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Saphir Juvacuir 75ml 
 

Balzám pro obnovení původní barvy a pro výrazné barvení 

 

Balzám pro obnovení hladkých kůží, které mají již zašlou barvu, 

známky nošení nebo roztřepení. Obnovuje a oživuje barvu. Rovněž je 

vhodný pro konečnou úpravu přebarveného povrchu kůže. Barvivo se 

skládá z pryskyřice a včelího vosku což výrobku umožňuje proniknout 

hlouběji a obnovit tak původní barvu kůže. Výrobek by neměl být 

používán pro každodenní čištění, ale jen pro větší obnovení kůže. 

Výrobek je doporučen pro všechny druhy hladkých kůží,  použití je 

snadné a obsažený pigment velmi odolný. 

 

Pro hladkou a přírodní kůži - obuv, oděvy, brašny, kožené věci, kožené 

čalounění, kožený nábytek. 

 

NEPOUŽÍVEJTE NA nubuck a semiš, anilinovou useň, lakované kůže 

 

Před samotným použitím otestujte na viditelném místě, pro kontrolu barvy a textury kůže. Pokud je 

výsledek správný, můžete pokračovat v dalším postupu. 

 

POUŽITÍ: 

 Odstraňte špínu a prach pomocí hadříku 

 Odmastěte kůži za použití Saphir Renomat  či jiných přípravků 

 Před použitím důkladně omyjte 

 Vyhledejte si nenápadnou část pro otestování barvy a vstřebávání výrobku 

 Je-li výsledek správný, naneste výrobek rovnoměrně po povrchu pomocí hadříku 

 Vyhýbejte se nadměrné aplikaci – je lepší nanést 2 tenké vrstvy než jednu hrubou 

 Nechejte zaschnout po dobu 15 minut 

 Vyleštěte nejlépe bavlněným hadříkem 

 

Poznámky: 

1) Výrobek se používá pro obnovení barvy kůže. V případě hlubokých škrábanců nebo opotřebení by 

měl být aplikován Saphir Renovating Cream. 

2) Barvy výrobků by měly být vybírány na základě barvy kůže. Výrobek není určen pro změnu barvy 

kůže, ale pro její výživu, obnovu a obnovení původní barvy.  
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Saphir Juvacuir 75ml - BAREVNICE 
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Saphir Canadian 75ml 
 

Regenerační krém pro kůži 

 

Krém pro všechny druhy hladké kůže – kožené oblečení, bundy, 

kabáty, kalhoty, obuv, kožené výrobky, kožený nábytek a další 

výrobky z kůže. 

 

Regenerační krém založený na včelím vosku – obnovuje barvu, 

překrývá škrábance a odřeniny, zároveň vyživuje a pečuje o kůži. 

Složení bylo vytvořeno ve spolupráci s nejvýznamnějšími 

francouzskými koželuhy. Krém vyživuje do hloubky, chrání před vysycháním a popraskáním švu. 

 

Před samotným použitím otestujte na viditelném místě, pro kontrolu barvy a textury kůže. Pokud je 

výsledek správný, můžete pokračovat v dalším postupu. 

 

POUŽITÍ: 

 Odstraňte špínu a prach pomocí hadříku 

 Odmastěte kůži 

 Naneste tři různé malé vrstvy pro snadnější zacelení opotřebeného nebo odbarveného místa 

 Stehy můžete natřít  pomocí kartáčku, abyste se vyhnuli nadbytečnému množství krému 

 Nechte zaschnout 15 minut 

 Vyleštěte, nejlépe, bavlněným hadříkem 

  

RADY: 

Výrobek je velice efektivní, a proto je potřeba k dosažení správného efektu jeho střídmé používání.  

  

Poznámky: 

Barvy výrobků by měly být vybírány na základě barvy kůže. Výrobek není určen pro změnu barvy kůže, 

ale pro její výživu, obnovu a obnovení původní barvy. 
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Saphir Canadian 75ml - BAREVNICE  
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Saphir Renovating Cream tuba 25ml 

 

Rychleschnoucí krém pro obnovu kůže. Pryskyřičný koncentrát 

obsahující silné pigmenty umožní překrýt jakýkoliv druh škrábance, 

odřeniny, praskliny a malého poškození na kůži. Umožňuje obnovit 

zašlé barvy. Krém obsahuje minerály, včelí vosk, které zajišťují, že 

kůže bude vyživena a odolná vůči vodě. Ideální pro obnovu a údržbu 

kůže.  

