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Sposoby na Uszkodzenia Lakieru
Meguiar’s® ma dopasowany produkt do Twojego problemu
Wszystkie środki są łatwe w użyciu, skuteczne i bezpieczne dla bezbarwnych lakierów
Uszkodzenie: Zarysowania
Oksydacja
Ogólne
zaniedbanie

Zabrudzenia
Plamy od
twardej wody

Odosobnione
rysy
Odbarwienia
Ślady po
otarciach

Niewielkie rysy

Zmatowienia
Koliste
zarysowania

Poziom Uszkodzenia
Produkt:
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Rubbing Compound
Ultimate Compound

ScratchX

TM

2.0

Polishing Compound
TM
SwirlX

RAZ NA ROK

GLINKOWANIE I CZYSZCZENIE

RAZ NA KWARTAŁ RAZ NA MIESIĄC
POLEROWANIE i WOSKOWANIE

WOSK W SPRAYU

RAZ NA TYDZIEŃ
SZYBKI DETAILING I MYCIE
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ULTIMATE WASH
& WAX
Tradycyjne szampony z woskiem zazwyczaj
słabo się pienią, zapewniają słaby blask i
ochronę, ale nigdy więcej! Hybrydowe
połączenie premium wosku Carnauba i
syntetycznych polimerów Meguiar’s
dostarcza ochrony i blasku podczas mycia...
a piana? Jest także „Ultimate”!
473ml 38,90 PLN Symbol: G177475
1420ml 79,90 PLN Symbol: G17748
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GOLD CLASS™
CAR WASH
SHAMPOO &
CONDITIONER

NXT
GENERATION™
CAR WASH

Luksusowa piana i bogate odżywki karmią
Twój lakier i znakomicie wygładzają
powierzchnię, po której łatwo spływa woda,
zmniejszając czas osuszania i zostawiając
lśniący połysk. “Molten magic” jest jednym
z wyrażeń, którego nasi klienci użyli, by
opisać ten nadzwyczajny produkt.

Nasz najnowszy syntetyczny szampon,
oparty na polimerach, tworzy emulsję,
która penetruje i rozkłada brud bez
naruszania ochronego wosku. Wyważona
formuła pH zawiera środek zmiękczający
wodę, by usunąć nawet najbardziej
uporczywe zabrudzenia i pozostawić lakier
bez skazy.

473ml 39,90 PLN Symbol: G7116
1892ml 79,90 PLN Symbol: G7164

532ml 37,90 PLN Symbol: G12619
1892ml 69,90 PLN Symbol: G12664

DEEP CRYSTAL®
CAR WASH
Deep Crystal® Car Wash zawiera specjalne
składniki, które wytwarzają niesamowitą
pianę. Brud i błoto są szybko odspajane
i usuwane bez ryzyka usunięcia woskowej
ochrony i uszkodzenia lakieru. Dla
zapewnienia najlepszej skuteczności
stosuj z rekawicą do mycia Meguiar’s®
Microfiber Wash Mitt..
1892ml 59,90 PLN Symbol: G10464

WASH PLUS
Super skoncentrowana formuła zapewnia
maksymalne czyszczenie. Wash Plus+ to
delikatny produkt do regularnego mycia
auta, który z łatwością usuwa owady,
smołę, zabrudzenia i lekkie zadrapania!
Produkt nakłada się bezpośrednio na
rękawicę, Nie potrzebujesz wiadra!
Oszczędzasz czas!
710 ml Symbol: G25024
Dostępność produktu: druga połowa 2017
roku

MICROFIBER
WASH MITT

WATER MAGNET®
DRYING TOWEL

Rękawica Microfiber Wash Mitt jest super
miękka, z głębokim puszkiem, który nie
pyli. Każda rękawica po wyschnięciu nigdy
nie twardnieje i może zostać wyprana i
użyta setki razy. Posiada tysiące super
delikatnych mikro zakończeń włókien na
każdym centymetrze kwadratowym
rękawicy. Usuwa zanieczyszczenia tak
delikatnie jak żaden inny produkt, który
widziałeś do tej pory.

Ten bardzo duży (72cm x 55cm) ręcznik z
mikrofibry do osuszania samochodu
wchłania trzy razy więcej wody od
tradycyjnych ręczników i daje szybki,
bezplamowy rezultat. Nadaje się do prania
w pralce.

59,90 PLN Symbol: X3002

74,90 PLN Symbol: X2000

SMOOTH
SURFACE™ CLAY KIT
Nasza niepowodująca zarysowań lakieru
kostka glinki bezpiecznie, łatwo i
natychmiastowo usuwa nalot, osad,
zanieczyszczenia,... powodując, że
woskowanie staje się łatwiejsze i bardziej
trwałe. Smooth Surface Clay Kit zapewnia
najlepszy efekt oraz stosunek ceny do
jakości dzięki 2x80g glinki, 473ml Quik
Detailer’a oraz pełnowymiarowemu
ręcznikowi Supreme Shine Microfiber w
każdym zestawie.
473ml, 2 x 80g bar 159,90 PLN Symbol:
G1016
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SMOOTH
SURFACE™
CLAY BAR
REPLACEMENT
Nasza „zapasowa” glinka to wygodny
sposób, aby wymienić samą glinkę z
naszego zestawu Smooth Surface Clay Kit.
Ta nietrąca glinka bezpiecznie, łatwo i
natychmiastowo usuwa z lakieru
przyspojone soki z drzew, naleciałości i
osad przemysłowy, sprawiając, że
woskowanie jest łatwiejsze i trwalsze. Z
tym produktem używaj zawsze środka
takiego jak Meguiar’s Quik Detailer™.
1 x 50g 59,90 PLN Symbol: G1001EU

SUPREME SHINE™
MICROFIBER
TOWEL
a niewiarygodnie gęsta mikrofibra daje
niesamowity rezultat. Miękkie, głębokie,
podwójnie tkane włókna ręczniczka
Supreme Shine Microfiber wchłaniają trzy
razy więcej niż tradycyjne frotowe ręczniki,
a struktura włókien zmniejsza wysiłek
potrzebny do usunięcia pozostałości
produktu. Zabezpieczone brzegi eliminują
potencjalne ryzyko zadrapania. Nadaje się
do prania w pralce.
1 sztuka 32,90 PLN Symbol: X2010
3 sztuki 74,90 PLN Symbol: X2020

QUIK DETAILER®
Meguiar’s Quik Detailer™ jest potrzebny
do nadania powierzchni odpowiedniego
poślizgu, kiedy używasz glinki na swoim
samochodzie. Można go też użyć osobno
do usunięcia niewielkich zabrudzeń z
karoserii i poprawy połysku.
473ml 45,90 PLN Symbol: A3316

