
Cera automotiva renovadora Evolution Wax 

Você precisa de um produto transformador que pode fazer seu 

carro parecer mais novo e ainda ajuda a preservar os traços 

originais? 

Descubra a cera Evolution Wax. 

O que torna essa cera automotiva diferente 

Todos que conhecem os melhores produtos internacionais para 

carros sabem que a EVOLUTION WAX não é uma cera automotiva 

como as outras. 

O que torna essa cera diferente é a sua fórmula avançada e 

moderna de lavagem, revestimento e brilho. 

Ela é capaz de manter o seu carro livre de sujeira, chuva ou lama 

por um mês e meio sem perder o efeito. 

A CERA EVOLUTION WAX É CAPAZ DE DESLIZAR QUALQUER 

SUJEIRA, COMO VOCÊ PODE VER NO VÍDEO. 

<VÍDEO COM DEMOSTRAÇÃO> 

Além de aumentar o brilho do seu carro e dar uma aparência 

renovada, a cera Evolution Wax também aumenta 

consideravelmente a proteção sobre o veículo. 

Veja as vantagens: 

• A cera Evolution Wax não mancha a pintura do seu carro 

• Oferece proteção contra UVA e UVB (que podem danificar a 

pintura com o tempo). 

• Rende até 40 aplicações (o dobro de uma cera comum). 

• Recupera a cor original 

• Evita arranhões 

• Remove manchas 

O que acontecerá após você usar essa cera em seu veículo 



Com toda certeza, seus amigos notarão que seu carro ganhou uma 

aparência mais nova e bonita, pois a fórmula DEVOLVE O BRILHO 

E RESTAURA A COR ORIGINAL DO VEÍCULO. 

Finalmente, você achou uma cera automotiva que fará seu carro 

parecer mais novo e ser mais admirado pelo cuidado. 

Nessa imagem abaixo, você pode ver nitidamente a diferença de 

antes e depois da aplicação da cera Evolution Wax. 

<IMAGEM COM WAX E SEM WAX> 

Quem já usou essa cera 

Milhares de pessoas já utilizam a cera EVOLUTION WAX em seus 

veículos. 

Ela foi escolhida em 2019, através de consulta aos consumidores, 

como o produto número 1 do mercado de ceras automotivas, no 

Japão. 

Veja abaixo alguns depoimentos de nossos clientes. 

<Depoimento 1> 

<Depoimento 2> 

<Depoimento 3> 

<Depoimento 4> 

ESSE É UM PRODUTO DE COMPRA EXCLUSIVA PELA 

INTERNET, por isso você não o encontrará em lojas convencionais. 

Atenção: essas são as últimas unidades disponíveis. 

Como usar a cera EVOLUTION WAX 

Você deve limpar o carro e em seguida aplicar a cera com a 

esponja especial. 

Após 10 minutos, você deve passar um pano seco sobre as partes 

em que aplicou o produto. 

Pronto. Seu carro parecerá novo. 



O que o produto acompanha 

Você recebe 1 esponja de brinde ao comprar a cera. 

Detalhes do produto 

Marca: GOXFACA (produto internacional) 

Tamanho: 12,9 cm 

Quantidade: 300 g 

A COMPRA É GARANTIDA PELO MERCADO PAGO – você 

recebe o produto ou o dinheiro de volta. 

Se mesmo após você receber a cera Evolution Wax, desistir da 

compra dentro do prazo de 7 dias, entregamos seu dinheiro de 

volta. 

Basta enviar um e-mail para o nosso suporte ou mandar uma 

mensagem para o Whatsapp. 

Se você comprar agora receberá: 

1 e-book exclusivo com dicas para cuidar bem do seu carro. 

Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. 

CLIQUE AGORA NO BOTÃO COMPRAR e faça como centenas de 

nossos clientes. 


