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BEST
SELLER

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ!
Często wykonujemy naprawy,
które nigdy nie byłyby
potrzebne, gdyby skóra była
prawidłowo traktowana
i przede wszystkim
pielęgnowana. Po naprawie
moi pracownicy i ja stosujemy
Effax Leather-Combi i Effax
Leather-Balm. Oba produkty
wielokrotnie udowodniły
swoją wartość w ciągu lat
naszej pracy i zalecamy taką
pielęgnację swoim klientom.
Frank Wohlhorn, mistrz
siodlarski

Optymalny, głęboko czyszczący
produkt. | Szybko usuwa brud i tłuszcz.
Czyści i odżywia włókna skóry penetrując
ją wyjątkowo głęboko i nie natłuszczając
jej. Wysokiej jakości dodatki zapewniają
niezbędne odżywienie skóry, która
zachowuje miękkość, giętkość i odporność
na rozdarcie. W razie potrzeby sprzęt
skórzany można potem zakonserwować
balsamem Effax Leather-Balm lub olejem
Effax Leather-Oil.
Zawiera: specjalne, czyszczące, łagodne
środki powierzchniowo czynne
Nr art.: 1225 5500, 50 ml (butelka
podróżna)
Nr art.: 1221 2000, butelka 500 ml
Nr art.: 1222 5000, kanister 2,5 l

Czyszczenie końskich ochraniaczy
i b u t ó w d o j a z d y, p o ł ą c z o n e
z pielęgnacją. | Produkt czyści
powierzchnie syntetyczne i gumowe
i usuwa uporczywy brud. Pielęgnuje
powierzchnie i stopniowo przywraca pełną
głębię koloru. Po zastosowaniu
ochraniacze i buty do jazdy będą wyglądać
jak nowe. Sposób użycia: Najpierw usunąć
cały ogólny brud z powierzchni. Rozpylić
preparat i wytrzeć do sucha miękką
szmatką. Nr art.: 1232 5010, 100 ml
(butelka podróżna z rozpylaczem)
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Szybka pielęgnacja skóry. | Mydło
w kremie w butelce z dozownikiem, którą
można zawiesić; łatwo się nakłada
prawidłową ilość. Czyści i jednocześnie
pielęgnuje skórę – szybko i łatwo, bez
użycia wody. Powierzchnia skóry staje się
przyjemna w dotyku; nie ma
niebezpieczeństwa zabrudzenia innego
sprzętu!
Nr art.: 1255 0000, butelka 400 ml

Jednoetapowa pielęgnacja skóry.
Mydło glicerynowe czyści wszystkie
gładkie skóry szybko, delikatnie
i gruntownie. Dość łatwo usuwa uporczywy
brud, np. ślady kurzu i potu. Aktywne
składniki penetrują skórę głęboko, nadają
jej giętkość i nowy blask. Należy po prostu
wytworzyć pianę za pomocą wilgotnej,
miękkiej gąbki lub szmatki. Nałożyć równo
na skórę i wetrzeć. Pozostałości mydła
usunąć czystą, miękką szmatką lub gąbką.
W przypadku bardzo zniszczonej
i wysuszonej skóry zaleca się potem
zakonserwowanie jej balsamem Effax
Leather-Balm lub olejem Effax Leather-Oil.
Nr art.: 1260 0000, pojemnik 300 ml,
z gąbką
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W celu uzyskania bliższych
informacji należy
zeskanować kod QR za
pomocą telefonu
komrkowego．

Popularny na całym świecie. | Balsam do
skóry przedłuża „życie” wyrobom
skórzanym i dlatego jest bardzo chętnie
stosowany na całym świecie. Zapewnia
trwałość i niezawodność sprzętom
skórzanym dzięki połączeniu lanoliny
z olejkiem z awokado. Poza tym wosk
pszczeli chroni skórę przed wilgocią
i nadaje jej wspaniały połysk i przyjemny
zapach.
Zawiera: dodatki pielęgnacyjne, takie jak
wosk pszczeli, lanolinę, olejek z awokado

Gładka skóra i elastyczna skóra.
W wyniku działania specjalnej mieszaniny
lanoliny i olejku z awokado skóra staje się
giętka, odporna na rozdarcie i miękka.
Wosk pszczeli nie tylko zostawia
przyjemny zapach, ale także sprawia, że
powierzchnia skóry staje się przyjemna
w dotyku oraz chroni ją przed wilgocią.
Nadaje się do wszystkich gładkich skór.
Zawiera: mieszaninę olejków
pielęgnacyjnych, lanolinę, olejek
z awokado, wosk pszczeli