GOLD CLASS™
BUG AND TAR
REMOVER
Owady i asfalt mocno przylegają do
Twojego lakieru i są potencjalnie szkodliwe.
Pozostawione na powierzchni, mogą się z
nią związać i pozostawić plamy i
wytrawienia. Dzięki temu specjalnemu
produktowi będziesz mógł natychmiast
usunąć te zagrożenia, zanim zdążą
wyrządzić szkodę.
473ml 42,90 PLN Symbol: G10716
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ULTIMATE
COMPOUND
Meguiar’s® środkiem Ultimate Compound
zrewolucjonizował produkty ścierne i polerujące.
Nasza nowa technologia szybko usuwa
uporczywą oksydację, plamy, odbarwienia po
ptasich odchodach i inne uszkodzenia powłoki
lakierniczej, jednocześnie polerując
powierzchnię do lustrzanego połysku. W
porównaniu z tradycyjnymi środkami polerskimi,
nasza nowa formuła jest bezpieczna dla
bezbarwnych lakierów, oczyszcza powłokę,
tworzy zadziwiająco przejrzystą powierzchnię,
wolną od zadrapań, zmatowień i zarysowań.
450ml 67,90 PLN Symbol: G17216
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CLEAR COAT
SAFE RUBBING
COMPOUND
Pasta do czyszczenia lakieru i usuwania
zarysowań Clear Coat Safe Rubbing
Compound usuwa oksydacje, zarysowania
i zanieczyszczenia jedocześnie regeneruje
matowe i zaniedbane powierzchnie lakieru.
473ml 49,90 PLN Symbol: G18016

SCRATCHX™ 2.0

SWIRL REMOVER

Eliminuje z łatwością drobne zadrapania i
rysy. Ten zaawansowany środek usuwa
zadrapania i rysy poprawiając kolor lakieru.
Produkt Scratch X 2.0 nie powinien być
mylony z agresywnymi “ostrymi związkami”
dostępnymi na rynku. Bardziej delikatny
niż inne formuły, nie zostawia więcej rys
niż usuwa. Jest idealny do szybkich retuszy
lub odnowienia całej powierzchni
samochodu, bezpieczny nawet dla miękkich
lakierów bezbarwnych.

Drobne ryski, hologramy, koliste
zarysowania... entuzjaści mówią nam, że
usuwanie ich jest dla nich najczęstszym
problemem. W odpowiedzi opracowaliśmy
środek Swirl Remover, aby łatwo usunąć
koliste zarysowania i lekkie rysy z powłoki
lakierniczej. Nasza ekspertyza wykazała,
że Swirl Remover jest bezpieczny dla
bezbarwnych lakierów oraz przyjazny dla
użytkowników. Ponadto, Swirl Remover
może być stosowany ręcznie lub z maszyną
polerską. Pozostawia lśniącą, idealną
powierzchnię, maksymalizuje połysk i blask.

207ml 54,90 PLN Symbol: G10307

450ml 62,90 PLN Symbol: G17616

DEEP CRYSTAL®
STEP 1 PAINT
CLEANER
Ten delikatny środek do czyszczenia lakieru
został udoskonalony dla zapewnienia
większej skuteczności bez chemicznego
zapachu. Deep Crystal® Step 1 Paint Cleaner
bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia
powierzchni, lekką oksydację, koliste
zarysowania i delikatne ryski w celu
odnowienia zniszczonych i zmatowiałych
lakierów. Przygotowuje wszystkie rodzaje
lakierów do polerowania i woskowania.
473ml 56,90 PLN Symbol: A3016

ULTIMATE POLISH
Ta politura „pre-waxing” niweluje drobne koliste
zarysowania, wydobywa głęboki, mokry blask i
wysoki połysk. Ultimate Polish również dodaje
głębi koloru, szczególnie na ciemnych lakierach
samochodowych. Sprawia, że lakier staje się
niezwykle przejrzysty z lustrzanym blaskiem.
Doskonale przygotowuje lakier przed
nakładaniem wosku Meguiar’s® Ultimate Wax!
473ml 64,90 PLN Symbol: G19216
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DEEP CRYSTAL
STEP 2 POLISH

CLEAR COAT
SAFE POLISHING
COMPOUND

Nałóż na część karoserii i wytrzyj przed pełnym
wyschnięciem. Ten produkt nie jest woskiem i
nie rysuje lakieru - to czysta politura, która
odżywia, pielęgnuje lakier i jest tajemnicą
tworzenia wspaniałego, głębokiego mokrego
połysku.

Środek czyszczący/politura Clear Coat Safe Polishing
Compound przywraca olśniewający blask Show Car,
usuwa lekkie zarysowania i zmatowienia jednocześnie
przywraca połysk wyblakłym powierzchniom lakieru.

473ml 56,90 PLN Symbol: A3116

473ml 49,90 PLN Symbol: G18116

PROFESSIONAL D.A. POLISHER
Maszyna polerska Meguiar’s MT310 Dual Action Polisher została stworzona z
myślą o zapewnianiu profesjonalistom i zakładom lakierniczym jak najlepszych
rozwiązań w osiąganiu nieskazitelnych efektów za każdym razem. Zaprojektowana
przez profesjonalistów, dla profesjonalistów MT310 posiada właściwości,
których oczekują najlepsi. Od lekkiego, ergonomicznego kształtu poprzez
przeciwwagę z wielołożyskową konstrukcją a kończąc na regulacji obrotów z
systemem Meguiar’s Digital Torque Management. MT310 jest stworzona do
bycia „wołem roboczym” w każdym zakładzie w całej Europie. Zastosowana,
jako podstawowy system dla naszych nowych, nisko profilowych gąbek polerskich
Soft Buff DA Foam Discs lub do naszego przełomowego systemu DA Microfiber
System, umożliwi Ci osiąganie efektów, jakich oczekujesz i potrzebujesz!
1499,90 PLN Symbol: MT310

SOFT BUFF DA FOAM
DISCS 5&6”
Nowe, nisko profilowe, innowacyjne gąbki polerskie Meguiar’s
Soft Buff DA Foam Discs są zoptymalizowane do uzyskania
zaawansowanych efektów dzięki zwiększonej efektywności
gąbki polerskiej jak i maszyny DA.
Foam Cutting Pad 5’’
59,90 PLN Symbol: DFC5
Foam Pad Polishing 5’’
59,90 PLN Symbol: DFP5
Foam Finishing Pad 5’’
59,90 PLN Symbol: DFF5
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ULTIMATE
FAST FINISH
Ultimate Fast Finish to najszybszy
sposób na nawoskowanie
samochodu! Zapewnia ochronę
lakieru przez cały rok. Bez
polerowania! W zestawie znajduje
się ręcznik z mikrofibry Supreme
Shine.
8.5oz Symbol: G18309
Dostepność produktu: druga połowa
2017 roku
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ULTIMATE WAX™

