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ZAPACHY SAMOCHODOWE - MODA CZY WYGODA??
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ZAAWANSOWANE

Po co nam zapachy samochodowe?

Wybierz kategorię z listy

Zapachy, które odczuwamy na co dzień bardzo silnie wpływają na nasz sposób myślenia i
zachowania. Konkretne zapachy oddziałują na nasze emocje i wywołują określony nastrój:
lawenda odpręża, mięta orzeźwia, a bergamotka pobudza do działania. Dlatego warto
zainwestować w przyjemny zapach do samochodu

KATEGORIE
Akcesoria (293)

Wybierz z listy

Chemia (193)
Ilość: 0 szt.

Dom i Ogród (4)

Jeden odświeżacz powietrza, wiele zalet

Filtry (892)
Kleje (28)
Kosmetyki Samochodowe (400)
Lakiernictwo (29)
Lakiery (42)
Naklejki (2)
Naprawy Awaryjne (18)
Narzędzia (21)
Oświetlenie (69)
Prezerwatywy (22)
Produkty dla myjni (13)

TOP WYSZUKIWANIA
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POKAŻ ZAWARTOŚĆ

INFORMACJE

Na rynku dostępne są także zapachy samochodowe w innej formie. Najbardziej znana jest
oczywiście choinka zapachowa. Jej główną zaletą jest wydajność – będzie delikatnie
odświeżać powietrze w naszym pojeździe aż do 8 tygodni. Duży wybór zapachów, pozwoli
Ci dobrać idealny aromat do swojego nastroju. Innym popularnym rozwiązaniem jest żelowa
zawieszka zapachowa, która pachnie bardzo intensywnie i długotrwale. Jej dodatkowym
atutem jest niewielki rozmiar. Możesz wybrać także odświeżacz na wlot powietrza, który
umożliwi Ci regulację intensywności zapachu.

Współpraca handlowa

Warto pamiętać, że dobrze dobrany odświeżacz powietrza nie tylko zneutralizuje brzydkie
zapachy, lecz także przywoła pozytywne wspomnienia i poprawi nasz nastrój. Pozostaje
tylko pytanie - który zapach samochodowy wybierzesz?

Facebook'owa Promocja

Szkoła Zadbanego Samochodu
Wiosenne porządki
Jesienne porady
Wyróżnienia
Rzetelny regulamin
Nowy Sklep
Paczkomaty 24 / 7
Kosmetyki Sonax
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Głównym zadaniem zapachów samochodowych jest neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów. Jeżeli we wnętrzu Twojego auta wylał się olej czy smar, najlepszym
rozwiązaniem jest właśnie absorber brzydkich zapachów. Pozbędzie się on także woni
dymu tytoniowego, czy stęchlizny i pleśni. Najważniejszą zaletą takiego neutralizatora jest
fakt, że nie maskuje on nieprzyjemnych zapachów, a pochłania je.

Suma: 0.00zł
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PROMOCJE

KONTAKT
Oglądano:345
Ilość komentarzy: 0

Sklep MotoChem ia
ul. Centralna 51
31-586 Kraków
Baza magazynow a (obok Drukarni
Polskiej)

K2 Glinka czyszcząca do lakieru
sam ochodow ego 200g

Pracujem y w godzinach
Pon. - pt. 08:00 - 18:00
tel. 512 802 277
sklep@motochemia.pl

66.99zł
Cena: 63.64zł
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K2 Tem po pasta lekkościerna
w oskow a 120g do lakieru

K2 Fox preparat przeciw parow aniu
szyb samochodow ych - antypara do
okularów

Cena: 5.29zł
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