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PRODUTOS ORIGINAIS BMW 

LINHA CARE

PERFORMANCE BRILHANTE.
Cada modelo BMW oferece uma combinação de design arrojado e conforto supremo, se for devidamente cuidado, pode dar

anos de prazer de condução.

Os Produtos da Linha Care originais foram especialmente concebidos para veículos BMW, protegendo e mantendo todo o

veículo em perfeito estado por dentro e por fora.

Assim, eles sempre mantêm o mesmo brilho que tinham no dia em que saíram da fábrica.
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PRODUTOS ORIGINAIS MINI 

LINHA CARE

QUEM SE IMPORTA? NÓS!
Com os Produtos originais da Linha MINI Care Products os proprietários de veículos da marca, poderão cuidar da maneira

mais apropriada de seu veículo.

Por quê? Porque eles querem continuar aproveitando desse sentimento único, km após km. E porque os Produtos originais

da Linha MINI Care Products foram projetados para atender todos os requisitos da marca.

Os motoristas poderão ver, sentir e celebrar essa experiência, toda vez que saírem com seu MINI.
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTS

PURE CARE – CUIDADO SUSTENTÁVEL & NATURAL .
Inspirado no BMW i. – Desenvolvido com foco no futuro da mobilidade

A BMW é pioneira em mobilidade sustentável e ecológica. Com a linha de cuidados

“PureCare” esta atitude pode ser aplicada ao cuidado de todos os veículos BMW. Reunindo

os requisitos de sustentabilidade do BMW i. Redução de poluentes, químicos de matérias

primas renováveis. Processos de produção e reciclagem com economia de recursos.

Ingredientes orgânicos. Produtos inovadores. A combinação perfeita para manter o valor de

seu BMW realizando uma manutenção sustentável.

PRODUTOS ORIGINAIS BMW 

LINHA PURE CARE - INSPIRADA NA LINHA BMWi

Limpa Vidros.

à base de extrato 

orgânico de gengibre.

Limpeza e Proteção 

Interna.

à base de extrato 

natural.

Limpeza e Proteção 

Couro e Estofados.

à base de óleos 

orgânicos de Laranja.

Limpa Vidros Especial.

à base de extrato de 

gengibre.

Kit Pure Care.

composto por Limpa 

Vidros e Limpeza e 

Proteção de Couro e 

Estofados.
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MSDS – Material Saferty Data Sheet ou 
FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

As fichas de emergência são fornecidas pelo BMW 
Group econtém informações de segurança, para saúde 
e meio ambiente bem como informações de manuseio, 
armazenagem e transporte dessas substâncias.
Para acessar as fichas de emergência dos produtos é 
necessário acessar o S-Gate, no portal Safety Data 
Sheet.

Selecione o idioma Português e adicione o 7 últimos 
dígitos do PN BMW e clique em “Search”.
Para nova busca basta dar um “Reset” colocar novo PN 
e “Search” novamente.

Se tiver MSDS em português aparecerá conforme a 
figura ao lado. Verifique em todas as páginas. 
Se não encontrar pode ser que o produto não necessite 
de MSDS ou não esta disponível no idioma.
Qualquer dúvida estamos à disposição para 
esclarecimentos.

Após o download você verá a ficha conforme imagem 
ao lado e poderá salvar e utilizá-la para consulta 
sempre que necessário.

GERENCIAMENTO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

Como obter a ficha de emergência MSDS/ FISPQ.



ORIGINAL MINI CARE PRODUCTS
FRAGRÂNCIAS

FRAGRÂNCIAS

Purifying Green Tea

PN 83 12 2 285 674  

Energizing Tonic

PN 83 12 2 285 675 

Balancing Amber

PN 83 12 2 285 676 

Vitalizing Woods

PN 83 12 2 285 677 

Harmonizing Flowers

PN 83 12 2 285 678

Sparkling Raindrops

PN 83 12 2 285 679 

Kit inicial

PN 83 12 2 285 673  
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTS
FRAGRÂNCIAS

AMBIENT AIR

Os aromas Ambient Air criam uma atmosfera exclusiva

de bem-estar e máximo conforto dentro do carro.

Os proprietários do BMW Série 7 também têm

uma ampla gama de fragrâncias diferentes para

escolher, permitindo fazer do seu carro, o mais

requintado e pessoal possível.

Para veículos equipados com o sistema de ar especial

(SA 4NM), oito perfumes multi-camadas foram criados.

Sendo agrupados em quatro grupos diferentes.

Cada grupo representa uma categoria, com uma opção

mais suave (No. 1) e uma outra mais intensa (No. 2).

As cápsulas Blue

impressionam com 

seus aromas 

cheios de pureza e 

frescor.

As cápsulas Green 

oferecem a energia 

da natureza.

As cápsulas Golden

exalam notas doces 

e quentes.

As cápsulas Authentic

combinam elegância e 

harmonia. 
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSPRODUTOS LINHA CARE BMW

Shampoo

• Limpeza eficiente.

• Suave para pintura, plásticos,

vidros, vinil e metal.

• Não danifica a camada de cera

protetora.

Potente detergente para limpeza e conservação. 