PAINT PROTECT

Nasz najbardziej zaawansowany hydrofobowy wosk!
Ponownie podnieśliśmy poprzeczkę tym w 100%
syntetycznym woskiem, który zapewnia wzmocnioną
ochronę i zwiększoną siłę odbicia promieni światła oraz
nie pozostawia białego osadu na elementach z tworzyw
sztucznych. Technologia Meguiar’s® ThinFilm umożliwia
najprostsze nakładanie i polerowanie wosku ... nawet
w pełnym słońcu! Usieciowane syntetyczne polimery
tworzą najtrwalszą barierę ochronną, wzmacniają odbicie
światła dla niesamowitej głębi i połysku jak lustro.
Meguiar’s® Ultimate - Nasza poprzeczka po prostu jest
wyżej zawieszona.

Meguiar’s Paint Protect zapewnia
365-dniową trwałość, dostarczając
doskonałą ochronę przy łatwym
zastosowaniu. Bez tarcia. Bez polerowania.
Nawet po roku cotygodniowych myć, efekt
perełkowania wody wciąż będzie
zachowany, a Ty będziesz miał pewność,
że ochrona nadal działa!

Mleczko 473ml 149,90 PLN Symbol: G18216
Pasta 311g 149,90 PLN Symbol: G18211

532ml 92,90 PLN Symbol: G36516

NXT
GENERATION™
TECH WAX 2.0
NXT Generation Tech Wax 2.0 jest naukowym
przełomem wprowadzającym nowy wymiar
połysku i ochrony lakieru. Ta najlepsza jak
dotąd formuła tworzy niewiarygodnie głęboki
i przejrzysty kolor oraz niesamowicie mieniący
się mokry połysk. Nowa technologia
Hydrophobic Polymer Technology™ powoduje
wyjątkowe skraplanie wody i ochronę
przeciwko oksydacji, korozji, promieniom UV
i degradacji powierzchni.
Mleczko 532ml 115,90 PLN Symbol: G12718
Pasta 311g 115,90 PLN Symbol: G12711

GOLD CLASS™
CARNAUBA PLUS
PREMIUM WAX
Meguiar’s® Gold Class™ Carnauba Plus Wax tworzy
silną długotrwałą ochronę, aby zabezpieczyć Twój
lakier. Nasza kompozycja premium wosku carnauba
i ochronnych polimerów przynosi wspaniałe
rezultaty. Ta unikalna formuła nie tylko usuwa drobne
koliste zarysowania, ale również pozostawia Twój
lakier genialnie błyszczącym. Łatwo się nakłada i
poleruje, może być stosowany ręcznie i z użyciem
maszyny polerskiej dual action. Bezpieczny dla
wszystkich typów lakierów.
Mleczko 473ml 99,90 PLN Symbol: G7016
Pasta 311g 99,90 PLN Symbol: G7014

CLEANER WAX

DEEP CRYSTAL
STEP 3
CARNAUBA WAX

Najbardziej wszechstronny w ofercie firmy
Meguiar’s, jednofazowy wosk czyszczący
specjalnie przygotowany do uzyskania
oślepiającego rezultatu na wszystkich
rodzajach lakieru. Bogate olejki odżywcze
i legendarnie łagodne zdolności czyszczące
powodują, że ten wosk jest najlepszym
wyborem dla samochodów codziennego
użytku wystawionych na działanie
czynników środowiska.

Jest to idealny produkt chroniący
oślepiający efekt stworzony przez produkt
Deep Crystal Polish. Ta unikalna formuła
wosku Carnauba daje twardą i długotrwałą
ochronę na wszystkich powierzchniach,
włącznie z lakierami metalicznymi i
perłowymi.

Mleczko 473ml 64,90 PLN Symbol: A1216

473ml 56,90 PLN Symbol: A2216

Pasta 311g 64,90 PLN Symbol: A1214
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ULTIMATE
WATERLESS
WASH & WAX
Uważasz, że Twój Samochód jest za
brudny? Nie masz w pobliżu węża, wiadra
ani wody? Nie martw się! Środek do mycia
i woskowania samochodu bez wody
Ultimate Wash & Wax Anywhere
bezpiecznie usunie zabrudzenia i kurz
jednocześnie pozostawiając ochronną
warstwę hydrofobowego wosku.
768ml 89,90 Symbol: G3626
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ULTIMATE QUIK
DETAILER®

ULTIMATE
QUIK WAX®

GOLD CLASS™
QUIK DETAILER®

Najbardziej zaawansowany produkt do
usuwania lekkich zabrudzeń, który mocno
skrapla wodę i daje głęboki połysk. Dzięki
użyciu nowej technologii Hydrophobic
Polymer Technology™, firma Meguiar’s
stworzyła „spray detailer”, który
rzeczywiście odpycha wodę i daje
dodatkową ochronę powierzchni na kilka
myć. Sekret tkwi w wysokim poziomie
naprężenia powierzchni w momencie
reakcji z rewolucyjnymi polimerami.
Rezultatem jest bardziej śliska,
najciemniejsza powierzchnia i niebywałe
skraplanie wody.

Ultimate Quik Wax jest idealnym
rozwiązaniem dla utrzymania ochrony
lakieru pomiędzy kolejnymi woskowaniami.
Ta nowa technologia może być stosowana
nawet w bezpośrednim działaniu promieni
słonecznych i nie pozostawia białego nalotu
na plastikach i elementach
wykończeniowych karoserii - po prostu
rozpyl i zetrzyj. Tak łatwo i szybko możesz
nawoskować swój samochód, zaledwie w
ciągu kilku minut! Ochrona i wyjątkowe
skraplanie wody trwa natomiast
tygodniami.

W szczególności stworzony do
zastosowania na ciemnych kolorach,
idealny do usuwania kurzu i odcisków
palców. Pozostawia wyjątkowo śliską
powierzchnię i niebywale ciemny lakier.
Jest bezpieczny w użyciu na wszystkich
typach powłok lakierniczych.

650ml 74,90 PLN Symbol: G14422

450ml 63,90 PLN Symbol: G17516

710ml 62,90 PLN Symbol: G7624

QUIK DETAILER®

QUIK WAX®

To nowe uzupełnienie gamy produktowej
Meguiar’s Gold Class jest szybkim
sposobem na osiągnięcie ciemnego,
mokrego połysku w parę minut. Idealne
do wszystkich kolorów w szczególności do
czarnych samochodów.