Nr art.: 1190 2000, 50 ml (pojemnik
podróżny)
Nr art.: 1191 2000, pojemnik 500 ml
Nr art.: 1192 0000, wiaderko 5 l

Nr art.: 1191 0000, butelka 500 ml

Chętnie kupowany, klasyczny produkt. |
Wystarczy nałożyć smar na skórę, po jej
oczyszczeniu. Dzięki naturalnym
składnikom produkt ponownie natłuszcza
i uelastycznia skórę. Dostępny w kolorze
czarnym i jako produkt bezbarwny.

Najlepszy olej do skór. | Odżywia,
pielęgnuje i chroni wszystkie typy skór
przed wilgocią. Wazelina, prawdziwy tran
i inne wysokiej jakości substancje
pielęgnujące skórę zapewniają trwałość,
a więc także niezawodność skórzanego
sprzętu, co ma wielkie znaczenie dla
bezpieczeństwa jeźdźca. Nie zawiera
kwasów ani żywic. Zawiera: mieszaninę
olejków pielęgnacyjnych, tłuszcze, tran. Nr
art.: 1214 7500, puszka 475 ml, z pędzlem
Nr art.: 1210 0000, butelka zapasowa 500
ml; Nr art.: 1212 0000, kanister 5 l

Zawiera: smary, woski, tran
Nr art.: 1201 0100 (czarny); 1201 0800
(żółty), pojemnik 500 ml

W celu uzyskania bliższych
informacji należy
zeskanować kod QR za
pomocą telefonu
komrkowego．
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Potrójne działanie przeciw pleśni.
Pielęgnuje, impregnuje i chroni przed
pleśnią wszystkie rodzaje skór. Preparat
niezawodnie uniemożliwia atak pleśni
i grzybów na skórę dzięki mieszaninie
olejków pielęgnacyjnych. Dodatek lanoliny
odżywia również skórę i zapewnia
optymalną pielęgnację.
Zawiera: tran rybi, lanolinę, olej
pielęgnacyjny
Nr art.: 121 480, rozpylacz 150 ml
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NOWOŚĆ
W celu uzyskania bliższych
informacji należy
zeskanować kod QR za
pomocą telefonu
komrkowego．

Zapewnia jeźdźcowi dobry chwyt. Sztyft
łatwy w użyciu, w każdej sytuacji. Zawsze
nadaje skórze dobry, mocny chwyt, bez
uczucia lepkości. Aktywna substancję
łatwo nakłada się przez obracanie sztyftu –
bez niebezpieczeństwa uszkodzenia skóry
lub poplamienia stroju jeździeckiego. Ten
produkt zapewnia bezpieczne siedzenie
początkującemu, a także profesjonalnemu
jeźdźcowi.
Zawiera: antypoślizgowy preparat Effax

NOWOŚĆ

Doskonały połysk. | Pasta nadaje piękny
połysk butom do jazdy konnej. Ponieważ
odstrasza brud i wodę, buty można zawsze
z łatwością wypolerować na nowo! Jest
uderzająco prosta w użyciu: Oczyścić buty,
nałożyć oszczędnie pastę, pozostawić do
wyschnięcia i wypolerować. Jest to
naprawdę proste – a buty będą
perfekcyjnie błyszczeć.
Zawiera: lanolinę, wosk pszczeli
Nr art.: 1232 7000, tubka 75 ml,
z aplikatorem z gąbki

Nr art.: 1261 0000, 50 ml (sztyft podróżny)

PODPOWIEDŹ
Możesz sprawić, że twoje
buty będą jeszcze bardziej
błyszczące polerując je
przy pomocy jedwabnej
pończochy
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Szybki połysk. | Po prostu nałożyć
preparat gąbką na buty, siodła, uzdy czy
torby zrobione z dowolnego rodzaju skóry,
a będą się pięknie błyszczeć, jak gdyby
zostały świeżo wypolerowane. Idealny
w nagłych przypadkach.
Zawiera: preparat
natychmiastowy połysk

nadający

Nr art.: 1232 6000, puszka aplikatorem
z gąbki

