
KATALÓG
NOVÝ SVET CHUTÍ Z CHORVÁTSKA



< zoznam

 je značka chorvátskych príchutí, za ktorými stoja skutoční nadšenci.
Sú to bývalí fajčiari, ktorí sa celý život márne snažili zbaviť tohto odporného zlozvyku – až 
kým neprišiel vaping.

 Od samého začiatku patria do vape biznisu a sledujú jeho vývoj. 
Postupom času si uvedomili, že šťavy, ktoré sú na trhu, ich prosto neuspokojujú. Chuť bola 
chemická, liquidy hnusne smrdeli – jedným slovom : “celézle”. Tak začali skúmať príchute, ich 
kombinácie, a postupom času ich predstavili pod svojou značkou

 AEON je názov spoločnosti, Journey je názov ich prvej značky. Samotné slovo 
Journey (cesta) symbolizuje našu (i vašu) cestu svetom vôní, v ktorom každý deň objavujeme 
nové chute a kombinácie.

 Nadšenie je tu vskutku kľúčovým slovom. Výrobca AEON nie je obmedzený klasický-
mi firemnými ideálmi „vyrábať čo najlacnejšie – predávať čo najdrahšie“. Prvotnou a jedinou 
myšlienkou je vytvárať lepšie a kvalitnejšie recepty pre maximálny vaperský pôžitok. Aby bol 
i Váš prechod z horiacich cigariet čo najpríjemnejší a čo najmenej bolestivý, a aby vás vaping 
neomrzel ani po rokoch, vždy ste v ňom našli niečo nové a nemali tak dôvod
na krok späť.

• SHAKE

• JOURNEY CLASSIC

• JOURNEY BLACK

• JOURNEY SINGATURE

• PRIVATE RESERVE

• DISCOVERY

• STRADA

• VAPERSKA ŠKVADRA

• VAPORI

• KONTAKT

Zoznam :

 Cieľom týpkov z AEON je jedného dňa vyvinúť chuť, ktorá bude chu-
tiť úúúplne každému vaperovi, bez ohľadu na to, ktorý chuťový štýl liquidov 
preferuje.

 Ako vravia sami AEON, cieľom nie je predať niečo vaperovi a zhrab-
núť zisk. Cieľom je, aby sa vaper vrátil a vypýtal si to znovu. Až vtedy si 
môžeme povedať, že misia je splnená.

 Mnoho vaperov už túto cestu spoznalo, a to nielen na chorvátskom 
trhu. Sme veľmi šťastní, že delikatesy výrobcu AEON sme dotiahli až k nám 
na Slovensko, a tak si ich môžete vychutnať aj Vy.
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< zoznam

Jedna z ideí SHAKE série je ukázať vaperom, že kvalitné a vyvážené šťavičky nemusia byť drahé. Ďalšia špecifická vlastnosť tejto série je, že nepotrebuje zrenie. 
Môžete tak vstúpiť do sveta pôsobivých chutí tu a teraz.



< zoznam

Fenomenálny mix ľúbený mnohými.
A tým je orieškový krém s tabakom.

Tabakové tóny vyliezajú postupne, čím 
dlhšie necháte zrieť.

Jeden z najviac
neobvyklých mixov v sérii Shake.

Je to zmes banánu, sušienky a kokosu. 
Banán je veľmi nenápadný, ak si ho chcete 
vychutnať, mali by ste Ratatata vapovať na 

MTL pod 15W. Pokiaľ vapujete na DL
a vyšších výkonoch, pocítite kokosovú 

sušienku.
Čo je na Ratatata zaujímavé, názory na ňu 

sú protichodné.
50% testerov ju neznášalo a 50% testerov 
ju milovalo. Bolo veľmi málo vaperov, ktorí 

boli medzi.

Je fakt objav.

Už od jeho prvej verzie sme vedeli, že toto 
bude niečo jedinečné. Tento mix chutí ako 

známy drink Sex on the Beach – broskyňový a 
pomarančový džús s vodkou. Len bacha, keď to 
vapujete v aute – policajti neuveria, že nemace 

vypito.
Ta skadzi paru zoberem ?

Zviz

Ratata Snap !



< zoznam

Zmes citrónového a limetkového džúsu 
(známa aj ako „bitter lemon“ džús)

s prídavkom vodky.

Chuť sušienky Petit Beuree
s kúskom masla naviac.

Splat

Crunch

Je replikou sladkosti, ktorú iste mnohí 
poznáte, lebo ste si ju už mazali na chlieb. 
Je ňou lieskovo oriešková nátierka zvaná 

Nutella.

Vapelada



< zoznam

Vzácny recept, ktorý sa na čas prestal 
vyrábať, pretože hlavná prísada receptu 

nebola k dispozícii.
Pri testovaní nových prísad od nového 

dodávateľa sme však jedného dňa konečne 
narazili na 99,9% podobnú.

S jednou výnimkou -
– nová nezanáša špirálky.

Dnešný recept WoW je replika známej 
chorvátskej oblátky – Napolitanky.