Produkt Quik Detailer jest brakującym
ogniwem między jednym a drugim myciem.
Po prostu rozpyl i przetrzyj szmatką
Meguiar’s Ultimate Wipe albo 100%
bawełnianym ręczniczkiem. Quik Detailer
usuwa bezpiecznie zabrudzenia bez
zarysowań lakieru. To nie jest nic dziwnego,
że Quik Detailer szybko staje się ulubieńcem
właścicieli najlepszych samochodów.

Wysokowydajny, wosk Carnauba w sprayu
oferuje głębsze, ciemniejsze odbicie światła
ze zwiększonym połyskiem, blaskiem i
ochroną. Tylko rozpyl i nawoskuj cały
samochód (mokry lub suchy) w ciągu kilku
minut.

473ml 54,90 PLN Symbol: G7716

473ml 45,90 PLN Symbol: A3316

GOLD CLASS™
PREMIUM
QUIK WAX®

710ml 54,90 PLN Symbol: A1614

HOT RIMS™ WHEEL
& TIRE CLEANER

HOT RIMS BRAKE
DUST BARRIER

NXT ALL METAL
POLISH

HOT SHINE TIRE
FOAM

W przeciwieństwie do większości produktów do
czyszczenia felg dostępnych dzisiaj na rynku nasz
produkt Hot Rims jest bezpiecznym środkiem do
wszystkich rodzajów felg nawet wieloczęściowych,
wypolerowanych i chromowanych. Po prostu
zastosuj produkt Hot Rims na chłodną felgę i
pozwól by wysoce efektywne, neutralizujące
odczynniki przeniknęły w brud i osad z klocków
hamulcowych, rozbijając i odspajając je od
powierzchni. Następnie zmyj osad wodą, aby
odsłonić błyszczącą powierzchnię.

Wszyscy kochamy zadbane koła, ale czy
nie byłoby miło mieć czyste felgi bez
wysiłku? Meguiar’s Hot Rims Brake Dust
Barrier wykorzystuje zaawansowaną
technologię, zapewniającą barierę między
brudem i Twoim kołami. Hot Rims Brake
Dust Barrier sprawia, że koła są łatwiejsze
do czyszczenia, przewyższa inne produkty
do kół i jest bezpieczny dla wszystkich
rodzajów felg - nawet chromowanych.

Wypoleruj szybko i łatwo każdą
powierzchnię metalu, zostawiając
syntetyczną osłonę ochronną, która
powstrzyma wilgoć i zanieczyszczenia.
Odczynniki antykorozyjne walczą z atakami
spowodowanymi wpływem środowiska,
gdy środki czyszczące usuwają utleniania,
zmatowienia i zabrudzenia szybciej i
bezpieczniej niż tradycjne silne środki
czyszczące. Pozostawia lustrzany połysk.
Do wszystkich gołych, nielakieorwanych
metali.

Nasza nowa technologicznie piana nie
zostawia na oponach żadnych mętnych
pozostałości, zapewniając jednocześnie
głęboki, ciemny, bogaty połysk. W jednym
łatwym kroku gęsta luksusowa piana
pokrywa oponę, a następnie szybko
przenika, odspaja i usuwa zabrudzenia oraz
inne nagromadzone zanieczyszczenia
drogowe, pozostawiając jednocześnie
równomierny, bogaty połysk.

710ml 54,90 PLN Symbol: G9524
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255g 69,90 PLN Symbol: G15009

142g 49,90 PLN Symbol: G13005

538g 47,90 PLN Symbol: G13919

ENDURANCE®
TYRE DRESSING

ULTIMATE BLACK
TIRE COATING

Bogaty, ciemny, wysoki połysk i ochrona opony,
które trwają tygodniami! Nasza zaawansowana,
trwała formuła przetrwa nawet mycie i deszcz
i szybko wysycha eliminując zacieki. Zastrzeżone
makropolimery i kopolimery chronią opony
przed brązowieniem i szkodliwym działaniem
promieni UV. Efektem końcowym jest to, że
opony pozostaną czarne z bogatym, ciemnym
i wysokim połyskiem na tygodnie dłużej, niż
przy użyciu zwykłych produktów do pielęgnacji
opon. Przekonaj się, dlaczego Endurance® jest
ulubieńcem entuzjastów jeżeli chodzi o wysoki
połysk opon, który trwa!

Nasz najbardziej zaawansowany dressing
do opon! Ultimate Black Tire Coating
zapewnia oponom głęboki, ciemny, lśniący
połysk utrzymujący się ponad miesiąc.
Zaawansowane hydrofobowe polimery
tworzą wodoodporną, wolno zużywającą
się powłokę, która nie złuszczy się ani nie
popęka z upływem czasu.

473ml 59,90 PLN Symbol: G7516

227g 74,90 PLN Symbol: G16008

NXT
GENERATION
INSANE SHINE
TIRE SPRAY
NXT Generation Insane™ Tire Shine Spray
jest extrmemalnym produktem jeżeli chodzi
o połysk opon – głęboki, ciemny „wet look
„ szybko i łatwo ... poprostu pryśnij na
oponę. Formuła ESP (Engineered Synthetic
Polymers) połączona z antyozonantami
stworzy blask jak lustro, który będzie trwał
przez tygodnie i zapobiegał brązowieniu i
przedwczesnemu starzeniu się opon.

HOT SHINE
TRIGGER SPRAY
Ten produkt nie zostawia żadnych
zachlapań, zacieków albo brudnych plam.
Wysoce odporne na wodę polimery
połączone z antyozonantami, to
technologia, która utrzyma Twoje opony
dłużej czarniejszymi zapobiegając pękaniu,
brązowieniu i przedwczesnemu starzeniu.
Formuła wysokiego połysku stworzy na
Twoich oponach tak zwany ”wet-look” z
ciemnym połyskiem.
710ml 56,90 PLN Symbol: G12024

710ml 59,90 PLN Symbol: G13124
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NATURAL SHINE
PROTECTANT

SUPREME SHINE®
PROTECTANT

QUIK INTERIOR
DETAILER™

Kiedy Twój kokpit, opony, winyle i inne gumowe
powierzchnie były nowe, miały bogaty kolor i blask.
Teraz możesz odzyskać ten wygląd bez pozostawienia
tłustego, plastikowego połysku oraz unikając
oślepiającego blasku na Twojej desce rozdzielczej.
Czyszczące odczynniki wyciągają nieczystości i brud,
podczas gdy filtry UV pomagają ochronić przed
słońcem. Po drugiej aplikacji wzbogacisz głębię i
połysk do poziomu z którym nawet fabrycznie nowa
powierzchnia nie może się równać.

