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PUNKTY:  39

UV PROTECTION DRESSING

PIELĘGNACJA WNĘTRZ

Quick detailer o zapachu czekolady do wnętrza pojazdu. Odżywia i wydobywa
kolor z plastików, winylu i gumy przywracając im pierwotny blask, pozostawiając
satynowe wykończenie. Zawiera filtr UV oraz procedurę anty-statyczną.

PROEL ITE .PL

ProElite

https://elitedetailer.pl/product-line/interior-care/


PUNKTY:  76

TR-F (5L)

AKTYWNA, BEZZAPACHOWA PIANA

Innowacyjna, gęsta, aktywna, bezzapachowa i bardzo wydajna piana, która dzięki
swojej strukturze i konsystencji kremu, pozostaje niezwykle stabilna przez cały
okres mycia pojazdów. Istotną cechą produktu są jej właściwości antykorozyjne.
TR-F to jeden z najlepszych produktów do mycia i pielęgnacji samochodów, na
polskim rynku! Perfekcyjnie sprawdza się w najbardziej ekstremalnych warunkach
pogodowych. Usuwa najtrudniejsze i najtrwalsze zabrudzenia.
Produkt sprawdza się idealnie podczas usuwania zanieczyszczeń drogowych,
olejów, smarów, czy ropy. Skoncentrowana formuła została ulepszona o
innowacyjną technologię Surface GO, która zapewnia skuteczność i niezawodność
działania. Produkt gwarantuje pełne bezpieczeństwo, niezwykłą wydajność oraz
bardzo wysoką jakość.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:  368

PROEL ITE .PL

ProElite

TR-F (25L)

AKTYWNA, BEZZAPACHOWA PIANA

Innowacyjna, gęsta, aktywna, bezzapachowa i bardzo wydajna piana, która dzięki
swojej strukturze i konsystencji kremu, pozostaje niezwykle stabilna przez cały
okres mycia pojazdów. Istotną cechą produktu są jej właściwości antykorozyjne.
TR-F to jeden z najlepszych produktów do mycia i pielęgnacji samochodów, na
polskim rynku! Perfekcyjnie sprawdza się w najbardziej ekstremalnych warunkach
pogodowych. Usuwa najtrudniejsze i najtrwalsze zabrudzenia.
Produkt sprawdza się idealnie podczas usuwania zanieczyszczeń drogowych,
olejów, smarów, czy ropy. Skoncentrowana formuła została ulepszona o
innowacyjną technologię Surface GO, która zapewnia skuteczność i niezawodność
działania. Produkt gwarantuje pełne bezpieczeństwo, niezwykłą wydajność oraz
bardzo wysoką jakość.



PUNKTY:  13

TEXTIL CLEANER (1L)

NISKOPIENIĄCY KONCENTRAT DO PRANIA TAPICERKI

Textil Cleaner to niskopieniący koncentrat do prania tapicerki, który odplamia i
ożywia kolory tkanin samochodowych. Koncentrat dodatkowo umożliwia
oczyszczenie zabrudzeń z kanap, foteli, dywanów, a nawet materiałów winylowych
i skay! Textil Cleaner nie pieni się i bardzo dobrze wnika we wszelkie zabrudzenia
na powierzchniach tapicerowanych. Produkt ma bardzo szybkie i precyzyjne
działania oraz niezwykle świeży zapach.
Zastosowanie produktu pozwoli ożywić kolor Twoich mebli oraz tapicerki, które po
procesie oczyszczania będą wyglądać jak nowe! Dlatego preparat skierowany jest
również dla osób, które poszukują idealnego rozwiązania na pranie tapicerek w
warunkach domowych.