Pri niekoľkých testoch sa ukázalo, že je 
možné zvapovať viac, ako 50 ml tejto 
dobroty bez toho, aby ste museli meniť 

špirálky alebo vatu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi 
vapermi je RY4 jedna z najobľúbenejších 

tabakových príchutí.
V tomto prípade sme sa pokúsili postaviť 
RY4 od nuly, skúsiť ju replikovať takú, aká 

bola vo svojich začiatkoch – skutočný, silný 
tabak s karamelom a vanilkou.

Táto Shake 04 neobsahuje žiadnu známu 
ani neznámu formu komerčných RY4.

Takže je to RY4 bez RY4. Kto je zvedavý?

Naše ročné hľadanie dobrého tabakového 
shake n vape je na konci.

SALJUT, to je ono – kombinácia niekoľkých 
tabakových príchutí vyústila do fantastickej 

tabakovky, ktorá nepotrebuje zrenie. Okrem 
tabaku sa tu stretnete aj s chuťou sladkej 

čerešne. 
Hoci je toto shake n vape, takže zatras a 

rovno vapuj, viete aké sú tabakovky.
Čím dlhšie necháte zrieť, tým viac bude 

tabak dominantný. Saljut je zameraný na 
MTL vaperov.

WoW

04 Saljut ( Salute )



< zoznam

Chuť pomarančových cukríkov
s jemnými náznakmi hrušky.

Niečo pre milovníkov sladkých ovocných 
šťavičiek.

Bolo nám jasné, že musíme najprv vyrobiť 
lahodný mix čerešne, a ten potom pridať ku 

koláčovej zložke.
Takže sme začali vyvíjať čerešňu.

Našli sme fajný základ, lenže mu chýbalo 
chuťové „telo“ a hlavne nežná kyslosť, 
pre čerešňu typická. Skúšali sme pridať 
okysľovadlo, ale nedopadlo to dobre, 
proste to zničilo všetky ostatné chuťové 

zložky. Nakoniec sme pridali jednu 
kvapôčku istej citrusovej chute, ktorá krásne 
dokreslila chuť čerešne, dodala kyslosť a 

spravila ju unikátnou. A práve takto vznikla 
Cherry zo série Shake.

U náhodných testerov z komunity dosiahla 
Cherry vynikajúce výsledky.

Bude to znieť zvláštne, ale tabakovka 
„jedenástka“ je chuťou na počesť spoju 

mestskej hromadnej dopravy.
Táto tabakovka je tu na počesť mesta 
Záhreb, na počesť celej mestskej vape 

komunite, pre každého, kto vie, aké je to 
čakať na ďalšiu električku. Autori receptu 

počas svojej mladosti vyfajčili stovky
cigariet, ako na túto električku čakali, 

a podľa ich slov, dodnes si pamätajú a 
neznášajú každý moment čakania na 

jedenástku, keď ti jedna ušla.
Tentoraz bez cigariet.

Jedenástka je jediná šťava zo série Shake, 
ktorá potrebuje zrenie aspoň 30 dní.

Je to zmes dvoch rôznych karamelov, dvoch 
rôznych vaniliek, dvoch tabakov

a niekoľkých tajných prísad.

Pljas

Cherry Tram 11 ( Jedaneastica )



< zoznam

Trvalo nám dlho, kým sme dokončili
recept Charger 1970.

Skúšali sme k mangu všeličo pridávať,
ale veru nie.

Nakoniec sme sa rozhodli nekaziť krásne 
čistú chuť manga ďalšími prísadami.

Pozor, nenechajte sa zmiasť zdanlivou
jednoduchosťou. Pre dosiahnutie výsledku 

sme použili 10 rozličných zložiek.
Na záver sme pridali len štipku našej

vlastnej chladivej zložky, aby bol tento 
džúsik svieži.

Po takmer roku testovania a tvorby
Baklava receptu sme stvorili toto.
Je to vylepšený recept baklavy,

ktorú sme vyrábali pre slovinský shop
VapeMania.

Vychutnajte si recept vyhrotený
k dokonalosti.

Je jeden z prvých receptov série Shake, aké 
sme vôbec vypustili.

Nie je tu veľmi o čom, je to kombinácia 
sladkého „kaktusu“ a kyslého citrusového 

džúsu. Vaperi si ho zamilúvajú. 

Charger 1970

Baklava Bang !



< zoznam

Chuť rovnomenného tvrdého ananásového 
cukríku,

ktorý je v Chorvátsku veľmi populárny.

Limoncello sme vynašli nechtiac.
Práve vďaka náhode niekedy vzniknú tie 

najlepšie recepty.
Bez akéhokoľvek cieľa sme zmiešali

hento a tamto a neuveríte, čo sme dostali vo 
výsledku: dokonale ovocnú

citrónovku, ktorá nám pripomína slávny
taliansky citrónový likér.

Dajte šancu šťavnatej chuti citrónov BEZ 
chemickej pachuti WC osviežovačov.

Replika jedného obľúbeného
chorvátskeho cukríku.