 

Velké množství barev. Barvy mohou být kombinovány, aby bylo dosaženo optimální odstínu. 

Promíchejte barvy, kápněte na kousek papíru a nechejte zaschnout pro ověření odstínu. Barva po 

zaschnutí jemně ztmavne. Nehrozí, že by mohlo dojít ke změně barvy pigmentu barveného oblečení. 

 

Pro hladkou kůži. NEPOUŽÍVEJTE NA semiš a nubuck, anilinovou useň, lakované kůže. 

Vhodné pro – obuv, oděvy, brašny, kožené čalounění, kožený nábytek. 

 

Před samotným použitím otestujte na viditelném místě, pro kontrolu barvy a textury kůže. Pokud je 

výsledek správný, můžete pokračovat v dalším postupu. 

 

POUŽITÍ: 

 Odstraňte špínu a prach pomocí hadříku 

 Odmastěte kůži za použití Saphire Renomat či jiných přípravků 

 Na skryté části  otestujte barvu a vstřebávání výrobku 

 Je-li výsledek správný, naneste výrobek rovnoměrně po povrchu pomocí hadříku 

 Výrobek je velice efektivní, vyhýbejte se nadměrné aplikaci – je lepší nanést 2 tenké vrstvy než 

jednu hrubou 

 Nechejte zaschnout zhruba 10 minut 

 Vyleštěte bavlněným hadříkem 

 

RADY: 

Pro důkladné čištění a odmašťování kůže doporučujeme před použitím krému užití Saphir Renomat, 

který uvolňuje póry a umožňuje tak průnik barviva do větší hloubky.  

 

Poznámky: 

Barva výrobků by měla být vybírána na základě barvy kůže. Výrobek není určen pro změnu barvy kůže, 

ale pro její výživu, obnovu a obnovení původní barvy. 
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Saphir Renovating Cream tuba 25ml - BAREVNICE 
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Saphir Pate de Luxe 50ml 

 

Brilantní pasta obsahující včelí vosk, karnaubu a vosk s minerálním 

pigmentem. Poskytuje optimální lesk. Slouží rovněž pro odpuzování 

vody a výživu. Pravidelné používání prodlužuje životnost a odolnost 

obuvi. 

- Včelí vosk vyživuje a zjemňuje kůži 

- Rostlinné vosky zajišťují trvalý lesk a voduodpudivost 

- Minerální vosky zajišťují ještě větší ochranu kůže. Všechny 

vosky byly kombinovány za použití přírodního rozpouštědla –  

terpentýnu 

 

Vosk karnauba - Karnaubský vosk je vosk získávaný z listů brazilské palmy Copernicia prunifera. 

Nejtvrdší z vosků.  

Včelí vosk – látka produkována včelami, kterou používají pro stavbu pláství. Směs terpentýnu, bezbarvá 

nebo žlutá tekutina umožňující rozpouštění tuků, parafínů, pryskyřice a organických látek. Terpetýn je 

získán z pryskyřice jehličnatých stromů. 

 

Před samotným použitím otestujte na viditelném místě, pro kontrolu barvy a textury kůže. Pokud je 

výsledek správný, můžete pokračovat v dalším postupu. 

 

POUŽITÍ: 

 Odstraňte špínu a prach pomocí hadříku 

 Naneste malé množství pasty pomocí hadříku nebo jemného kartáčku, abyste zabránili 

nadměrné aplikaci 

 Nechejte zaschnout 

 Vyleštěte bavlněným hadříkem pro dosažení optimálního lesku 

 

RADY: 

Leštění – ve finální fázi leštění přidejte pár kapek studené vody (2-3) do malého množství pasty, pro 

dosažení zrcadlového lesku. 

 

Před nanesením pasty doporučujeme obuv vyčistit pomocí Saphire Renomat zvláště tehdy pokud byly 

již dříve na obuvi  použity konzervační látky nebo je značně znečištěná. 
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Saphir Pate de Luxe 50ml - BAREVNICE  

 

 



   KATALOG VÝROBKŮ SAPHIR . 9..   

 

 

Saphir Renovátor 50ml 

 

Krém pro obnovu hladké kůže 

 

Obsah balení: 50ml nádoba + bavlněný hadřík 

 

Bezbarvý krém, vhodný pro jakoukoliv barvu kůže, s obsahem včelího 

vosku a norkového oleje. Čistí, vyživuje, chrání a obnovuje hladkou 

kůži bez toho, aby jakkoliv poškodil jemné úpravy kůže. Doporučen 

pro přírodní hladké kůže všech barev (obuv, kožené výrobky, kožené oblečení atd.) Před prvním 

použitím výrobku a pro pravidelnou péči, doporučujeme použít čas od času Saphir Renomat, který zbaví 

kůži nečistot, mastnoty a umožní výživu kůže do hloubky. Výrobek obnovuje kůži, její jemnost a přírodní 

vlastnosti aniž by negativně ovlivnil její jemné úpravy. 

