WAXGUARD
Onderhoudsproducten

Uw auto is het waard
WaxGuard onderhoudsproducten verkrijgbaar bij u WaxGuard specialist
Prijs 14.95 waxguard member 12,95
WaxGuard Conditioner
zorgt voor het onderhoud van de WaxGuard beschermlaag.
De Conditioner ondersteunt de extreem diepe glans en kleur
van de lak na de WaxGuard behandeling. Door de auto regelmatig met
WaxGuard Conditioner te wassen, blijft de WaxGuard beschermlaag
in een optimale conditie.
Prijs 12.95 waxguard member 10,95
WaxGuard Wax Lotion
geeft een diepe glans en extra bescherming aan de autolak.
De Lotion is zeer geschikt voor het onderhouden van de
WaxGuard beschermlaag en houdt de autolak in een optimale conditie.

Was en Wax pakket
bestaande uit de volgende WaxGuard producten:

Prijs 9.25 waxguard member 7,75
WaxGuard Wheel Cleaner
verwijdert moeiteloos remstofen vuil van (sterk) verontreinigde
velgen. Na het opbrengen kort laten inwerken en u spoelt het
vuil zo van de velgen. In zeer korte tijd zijn uw velgen
(zonder vieze handen)weer als nieuw!

Conditioner, Wheel Cleaner, Wasspons
en Synthetische PVA zeem

WaxGuard Interior Fix
Prijs 8.75 waxguard member 7,50
is een sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor het reinigen van de
binnenkant van de auto. Nicotineaanslag, olie, vet en sterk vuil worden
moeiteloos van het dashboard, de stoelbekleding, deurpanelen,
etc verwijdert.
WaxGuard Dashboard Lotion Prijs 11.95 waxguard member 9,95
verfraait de binnenkant van de auto. Het geeft aan kunststof, vinyl en
leer weer een fris uiterlijk. Het product is niet vet en laat een originele
zijdematte glans achter.

Was pakket
bestaande uit de volgende WaxGuard producten:
Wax Lotion, Conditioner, Wasspons, Microvezeldoek,
Wax Lotion aanbrengspons, Synthetische PVA zeem.

Prijs 7.25 waxguard member 5,95
WaxGuard Glass Shine
is een sterk geconcentreerd product om autoruiten snel en grondig
te reinigen en een diepe glans te geven. Glass Shine verwijdert
moeiteloos vuil, vet, nicotine en insecten. Geschikt voor zowel de
binnen als de buitenkant van de autoruit.
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