Ide o naozaj odvážnu chuťovú
kombináciu:

karamelový cukrík s anízom, sladkým 
drievkom a štipkou chladivého efektu.

Klondo

Limoncello Sigh



< zoznam

Popcorn, popcorn.
Pýtate sa, kto by vapoval popcorn?

Toto nie je „len ďalšia“ popkornová chuť s 
tonou acetyl-pyrazínu.

Veru nie.

Je to jeden z posledných receptov série 
Shake. Už už sme sa chceli vzdať, ale

nakoniec sme našli perfektný a vyvážený 
pomer chutí.

Výsledok prekvapí vaše zmysly.

Zmes lesného ovocia a čučoriedok s
chladivým efektom.

Po úspešných receptoch Shake BRRRR
a Shake Cool si vaperi pýtali niečo

medzi a tu je to. Rozdiel medzi Cool
a Glass je taký, že Glass je menej sladký a 

viac chladivý.
Ideálka hlavne na horúce dni.

Je hlavne o jahode.
Pri tomto recepte sme sa zamerali na toto 

megapopulárne ovocie.
Milkshake je kombinácia sušienky s

mliekom a jahodou. Môžete cítiť aj veľmi 
špecifické tóny ovsených vločiek s

jahodami.

Popcorn

Glass Milkshake



< zoznam

Journey, to je úplne prvá séria, ktorú značka AEON vôbec uviedla na trh. Delí sa na Classic a Black.
Sériu Journey Classic reprezentujú staré recepty, vymyslené už v roku 2013, v úplných začiatkoch chorvátskej vape kultúry.



< zoznam

Bol vyvinutý v roku 2016, kedy sme skúmali 
svet ovocných mixov. Vytvorili sme 30 

receptov, z ktorých jeden výrazne vytŕčal, 
preto sme rozhodli, že toto budú

slzy pandy.
Stále jedno z najviac zvučných mien v sérii 
Journey, a jedna z obľúbených volieb mi-

lovníkov ovocia, vďaka reálnej chuti maliny. 
Panda Tears je jemný, smotanový malinový 

mliečny koktejl.

Prvý recept, ktorý vytvoril Viktor Feko Huis 
ešte v roku 2013. Tento recept bol pred-

stavený členom Vaper Clubu Croatia a stal 
sa okamžitým hitom.

Ide o čerstvú jahodu s dotykom vanilkovej 
zmrzliny. Ako jeden z prvých zložitých 
receptov, Healing Potion predstavuje

začiatky vapingu v Chorvátsku.

Odporúčané zrenie: 3 dni až 15+ dní

Šťava s chuťou svetlého, krémového tabaku 
s bohatou chuťou a kombináciou karamelu, 

vanilky a niekoľkých tajných prísad.
Je to vlastne interpretácia RY4.

Tento recept bol vyvinutý a komunite pred-
stavený tesne pred Vianocami 2015.

Odporúčané zrenie: 30 dní

Panda Tears

Healing Potion Grampa’s Cream



< zoznam

Veľmi zložitý recept, vlastne najviac zložitý 
zo všetkých Journey. Dominuje tmavá, 

aromatická chuť cigary, potom oriešková 
a čokoládová chuť, a na záver čerstvo 
pražená čierna káva a dotyk whiskey.

Schrodingerovu šťavu milujú začiatočníci, 
ktorí práve začali vapovať, pretože im 

mocno pripomína cigaretu. Odporúčame 
ho vapovať pri výkone 15 až 20W.

Ide dokopy s kávou, whiskey či brandy,
alebo po jedle. Nehodí sa úplne na

celodenný (all-day) vaping, ale skôr ako 
pochúťka niekoľkokrát denne.

Doba zrenia: 30 dní

Je recept mnohých vrstiev a so zaujímavým 
príbehom. Tento mix bol vytvorený v

polovici roku 2016, tesne predtým, ako sme 
spustili Journey ako značku, a chceli sme do 
ponuky doplniť nejaký fajkový tabak, lebo 
ten chýbal. Recept pozostáva z tabakových 
príchutí, ale vo veľmi malých množstvách, 

čo mu dáva vskutku zaujímavú chuť.
Tú niektorí vaperi chápu, a niektorí zas nie, 

podľa toho akým štýlom vapujú.Mnohí 
vaperi, hoc vedia že ide o tabakovku, tento 

recept popisujú ako cukrovinku Ferrero 
Rafaello – kombináciu sušienky, smotano-
vej vanilky a štipky kokosu. Niekto cíti zas 

čokoládu, niekto rum.

Doba zrenia: 30 dní

Pudingová chuť z čias, kedy pudingy vo 
vapingu neboli ešte populárne. Je to

zaujímavá kombinácia niekoľkých smotán, 
ktoré dávajú parádny pudingový základ, 
niekoľkých orechov a tabakov, a dotykom 

rumu v závere.
A pritom to nie je tabakovka, je to veľmi 
neutrálna krémová príchuť, ktorú milujú 

ako tabakovkári, tak fanúšikovia dezertov. 
Nutno dodať, že väčšina vaperov v tomto 
recepte tabak vôbec necíti a nezaraďuje 

Mana Potion medzi tabakovky.

