K2 SATINA
BLUEBERRY 770 ML +
MIKROFIBRA
Dressing do kokpitu
Indeks produktu: G417BB
Kod kreskowy: 5906534016485

Dane techniczne
Pojemność: 770 ml
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 SATINA to wyjątkowy środek do pielęgnacji deski rozdzielczej i wszystkich tworzyw sztucznych wewnątrz
samochodu. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach autokosmetyki.
Dzięki innowacyjnej recepturze przywraca oryginalny wygląd elementom plastikowym, winylowym czy gumie
wnikając głęboko w tworzywo, podkreślając kolor i wydobywając jego naturalną strukturę.
Pozostawia gładką i satynową powierzchnię bez efektu połysku oraz lepkiej i tłustej powłoki. Zawiera dodatki
antystatyczne, dzięki którym na powierzchni nie osadza się brud i kurz.
Zawartość silnych filtrów UV zapobiega degradacji tworzywa oraz pozwala utrzymać długotrwały efekt
nowości.
K2 SATINA dostępna jest w 3 wersjach zapachowych, dzięki czemu pracy z produktem towarzyszy
przyjemny aromat, który zapewnia długo utrzymujący się we wnętrzu efekt świeżości.
Zestaw zawiera K2 SATINA 770 ml + mikrofibra.

WERSJE ZAPACHOWE:
aromatyczna i smakowita Blueberry,
orzeźwiający i pobudzający Sunset Fresh,
mocno owocowy, energetyczny Energy Fruit.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Rozpylić na czyszczoną powierzchnię lub bezpośrednio na mikrofibrę.

2. Rozprowadzić produkt i przetrzeć czystą mikrofibrą.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=CSRejwALnfI
https://www.youtube.com/watch?v=_CLGruwQlhM

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/163744978?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Jak skutecznie wyczyścić deskę rozdzielczą i plastiki?
Czytaj więcej
Tak, każdy plastik z czasem blaknie, staje się szary, zupełnie
niepodobny do tego, jak wyglądał gdy był nowy. Próbujecie zaradzić
temu przy pomocy podstawowych autokosmetyków, ale efekt
okazuje się krótkotrwały. Podejrzewamy, że Was też to irytuje.

https://k2.com.pl/blog/jak-skutecznie-wyczyscic-deske-rozdzielcza/
2. Interior dressing, czyli jak pielęgnować plastiki wewnętrzne w
samochodzie
Czytaj więcej
Tworzywa sztuczne – pełno ich we wnętrzu każdego auta. Jedne są
uważane za tańsze zamienniki drewna czy chromu, inne znajdują
swoje konkretne zastosowanie, nawet pod kątem wyglądu. Bez
względu na powód jego zastosowania, jest to element, o który także
należy zadbać.

https://k2.com.pl/blog/interior-dressing/
3. K2 Roton i Roton pro – czym się różnią produkty K2 od produktów K2
Pro
Czytaj więcej
Kosmetyki do samochodu to dziesiątki produktów o rozmaitym
przeznaczeniu, które niedoświadczonego użytkownika mogą
przyprawić o zawrót głowy. Postanowiliśmy wyjaśnić różnice
pomiędzy
najpopularniejszymi
kosmetykami
K2,
a
ich
profesjonalnymi odpowiednikami z linii K2 Pro. Zanim zaczniemy,
warto wiedzieć, że wszystkie produkty z linii Pro projektowane były z
myślą o użytkownikach profesjonalnych np.

https://k2.com.pl/blog/k2-pro-vs-k2-gold/
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