Oh My Car - nowa marka samochodowych kosmetyków
wchodzi na rynek
data aktualizacji: 2018.06.21

Na torze off-roadowym w Sękocinie Starym miała miejsce oficjalna premiera nowej marki
kosmetyków samochodowych linii #OhMyCar. Marka ta ma być odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku, na którym istnieje luka w postaci braku produktów łatwych w
aplikacji o wysokiej jakości i przystępnej cenie. Lukę tę chce zagospodarować
#OhMotoGroup – producent nowej linii kosmetyków, przeznaczonych do pielęgnacji aut.
Linia kosmetyków
samochodowych #OhMyCar
dedykowana jest wszystkim
posiadaczom samochodów. Jest
idealnym rozwiązaniem dla
amatorów-entuzjastów, którzy
chcą zadbać o swój pojazd. Na
#OhMyCar składa się sześć
produktów. Producent postawił
przede wszystkim na skuteczność
i wydajność oraz łatwość
aplikacji, ale – co również bardzo
ważne – także na bezpieczeństwo.
Zarówno dla aut, jak i
użytkowników.
Dla marki #OhMyCar został specjalnie stworzony brand hero. To pin-upowa dziewczyna o
niebieskich włosach, która nie boi się żadnej pracy. Uwielbia motoryzację i sama ma wyjątkowe auto

– Forda Mustanga z 1967 roku – o które uwielbia dbać. Ale #Ohma dba nie tylko o swoje auto. Jest
prawdziwą ekspertką w dziedzinie detailingu i chętnie pomaga w pielęgnacji samochodów innym.
#Ohma ma też swoją misję: zamierza nakłonić ludzi, żeby przestali korzystać z myjni
automatycznych, które uszkadzają lakier. Chce im pomóc odnaleźć frajdę w dbaniu o samochody.
Co zatem #Ohma chciałaby przekazać właścicielom aut? Przede wszystkim powinni pamiętać, że nie
wolno myć auta na „sucho”. Powinni zaopatrzyć się w dwa wiadra – jedno z szamponem i drugie z
czystą wodą, do spłukania. Samochód nie może być rozgrzany, od razu po umyciu powinien zostać
osuszony specjalnym ręcznikiem i zabezpieczony quick detailerem. Należy uważać na produkty
typowo marketowe, gdyż są zazwyczaj bardzo agresywne chemicznie i niszczą powierzchnie. Trzeba
pamiętać również o akcesoriach wysokiej jakości – rękawicy z owczej wełny, mikrofibrach czy
odpowiednich aplikatorach.
Podczas inauguracji marki miał również miejsce pokaz właściwości powłok ceramicznych.
Obecni na pokazie goście mogli sami przetestować powłoki z linii Ceramic Pro, które
obecnie są jedną z najbardziej technologicznie zaawansowanych form zabezpieczeń
powierzchni w przemyśle motoryzacyjnym.
Oryginalne powłoki ceramiczne to produkty, opracowane za pomocą nanotechnologii, aplikowane w
formie płynnej. Po skrystalizowaniu, tworzą powłokę ochronną, poprawiającą właściwości
zabezpieczanej powierzchni. Np. produkt Ceramic Pro 9H, nałożony na lakierze samochodowym,
utwardza go, chroniąc przed zniszczeniem przez promienie UV, chemią czy drobnymi
zarysowaniami. Dodatkowo wydobywa kolor, pogłębia go i nadaje szklistość, dzięki czemu samochód
wygląda jak nowy przez całe lata. Ceramic Pro to jeden z nielicznych produktów na rynku,
posiadających twardość powyżej 9H (skala ołówkowa), potwierdzoną przez renomowany instytut
SGS.
Produkty, dostępne w ramach linii #OhMyCar:
#OhMyShampoo – mocno skoncentrowany szampon o znakomitych właściwościach pieniących.
Skutecznie usuwa nawet stary brud. Jest bezpieczny dla wcześniej nałożonych wosków i sealantów.
#OhMyWheelCleaner – innowacyjna formuła płynu do felg o neutralnym PH i świetnych
właściwościach czyszczących. Doskonale sprawdza się przy domywaniu ciężkich zabrudzeń. Nie
zawiera szkodliwych kwasów, jak większość tego typu produktów.
#OhMyGlassCleaner – płyn do mycia szyb, lusterek i innych powierzchni szklanych wewnątrz oraz
na zewnątrz pojazdu. Usuwa ślady po owadach czy tłuste plamy, nie pozostawiając przy tym smug
ani zacieków. Bezpieczny dla przyciemnionych szyb, nie narusza niewidzialnych wycieraczek.
#OhMyDetailer – szybki wosk w sprayu, nadaje lakierowi połysku i śliskości, wydobywając głębię
koloru. Usuwa kurz, odciski palców oraz ślady po twardej wodzie. Wydłuża trwałość wcześniej
nałożonych wosków.
#OhMyInteriorCleaner – uniwersalny środek do czyszczenia wszelkich elementów we wnętrzu
pojazdu, jak np.: tworzywa sztuczne, elementy drewniane, a nawet tapicerka czy alcantara.
#OhMyDressing – produkt do pielęgnacji i zabezpieczenia elementów plastikowych oraz gumowych
we wnętrzu auta. Przywraca powierzchniom naturalny wygląd, wydobywając głębię koloru
i zapewniając dodatkową ochronę przed zabrudzeniami, szarzeniem oraz pękaniem.
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