ProElite

PROEL ITE .PL
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PROEL ITE .PL

ProElite

TEXTIL CLEANER (5L)

NISKOPIENIĄCY KONCENTRAT DO PRANIA TAPICERKI

Textil Cleaner to niskopieniący koncentrat do prania tapicerki, który odplamia i
ożywia kolory tkanin samochodowych. Koncentrat dodatkowo umożliwia
oczyszczenie zabrudzeń z kanap, foteli, dywanów, a nawet materiałów winylowych
i skay! Textil Cleaner nie pieni się i bardzo dobrze wnika we wszelkie zabrudzenia
na powierzchniach tapicerowanych. Produkt ma bardzo szybkie i precyzyjne
działania oraz niezwykle świeży zapach.
Zastosowanie produktu pozwoli ożywić kolor Twoich mebli oraz tapicerki, które
po procesie oczyszczania będą wyglądać jak nowe! Dlatego preparat skierowany
jest również dla osób, które poszukują idealnego rozwiązania na pranie tapicerek
w warunkach domowych.



PUNKTY:  40

TAR&GLUE (750ML)

DEKONTAMINACJA

Żelowy preparat do usuwania zanieczyszczeń z żywicy, smoły oraz asfaltu.
Dzięki neutralnemu pH jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni
w tym wosków oraz powłok. Preparat posiada przyjemny cukierkowy
zapach, dzięki czemu aplikacja i praca z nim jest przyjemna.

ProElite

PROEL ITE .PL

https://elitedetailer.pl/product-line/decontamination/


PUNKTY:  22

REDNOX (750ML)

KRWAWA FELGA – DEIRONIZER DO FELG

Środek przeznaczony do usuwania nalotu po klockach hamulcowych, lotnej rdzy
oraz innych zabrudzeń metalicznych. Dzięki efektowi krwawej felgi, widać, jak
produkt wchodzi w reakcję z osadem i usuwa wszelkie zabrudzenia. Jest prosty
do użycia w każdych warunkach! Dzięki neutralnemu pH RedNox jest
bezpieczny i nie niszczy elementów nadwozia.

PROEL ITE .PL

ProElite



PUNKTY:  143

ProElite

PROEL ITE .PL

REDNOX (5L)

KRWAWA FELGA – DEIRONIZER DO FELG

Środek przeznaczony do usuwania nalotu po klockach hamulcowych, lotnej rdzy
oraz innych zabrudzeń metalicznych. Dzięki efektowi krwawej felgi, widać, jak
produkt wchodzi w reakcję z osadem i usuwa wszelkie zabrudzenia. Jest prosty
do użycia w każdych warunkach! Dzięki neutralnemu pH RedNox jest bezpieczny
i nie niszczy elementów nadwozia.



PUNKTY:  44

QUICK TIRE DRESSING (0,5L)

DRESSING DO OPON

Szybki i łatwy w aplikacji dressing do opon o zapachu gumy balonowej.
Przywraca naturalny wygląd, zabezpiecza przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych,pozostawia satynowe wykończenie. Dzięki
zawartości żywic i krzemionki pozostawia długotrwały efekt nowej opony.

PROEL ITE .PL

ProElite



PUNKTY:  295

PROSZEK SUPRO (20KG)

PROSZEK DO CIŚNIENIOWYCH, SAMOOBSŁUGOWYCH MYJNI
SAMOCHODOWYCH

Bardzo ekonomiczny, w pełni bezpieczny, nie zawierający fosforanów proszek
SUPRO do myjni bezdotykowych. Przeznaczony do mycia różnego typu pojazdów
oraz sprzętu. Uniwersalny produkt myjący, który tworzy obfitą i intensywną pianę,
zapewniając gwarancję doczyszczenia każdego rodzaju zabrudzeń. Produkt nie
pozostawia niepożądanych śladów i osadów. Dodatkowo jest bardzo dobrze
rozpuszczalny i posiada niezwykle przyjemny zapach.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:  88

PROCLEAN4 (5L)