Dla tych, którzy lubią połysk, nasz nowy Supreme
Shine Protectant jest najszybszym i najprostszym
sposobem na przeobrażenie wyglądu deski rozdzielczej,
elementów wykończeniowych, paneli drzwi,
plastikowych zderzaków i opon. W odróżnieniu od
innych produktów ten nie pozostawia tłustego i
wyblakłego efektu. Trwała formuła tego środka tworzy
nietłusty, ożywiony połysk. Skuteczne filtry UV
pomagają również chronić przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych, blaknięciem,
pękaniem i odbarwieniami.

Praktycznie żyjesz w swoim samochodzie i z
Meguiar’s® Quik Interior Detailer™ możesz szybko
i łatwo utrzymać jego wnętrze w czystości. Quik
Interior Detailer™ to najszybszy sposób na
bezpieczne wyczyszczenie wnętrza, tworzyw
sztucznych, winylu, skóry, gumy, metalu, a nawet
ekranów LCD i nawigacji. Delikatna, wyjątkowa
formuła szybko czyści kurz, brud i zacieki,
przywracając pierwotny wygląd wszystkich
powierzchni wewnętrznych.

473ml 57,90 PLN Symbol: G4116

473ml 57,90 PLN Symbol: G4016
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473ml 49,90 PLN Symbol: G13616

ULTIMATE
INTERIOR DETAILER

ULTIMATE
PROTECTANT

AIR RE-FRESHER NEW CAR SCENT

ODOR
ELIMINATOR

Ultimate Interior Detailer to pierwszy detailer
do wnętrza gwarantujący długotrwały połysk
i ochronę. Produkt bezpiecznie czyści wszystkie
wewnętrzne powierzchnie auta, nawet ekrany
nawigacji. Pozostawia ochronną, satynową
barierę, która działa tygodniami.

Poszukujesz doskonałej ochrony UV i
połysku gumy, winylu oraz plastiku, które
wytrzymają wiele tygodni? Odkryj nasz
produkt Meguiar’s® Ultimate Protectant.
Wykorzystując przełomową technologię
UV Clear Coat, Ultimate Protectant
zapewnia doskonałą ochronę UV i połysk,
które znacznie przewyższają efekt
konwencjonalnych produktów, tworząc
głębię i bogaty połysk kokpitu

Eliminator zapachów Air Re-Fresher usuwa
najbardziej uporczywe nieprzyjemne zapachy
z całego wnętrza Twojego auta, ciężarówki
lub SUV-a. Dzięki użyciu systemu wentylacji
lub klimatyzacji auta Meguiar’s® Air ReFresher usunie nieprzyjemne zapachy z
wszystkich trudno dostępnych obszarów
wnętrza Twojego auta (również układu
klimatyzacji) pozostawiając w zamian
przyjemny świeży zapach.
Zapach nowego auta

Nie zgadzaj się na tymczasową ulgę Meguiar’s® Odor Eliminator jest trwałym
rozwiązaniem umożliwiającym szybkie
usuwanie niepożądanych zapachów! W
przeciwieństwie do domowych
odświeżaczy powietrza, które przykrywają
nieprzyjemne zapachy, unikalna
technologia usuwania zapachów
Meguiar’s® nie uwolni ich, gdy wnętrze
będzie wilgotne i rozgrzane.

473ml 59,90 PLN Symbol: G16216

473 ml 62,90 zł Symbol: G14716
355ml 54,90 PLN Symbol: G14512

71g 49,90 PLN Symbol: G16402

456ml 42,90 PLN Symbol: G2316

GOLD CLASS™
LEATHER
CONDITIONER
Nawilża i odżywia aby skórzana tapicerka
zawsze była jak nowa, zawiera filtr UV
zapobiegający starzeniu i blaknięciu.
Pozostawia bogaty i naturalny wygląd skóry,
zawiera aloes i olejki nawilżające dla
najlepszego odżywienia, zachowuje
oryginalny wygląd i dotyk skóry. Meguiar’s®
Gold Class® Leather Conditioner może być
stosowany regularnie jako odżywka klasy
premium, nawilżająca i chroniąca, nie
pozostawiająca żadnego nalotu, białych
pozostałości lub sztucznego połysku. Na
zabrudzonych powierzchniach zastosuj
najpierw Gold Class® Leather & Vinyl Cleaner.
473ml 54,90 PLN Symbol: G18616

GOLD CLASS™ LEATHER & VINYL
CLEANER

GOLD CLASS™ LEATHER
CLEANER & CONDITIONER

Doskonałe czyszczenie skóry i winylu jest na tyle silne, że usuwa plamy, ale na tyle łagodne, że
nadaje się do ogólnego sprzątania. Nasza nowa formuła usuwa uporczywe plamy na bazie
oleju i wody, jednocześnie czyści brud i nieczystości z powierzchni, aby stworzyć “jak nowy”
czysty wygląd. Meguiar’s® Gold Class® Leather & Vinyl Cleaner jest szybkim rozwiązaniem
czyszczenia wszystkich powierzchni skóry i winylu. W przeciwieństwie do silnych środków
chemicznych, które usuwają życiodajne olejki naturalne ze skóry, ten łatwy w użyciu środek
czyszczący usuwa plamy, jak również zapewnia odżywiony wygląd skóry i winylu. Idealne
dopełnienie produktu Meguiar’s® Gold Class® Leather Conditioner…

Chcesz odżywić swoją skórzaną tapicerkę bez białych, śliskich śladów, jakie pozostawiają
tradycyjne środki do skóry? Ta premium formuła dostarcza proste, lecz bardzo skuteczne,
jednofazowe rozwiązanie. Czyści, odżywia i chroni skórę bez pozostawiania białego osadu
czy sztucznego połysku…idealna do użytku na wszystkich skórzanych powierzchniach, również
tych, które są perforowane lub mają ozdobne przeszycia.

