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Készítsen saját mesterművet

Általános tisztítás
Használjon G3 Pro 
Body PrepShampoo-t 
meleg vízzel a mély- 
tisztítás és a fényezési 

hibák eltávolítása előtt.

Fényezés heyreállítása

nedves fehér "tojástartós" 
szivacskoronggal.

Szuperfényes befejezés
Használja a fekete "tojástartó" 
szivacskorongot a rendkívül 
finom befejező waxhoz, ami 6 
hónapon át védelmet nyújt a 
kezelt felületen. 

Szakemberek által használt és ajánlott

TIPP: húzza keresztül a körmét

Wax védelem,ragyogás
Használja a fekete 
"tojástartó"szivacskorong-
gal, hogy visszaállítsa a 
bemutatótermi fényt és 
védje azt akár 4 hónapig. 

 a karcoláson. Ha nem akad 
meg, a karec eltávolítható.

Mélytisztítás 
Használja a G3 Pro Body
Prep gyurmakesztyűt G3 
Pro Bodyshop Detailer-rel 
a mikroszennyeződések 
eltávolításához, amik a kis 
karcolásokat és a fakulást 
okozzák.

A  G3  Pro  termékcsalád  teljes  otthoni  megoldást  kínál  a  fényezés 
felújításhoz és számos egyszerű sérűlés helyreállításához

TIPP: adjon kis 

mennyiségű G3 Pro    
Resin Superwaxot a 
mosás és waxolás 
folyamatnál

TIPP: használjon G3 Pro

Bodyshop Detailer-t az 
ujjlenyomatok, bogarak 
és az egyéb szennyező- 

dések eltávolításához.

Elsődleges karceltávolítás
G3 Pro Karceltávolító egy 
durva polírpaszta  a mélyebb 
karcok eltüntetéséhez vagy 
lecsökkentéséhez. Használja a

Használjon G3 Pro Fényezés 
Renovátort a  mosási nyomok, 
kisebb karcolások és foltok, 
hologramok eltávolításhoz, 
miközben a homályos felületet  
is helyreállítja. Használja a  
nedves fehér "tojástartós" 
szivacskoronggal.

Színvisszaállítás
Használjon G3 Pro 
Színvisszaállító folyadékot a 
mikrokarcok, kisebb oxidációk, 
hologramok, fanedv nyomok 
eltüntetéséhez és mindeközben
a magas fény eléréséhez. 
Használja a  nedves fehér 
"tojástartós" szivacskoronggal.

TIPP: A G3 Pro 
Karceltávolító ideális 
megoldás a sötétebb 

járművekhez is

Karceltávolító után, ha 
TIPP: Használja a G3 Pro

fakulást tapasztalna. 

TIPP: Használja a G3 Pro

 Karceltávolítóután, ha 
fakulás következne be.

TIPP: Könnyebben 
használható, ha előtte a  G3 

Pro Bodyshop Detailer-t és 
a G3 Pro tisztító gyurma-
kesztyűt használja.


