
INOVATIVNÍ NOVINKA NA TRHU (patentovaný systém)

HEC-CLICK APLIKÁTOR
Nejrychlejší a jedinečný aplikátor na světě!

PROČ JE AROMACLICK LEPŠÍ NEŽ JINÉ METODY?

Chuťové kuličky... malé rozměry, nedokonalé aplikátory, délka trvání. 
Jsou neskladné, je obtížné je umístit do filtru na správné místo, 
aniž by se rozdrtily. Kromě toho je aplikace časově náročná.

Vonné vložky nearomatizují samotný filtr, ale celou cigaretu, přesněji 
krabičku cigaret včetně krabičky. Nerozdělují aroma rovnoměrně. 
Cigarety blíže vložce jsou aromatičtější než ty, které jsou dále.

Kapaliny pro filtry bez aplikátoru - mají podobný účinek, ale podstatný 
rozdíl je v místě aplikace kapaliny. Tekutina by se neměla dostat do úst. 
Mátové oleje jsou obvykle hořké a chuťově ne nejpříjemnější. 
Náš produkt vám umožňuje rychle, snadno a přesně umístit aroma 
do filtru i za chůze. Tím zabráníte vniknutí tekutiny do úst.

POUZE NÁŠ HEC-CLICK APLIKÁTOR VÁM UMOŽNÍ VYTVOŘIT VAŠI 
DOKONALOU VERZI AROMATIZOVANÉ CIGARETY.

WWW. HECMANIA.CZ.  – Největší  eshop , výrobce a distributor 
se zahřívanými výrobky a příslušenstvím.
 
Chcete se stát naším distributorem? 
Napište nám na info@hecmania.cz 
www.hecmania.cz ; www.heccig.cz ; www.nuso.cz 

Dovozce: 
Modul-LEG s.r.o., Kfely 6, 363 01 Ostrov, Česká republika. 
HOTLINE:+420 355 455 565



JEDNODUCHOST A OKAMŽITÝ EFEKT
- Jednoduché a rychlé
- Okamžitý účinek bez čekání
- Pro všechny druhy filtrů-cigaret 
   (obsahuje adaptér pro SLIM filtry)
- Sami rozhodujete o síle a intenzitě chuti
- Bezpečné a hygienické dávkování
- Obsah 4ml/ 800kliknutí/ až na 840 náplní-cigaret

   JAK POUŽÍVAT:
Univerzální HEC-CLICK APLIKÁTOR je uzpůsoben pro tlusté i tenké 
SLIM cigaretové filtry díky adaptéru, který je nasazen v zařízení. 
Hodí se také pro náplně filtrů inovativních produktů 
(Heat not burn- zahřívané tabákové a bylinné výrobky). Po odstranění 
černého adaptéru ve špičce pera můžete ochutit tradiční cigarety 
tlustým standardním filtrem.
Odstraňte uzávěr z HEC-CLICK APLIKÁTORU. Standardně je zařízení 
vybaveno černým adaptérem přizpůsobeným pro SLIM filtry. 
Pokud používáte tradiční cigarety - vyjměte adaptér a nahraďte jej 
cigaretovým filtrem standardní tloušťky.
Vložte cigaretový filtr do hlavy plastovou jehlou a jemně tlačte a 
zároveň otáčejte tam a zpět, dokud neucítíte odpor.
Otočte špičkou aplikátoru 5x (jako na obrázku), počkejte 3-4 sekundy, 
než se aroma rozlije po filtru. Standardní chuť získáte po 5 kliknutích.

   DÁVKOVÁNÍ:
1X CVAK 840 CIGARET
2X CVAK 420 CIGARET
3X CVAK 280 CIGARET
4X CVAK 210 CIGARET
5X CVAK 168 CIGARET
6X CVAK 140 CIGARET
Více kliknutí – více chuti. Intenzitu si určíte sami.
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