
HOME CARE PRODUKTU PIELIETOŠANA ALERĢIJU CĒLOŅU NOVĒRŠANAI IEKŠTELPĀS 
Alerģijas cēlonis Alerģijas simptomi Produktu lietošanas programma 

 
 

 

 
Mīļdzīvnieki (suņi) 

 Ilgstošs rinīts (iesnas un/vai bieža 
šķaudīšana) 

 Alerģiskais konjunktivīts (nieze, acu 
gļotādas kairinājums un jutīgums) 

 Apgrūtināta elpošana un astma 

 Sāpošs kakls, rīkles kairinājums 

 PetalCleanse D – vienu reizi nedēļā, apkopjot 

suņa apmatojumu 
 AirCleanse – izsmidzinot iekštelpās, pirmās 3 

nedēļas divas reizes nedēļā, pēc tam vienu reizi 
nedēļā 

 Alerģisks dermatīts & izsitumi (nātrene)  PetalCleanse D – vienu reizi nedēļā, apkopjot 

suņa apmatojumu 
 HomeCleanse – vienu reizi mēnesī, 

apsmidzinot mīkstās mēbeles, matračus, 
dzīvnieku guļvietu 

 FabriCleanse – pievienot mazgāšanas 

šķīdumam, mazgājot visu gultas veļu, paklājus 
un apģērbu 

 
 

 
Mīļdzīvnieki 

(kaķi, pundurtruši, 
jūrascūciņas, citi 

grauzēji, seski, zirgi, 
putni u.c.) 

 Ilgstošs rinīts (iesnas un/vai bieža 
šķaudīšana) 

 Alerģiskais konjunktivīts (nieze, acu 
gļotādas kairinājums un jutīgums) 

 Apgrūtināta elpošana un astma 

 Sāpošs kakls, rīkles kairinājums 

 PetalCleanse C – vienu reizi nedēļā, apkopjot 

mīļdzīvnieka apmatojumu 
 AirCleanse – izsmidzinot iekštelpās, pirmās 3 

nedēļas divas reizes nedēļā, pēc tam vienu reizi 
nedēļā 

 

 Alerģisks dermatīts & izsitumi (nātrene) 
 PetalCleanse C – vienu reizi nedēļā, apkopjot 

mīļdzīvnieka apmatojumu 
 HomeCleanse – vienu reizi mēnesī, 

apsmidzinot mīkstās mēbeles, matračus, 
dzīvnieku guļvietu 

 FabriCleanse – pievienot mazgāšanas 

šķīdumam, mazgājot visu gultas veļu, paklājus 
un apģērbu 

 

 
Putekļu ērcīte 

 Ilgstošs rinīts (iesnas un/vai bieža 
šķaudīšana) 

 Alerģiskais konjunktivīts (nieze, acu 
gļotādas kairinājums un jutīgums) 

 Apgrūtināta elpošana un astma 

 Sāpošs kakls, rīkles kairinājums 

 Alerģisks dermatīts & izsitumi (nātrene) 

 HomeCleanse – vienu reizi mēnesī, 

apsmidzinot mikstās mēbeles, matračus, 
dzīvnieku guļvietu 

 FabriCleanse – pievienot mazgāšanas 

šķīdumam, mazgājot visu gultas veļu, paklājus 
un apģērbu, un tīrot paklājus reizi trīs mēnešos 

 

 
Ziedputekšņi 

 Ilgstošs rinīts (iesnas un/vai bieža 
šķaudīšana) 

 Alerģiskais konjunktivīts (nieze, acu 
gļotādas kairinājums un jutīgums) 

 Apgrūtināta elpošana un astma 

 Sāpošs kakls, rīkles kairinājums 

 AirCleanse – izsmidzinot iekštelpās, 

ziedputekšņu sezonas laikā, 3 reizes dienā – 
pusdienlaikā, ap plkst. 5-6 pēcpusdienā, un 
guļamistabā pirms gulētiešanas 

 Logus um durvis turēt aizvērtus 

 

 
Pelējums 

 Ilgstošs rinīts (iesnas un/vai bieža 
šķaudīšana) 

 Alerģiskais konjunktivīts (nieze, acu 
gļotādas kairinājums un jutīgums) 

 Apgrūtināta elpošana un astma 

 Sāpošs kakls, rīkles kairinājums 

 HomeCleanse –apsmidzinot mīkstās mēbeles, 

matračus, aizkarus, sienas, grīdas, vēlams 
atkārtot pēc 24 stundām. Apstrādi vēlams veikt 
ik pēc 3 mēnešiem 

 FabriCleanse – pievienot mazgāšanas 

šķīdumam, mazgājot sienas, grīdas, visu gultas 
veļu, apģērbu, un tīrot paklājus reizi trīs 
mēnešos. Lietot gumijas cimdus, lai izvairītos 
no kontakta ar pelējumu 

 AirCleanse – izsmidzinot iekštelpās, divas 

reizes dienā, līdz brīdim, kad pelējumu telpās 
vairs nekonstatē 

 SVARĪGI!Vienlaikus ar produktu lietošanu, ir 

jānovērš cēlonis paaugstinātam mitrumam 
iekštelpās (nepietiekama telpu ventilācija, ēkas 
hidro – un siltumizolācija). 



    

 

 
      Sadzīves ķīmija 

 Ilgstošs rinīts (iesnas un/vai bieža 
šķaudīšana) 

 Alerģiskais konjunktivīts (nieze, acu 
gļotādas kairinājums un jutīgums) 

 Apgrūtināta elpošana un astma 
 Sāpošs kakls, rīkles kairinājums 
 Alerģisks dermatīts & izsitumi (nātrene) 

 AirCleanse – izsmidzinot iekštelpās, pirmās 3 

nedēļas divas reizes nedēļā, pēc tam vienu reizi 
nedēļā 

 SVARĪGI!Produkts darbojas tikai pret daļu no 

sadzīves ķīmijas izdalītiem alergēniem telpu 
gaisā (piemēram, veļas balinātājiem) – tikai pret 
tiem ķīmiskajiem produktiem, kuru daļiņas ir 
pozitīvi lādētas (tātad nedarbojas, piemēram, 
pret virsmsaktīvajām vielām) 

 