AKTYWNA, WYDAJNA PIANA

ProClean 4 z serii ProElite to aktywna, obfita, stabilna, wydajna i gęsta piana.
Produkt sprawdza się idealnie do mycia wszystkich rodzajów pojazdów. Niezwykle
wydajna formuła, dzięki skoncentrowanej recepturze. Butelka preparatu o
pojemności 1 litra zdecydowanie wystarczy do stworzenia nawet 30 litrów roztworu.
Produkt bezkonkurencyjnie wnika i zmiękcza wszystkie, nawet najtrudniejsze i
najdrobniejsze zabrudzenia znajdujące się na karoserii, dzięki zastosowanej
technologii Surface Go! Starannie dobrana technologia tworzy idealnie trwałe
micele, które są odpowiedzialne za całkowite usunięcie brudu z karoserii, bez
pozostałości i śladów! Skuteczność działania na wyciągnięcie ręki! Właściwości
antykorozyjne wydajnej i aktywnej piany ProClean 4 są gwarancją na to, że Twoje
auto będzie lśnić bez obaw o stan jego lakieru!

PROEL ITE .PL

ProElite



PUNKTY:  429

ProElite

PROEL ITE .PL

PROCLEAN4 (25L)

AKTYWNA, WYDAJNA PIANA

ProClean 4 z serii ProElite to aktywna, obfita, stabilna, wydajna i gęsta piana.
Produkt sprawdza się idealnie do mycia wszystkich rodzajów pojazdów. Niezwykle
wydajna formuła, dzięki skoncentrowanej recepturze. Butelka preparatu o
pojemności 1 litra zdecydowanie wystarczy do stworzenia nawet 30 litrów roztworu.
Produkt bezkonkurencyjnie wnika i zmiękcza wszystkie, nawet najtrudniejsze i
najdrobniejsze zabrudzenia znajdujące się na karoserii, dzięki zastosowanej
technologii Surface Go! Starannie dobrana technologia tworzy idealnie trwałe
micele, które są odpowiedzialne za całkowite usunięcie brudu z karoserii, bez
pozostałości i śladów! Skuteczność działania na wyciągnięcie ręki! Właściwości
antykorozyjne wydajnej i aktywnej piany ProClean 4 są gwarancją na to, że Twoje
auto będzie lśnić bez obaw o stan jego lakieru!



PUNKTY:  56

PRESTIGE WINTER (30ML)

PERFUMY

Perfumy samochodowe o zapachu zimy. Specjalna kompozycja olejków
eterycznych na długo pozostawia przyjemny zapach. Ekskluzywny szklany
flakonik o pojemności 30 ml zawsze znajdzie miejsce w samochodzie.

PROEL ITE .PL

ProElite



PUNKTY:  56

PRESTIGE NEW CAR (30ML)

PERFUMY

Perfumy samochodowe o zapachu nowego auta. Specjalna kompozycja
olejków eterycznych na długo pozostawia przyjemny zapach. Ekskluzywny
szklany flakonik o pojemności 30 ml zawsze znajdzie miejsce w samochodzie.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:  11

NOVERGLASS (750ML)

PŁYN DO MYCIA SZYB SAMOCHODOWYCH

Silny preparat do czyszczenia szyb, lusterek i reflektorów w samochodzie. Świetnie
sprawdzi się także w gospodarstwie domowym i biurze do mycia powierzchni
takich jak: kryształy, lustra, meble kuchenne oraz wyroby ceramiczne. Likwiduje
nawet najgorsze zabrudzenia, takie jak tłuste plamy i pozostałości po insektach.
Pozostawia powierzchnię czystą i lśniącą.

