
CARNAUBA WAX     
Dwufazowy płynny wosk z dużą zawartością brazilij-
skiej carnauby. Trwale zabezpiecza przed szkodliwy-
mi warunkami atmosferycznymi. 

HYDRO WAX ESSENTIALE       
Płynny wosk syntetyczny nakładany na mokrą lub 
suchą powierzchnię. Posiada doskonałe właściwości 
hydrofobowe.

PREWASH

PRMIUM WASH WAX & PROTECT

DECONTAMINATION

INSECT READY   
Preparat do usuwania owadów o neutralnym pH. 
Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, powłok oraz 
wosków. 

INSECT ESSENTIALE   
Preparat do usuwania owadów o neutralnym pH. 
Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, powłok oraz 
wosków. 

DETAILING SHAMPOO BANANA   
Wysoce skoncentrowany szampon o neutralnym pH. 
Tworzy gęstą i stabilną aktywną pianę doskonale 
zmiękczając brud. 

DETAILING SHAMPOO TROPICAL   
Wysoce skoncentrowany szampon o neutralnym pH. 
Tworzy gęstą i stabilną aktywną pianę doskonale 
zmiękczając brud. 

DETAILING CITRIC FOAM  
Wysoce skoncentrowana piana aktywna o lekko kwa-
śnym odczynie. Zmiękcza i usuwa water spoty oraz 
wszelkie zanieczyszczenia z mytej powierzchni.

DETAILING FOAM CAMELLEO  
Rewolucyjna, zmieniająca kolor w trakcie mycia  wy-
soce skoncentrowana piana aktywna. Jest bezpiecz-
na dla powłok i wosków oraz dla użytkownika. 

DETAILING ALKALINER FOAM 
Wysoce skoncentrowana piana aktywna o lekko za-
sadowym pH. Doskonale zmiękcza i usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia z mytej powierzchni.

DETAILING SHAMPOO APPLE MINT     
Wysoce skoncentrowany szampon o delikatnie kwa-
śnym odczynie  pH. Tworzy gęstą i stabilną aktywną 
pianę doskonale zmiękczając brud. 

DETAILING FOAM ONE, DUO, BLUE  
Wysoce skoncentrowana piana aktywna 
o neutralnym pH. Doskonale zmiękcza  
i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z mytej 
powierzchni.

MOTO WASHER    
Zasadowy koncentrat do usuwania tłustych osadów 
i nalotów występujących wewnątrz komory silnika. 
Jest bezpieczny dla elementów plastikowych i gu-
mowych. 

PROFESSIONAL GLASS CLEANER   
Preparat do mycia szyb i luster. Doskonale usuwa 
trudne do usunięcia zanieczyszczenia organiczne  
i mineralne.

IPA CLEANER     
Alkohol izopropylowy 99%, odtłuszcza lakier. Obo-
jętny chemicznie dla większości materiałów. 

TAR&GLUE   
Żelowy preparat do usuwania zanieczyszczeń z żywi-
cy, smoły oraz asfaltu. Jest bezpieczny dla wszyst-
kich powierzchni w tym wosków oraz powłok. 

CAR PAINT CLEANER   
Czysty cleaner do lakieru na bazie wody bez dodatku 
rozpuszczalników oraz środków ściernych. Bezpiecz-
ny dla lakieru. 

LUBRICANTE CLAY
Lubrykant zapewnia idealny poziom poślizgu pod-
czas pracy z glinkami. 

WATER SPOT
Innowacyjny produkt do usuwania śladów po twardej 
wodzie na karoserii i szybach.

CLAY PERFECT SOFT, MEDIUM, HARD     
Delikatna i bezpieczna dla lakieru glinka o niskiej agresywności 
do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z karoserii.

QUICK DETAILER     
Produkt na bazie polimerów i wosków syntetycznych. 
Czyści lakier, nadaje doskonały połysk oraz zabez-
piecza przed szkodliwymi warunkami atmosferycz-
nymi. 

AIO SUPER         
Innowacyjny produkt 3 in 1, zawiera cleaner, glaze  
i sealent. Czyści, maskuje drobne niedoskonałości  
i zabezpiecza lakier. Pozostawia trwałą powłokę hy-
drofobową. 

HYDRO WAX READY       
Płynny wosk syntetyczny nakładany na mokrą lub 
suchą powierzchnię. Posiada doskonałe właściwości 
hydrofobowe.

DE-IRON RED  
Żelowy preparat do usuwania zanieczyszczeń me-
talicznych i lotnej rdzy o neutralnym pH i efekcie 
„krwawienia”. 
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TEXTILE PROTECTOR COATING     
Impregnat do tapicerek. Zaimpregnowane tworzy-
wo odpycha cząsteczki wody, brudu i nie pozwala im 
wniknąć do wnętrza włókien materiału.

