
COCCINE ZESTAW DO CZYSZCZENIA ZAMSZU I
NUBUKU DO OBUWIA
Zestaw do pielęgnacji zamszu i nubuku

W jego skład wchodzą takie produkty jak:

Spray Antiacqua 250ml - impregnat ochronny
Nubuck Cleaner Super 100ml - pianka czyszcząca
Cube To Clean - kostka, gumka do zamszu i nubuku

Uniwersalny, impregnat do skór i tekstyliów
Tworząc niewidzialną powłokę wodoodporną chroni skórę przed przemakaniem.
Preparat nie blokuje migracji wilgoci na zewnątrz, więc stopa nie poci się nadmiernie i oddycha przez skórę obuwia.
Poleca się również do zabezpieczania butów zamszowych, tekstylnych i nubukowych przed osiadaniem kurzu i brudu.

impregnat do skór i tekstyliów
chroni przed przemakaniem
zabezpiecza przed brudem
polecany do butów skórzanych
długie działanie

PIANKA DO CZYSZCZENIA ZAMSZU I NUBUKU
NUBUCK CLEANER Pianka czyszcząca do każdego rodzaju skóry i tekstyliów. Zalecana szczególnie do obuwia
zamszowego.
Nieoceniona szczególnie w okresie jesiennym. Regularna pielęgnacja nubuku za pomocą tego środka jest jak
najbardziej wskazana.
Jeśli mają Państwo problem z sposobem użycia produktu na dole aukcji jest prosta, ale jakże skuteczna instrukcja.
Specyfikacja produktu:

do zamszu i nubuku
czyszczenie, impregnacja
pianka

GUMKA DO CZYSZCZENIA
Kostka skutecznie czyszcząca plamy i zabrudzenia na skórze zamszowej i nubukowej. Bardzo często używa się gumki
Coccine przed stosowaniem innych impregnatów i środków do pielęgnacji skóry.
Ważne jest to że gumka nie narusza warstwy skóry, dzięki czemu nie niszczy jej. Regularne używanie gumki sprawia że
skóra będzie zawsze w świetnej formie.



Specyfikacja produktu:

kostka do zamszu i nubuku
nie uszkadza skóry
łatwa w użyciu
bardzo wydajna

Sposób użycia:

Wyczyścić obuwie kostką do zamszu i nubuku.
Nałożyć piankę na gąbkę, szmatkę lub miękką szczotkę i równomiernie czyścić całą powierzchnię, tak aby
nie powstały zacieki. Nadmiar produktu usuwać czystą, wilgotną szmatką.
Pozostawić do wyschnięcia.
Jeszcze raz szczotkować oraz zabezpieczyć Antiacqua.

Opis producenta

Coccine jest to polska firma, założona w 1999 roku. Przez te lata firma znacząco się rozwinęła, co przełożyło się również
na jakość produktów, która już od samego początku i tak była wysoka. Dzisiaj tworzą oni jedne z lepszych środków,
które pozwolą nam dbać o naszą odzież, a w szczególności butów. Stawiając na Coccine, nie tylko wspieramy polską
markę, ale również otrzymujemy profesjonalne produkty!


