www.solusiotomotif.com

HP: 0812-1410-0094 / BB: 2304A457
FB & Twitter : solusi.otomotif@ymail.com

CUCI MOBIL & MOTOR TANPA AIR
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GUNAKAN WATERLESS CAR & MOTO WASH AND WAX.

Mengangkat minyak atau sisa asap kendaraan. Mengangkat debu agar tidak menggores cat
kendaraan. Mengkilapkan, melapis cat dan melidungi cat dari degradasi warna akibat sinar UV.
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DIJAMIN AJIB!
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Harga PROMO:
Rp 70.000,- (210 ml, untuk s/d 40 motor)
Rp 120.000,- (360 ml, untuk s/d 15 mobil)

SEKILAS PRODUK
IntelSpray adalah produk pembersih dengan inovasi baru yang telah memenangkan
penghargaan dari Tim CCPB Carrefour, Kadin Jabar, Bank BJB serta Universitas Katolik Parahyangan.
Dikembangkan oleh tim mahasiswa dan dosen dari Universitas Katolik Parahyangan dan INSTITUT
kompetisi bisnis di Carrefour yang bekerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan. Kompetisi
ini mengedepankan konsep produk yang inovatif, berteknologi, ramah lingkungan dan marketable.
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Semakin gencarnya kampanye-kampanye go green di seantero negeri membuat semakin
banyak orang lebih peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut yang membuat kami menciptakan
Intelspray. Kemampuannya menggantikan air untuk mencuci kendaraan anda merupakan kelebihan
utama produk ini. Tahukah anda setiap 1 kali mencuci anda dapat menghabiskan lebih dari 250 liter
air (10-15 menit)?
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Dengan teknologi terkini dan dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan
manufaktur kimia dari berbagai negara dalam menghasilkan cairan Intelspray, Intelspray memiliki
kualitas yang optimal. Bahan-bahannya yang didatangkan dari beberapa negara menjamin
kualitasnya.
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Mencuci tanpa air adalah konsep masa depan. Intelspray menghadirkannya untuk Anda.
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Kandungan Formula

: Berfungsi untuk mengemulsi.
: Berfungsi untuk mengkilapkan
: Berfungsi sebagai pelapis cat dan melidungi cat dari degradasi warna
akibat sinar UV
Pengangkat Debu: Berfungsi mengangkat debu agar tidak menggores cat kendaraan
Ekstrak Sabun
: Berfungsi mengangkat minyak-minyak atau sisa asap kendaraan.
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Emulsifier
Wax
Pelindung UV

Save Water for Future

Mencuci motor anda tanpa air (waterless moto wash). Dengan formulanya yang ajaib bukan
hanya mengangkat debu namun juga mengkilapkan permukaan cat motor anda, sekaligus
melapisinya tanpa harus menyiram dengan air terlebih dahulu. Hanya dengan langkah sederhana
menyemprot dan mengelap motor anda, dengan waktu pengerjaan 3-5 menit saja motor anda akan
tampil sempurna. Dengan memiliki kemampuan sebagai wax dan pengkilap, cairan ini sangat aman
untuk cat motor anda. Tersedia juga formula untuk mobil.
Sangat ekonomis!!! dapat mencuci motor hingga 40x (tergantung tingkat kekotoran dan
pemakaian). Hasil bersih, sangat kilap, dan melindungi terhadap cuaca dengan sangat baik. Dibuat
dengan cairan terkini dari Jepang dan Indonesia dan riset tim ahli kami sehingga menghasilkan
kombinasi formula terbaik Intelspray.

Pemakaian juga akan semakin mudah dan murah serta melindungi cat kendaraan anda lebih
maksimal bila dipakai secara rutin dan terus menerus.

Kemampuan Intel Spray
Produk Intel Spray diperuntukkan untuk membersihkan dan mengkilapkan kendaraan yang
berdebu, sehingga bisa menghemat air, waktu, tenaga, dan uang karena kendaraan hanya kita cuci
untuk membersihkan bagian bawah kendaraan dari lumpur dan tanah yang menemper (akibat
hujan).
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Muncul beberapa pertanyaan kepada kami, apakah Intel Spray mampu menghilangkan
lumpur yang menempel pada motor??? Kami tidak menyarankan. Tetapi, apabila anda telah mentreatment motor anda secara rutin, kami berani mengatakan YA!!! INTEL SPRAY DAPAT
MENGHILANGKAN LUMPUR PADA MOTOR ANDA!!!
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HUBUNGI KAMI di:
Telp. / BB
: 0812-1410-0094 / pin BB: 2304A457
FB, email, ym
: solusi.otomotif@ymail.com
Twitter
: solusi_otomotif