PROEL ITE .PL

ProElite



PUNKTY:  137

NANOFACTOR (5L)

AKTYWNA PIANA DO MYCIA POJAZDÓW

Aktywna, jednofazowa piana, stworzona w oparciu o nanotechnologię.
Bardzo wydajna, nadaje się do użycia w myciu wstępnym, jak i zasadniczym.
Unikalny skład sprawia, że środek doskonale radzi sobie z każdym rodzajem
brudu. Produkt posiada właściwości zmiękczające i antykorozyjne. Łatwość
użycia produktu sprawia, że świetnie sprawdzi się w domowych warunkach i
w specjalistycznych myjniach.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:  520

PROEL ITE .PL

ProElite

NANOFACTOR (25L)

AKTYWNA PIANA DO MYCIA POJAZDÓW

Aktywna, jednofazowa piana, stworzona w oparciu o nanotechnologię.
Bardzo wydajna, nadaje się do użycia w myciu wstępnym, jak i zasadniczym.
Unikalny skład sprawia, że środek doskonale radzi sobie z każdym rodzajem
brudu. Produkt posiada właściwości zmiękczające i antykorozyjne. Łatwość
użycia produktu sprawia, że świetnie sprawdzi się w domowych warunkach i
w specjalistycznych myjniach.



PUNKTY:  31

LAGUNA (750ML)

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA O ZAPACHU MORSKIEJ BRYZY

Laguna to odświeżacz powietrza marki ProElite, który swoim działaniem otuli
pomieszczenie morską bryzą i nadmorskim klimatem. Świeży aromat pobudzi
każde, nawet najbardziej znużone zmysły do działania. W dodatku jest w stanie
uwolnić uśpione pokłady energii i wprowadzić każdego w pozytywny nastrój.
Morski zapach Laguny posiada kilka niestandardowych cech – niesamowicie
pachnie, jest niezwykle trwały, a do tego bezkonkurencyjnie radzi sobie z
najbardziej niechcianymi zapachami, pozostawiając po sobie urzekający aromat.
Przyjemny i rześki zapach morskiego powietrza idealnie wkomponuje się w każde
pomieszczenie. Morska bryza błyskawicznie unosi się, zastępując niepożądaną
woń na świeżą kompozycję, pozostawiając ją na długo.

ProElite

PROEL ITE .PL



KIRIBATI (750ML)

PUNKTY:  34

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA O ZAPACHU TROPIKALNYM

Kiribati to bardzo uniwersalny odświeżacz powietrza przeznaczony do stosowania
w różnych pomieszczeniach od domu, biura po samochód. Produkt w kilka
sekund wprowadzi powiem świeżości i przeniesie Cię w letni, ciepły klimat.
Kunsztowna, rześka i delikatna woń wprowadza komfort i rozluźnienie
przypominające wakacyjną aurę.
Odświeżacz powietrza usunie z Twojej przestrzeni wszelkie niechciane aromaty,
zastępując je zapachem egzotycznych wakacji. Produkt bardzo trwały, nie
pozostawia niepożądanych śladów oraz nie niszczy powierzchni. W pełni
bezpieczny dla zdrowia.

PROEL ITE .PL

ProElite



PUNKTY:  15

INSECT READY (0,5L)

MYCIE WSTĘPNE

Przeznaczony dla wymagających użytkowników, gotowy do użycia preparat do
usuwania owadów o neutralnym pH. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni,
powłok oraz wosków. Dzięki wysokiej zawartości składników powierzchniowo
czynnych oraz unikatowej kompozycji składników powierzchniowo czynnych
doskonale rozpuszcza białka zwierzęce i pancerzyki owadów.

ProElite

PROEL ITE .PL



GLOSS MAX (750 ML)

PUNKTY:  49

SZYBKI WOSK DO NABŁYSZCZANIA SAMOCHODU

Produkt pielęgnuje, nabłyszcza i pogłębia kolor powierzchni lakierowanych w
samochodzie. Starannie dobrany skład powoduje powstanie powłoki
hydrofobowej, która zabezpiecza przed niepożądanym działaniem czynników
zewnętrznych i pozostawia samochód czystym na dłużej. Nie pozostawia smug,
hologramów ani śladów po twardej wodzie. W pełni bezpieczny dla karoserii, nie
zawiera środków ściernych. Produkt gotowy do użycia.