473ml 54,90 PLN Symbol: G18516
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400ml 64,90 PLN Symbol: G17914
473ml 57,90 PLN Symbol: G10916
25 szt. 44,90 PLN Symbol: G10900

GOLD CLASS RICH
LEATHER
SEALER TREATMENT
Zapewnij długotrwałą ochronę i odżywienie skórzanym
powierzchniom w Twoim aucie, ciężarówce lub domu. System
zabezpieczenia skórzanej tapicerki Meguiar’s Gold Class 2 Step
Leather Sealer Treatment został opracowany do ochrony
skórzanych powierzchni przed przypadkowymi plamami,
blaknięciem i wysuszeniem pojawiającymi się z upływem czasu.
Ta długotrwała formuła zapewnia odporną ochronę wytrzymującą
miesiące i stworzy barierę izolacyjną przed codziennym zużyciem
skóry. Środek Step 1 Leather Prep czyści skórzane powierzchnie
aż do uzyskania jak nowego wyglądu usuwając nagromadzone
tłuste zanieczyszczenia, brud i nieestetyczne plamy. Produkt Step
2 Leather Sealer odżywia i zabezpiecza skórę dzięki przełomowej
technologii Hybrid Polymer Technology zapewniającej perfekcyjny
wygląd skórzanych powierzchni.
115,90 PLN Symbol: G3800

ULTIMATE
LEATHER BALM
Wyjątkowa formuła produktu Ultimate Leather Balm czyści, nadaje
blask i zabezpiecza skórzana tapicerkę w jednym prostym kroku.
Produkt opracowany w oparciu o naturalne składniki dla zapewnienia
skórze wyjatkowej pielęgnacji. Filtr zabezpieczający przed
promioniowaniem UV chroni skórę, żeby wyglądała zawsze jak
nowa.
160g 89,90 zł Symbol: G18905

CARPET &
UPHOLSTERY
CLEANER
Bez względu na to czy chcesz usunąć jedną plamę
czy odświeżyć całe wnętrze Meguiar’s Carpet and
Upholstery Cleaner jest idealny do tych zadań.
Aktywna piana szybko penetruje i rozpuszcza plamy
od samego spodu dla zapewnienia głębokiego
czyszczenia. Unikalny dwu-funkcyjny atomizer
pozwala kontrolować nakładanie produktu. Brak
klejących się pozostałości sprawia, że dywaniki i
tapicerka wyglądają i pachną świeżo, a także są jak
nowe w dotyku.
539g 53,90 PLN Symbol: G9719
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ENGINE CLEAN
Meguiar’s® Engine Clean jest wybierany
przez entuzjastów do łatwego i skutecznego
czyszczenia silnika. Świeżo pachnąca,
biodegradowalna formuła szybko usuwa
błoto, brud i smar nawet z najtrudniej
dostępnych miejsc pod maską. Bezpieczna
dla gumowych i plastikowych elementów,
nie powoduje uszkodzeń instalacji i
przewodów, Meguiar’s® Engine Clean jest
prostym sposobem, aby Twój silnik
wyglądał jak nowy.
450ml 47,90 PLN Symbol: G14816EU

ENGINE
DRESSING
Meguiar’s® Engine Dressing jest
bezpiecznym i łatwym w użyciu sposobem
na utrzymanie w najlepszym stanie
różnorodnych materiałów znajdujących
się w komorze silnika. Ta niepozostawiająca
tłustego nalotu formuła nadaje tworzywom
oraz gumowym elementom i przewodom,
ciemny i bogaty wygląd, a przy okazji
długotrwale je ochroni. Zabezpiecz,
konserwuj i poprawiaj wygląd wszystkiego,
co pod maską produktem Meguiar’s®
Engine Dressing.
450ml 52,90 PLN Symbol: G17316EU
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CONVERTIBLE
& CABRIOLET
CLEANER

CONVERTIBLE
& CABRIOLET
WEATHERPROOFER

Meguiar’s® Convertible & Cabriolet Cleaner
pomaga szybko, efektywnie i łatwo
wyczyścić brezentowe, tekstylne,
moherowe i winylowe dachy. Ten specjalnie
przygotowany środek bezpiecznie usuwa
zanieczyszczenia, uporczywe plamy od
twardej wody, ptasich odchodów oraz oleju
bez konieczności osuszenia dachu
kabrioletu. Meguiar’s® Convertible &
Cabriolet Cleaner czyści pleśń, plamy i
przywraca oryginalny wygląd, tak aby
zapewnić najlepszy rezultat na dachu
Twojego kabrioletu.

Chroń i konserwuj dach Twojego kabrioletu
produktem Meguiar’s® Convertible & Cabriolet
Weatherproofer. Ta wszechstronna formuła tworzy
barierę ochronną dostarczającą długotrwałą
osłonę przed promieniami UV, kwaśnym deszczem,
ptasimi odchodami, plamami itp. Specjalnie
opracowana do użytku na brezentowych,
tekstylnych, moherowych i winylowych dachach.
Meguiar’s® Convertible & Cabriolet
Weatherproofer jest łatwym w użyciu
rozwiązaniem, aby Twój dach wyglądał jak nowy.

450ml 49,90 PLN Symbol: G2016EU

500ml 69,90 PLN Symbol: G2112EU

ALL PURPOSE
CLEANER
Produkt All Purpose Cleaner został
opracowany w naszej profesjonalnej linii
produktów by pomóc w czyszczeniu
zabrudzeń, których mydło i woda nie są w
stanie usunąć. All Purpose Cleaner usuwa
najcięższe zabrudzenia, smar i smołę
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
Twojego auta. Jest to szybki i skuteczny
środek czyszczący, który jest także
bezpieczny dla wszystkich dywaników I
tapicerek samochodowych.
710ml 49,90 PLN Symbol: G9624

PERFECT
CLARITY GLASS
CLEANER

ULTIMATE BLACK

Wzbogacony o nową substancję
odpychającą zabrudzenia, płyn do
czyszczenia szyb Perfect Clarity Glass
Cleaner gwarantuje, że szklane
powierzchnie pozostaną dłużej czyste,
zmniejszając czas i wysiłek konieczny do
dbania o Twój samochód.

Już nigdy nie będziesz skazany na środki
wytrzymujące tylko kilka dni. Wykorzystana,
przełomowa technologia „ UV clear coat
technology” w produkcie Meguiar’s®
Ultimate Protectant oferuje wyższą
ochronę UV i połysk, znacznie trwalsze niż
konwencjonalne produkty tego typu. Ten
intensywny środek tworzy bogaty połysk
i przyciemnia i przynosi nowe życie
zewnętrznym elementom z tworzywa.