Zrenie: 1 až 30 dní

Shrodinger’s Liquid

Spirit of the Woods Mana Potion



< zoznam

Jeden z posledných receptov, ktoré pribudli 
do série Journey Classic.

Je to kombo krémového vanilkového
pudingu s troškou citrónu a žltého tortového 

cesta. Je vhodný na celodenný (all-day) 
vaping, pretože aj napriek tomu, že je na 

bomby smotanový, nie je ťažký.

Doba zrenia: 2 až 15 dní

Veľmi zložitý, smotanový recept so značne 
dominantnou chuťou arašidov

kombinovaných s čokoládovým krémom.
Je to jedna z najpredávanejších

dezertových chutí, avšak vzhľadom na 
ťažké smotanové zložky v recepte, Kiki vie 
zašpiniť vašu vatu a špirálky dosť rýchlo.

Zrenie: 1 až 30 dní

Šiši meno a tak trochu neobvyklé
ingrediencie. Robot Oil je zmes

smotanovej vanilky s kúskami sušeného 
ovocia a kokosového krému.

Zrenie: 2 až 30 dní

Sweet shot

Kiki cream Robot oil



< zoznam

Zmes v duchu Custard krému, ktorá
obsahuje pár ďalších tajných prísad. Perfek-

tne pasuje k šálke kávy.

Jeden z tých tabakových mixov, ktoré nám 
pripomínajú cigaretový dym

(ale bez tej smradľavej kapitoly).
Neutrálny v chuti, mierne sladký, nájdete v 

ňom rôzne tóny spojené v tabakovke,
vhodnej na celodenný vaping.

Smotanový koláč s jahodou a dotykom 
citrónu. Tento recept je „tenkrát poprvé“ 
– prvýkrát sme tvorili recept na základe 
požiadavky členov komunity. Boli veľmi 

špecifickí ohľadne svojich túžob. Tvorili sme 
niekoľko mesiacov, testovali sme a riadili sa 
ich spätnou väzbou a pokynmi. Nakoniec 
sme zapojili ďalších testerov, až kým sme 

neboli s výsledkom spokojní.

Omnomnom

El presidente Poison Heart



< zoznam

Tento recept vznikol náhodou, ale keď 
čítame spätnú väzbu... je to niečo, čo ľudia 

fakt milujú. Je to prosto žltý koláč s
citrónom.

When life gives you lemons



< zoznam

Journey Black je úroveň „superpremium“.

Chceli sme dostať recepty o krok ďalej. Kým séria Journey Classic sú „recepty starej školy“, Journey Black sú tie najmodernejšie,
testované mnohými vapermi na MTL aj DL vaping. Zámerom sú repliky jedla, presnejšie cesta, koláčov, dezertov. Hovorí sa tomu aj „food hack“.

Recepty série Journey Black obsahujú príchute z EU a USA, ale každý jeden má v sebe jednu či viac vzácnych zložiek, ku ktorým sa koncový užívateľ nemá
šancu dostať. To znamená, že 99,9% vaperov nebude poznať a nemá šancu doma napodobniť chute série Black.

Tieto recepty nie sú len „smotana s ovocím“ alebo „nejaký tabakový mix“. Veru nie – tieto recepty sú skutočnými replikami dezertov gastronómie.
Produkty série Journey Black obsahujú 10+ príchutí. Vývoj každého receptu trval minimálne 12 mesiacov. Preto je séria Black i cenovo vyššie oproti ostatným

Aeon produktom.



< zoznam

Medieval Pie, teda stredoveký koláč,
sa zdá byť jednoduchý, ale nie je.

Vývoj tohto receptu trval najdlhšie z celej 
série. Viac ako rok sme sa pokúšali vytvoriť 

dokonalú chuť pečeného jablka, a po 
desiatkach a desiatkach omylov sa nám to 

podarilo. Podľa názoru mnohých
vaperov, toto je jeden z najlepších

jablkových koláčov, aké kedy vyskúšali. V 
tomto koláči NIE JE žiadna škorica.

Prvý mix, ktorý bol vypustený v sérii Journey 
Black. Po niekoľkých

mesiacoch výskumu a vývoja sme konečne 
stvorili dokonalú šišku s marhuľovým

džemom a cukrovou posýpkou.

Replika obľúbených buchiet,
ktoré tak radi papáme na

Slovensku a v Česku.
Možno viete, že pri tých našich buchtičkách 

sa používa špecifické cesto, a práve toto 
cesto sa v recepte Supreme Delight

podarilo napodobniť.

Medieval Pie

berliner Supreme Delight



< zoznam

Je sušienka s čučoriedkovým džemom.
Výzva tu bola vytvoriť ten pravý, chutný 

čučoriedkový džem, a nedovoliť sušienkovej 
chuti, aby ho prebila.