PROEL ITE .PL

ProElite



PUNKTY:  12

GENERAL GT (750ML)

UNIWERSALNY PŁYN APC DO SAMOCHODU

Niezawodny środek do czyszczenia powierzchni wewnątrz samochodu. Świetnie
nadaje się do czyszczenia kokpitu, tapicerki, tworzyw sztucznych, plastików i
innych elementów pojazdu. Doskonale usuwa wszelkie plamy, zanieczyszczenia
i pozwala wygrać walkę z nieprzyjemnym zapachem. Dzięki właściwościom
konserwującym i antystatycznym, kurz znika na długo. Dzięki wysokiemu
stężeniu substancji aktywnych i niesamowitej wydajności, produkt umożliwia
kompleksowe czyszczenie samochodu nawet kilkanaście razy.

ProElite

PROEL ITE .PL



DETAILING SHAMPOO BANANA (1L)

PUNKTY:  22

MYCIE PREMIUM

Wysoce skoncentrowany szampon o neutralnym pH i zapachu banana.
Tworzy gęstą i stabilną aktywna pianę doskonale zmiękczając brud. Dzięki
wysokiej zawartości składników powierzchniowo czynnych doskonale usuwa
wszelkie zanieczyszczenia i zapewnia optymalny poślizg gąbek i rękawic do
mycia. Bezpieczny dla powłok i wosków.

PROEL ITE .PL

ProElite
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DETAILING SHAMPOO BANANA (5L)

MYCIE PREMIUM

Wysoce skoncentrowany szampon o neutralnym pH i zapachu banana. Tworzy
gęstą i stabilną aktywna pianę doskonale zmiękczając brud. Dzięki wysokiej
zawartości składników powierzchniowo czynnych doskonale usuwa wszelkie
zanieczyszczenia i zapewnia optymalny poślizg gąbek i rękawic do mycia.
Bezpieczny dla powłok i wosków.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:   109

DETAILING FOAM DUO (5L)

MYCIE WSTĘPNE

Wysoce skoncentrowana piana aktywna o zapachu świeżych malin i neutralnym
pH. Tworzy gęstą pianę o konsystencji kremu. Dzięki neutralnemu odczynowi
jest bezpieczna dla powłok i wosków oraz dla użytkownika. Dzięki wysokiej
zawartości surfaktantów doskonale zmiękcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia
z mytej powierzchni.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:  33

PROEL ITE .PL

ProElite

DETAILING FOAM DUO (1L)

MYCIE WSTĘPNE

Wysoce skoncentrowana piana aktywna o zapachu świeżych malin i neutralnym
pH. Tworzy gęstą pianę o konsystencji kremu. Dzięki neutralnemu odczynowi
jest bezpieczna dla powłok i wosków oraz dla użytkownika. Dzięki wysokiej
zawartości surfaktantów doskonale zmiękcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia
z mytej powierzchni.



DETAILING FOAM CAMELLEO (5L)

PUNKTY:   178

MYCIE WSTĘPNE

Rewolucyjna, zmieniająca kolor w trakcie mycia wysoce skoncentrowana piana
aktywna o zapachu zielonego jabłka i neutralnym pH. Tworzy gęstą pianę o
konsystencji kremu. Dzięki neutralnemu odczynowi jest bezpieczna dla powłok i
wosków oraz dla użytkownika. Dzięki wysokiej zawartości surfaktantów doskonale
zmiękcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z mytej powierzchni.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:  42

PROEL ITE .PL

ProElite

DETAILING FOAM CAMELLEO (1L)

MYCIE WSTĘPNE

Rewolucyjna, zmieniająca kolor w trakcie mycia wysoce skoncentrowana piana
aktywna o zapachu zielonego jabłka i neutralnym pH. Tworzy gęstą pianę o
konsystencji kremu. Dzięki neutralnemu odczynowi jest bezpieczna dla powłok i
wosków oraz dla użytkownika. Dzięki wysokiej zawartości surfaktantów doskonale
zmiękcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z mytej powierzchni.



