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Vůně do auta, osvěžovače vzduchu, pohlcovače zápachu 
1. SOFAST ODOR ELIMINATOR - Aktivní a enzymatický odstraňovač zápachů s 
antibakteriálními účinky určený pro interiéry silně znečištěných a zapáchajících vozidel, veřejné 
toalety, sprchy a podobné problematické prostředí. Odstraňuje příčiny zápachu a zanechává 
příjemnou vůni jablka. 

 
Product Code : SPI_104_16   ( 16oz )                                                                                                               
Product Code : SPI_104         ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr                ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Nejúčinnější světový antibakteriál s dlouhodobou trvanlivostí 
určený pro interiéry aut silných kuřáků a také pro jiné silně 
zapáchající interiéry. Používá se hlavně všude tam kde 
potřebujeme odstranit nepříjemný zápach jako (cigarety, 
doutníky, kočky, psi, zvratky atd.) Tento profesionální přípravek 
z přírodních ingrediencí je technologicky nejvyspělejší 
odstraňovač zápachu, likvidátor bakterií, mikrobů  a osvěžovač 
vzduchu svého druhu. Je vyroben Enzymaticky tak aby 
odstranil příčiny zápachu způsobené biologickým rozkladem. A 
to například silné vůně, bakterie, zápach z moči  ( kyselina 

močová ), zápach z kouření, doutníků, zatuchliny, zápach z mléka, kávy či plísní. Odstraňuje také 
dokonale zápach z tělesného potu a pachu, vysokou vlhkost, pižmový zápach, zápach z aut, zvířat 
či jejich moči a zvratek. Po aplikaci dlouhodobě zanechá přírodní vůni jablka. Je již koncentrovaný 
ale lze jej dále ředit a to v poměru 1 díl produktu a 2 díly vody nebo dle potřeby.  

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Postižená místa nejdříve vysajte a vyčistěte čistícím přípravkem CG - All Purpose Cleaner 
CLD_1010_16, CG - Extreme Orange Degraser CLD_106_16, anebo CG - Nonsense SPI_993_16 
za použití Microutěrky MIC_102_01. Přípravek SOFAST ODOR EATER nastříkejte na postižená 
místa a poté jej lehce nastříkejte pod i na koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek, do zavazadlových prostorů a všude tam 
kde se může rozkládat jakákoliv nečistota. Efekt a pocit z čistoty bude poté dokonalý. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 nejúčinnější světový enzymatický antibakteriální přípravek 
 je koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby  
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 
 po aplikace je cítit svěží vůně jablka 
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2. Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener, Heavy Duty Formula 
- nový přírodní enzymatický odstraňovač zápachů s antibakteriálními účinky určený pro interiéry 
silně znečištěných a zapáchajících vozidel, veřejné toalety, sprchy a podobné problematické 
prostředí. Odstraňuje příčiny zápachu a zanechává příjemnou a dlouhotrvající vůni čerstvého 
vodního melounu. 

Product Code : SPI_144N_16   ( 16oz )                                                                                                              
Product Code : SPI_144N         ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr                ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Nejnovější profesionální antibakteriální osvěžovač vzduchu s dlouhodobou 
trvanlivostí určený pro interiéry aut silných kuřáků a také pro jiné silně zapáchající 
interiéry. Používá se hlavně všude tam, kde potřebujeme odstranit nepříjemný 
zápach jako (cigarety, doutníky, kočky, psi, zvratky atd.) Tento profesionální 
přípravek z přírodních ingrediencí je technologicky nejvyspělejší odstraňovač 
zápachu, likvidátor bakterií, mikrobů  a osvěžovač vzduchu svého druhu. Je vyroben 
tak aby přírodní Enzymatické přísady rychle odstranily příčiny zápachu (ne 
potlačovaly a maskovaly) způsobené biologickým rozkladem. A to například silné 
vůně, bakterie, zápach z moči  (kyselina močová),zápach z kouření, doutníků, 