 

Před samotným použitím otestujte na viditelném místě, pro kontrolu barvy a textury kůže. Pokud je 

výsledek správný, můžete pokračovat v dalším postupu. 

 

POUŽITÍ: 

 Odstraňte špínu a prach z povrchu 

 Pomocí jemného kartáčku naneste krém na těsná místa 

 Bavlněným hadříkem rozetřete krém po celém povrchu 

 vyleštěte 
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Saphir Renomat 100ml 

 

Neagresivní kapalina pro čištění hladké kůže 

 

Kapalina čistí do hloubky, odstraňuje starou impregnaci, krém, 

pryskyřici, silikon a jiné nečistoty. Uvolňuje póry hladké kůže aniž by 

poškodila její povrch. Odstraňuje skvrny, špínu, usazeniny a 

silikonovou pryskyřici. Výrobek odstraňuje staré vrstvy, což zajistí 

opětovnou prodyšnost kůže a efektivnější aplikaci výrobků pro výživu 

kůže. Lze použít na všechny druhy barev kůže. 

 

Používejte především před použitím výrobků neobsahujících silikon či 

pryskyřici např. Saphir Pate de Luxe, Saphir Creme Surfine, Saphir Canadian ... Doporučujeme používat 

3-6x ročně. 

 

Po aplikaci tohoto výrobku bude kůže vyživena do hloubky díky pigmentu, který umožňuje proniknout 

hluboko do pórů kůže a zajistit tak její trvanlivost.  

 

Výrobek je vhodný pro – obuv, kožené zboží, nábytek, oblečení, kalhoty, bundy, kožené čalounění, 

zavazadla… NEPOUŽÍVEJTE NA semiš, nubuck, anilinovou lakovanou kůži 

 

Před samotným použitím otestujte na viditelném místě, pro kontrolu barvy a textury kůže. Pokud je 

výsledek správný, můžete pokračovat v dalším postupu. 

 

POUŽITÍ: 

 Odstraňte špínu a prach z povrchu 

 Před použitím protřepejte 

 Pro kontrolu otestujte na viditelném místě 

 Očistěte povrch kůže bavlněným hadříkem 

 Po 15 minutách byste měli použít jeden z vysoce kvalitních výrobků pro péči o kůži např. Saphir 

Pate de Luxe, Saphir Creme Surfine, Saphir Canadian ...  

 

RADY: 

Výrobek není vhodný na odstranění tuku.  

 

Poznámky: 

Silný, chemický zápach. Používejte venku nebo dobře větraných prostorách za dodržení všech 

bezpečnostních opatření.  
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Saphir Cream Surfine 50ml 

 

Vyživující krém pro barvení kůže 

 

Široká škála barev, vodoodpudivé vlastnosti, pro všechny 

druhy přírodních hladkých kůží – obuv, kožená galanterie … 

 

Krém s vysokým obsahem včelího vosků (32%), který zajišťuje 

vysokou prodyšnost, hydrataci a obnovuje přirozenou 

jemnost kůže. Vosky a velice kvalitní pigment překryjí i 

výraznější škrábance či vybledlou barvu způsobenou nošením. Minerální vosky umožňují důkladné 

čistění, ochranu kůže a činí ji odolnou vůči vodě.  

 

Krém Saphir Cream Surfine ® je oproti ostatním výrobkům na trhu, vybaven uzávěrem TWIST-OFF,  který 

zajišťuje trvanlivost produktu. Testy prokázaly, že krém může být používán i po dobu 10 let což je 

zhruba 3x – 5x více než u většiny výrobků na trhu. Systém zachovává vysoké vlastnosti krému. Dokonce i 

po několika otevřeních krém nevysychá.  

 

Před samotným použitím otestujte na viditelném místě, pro kontrolu barvy a textury kůže. Pokud je 

výsledek správný, můžete pokračovat v dalším postupu. 

 

POUŽITÍ: 

 Odstraňte špínu a prach z povrchu 

 Pomocí jemného kartáčku nebo štětečku naneste malé množství přípravku 

 Nechejte zaschnout 

 vyleštěte 
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Saphir Cream Surfine 50ml - BAREVNICE 

 

 