The Custard môže opäť znieť jednoducho, 
ale nie je tomu tak. Je niekoľko príchutí, 

ktoré naháňame už celú večnosť. Prvou je 
dokonalý fajkový tabak, a druhou je práve 
„custard“ – tento názov sa nedá preložiť, je 

to špecifický dezert.
Tento Custard nie je iba „custard“, príchuť, 

ktorú vyrába snáď každý výrobca. Veru nie. 
Hľadáme príchuť z vajíčok, mlieka a cukru, 
ktorá bude unikátna a nenapodobiteľná, 

práve kvôli vajíčkovej zložke. Tento recept 
je vo vývoji od nepamäti, a produkt, ktorý 

ponúkame je niečo, s čím sme konečne 
spokojní. Podľa názoru výrobcu, a podľa 

výrobcu testerov – toto je ono :)

Je replika obľúbených buchiet, ktoré tak 
radi papáme na Slovensku a v Česku. 

Možno viete, že pri tých našich buchtičkách 
sa používa špecifické cesto, a práve toto 

cesto sa v recepte Supreme Delight podari-
lo napodobniť.

Cookie´s Blues

The Custard Supreme Delight



< zoznam

Krémeš, a ten snáď netreba nikomu na
Slovensku ani v Česku predstavovať.
Môžeme povedať, že je to jeden z
najznámejších a najobľúbenejších

chorvátskych dezertov. V Chorvátsku milujú 
tento koláčik až tak, že majú i mesto preslávené 

práve vďaka ich verzii krémešu. Krémeš chutí 
ako matroš, z ktorého sa tkajú sny...

Podľa názorov vaperov, tento sa podaril. Recept 
sa vyvíjal dlho, pretože v skutočnom krémeši nie 

je žiadna vanilka, ale vajíčka a ... čosi,
jednoducho ingrediencie podobné, ako v 

starých „krémových“ receptoch. Bolo ťažké 
túto chuť napodobniť, pretože všetky krémové 
príchute obsahujú nejaký druh vanilky. Ďalší 
problém bola špecifická chuť bielej vaječnej
snehovej pusinky, ale nakoniec sa podarilo!

A tak si môžete zavapovať krémeš aj vy.

Názov tradičného chorvátskeho koláča 
– znamená to niečo, ako „liaty koláč“.

Je ľahký, svieži, rýchly na prípravu a chutí 
každému.

Samotný koláč pozostáva z hrubej polenty 
(kukuričnej múky), masla, vajíčok, syra, a je 
posypaný práškovým cukrom. Liquid Zlevan-

ka je replika chorvátskej pochúťky.

Kremšnita Zlevanka

Je čerešňová štrúdľa.
Dôkaz, že nič nie je jednoduché.

Hoci sme si mysleli, že vývoj tohto receptu 
bude jednoduchý, keďže sme už mali dobrý 
základ v podobe cesta, a reku stačí pridať 
čerešňu. Nebolo to tak. Ukázalo sa, že to 

bude zložitejšie.
A to práve kvôli čerešňovej zložke.

Skončili sme pri namáhavom vývoji 
čerešňovej príchute

(môžete nájsť samotnú ako Shake Cherry), 
tú sme pridali k cestovému základu, a tak 

vznikla lahodná štrúdľa Locket Love.

Locket Love



< zoznam

Vaperi a vaperky, prišiel čas niečo vám vrátiť. Pre všetkých z celého sveta, ktorí nás podporujú kúpou našich produktov. Prišiel čas dať vám niečo úplne nové,
či už z hľadiska chuti alebo balenia, a to za najdostupnejšiu cenu, akú vieme ponúknuť. Sme tu len pre vás, pretože bez vás by sme neboli nič.

Hlavným cieľom série Signature je ponúknuť
zákazníkom niečo, čo nikdy neochutnali
a nevideli. Niečo také, čo keď chytia do
rúk, tak povedia : „Tyvole, čo to je“.
Keď si to potom zavapujú, dostanú ten
najlepší vaperský zážitok, aký pamätajú.

Signature je najviac testovaná séria,
akú sme zatiaľ vypustili.

Všetkým však stále venujeme rovnakú pozornosť
ako od začiatku. Journey Classic je stále postavený na starých receptoch od roku 2013.
 Journey Black je stále o zložitých replikách dezertov, a Journey Signature? To je vape extravaganza.



< zoznam

Jeden z našich starších receptov, ktoré sme 
nikdy nevydali, pretože sme si ho šetrili pre 

jedného z našich partnerov.
Keďže chuť dosahovala pri testovaniach 

značne dobré výsledky, rozhodli sme sa ju 
vypustiť radšej pod našou značkou.
Je to chuť pomarančového krému,

„orange creamsicle“.

Chuť smotanového koláčika s kokosom. 
Nápad na recept aj jeho realizácia

pochádzajú od našej pracovníčky Ivany, 
ktorá mala na starosti všetko, 

len nie recepty.