zatuchliny, zápach z mléka, kávy či plísní. Odstraňuje také dokonale zápach z tělesného potu a 
pachu, vysokou vlhkost, pižmový zápach, zápach z aut, zápachy v domácnostech, zvířat či jejich 
moči a zvratek. Po aplikaci dlouhodobě zanechá přírodní vůni jablka. Je již koncentrovaný ale lze 
jej dále ředit a to v poměru 1 díl produktu a 2 díly vody nebo dle potřeby.  
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 
Postižená místa nejdříve vysajte a vyčistěte čistícím přípravkem CG - All Purpose Cleaner 
CLD_1010_16, CG - Extreme Orange Degraser CLD_106_16, anebo CG - Nonsense SPI_993_16 
za použití Microutěrky MIC_102_01. Přípravek SOFAST ODOR EATER nastříkejte na postižená 
místa a poté jej lehce nastříkejte pod i na koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek, do zavazadlových prostorů a všude tam 
kde se může rozkládat jakákoliv nečistota. Efekt a pocit z čistoty bude poté dokonalý… 
Tento přípravek používají profesionálové v oblasti automobilového průmyslu - (auto prodejci, 
autodetaileři, profesionální autoumývárny) hotely, v pohostinství, majitelé a správci domů, úklidové 
firmy a uklízečky po celém světě. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 nejúčinnější světový enzymatický antibakteriální přípravek 
 je koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby až 2 litry destilované vody 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 
 po aplikace je cítit svěží vůně vodního melounu 
 aromaterapie (svěží vůně melounu) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textíliích, kobercích anebo 

čalounění 
 má až 5x větší účinnost než podobné přípravky na trhu 
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3. NEW CAR Smell Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 
prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Vůně nové auto. 
 
Product Code : AIR_101_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_101          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu 
odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových 
zápachů. Tento osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a 
používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle 
potřeby požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje New Car - 
vůni nového auta ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Jak voní nové 
auto?? Většina lidí spojuje nové auto s vůní štěstí a spokojenosti. 
Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování 

nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že 
aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při 
cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a 
majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu - ( auto prodejci, auto 
detaileři, profesionální auto umývárny ) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové 
firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek NEW CAR nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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4. Stripper Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 
prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Vzrušující, dráždivá vůně striptérek v nočním klubu. Vyrobeno na bázi lektvaru. 
 
Product Code : AIR_069_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_069          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a eliminuje intenzitu vznikajících nových 
zápachů. Tento přírodní enzymatický osvěžovač vyrobený na bázi 
lektvaru je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% 
koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Stripper Scent – důvěrně 
známou, vzrušující, nezapomenutelnou, dráždivou vůni Strip Clubu 
s leskem nerezových tyčí kterou nikde jinde neucítíte. A to ať je 

Vaše vozidlo staré rok anebo 10 let. Tuto vůni a vzpomínky na vzrušující večer můžete mít 
neustále sebou. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k 
povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá 
účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu ( auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny ) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Stripper Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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5. Leather Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 
prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Nádherná vůně zbrusu nové kůže. 
 
Product Code : AIR_102_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_102          ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu 
odstraňuje zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových 
zápachů. Tento deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný 
přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo mírně 
ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci 
poskytuje Leather scent – nádhernou vůni nové kůže v interiéru ať je 
vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v 
historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti 

u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav 
mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače 
vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové 
v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) 
hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Leather scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

104 

6. Cherry Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvých višní - Cherry. 
 
Product Code : AIR_103_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_103          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme 
jej jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Cherry scent – nádhernou vůni 
čerstvých višní v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila 

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Cherry scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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7. Watermelon Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvý vodní meloun. 
 
Product Code : AIR_105_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_105          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Watermelon scent – nádhernou vůni 
čerstvého vodního melounu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. 

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení 
pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně 
zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Watermelon scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do 
otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt 
a pocit z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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8. Lemon Lime Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvého citronu . 
 
Product Code : AIR_106_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_106          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Lemon scent – nádhernou vůni 
vymačkaného čerstvého citronu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let 

staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení 
pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně 
zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Lemon scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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9. Pina Colada Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně Pina Colada to je jemná - kokosovo ananasová vůně se 
slabým nádechem rumu. 
 
Product Code : AIR_107_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_107          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Pina Colada  – nádhernou kokosovo 
ananasovou vůni v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila 

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Pina Colada nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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10. Jasmine Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní enzymatický 
prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících 
nových zápachů. Vůně rozemletého Jasmínu. 
 
Product Code : AIR_110_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_110          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr                ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity 
vůně. Po aplikaci poskytuje Jasmine scent – nádhernou vůni rozemletého 
Jasmínu v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha 

účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků 
opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím 
přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek 
používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového 
průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Jasmine scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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11. Pine Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvých výtažků z borovice. 
 
Product Code : AIR_108_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_108         ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Pine Fresch scent – nádhernou vůni 
čerstvých výtažků z borovice v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. 

Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení 
pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně 
zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá 
osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, 
profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto 
umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém 
světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Pine Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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12. French Vanilla Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvé Vanilky. 
 