BRILLANT NANOWAX (5L)

PUNKTY:   151

WOSK SAMOCHODOWY NA MOKRO

Innowacyjny preparat do stosowania na mokro, czyli Brillant NanoWax. Środek
bezkonkurencyjnie osusza oraz zabezpiecza przed działaniem warunków
atmosferycznych powierzchnię umytego samochodu.
Preparat jest w 100% bezpieczny dla powierzchni lakierowanych i samego lakieru.
Niesamowitą korzyścią stosowania wosku na mokro jest nadawanie efektu
nabłyszczenia i ochrony przed powstawaniem nowych zabrudzeń.
Formuła produktu jest bardzo wydajna, nadaje doskonały efekt nabłyszczenia i
zabezpiecza lakier przed niepożądanymi działaniami. Dodatkowa zaleta
zastosowania Brillant NanoWax to jego wyjątkowo przyjemny zapach oraz potrójne
działanie!
Produkt może być stosowany w myjniach automatycznych oraz ręcznych, do
woskowania różnego rodzaju lakierów i karoserii.

ProElite

PROEL ITE .PL



PUNKTY:  695

PROEL ITE .PL

ProElite
BRILLANT NANOWAX (25L)

WOSK SAMOCHODOWY NA MOKRO

Innowacyjny preparat do stosowania na mokro, czyli Brillant NanoWax. Środek
bezkonkurencyjnie osusza oraz zabezpiecza przed działaniem warunków
atmosferycznych powierzchnię umytego samochodu.
Preparat jest w 100% bezpieczny dla powierzchni lakierowanych i samego lakieru.
Niesamowitą korzyścią stosowania wosku na mokro jest nadawanie efektu
nabłyszczenia i ochrony przed powstawaniem nowych zabrudzeń.
Formuła produktu jest bardzo wydajna, nadaje doskonały efekt nabłyszczenia i
zabezpiecza lakier przed niepożądanymi działaniami. Dodatkowa zaleta
zastosowania Brillant NanoWax to jego wyjątkowo przyjemny zapach oraz potrójne
działanie!
Produkt może być stosowany w myjniach automatycznych oraz ręcznych, do
woskowania różnego rodzaju lakierów i karoserii.



BORABORA (750ML)

PUNKTY:   35

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA O ZAPACHU ŚWIEŻYCH KWIATÓW

BoraBora to niezwykle uniwersalny odświeżacz powietrza dedykowany do
stosowania we wszystkich pomieszczeniach w domu, biurze, ale również
samochodzie. Produkt w kilka sekund wprowadzi powiem delikatności,
zmysłowości oraz świeżej woni wiosennych kwiatów, dzięki czemu przeniesie
Cię w błogi, ciepły klimat. Kusząca, słodka i delikatna woń wprowadza komfort i
rozluźnienie przypominające wiosenną aurę.
Odświeżacz powietrza usunie z Twojej przestrzeni wszelkie niepożądane
zapachy, zastępując je aromatem świeżych kwiatów. Produkt niezwykle trwały,
nie pozostawia niechcianych śladów oraz nie niszczy materiałów i powierzchni.
W pełni bezpieczny dla zdrowia.

ProElite

PROEL ITE .PL



BLACK GUM (5L)

