twoja butelka 
VitaJuvel Via nadal przecieka, napisz do nas 
(biuro@mind-ful.pl). Dla przyśpieszenia analizy  
problemu w załączniku wiadomości dodaj  
zdjęcie zbliżenia na fiolkę z kryształami.

trzymaj z dala od dzieci poniżej 12 roku życia!

Kamienie i kryształy są produktami naturalnymi i mogą się różnić kształtem, wielkością i kolorem.  
Ich wygląd może się różnić od tego ukazanego na opakowaniu. Delikatne zabarwienie wody w fiolce 

z kryształami może wynikać z naturalnych właściwości kamieni i nie przeszkadza w użytkowaniu  
i nie jest szkodliwe dla zdrowia.
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