Keďže Viktor a Hrvoje majú takmer rovnaký 
štýl miešania, Ivanin nový prístup ku

kombinovaniu zložiek bol viac než vítaný. 
Pridala nejaké, ktoré by nás nikdy

nenapadli. To je to, čo dáva receptu
Coco značne unikátny a jedinečný štýl.

Existujú tabakové mixy, a potom
„tabakové mixy“.

Pri vytváraní receptu sme sa najprv museli 
rozhodnúť, či chceme ísť skôr do

korenistého a drsného, alebo do krémového 
a jemného. Rozhodli sme sa pre druhú

možnosť. Problém bol, že sme chceli niečo 
s likérom, niečo s chuťou whiskey, a tieto 

alko-chute pasujú skôr k drsnejším, tmavším 
tabakom,

(ako je tomu pri Schrodinger’s Liquid). 
Lenže to bola proste

„brandy s  jemným tabakom“
Pridali sme teda viac smotanovej

a karamelovej zložky.
Je to smotanovo-karamelový mliečny

„butterscotch“
cukrík, z jedného nášho staršieho receptu.

Oscar Orange

Coco By Ivana Vendetta



< zoznam

Každý vapuje jahodu a nemohli sme vydať 
sériu bez nejakého jahodového mixu.

Royale je smotanová, pudingová chuť na 
štýl custard s jahodou v dochuti.

Čo by to bola za séria bez chladivky? 

Spectre je unikátna kombinácia pomaranču, 
citrónu a maliny s chladivým efektom.

Je to vlastne starý, nevydaný
Viktorov recept z roku 2014,

ktorý sme pre sériu Signature vytunili. 

ROYALE Spectre



< zoznam

Určite vás prekvapí vysoká cena. Platíme tu za čas, ktorý chlapci strávili pri vývoji. To však neznamená, že šťavy Private Reserve budú chutiť každému.
Hoc v praxi väčšinou chutia. 

Vitajte v najvyššej úrovni. Journey Private Reserve je ani nie 
séria, je to len zopár receptov stvorených šialenými

profesormi, ktorí svoju prácu robia naplno.

Recepty Private Reserve stoja na unikátnych zložkách, ku 
ktorým sa vaper nemá šancu dostať. Garantujeme, že
ucítite chute, ktoré nebudete vedieť k ničomu prirovnať. 

Pretože niektoré boli vyvinuté špeciálne pre Aeon, aby 
mohli vzniknúť tieto vzácne recepty.



< zoznam

JINX je totálne exkluzívny recept.
Je to kombinácia viacerých tabakov, ktoré 
dopĺňa niekoľko čokolád s reálnou chuťou. 

Chuť je stredne sladká. V tomto mixe
nedominuje ani tabak, ani čokoláda.

V závislosti na vašom setupe a časti dňa sa 
v chuti objaví nielen niekoľko orieškových 

tónov, ale z tabaku vylezú tóny ovocia
a alkoholu.

Liquid je po namiešaní nutné nechať ležať 
aspoň 30 dní, ideálne 60.

Príchute z tohto receptu nekúpite na
žiadnom shope, takže to, čo zažijete,

zažijete prvýkrát.

Excelsior Jinx

Recept Excelsior sme vyvíjali viac ako rok. 
Na testovaní sa podieľalo cez 30 vaperov, 
vlastne ak počítame chorvátske vapezrazy, 

tak ešte omnoho viac. Nakoniec nás
prinútili recept vypustiť do sveta, pretože

vaperi povedali: „je dokonané“.
V mixe Excelsior je niekoľko tabakov. 

Naprieč celým dielom sa nesie chuť sušeného 
jablka, slaného a sladkého karamelu,

bourbonu, niekoľkých orieškov, z ktorých
dominuje konkrétne jeden, svojim spôsobom 

skôr horký.
Chuť Excelsior je stvorená pre a dobre
pasuje so šálkou silnej espresso kávy, 
talianskeho kapučína alebo pohárom

červeného vína.
Balenie pripomína balenie luxusného pera.

Je nutné nechať zrieť minimálne 30 dní.

Krásny, hodnotný a dychberúci darček
pre každého MTL vapera



< zoznam

Séria Discovery poteší milovníkov tabakoviek. Reprezentujú ju tie najlepšie a najobľúbenejšie tabakové chute. Arómy zo série Discovery sú mega koncentrované,
takže v balení longfill nájdete len 3 ml arómy, z ktorej namiešate 120 ml finálneho liquidu.



< zoznam

Cigarovka s chuťou ľahko koreneného, 
svetlého, mierne sladkého tabaku.

Môžete vapovať hneď, alebo i nechať zrieť. 
Zrením začne miznúť sladkosť.

Old captain Cohiba

Jeden z našich obľúbených
fajkových tabakov.

Mierne korenistá, robustná a bohatá chuť 
tabaku. Pri vapovaní sa objavujú rôzne tóny 

ako maslo, smotana, kakao, oriešky, či
vanilka. Výborne pasuje k poháru vína

alebo po dobrej večeri.