Product Code : AIR_201_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_201          ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované 
intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Vanilla scent – nádhernou vůni čerstvě 
rozemleté Vanilky v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně 

sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Vanilla scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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13. MangoCello Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvého tropického Manga. 
 
Product Code : AIR_215_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_215          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje 
zápach ve vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento 
deodorační osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej 
jako 100% koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity 
vůně. Po aplikaci poskytuje Mango Scent – nádhernou vůni nápoje z čerstvého 

tropického Manga v interiéru ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v 
historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného 
pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá 
k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek 
používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového 
průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Mango scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do otvorů 
větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt a pocit 
z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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14. Chuy Bubble Gum Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator - přírodní 
enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje intenzitu 
vznikajících nových zápachů. Vůně čerstvě rozbalené žvýkačky  
 
Product Code : AIR_221_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_221          ( 1 Gal )  
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve 
vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační osvěžovač 
vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% koncentraci anebo 
mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po aplikaci poskytuje Bubble 
Gum Scent – nádhernou vůni žvýkaček HubbaBubba a také vzpomínky na mládí 
s velkou vyfouknutou bublinou. A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila 

mnoha účelům již v historii, od maskování nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u 
příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i 
těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento 
přípravek používají koneční zákazníci a majitelé automobilů, profesionálové v oblasti 
automobilového průmyslu (auto prodejci, auto detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v 
pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Bubble Gum scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou desku, sedadla a do 
otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlových prostorů. Efekt 
a pocit z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  
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15. Purple Stuff Premium Grape Soda Scent Air Freshener & Odor Eliminator - 
přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu který odstraňuje zápachy ve vozidle a snižuje 
intenzitu vznikajících nových zápachů. Lahodná vůně směsi čerstvých hroznů, malin s šumivou 
sodovku a s nádechem cukru. 
 
Product Code : AIR_222_16    ( 16 oz )  
Product Code : AIR_222          ( 1 Gal ) 
INTERIÉRY AUTOMOBILŮ + DOMŮ +  MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g ) 
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento nový přírodní enzymatický prémiový osvěžovač vzduchu odstraňuje zápach ve 
vozidle a snižuje intenzitu vznikajících nových zápachů. Tento deodorační 
osvěžovač vzduchu je koncentrovaný přípravek a používáme jej jako 100% 
koncentraci anebo mírně ředěný dle potřeby a požadované intenzity vůně. Po 
aplikaci poskytuje Purple Stuff Premium Grape Soda Scent – nádhernou vůni  směsi 
čerstvých hroznů, malin s šumivou sodovku a s nádechem cukru. 

A to ať je vozidlo rok anebo 10 let staré. Vůně sloužila mnoha účelům již v historii, od maskování 
nepříjemných pachů k povzbuzení pozornosti u příslušníků opačného pohlaví. Je dokázané, že 
aromaterapie napomáhá účinně zlepšit stav mysli i těla a tím přispívá k pohodlí a bezpečnosti při 
cestování. Kdo používá osvěžovače vzduchu? Tento přípravek používají koneční zákazníci a 
majitelé automobilů, profesionálové v oblasti automobilového průmyslu (auto prodejci, auto 
detaileři, profesionální auto umývárny) hotely, v pohostinství,  majitelé a správci domů, úklidové 
firmy a uklízečky po celém světě. 
 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: 
Přípravek Purple Stuff Premium Grape Soda Scent nastříkejte na i pod koberce, pod přístrojovou 
desku, sedadla a do otvorů větrání. Můžete jej také aplikovat do dveřních přihrádek a do 
zavazadlových prostorů. Efekt a pocit z nové vůně bude dokonalý… 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jednoduché použití, přípravek stačí jenom nastříkat a působí sám 
 vyrobený na vodní bázi voňavých ingrediencí a nezanechává skvrny na textiliích, kobercích 

nebo čalounění 
 je koncentrovaný, dá se ředit dle intenzity vůně destilovanou vodou 
 dokonale likviduje všechny zápachy s dlouhodobou účinností a zlepšuje prostředí 
 po aplikaci je cítit svěží vůně nového auta 
 aromaterapie (svěží vůně ) zlepšuje stav mysli a těla 
 vonné látky vyrobené na bázi vody nezanechávají skvrny na textiliích, kobercích anebo 

čalounění 
 vůně vydrží až 5 krát déle než běžné osvěžovače vzduchu. To až několik týdnů  

 
 
 
 
 
 
 