710ml 42,90 PLN Symbol: G8224

355ml 57,90 PLN Symbol: G14812

GOLD CLASS
TRIM DETAILER
Innowacyjna technologia wprowadzona
przez markę Meguiar’s w mgnieniu oka
przywraca kolor i głębię wyblakłym oraz
odbarwionym zewnętrznym elementom
z tworzywa. Gold Class Trim Detailer
zabezpiecza plastiki tak dobrze, że ich
wygląd “jak nowy” trwa wiele tygodni a
nie dni. Produkt pomaga również usunąć
z tworzyw niechciane zanieczyszczenia
oraz pozostałości wosku.
296ml 39,90 PLN Symbol: G10810

PLAST-X™
Ta łatwa w użyciu i bogata formuła żelu
szybko przywraca optyczną klarowność
zarówno sztywnych, jak i elastycznych
przeźroczystych plastików. Dzięki tej
zaawansowanej i ekskluzywnej technologii
Meguiar’s Microscopic Diminishing
Abrasive Technology (MDAT) zostaną łatwo
usunięte utlenienia, zanieczyszczenia,
plamy,lekkie zadrapania powierzchni i
rozkład substancji chemicznych. PlastX nie
jest toksyczny i nie zawiera
rozpuszczalników.
296ml 52,90 PLN Symbol: G12310
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HEADLIGHT
PROTECTANT
Unikalna formuła produktu do ochrony
reflektorów Headlight Protectant działa
jak filtr przeciwsłoneczny, tworząc barierę
między tworzywem a szkodliwymi
promieniami UV, poprawiając przejrzystość
i blask nowym i odrestaurowanym
reflektorom.
296ml 49,90 PLN Symbol: G17110

BASIC HEADLIGHT
RESTORATION KIT

TWO STEP
HEADLIGHT
RESTORATION KIT

Łatwo szlifuje zżółknięte I utlenione reflektory
za pomocą dołączonych do zestawu bloczków
szlifierskich, a także poleruje do uzyskania
krystalicznie przejrzystego wykończenia dzięki
produktowi PlastX. Produkt PlastX jest tym
co odróżnia zestaw od reszty. Kiedy już
reflektor jest naprawiony dzięki systemowi
Meguiar’s Headlight Restoration, zabezpiecz
uzyskany efekt za pomocą dołączonego do
zestawu produktu Meguiar’s Headlight
Protectant dla zapewnienia długotrwałej
przejrzystości.

Prosty, skuteczny sposób na odzyskanie
blasku reflektorów! Wystarczą tylko dwa
proste kroki: Krok 1: Wyczyść Krok 2:
Nałóż powłokę. Zestaw Meguiar’s Perfect
Clarity Headlight Restoration Kit sprawi,
że odświeżenie zmatowiałych,
zżółkniętych i utlenionych reflektorów
będzie szybkie i łatwe. Autorska powłoka
Meguiar’s zapobiega re-oksydacji nawet
do roku!

Symbol: G2960

Dostępność produktu: druga połowa 2017
roku

Dostępność produktu: druga połowa 2017
roku

Symbol: G2970

HEAVY DUTY
HEADLIGHT
RESTORATION KIT

NXT GENERATION
WASH & WAX
CAR CARE KIT

BRILLIANT
SOLUTIONS
NEW CAR KIT

BRILLIANT SOLUTIONS
PAINT RESTORATION
KIT

Bezpieczny i skuteczny system do
mechanicznego szlifowania i polerowania
przywracający optyczną przejrzystość
bardzo silnie utlenionym, zżółkłym i
porysowanym reflektorom. Zabezpiecza
przed ponowną oksydacją do 12 miesięcy.

Ten zestaw jest idealny dla wszystkich,
nowych entuzjastów produktów Meguiar’s,
szukających technologicznie najbardziej
zaawansowanych
kosmetyków
samochodowych. Zestaw zawiera szampon
Nxt Generation, całkowicie nowy wosk
Nxt Generation Tech Wax 2.0, ręcznik z
mikrofibry Supreme Shine Microfiber,
rękawicę do mycia samochodu Microfiber
Wash Mitt oraz aplikator do nakładania
wosku.

Meguiar’s® eliminuje zgadywanie. Dzięki
skompletowaniu wszystkiego czego potrzebujesz,
by utrzymać samochód jak nowy, z wyjątkiem
wiadra i wody! Zestaw zawiera: mycie - nasz
najlepszy szampon Meguiar’s® Ultimate Wash
& Wax, ultra miękką rękawicę do mycia Microfiber
Wash Mitt i ręcznik do osuszania Water Magnet™;
woskowanie - najbardziej zaawansowany wosk
firmy Meguiar’s® Ultimate Wax , aplikator Soft
Foam i ręcznik z mikrofibry Supreme Shine™;
opony - Endurance® Tire Gel i aplikator Soft Foam
zapewni długotrwałą ochronę i połysk opon.

Przywróć nowe życie i blask w zmatowiały i zaniedbany
lakier, w łatwy i bezpieczny sposób! Meguiar’s® wyklucza
domysły dzięki precyzyjnie wyselekcjonowanym
produktom, które łatwo maksymalizują Twój rezultat.
Zestaw ten zawiera szampon Gold Class™, glinkę 25g
Smooth Surface Clay™, środek do czyszczenia lakieru
Ultimate Compound, wosk Meguiar’s® Gold Class™
Carnauba Plus Wax , 2 aplikatory Soft Foam i 2 ręczniki
z mikrofibry Supreme Shine™. Twoi sąsiedzi będą
myśleć, że kupiłeś nowy samochód!

Symbol: G2980
Dostępność produktu: druga połowa 2017
roku

219,90 PLN Symbol: G9977EU

219,90 PLN Symbol: G3200

219,90 PLN Symbol: G3300
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PROFESSIONAL
WASH BUCKET

GRIT GUARD®

Wytwarzane z bardzo wysokiej
jakości tworzywa HDPE o grubości
2,3 mm (90mil) jest w naszej opinii
najlepszym wiadrem do mycia auta
na rynku. W przeciwieństwie do
wielu typowych wiader na polskim
rynku jest on wyjatkowo
wytrzymałe i doskonale pasuje do
separatora zanieczyszczeń
Meguiar’s® Grit Guard (X3003)

Zapobieganie kolistym zarysowaniom
jest jednym z największych wyzwań
w pielęgnacji dzisiejszych, delikatnych
powłok lakierniczych. Grit Guard
zapobiega
zarysowaniom,
spowodowanym przez małe cząstki
brudu, które uszkadzają powierzchnię
lakieru podczas mycia. Przy każdym
płukaniu rękawicy należy ją oczyścić
o wkładkę Grit Guard, co spowoduje,
że brud zostanie uwięziony na spodzie
wiadra.

54,90 PLN Symbol: X1196B

47,90 PLN Symbol: X3003
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SUPREME SHINE
™

SOFT BUFF ™
TERRY TOWEL

Ta niewiarygodnie gęsta mikrofibra
daje niesamowity rezultat. Miękkie,
głębokie, podwójnie tkane włókna
ręczniczka Supreme Shine Microfiber
wchłaniają trzy razy więcej niż
tradycyjne frotowe ręczniki, a struktura
włókien zmniejsza wysiłek potrzebny
do usunięcia pozostałości produktu.
Zabezpieczone brzegi eliminują
potencjalne ryzyko zadrapania. Nadaje
się do prania w pralce.