PUNKTY:  279

CZERNIDŁO DO OPON – BLACK GUM

Niesamowicie wydajny i profesjonalny preparat, dedykowany do pielęgnacji i
ochrony opon pojazdów. Bardzo wytrzymały i długotrwały w swoim działaniu
produkt nadający efekt mokrej opony. Czernidło pozwala na odświeżenia koloru
opon oraz pełni funkcję ochronną. Nie dopuszcza do powstawania zarysowań i
mikropęknięć. Przeciwdziała utracie elastyczności oraz zabezpiecza Twoje cztery
koła przed postępującą erozją.
Black Gum to w pełni bezpieczny preparat, który nie pozostawia tłustych smug i
śladów na felgach Twojego pojazdu. Aplikacja sama w sobie jest niezmiernie
prosta! Środek jest suchy i antystatyczny, dzięki czemu powierzchnia nie przyciąga
brudu oraz kurzu. Po jego użyciu na oponie bardzo długo utrzymuje się satynowy
efekt, dzięki czemu wyglądają jak nowe.
Preparat zapewnia zachowanie naturalnych właściwości Twoich opon oraz
zabezpiecza je przed szybszą eksploatacją. Dzięki stworzeniu warstwy ochronnej
żywotność opon jest wydłużona.

PROEL ITE .PL
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BLACK GUM (1L)

PUNKTY:   76

ProElite

PROEL ITE .PL

CZERNIDŁO DO OPON – BLACK GUM

Niesamowicie wydajny i profesjonalny preparat, dedykowany do pielęgnacji i
ochrony opon pojazdów. Bardzo wytrzymały i długotrwały w swoim działaniu
produkt nadający efekt mokrej opony. Czernidło pozwala na odświeżenia koloru
opon oraz pełni funkcję ochronną. Nie dopuszcza do powstawania zarysowań i
mikropęknięć. Przeciwdziała utracie elastyczności oraz zabezpiecza Twoje cztery
koła przed postępującą erozją.
Black Gum to w pełni bezpieczny preparat, który nie pozostawia tłustych smug i
śladów na felgach Twojego pojazdu. Aplikacja sama w sobie jest niezmiernie prosta!
Środek jest suchy i antystatyczny, dzięki czemu powierzchnia nie przyciąga brudu
oraz kurzu. Po jego użyciu na oponie bardzo długo utrzymuje się satynowy efekt,
dzięki czemu wyglądają jak nowe.
Preparat zapewnia zachowanie naturalnych właściwości Twoich opon oraz
zabezpiecza je przed szybszą eksploatacją. Dzięki stworzeniu warstwy ochronnej
żywotność opon jest wydłużona.



ARUBA (750ML)

PUNKTY:  35

TRWAŁY ZAPACH DO SAMOCHODU – PIŻMO

Intensywny, mocny odświeżacz stworzony na bazie piżmowych zapachów.
Długo utrzymuje się w powietrzu, pobudzając zmysły. Pasuje do każdego
samochodu, wzbogacając jego wnętrze. Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne
zapachy. Nie pozostawia śladów na elementach wnętrza.

PROEL ITE .PL
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ALBA FOAM (5L)

PUNKTY:   109

ZASADOWA, AKTYWNA PIANA

Jedyna w swoim rodzaju, najlepsza na rynku, aktywna, zasadowa piana o rzadko
spotykanym zapachu piña colada. W czasie działania stwarza pozór gęstej i
obfitej piany o konsystencji śmietany, która usuwa brud z najtrudniej
dostępnych miejsc w pojazdach. Rekomendowana do stosowania w różnego
typu myjniach oraz przy użyciu odmiennych atrybutów. Połączenie
najważniejszych elementów pian aktywnych sprawia, że produkt spełni swoją
funkcję nawet podczas mycia ręcznego.

ProElite

PROEL ITE .PL



ALBA FOAM (25L)

PUNKTY:  491

PROEL ITE .PL

ProElite

ZASADOWA, AKTYWNA PIANA

Jedyna w swoim rodzaju, najlepsza na rynku, aktywna, zasadowa piana o rzadko
spotykanym zapachu piña colada. W czasie działania stwarza pozór gęstej i obfitej
piany o konsystencji śmietany, która usuwa brud z najtrudniej dostępnych miejsc
w pojazdach. Rekomendowana do stosowania w różnego typu myjniach oraz przy
użyciu odmiennych atrybutów. Połączenie najważniejszych elementów pian
aktywnych sprawia, że produkt spełni swoją funkcję nawet podczas mycia
ręcznego.