Pokiaľ by ste si chceli túto tabakovku niečím 
vylepšovať, odporúčame dobrú medovú,

alebo smotanovú arómu
(nie však príliš sladkú).

Old Captain môžete vapovať hneď, ak však 
necháte zrieť 30 dní, sladké tóny

začnú ustupovať.

Ak máte radi silné tabakové chute,
Desert Ship zo série Aeon Discovery je 

práve pre vás.
Tento zložitý superkoncentrát je trošku 

kvetinková, trošku oriešková, suchá
tabaková chuť s jemnou sladkosťou.

Je vhodná na miešanie s dobrým mentolom, 
mätou či čerešňou.

Desert Ship môžete vapovať hneď.

Desert ship



< zoznam

555 označujú vaperi ako najviac blízku k 
silnej cigarete z celej série Aeon Discovery. 
Chuť je tmavá a bohatá s orieškovými tónmi 

a jemnou sladkosťou v závere.
Ak by ste ju chceli kombinovať, pasuje 

dobre s karamelom, smotanou, lieskovým 
orechom a ťažšími vanilkami či pudingami.

555 môžete vapovať hneď, alebo nechať 
zrieť, kedy začne sladkosť časom ustupovať.

M type 555

Je bohatá cigaretová chuť.
Miestami mierne korenistá, od prírody

rázna, aký by mal dobrý tabak určite byť. 
Vhodná na miešanie s príchuťami ako 
Whiskey, Brandy, s dobrou čerešňou alebo 

tmavou čokoládou.

M Type sa dá vapovať hneď, ale zrenie jej 
môže prospieť.

Chutí tým, ktorým nechutí 555.
Žiadne voňavky, zvláštne korenia, ani chuť 
spálenej čokolády. Takže ak hľadáte niečo, 
čo chutí ako reálna cigareta, odporúčame 

vám tento superkoncentrát.
Čo vaperi hlásia, cítia v ňom tóny orieškov, 

kávy, a samozrejme – tabak.

Parliament sa dá vapovať hneď, ale zrenie 
mu môže prospieť.

Parliament



< zoznam

Viržinská tabakovka drsne horkého
charakteru.

RY4 West Virginia

Čo by to bola za tabaková séria bez
er váj štvorky ?

RY4 od Aeon Discovery je klasická zmes 
tabaku, vanilky a karamelu, s tónmi orieškov. 
Ak chcete s niečím kombinovať, odporúčame 

ďalší karamel a ďalšiu vanilku.

Táto RY4 sa dá vapovať hneď, ale po 30 
dňoch bude omnoho lepšia.



< zoznam

Šťavičky zo série Strada odporúčame nechať zrieť 30 dní (hoc vieme, že len málokto to vydrží).

Sériu STRADA sme vytvorili na základe návrhov
a požiadaviek obrovskej FB skupiny Vape Strada, 
ktorá ma desiatky tisíc členov.

Recepty testovali admini i členovia a vy si tak
môžete vychutnať vybrúsené výsledky. 



< zoznam

Zaujímavá kombinácia lieskoorieškového 
krému s čokoládou a sušienkou.

Inými slovami, v tejto chuti rozoznáte
Kinder Bueno.

STRADA 8 STRADA 42

Jeden z najlepších tabakových
receptov, aké kedy vzišli z našej

kuchyne – „toasted“ (opečený) tabak.
Pri jednej príležitosti sme dostali otázku, či 

by sme vedeli spraviť „toasted“ tabak.
Najprv sme boli zvedaví, čo ten toasted

tabak asi tak môže znamenať.
Po niekoľkých mesiacoch sme tajomstvo 
odhalili a napodobnili ho formou príchute.

STRADA 8 je momentálne uznávaná ako 
jedna z našich najlepších tabakových zmesí.

Každý miluje zmrzlinu.
Každý miluje keksíky.

Vlastne nemôžete spraviť chybu zmiešaním 
týchto dvoch do jednej príchute.

STRADA 23 je mňamkový mix zmrzliny so 
sušienkou.

STRADA 23



< zoznam

Jeden z našich najzložitejších receptov, 
ktorý začal jednoduchou otázkou:

„Vedeli by ste vyrobiť chuť kokosovej
zmrzliny?“

Vyrobili sme ju, ale prekomplikovali sme ju 
na maximum :D 

Problém kokosov je taký, že buď sú príliš 
jemné (takže musíte nadžabať do mixu 
kopu arómy, čím stratíte priestor pre iné 
zložky), alebo že chutia ako opaľovací 
krém. V mixe STRADA 15 sme prvýkrát 
použili novoobjavenú kokosovú arómu, 

ktorá je mega krémová a výrazná. K tejto 
chuti sme pridali keksíky, vanilkovú zmrzlinu 

a smotanu.

STRADA 36 STRADA 15

Predstavte si krásne slnečné ráno
doplnené tými najlepšími raňajkami.

Lievance s čučoriedkami!
Presne to sme mali na mysli, keď sme tvorili 

STRADA 36.