Ręczniki Meguiar’s® Soft Buff™
Terry Towels są mięsiste i miękkie,
aby zapewnić lepsze wchłanianie
i zniwelować ryzyko zarysowania
powierzchni. Ręczniki są tak
przygotowane, by od początku nie
pyliły
i
gwarantowały
natychmiastowe wchłanianie.

1 sztuka 32,90 PLN Symbol: X2010
3 sztuki 74,90 PLN Symbol: X2020

3 sztuki 69,90 PLN Symbol: X2050N

MICROWIPE
POLISHING
CLOTH
Ściereczka z mikrowłókna do
polerowania skraca o połowę
czas wycierania pozostałości
produktów. Ta niepowodująca
zarysowań, w 100% niepyląca
ściereczka tworzy niesamowity
połysk i jest idealna do
stosowania na lakierach
bezbarwnych
26,90 PLN Symbol: X2080EU

SOFT FOAM
APPLICATOR
PAD
Te gąbeczki są wyjątkowo
miękkie i dzięki zastosowaniu
zwartej struktury komórek
oferują
bezpieczne
i
równomierne nakładanie
produktu na różnych
powierzchniach. Nadają się do
prania w pralce.
2 sztuki 24,90 PLN Symbol:
X3070

EVEN COAT™
MICROFIBER
APPLICATOR
PADS
Specjalna struktura mikrofibry
zastosowana przy produkcji
aplikatorów Even Coat sprawia, że
nakładanie wosków i politur daje
jeszcze lepszy rezultat niż kiedykolwiek
wcześniej. Te poduszeczki mają idealną
wielkość, aby zapewnić długotrwały
komfort i nadają się do prania w pralce
tak jak nasze ręczniki.
2 sztuki 32,90 PLN Symbol: X3080

MEGUIAR’S
FOLDABLE
BUCKET
Składane wiaderko 9 L
34,90 PLN Symbol: ST080

TYRE
DRESSING
APPLICATOR
PAD
Meguiar’s Tyre Dressing Applicator
Pad jest ergonomiczny, dzięki czemu
ułatwia i pozwala na dokładniejsze
nakładanie produktu. Idealnie
zaprojektowane kontury aplikatora
zapobiegają zabrudzeniu rąk i pasują
do każdej opony. Zawiera poręczne,
ochronne zamykanie ułatwiające
przechowywanie.
35,90 PLN Symbol: X3090

MEGUIAR’S
TRUNK
ORGANISER
Zaprojektowaliśmy torbę do transportu i
przechowywania Twojej kolekcji
autokosmetyków Meguiar’s. Torba jest
wykonana z trwałego nylonowego materiału.
Posiada 2 wewnętrzne kieszenie wykonane
z siateczki, większą kieszeń z przodu na
akcesoria z wyhaftowanym logo Meguiar’s
oraz zaczep na rzep.
104,90 PLN Symbol: ST015
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AUTOMOBILE
SHAMPOO

POLISHING
WAX

Szampon samochodowy Mirror Bright Automobile
Shampoo został stworzony dla wszystkich rodzajów
lakierów, wykorzystując technologię, która jest
udoskonalana przez ponad 110 lat doświadczeń i
prac badawczo-rozwojowych. Nasza wyjątkowa
formuła szamponu pozwala nie tylko umyć, ale
także nawoskować auto w trakcie mycia. Idealny
jako dodatkowe wzmocnienie ochronnej warstwy
wosku Mirror Bright Polishing Wax.

Wosk Mirror Bright Polishing Wax
delikatnie poleruje powierzchnię lakieru,
wydobywając z niej maksymalny połysk,
głębię koloru i tworząc efekt lustra.
Wyjątkowe naturalne i syntetyczne
składniki zapewniają doskonałą ochronę
lakieru i połysk. Zapewnia długotrwałe
kropelkowanie wody..

Mirror Bright Paste Wax posiada te same
właściwości co Polishing Wax , ale
wsytępuje w bardziej tradycyjnej formie
pasty. Skraca czas pracy, łącząc czyszczenie,
polerowanie i woskowanie w jednym
kroku. Można nakładać ręcznie lub za
pomocą maszyny DA.

414ml 94,90 zł Symbol: MB0214

Dostępność produktu: druga połowa 2017
roku

1420ml 79,90 zł Symbol: MB0148

PASTE WAX

227g Symbol: MB0608

LEATHER
LOTION
Zaawansowana formuła produktu czyści, odżywia
i zabezpiecza skórzaną tapicerkę w jednym kroku,
nie pozostawiając tłustego nalotu i sztucznie
wyglądającego połysku. Delikatne substancje
czyszczące usuwają brud i zabrudzenia
zgromadzone na powierzchni skóry. Masło
kakaowe, olejek jojoba i aloes nawilżają i odżywiają
skórę, dzięki czemu skóra staje się miękka i gładka
w dotyku. Mleczko zapewnia także ochronę przed
szkodliwym promieniowaniem UV.
414ml 59,90 zł Symbol: MB0414

DETAILING
SPRAY

WHEEL
CLEANER

Mirror Bright Detailing Spray delikatnie
czyści zarówno zewnętrzne jak i
wewnętrzne powierzchnie. Idealny do
usuwania ptasich odchodów, kurzu oraz
lekkich zabrudzeń z powierzchni lakieru
pomiędzy regularnymi myciami oraz do
zachowania czystości wewnątrz auta, w
tym przyrządów, wskaźników i ekranów.

Mirror Bright Wheel Cleaner jest
bezpiecznym i skutecznym produktem do
czyszczenia wszystkich rodzajów felg. Czyści
skutecznie, ale jednocześnie łagodnie, dzięki
substancjom czyszczącym o zbalansowanym
pH i specjalnemu składnikowi, który
rozpuszcza pył z klocków hamulcowych i
brud. Znakomity dla felg chromowanych,
lakierowanych i polerowanego aluminium.
Także dla motocykli..

650ml 64,90 zł Symbol: MB0322

650ml 64,90 zł Symbol: MB0522

VINYL &
RUBBER
TREATMENT
Wszechstronny środek do pielęgnacji opon,
kokpitu, plastików zewnętrznych, nadkoli a nawet
do pielęgnacji silnika.Ta wysokiej jakości formuła
produktu skutecznie czyści, jednocześnie
przyracając oryginalny wygląd i blask. Zapewnia
ciemny bogaty połysk, który wygląda nawet lepiej
niż nowy.
414ml Symbol: MB0714
Dostępność produktu: druga połowa 2017
roku

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