TEXTILE HARD      
Preparat do prania trudnych  
do usunięcia zabrudzeń z ta-
picerki i plastików.  

PERFUMES      
Perfumy samochodowe, o specjalnej kom-
pozycji olejków eterycznych na długo 
pozostawiają przyjemny zapach. 

WHEEL & PLASTIC

INTERIOR CARE TEXTILE CLEAN & PROTECT
CREME TIRE DRESSING   
Wyjątkowo trwały krem do opon oraz elementów 
gumowych. Pozwala na uzyskanie trwałej ochrony 
przed czynnikami atmosferycznymi.

TIRE CLEANER 
Innowacyjny produkt do mycia i odtłuszczania  opon. 
Przygotowuje opony do nałożenia dresingu.

UV PROTECTION DRESSING   
Quick detailer do wnętrza pojazdu. Odżywia i wydo-
bywa kolor pozostawiając satynowe wykończenie. Za-
wiera filtr UV oraz procedurę antystatyczną.

LEATHER CLEANER    
Innowacyjny i bezpieczny dla delikatnych powierzch-
ni cleaner do skór. Doskonale usuwa różnego rodzaju 
plamy i zabrudzenia.

QUICK TIRE DRESSING   
Szybki i łatwy w aplikacji dressing do opon. Przy-
wraca naturalny wygląd, pozostawia satynowe wy-
kończenie. 

WHEEL CLEANER
Zasadowy, ekstremalnie wydajny koncentrat do my-
cia wszystkich rodzajów felg,

RIM WAX   
Syntetyczny wosk do felg. Chroni przed szko-
dliwym działaniem warunków atmosferycz-
nych oraz zapobiega ponownemu osadzaniu 
się brudu. 

RED SHOCK RIM 
Żelowy preparat o neutralnym pH do usuwania za-
nieczyszczeń metalicznych oraz nalotów z klocków 
hamulcowych. Tworzy efekt „krwawienia felg”.

PLASTIC EXT DRESSING
Dressing do plastików zewnętrznych. Przywraca 
elementom plastikowym głębie koloru i zabezpiecza. 

LEATHER SUPER  2 IN 1       
Nowatorski produkt zawierający cleaner oraz odzyw-
ki. Czyści i konserwuje elementy skórzane. 

LEATHER CREME 
Krem do skóry o neutralnym bezpiecznym pH. Dosko-
nale konserwuje i zabezpiecza elementy skórzane 
oraz szwy. 

MOTO GLOSS
Innowacyjny, wysoce zaawansowany technologicznie 
preparat przywracający czerń elementom plastiko-
wym i gumowym komory silnika.

APC READY
Gotowy do użycia uniwersalny  
środek do czyszczenia wszyst-
kich powierzchni wewnątrz i na 
zewnątrz pojazdu.  

GUM SHINER
Innowacyjny preparat do re-
nowacji dywaników gumo-
wych.

GUM PROTECTOR       
Preparat do konserwacji uszczelek 
samochodowych. Chroni przed ich 
pękaniem, nawilża i zabezpiecza 
przed przymarzaniem.

APC HARD   
Skoncentrowany uniwersalny preparat myjący prze-
znaczony do ciężkich zabrudzeń elementów wnętrza 
pojazdu.

QUICK PLASTIC MOVE   
Szybki dressing do plastików we-
wnętrznych. Chroni przed działa-
niem promieni UV, posiada procedu-
rę antystatyczną. 

MILK DRESSING       
Mleczko do pielęgnacji kokpitów. Doskonale odświeża 
powierzchnie deski rozdzielczej i innych elementów 
plastikowych. 

ODOUR OUT GO    
Neutralizator zapachów wiąże 
lotne cząsteczki zapachu, pozwa-
la zneutralizować trudne do usu-
nięcia zapachy.

UP-CLEANER      
Szampon  do tekstyliów, podsu-
fitek i tapicerek samochodowych 
wrażliwych na przemoczenie. 

MIKROFIBRES CLEANER      
Innowacyjny płyn do prania mikrofibr, doskonale 
usuwa tłuste plamy po woskach i smarach.

TEXTILE SOFT        
Delikatny koncentrat czyszczą-
cy przeznaczony do prania ta-
picerki oraz innych powierzchni 
tekstylnych. 

APC STANDARD  
Uniwersalny skoncentrowany śro-
dek do czyszczenia wszystkich po-
wierzchni wewnątrz i na zewnątrz 
pojazdu.  

PERFUMES 
PRESTIGE NEW CAR

30ml  

PERFUMES 
PRESTIGE SPRING

PERFUMES 
PRESTIGE AUTUMN

PERFUMES 
PRESTIGE WINTER

PERFUMES 
PRESTIGE SUMMER

PERFUMES
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