< zoznam

Vaperska Škvadra znamená po slovensky „vaperská banda“ a práve tejto bande vďačíme za recepty. Je to najväčšia a najsilnejšia chorvátska vape komunita.

Písal sa rok 2017. Boli to najväčšie slepé testy e-liquidov v Chorvátsku. Rozhodovalo sa, kto pre Škvadru liquidy vyrobí. Aeon vyhral.

Nemusíte sa tak báť, že by výrobca podžabal niečo s niečím a vypustil to na trh. Veru nie!



< zoznam

Jeden z prvých receptov
série Vaperska Škvadra.

Vybraná stovkami členov komunity, ktorí sa 
zúčastnili slepého testu.

Recept dostal veľmi vysoké hodnotenie,
7.9 z 10.

Monkey Business je kombinácia 
banánového krému, arašidov a arašidového 

masla.

WILD WILD WEST Monkey business

Kombinácia dvoch neobyčajných,
nezvyčajných chutí.

Je to zmes kaktusu a guanabany.
Jedna z najpredávanejších
tabakových chutí Aeonu.

Sú to opečené lieskové oriešky, v
kombinácii s tabakom.

Kompozíciu dopĺňa smotana.

Mr. Fulir



< zoznam

Kombinácia arašidového masla, vanilky, 
karamelu (butterscotch) a tabaku .

Wizard pipe Draw

Jeden z prvých receptov série.
Vybrali ho stovky členov FB skupiny.

Výsledné skóre bolo výborných
7.9 z 10.

Ide o veľmi nezvyčajnú kombináciu
niekoľkých (troch) druhov tabaku so
smotanou a niekoľkých druhov kávy.

Kombo karamelu, vanilky a tabaku,
a opäť úplne inak.

B.A.M.F.



< zoznam

Dezertná chuť jahodového
pudingu so smotanou.

FLUX



< zoznam

Sériu VAPORI síce vytvoril AEON, ale všetky recepty pochádzajú od ľudí z chorvátskeho vapeshopu Puffkalica (určite sa zastavte ak by ste cestovali Chorvátskom).
„Puffkalica“ je chorvátsky slangový výraz pre e-cigu. Nie je tajomstvom, že týpci okolo tohto shopu milujú custardové chute, a tak sa polovica chutí nesie v tomto duchu.

Je to prosto krémová, dezertná séria pre mlsné jazyky.



< zoznam

Custard Jagoda Krema je veľmi ťažký,
sladký, no nie presladený custard krém,

s elegantnou a výraznou jahodou,
ktorá sa však prejaví až v

závere a dochuti.

Custard Crema Jagoda Krema

Custard Krema, ako vraví už názov, je 
proste custard. Ak neviete, čo je to custard, 
je to istá forma sladkého pudingu, vo svete 
vapingu veľmi obľúbená. Tento nie je príliš 

sladký, zato poriadne krémový.
Replika slávneho chorvátskeho

čokoládového cukríku Bajadera.
Je to zmes čokolády a mandľového krému, 

lahodne smotanový vape.

Bahadera



< zoznam

Prosto replika známych cukríkov
smotanových karameliek

Werther’s,
ktoré snáď netreba obzvlášť predstavovať.

Ptičje Mliejeko Werters Bomboni

Ptičje Mlijeko
Ak tento pojem počujete prvýkrát a pýtate 
sa, čo to má sakra byť, tento slávny dezert sa 
nazýva aj „schneenockeln“, v Chorvátsku aj 

Šnenokle. Tento recept nebolo ľahké
vytvoriť, keďže sa vyrába vlastne len z vajec 

a cukru. Nemohli sme tam dať len nejakú
vanilku alebo silnú vaječnú chuť.

Po roku pokusov a omylov sa podarilo.



Týpci z AEON sa jasne vymedzujú a dištancujú od väčšiny trhu.

Neznášajú povrchné mixy “príchuť + sladidlo + koolada”,
ktorými je náš trh presýtený.

Chcú tvoriť legendárne recepty, nie krátkodobé trendy.

Úzko spolupracujú s Poľnohospodárskou Fakultou v Záhrebe
a tam skúmajú, či ich mixy pri zahrievaní neuvoľňujú toxické látky.

Už takto zahodili tucty receptov. Chcú dávať von len to najlepšie.

Cieľom týpkov z AEON je jedného dňa vyvinúť chuť, ktorá bude
chutiť úúúplne každému vaperovi, bez ohľadu na to, ktorý chuťový
štýl liquidov preferuje.

Ako vravia sami AEON, cieľom nie je predať niečo vaperovi a zhrabnúť zisk. Cieľom je, aby sa vaper vrátil a vypýtal si to znovu.

Až vtedy si môžeme povedať, že misia je splnená.

vapeklub@vapeklub.sk +421 902 532 885 vapeklub.sk

Máme vypracované všetky bezpečnostné listy v českom aj slovenskom jazyku, ktoré Vám dodáme pri prvom nákupe.

Nečakajte, kým vás ostatní predbehnú !

Pre cenník a objednávku ihneď kontaktujte
zástupcu pre ČR :