Diluir 75 ml (aprox.) de shampoo em 10 litros de água.

83 12 2 298 191 1.000 ml

Shampoo com Cera

• Limpa e protege em um único

passo.

• Brilho intenso e duradouro,

sem processos trabalhosos.

• Para cuidar da pintura de

forma rápida.

Produto de alta qualidade, desenvolvido para limpeza e proteção do veículo e seus 

componentes, sem agredir os materiais.  Fácil de usar e com resultados 

surpreendentes.

83 12 5 A16 143 500 ml

» CUIDADO COM A PINTURA

Esponja de lavagem

• Manuseio perfeito não risca 

pintura.

Esponja semicircular para lavagem manual e delicada de seu veículo.

82 14 0 307 730 01 unidade

Couro Acamurçado

• Cuidado da superfície.

• Tamanho 53 x 35 cm

Pele acamurçada genuína e curtida. Desenvolvida para fazer uma lavagem

minuciosa e cuidadosa de superfícies pintadas e não pintadas do veículos.

83 19 2 298 240 01 unidade

Balde dobrável

• Versátil.

• Não ocupa espaço.

Balde dobrável impermeável que pode ser guardado no porta malas.

83 19 2 161 313 01 balde  - 11 Litros
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ORIGINAL MINI CARE 

PRODUCTS’’

PRODUTOS LINHA CARE BMW

Cera de polimento

• Perfeita Proteção.

• Além de componentes de 

limpeza contém cera de 

proteção de alta qualidade.

Para todos os tipos de pintura. Proteção completa da pintura.

Cera de polimento para brilho profundo e rejuvenescimento intenso

para todos os tipos de pinturas.

83 12 2 288 897 500 ml

83 12 5 A16 144 (PN NOVO) 500 ml

Cera Expresso Spray

• Cria um brilho refletivo sem 

manchas e protege a tinta das 

intempéries, sem a 

necessidade de esfregar ou 

polir.

Ação rápida, em spray. Oferece proteção duradoura para acabamentos de

pintura e metal. O produto pode ser pulverizado diretamente sobre a pintura

ainda molhada logo após a lavagem.

83 12 2 288 898 500 ml

83 12 5 A16 140 (PN NOVO) 500 ml

Kit Cera Líquida Nanotecnologia

• Proteção de alto desempenho

• da pintura.

• Nano componentes que 

protegem de forma eficaz e 

com longa duração.

• Aumenta o brilho e intensifica 

a cor.

• Duração de 25 lavagens.

Proteção de alto desempenho para todos os tipos de pintura. Nano componentes e

polímeros poderosos, protegem efetivamente a pintura de arranhões causada por

escovas de lavagem de carro. Fornecer a melhor proteção a longo prazo do tempo,

do sol, chuva ácida, insetos, seiva de árvores e outros efeitos ambientais.

Pode ser usado também em peças plásticas cromadas e rodas de liga leve.

Cada aplicação da cera tem duração de 25 lavagens.

83 12 2 365 151 250 ml Inclui panos para polir

83 12 5 A16 146 (PN NOVO) 250 ml

Flanela para polimento

• Cria brilho perfeito nas 

superfícies.

• Fácil de limpar.

• Durável.

• Tamanho 40 x 40 cm.

Pano especial para polimento de pintura de alta sensibilidade. Polimento

sem fiapos (100% algodão, lavável).

83 19 2 298 238 03 unidades
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSPRODUTOS LINHA CARE BMW

Kit detergente para rodas

• Contém escova especial para 

limpeza de rodas.

• Roda BMW impecável e limpa.

Detergente especial, desenvolvido para a limpeza de rodas.

Aplicado sobre a superfície de rodas de liga leve, age removendo as

impregnações de forma rápida e eficiente.

83 12 2 288 900 500 ml

Escova especial para rodas

• Possibilita limpeza das partes 

mais difíceis da roda.

Para um cuidado completo e manutenção das rodas de liga leve. Três

cabeças de escova que se encaixam em uma rosca de bronze.

83 19 2 298 237 Kit

Escova para rodas

• Possibilita limpeza das partes 

mais difíceis da roda.

Escova plástica para rodas.

83 12 0 427 832 1 unidade

Brilho para Pneus

Confere um brilho radiante aos pneus e restitui o aspeto de novo. As laterais dos

pneus são protegidas contra endurecimento, através de uma aplicação simples.

83 12 2 298 219 250 ml

• Recupera de forma rápida as

cores dos pneus.

• Evita a fragmentação.

Detergente para rodas

• Roda BMW impecável e limpa. Detergente biodegradável para rodas. Produto de limpeza especial

altamente eficaz e sem ácido. Remove a sujeira persistente, como sujeira

de freio queimada, resíduos de óleo e borracha e outras sujeiras da rua,

de forma rápida e eficiente.

83 12 2 288 899 500 ml

» LIMPEZA DE RODAS
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSPRODUTOS LINHA CARE BMW

Limpa vidros concentrado sem anticongelante

• Aditivos altamente eficazes 

aumentam o efeito de limpeza.

• Limpa e protege o sistema de 

limpeza e bicos injetores.

Limpa-vidros concentrado. Proporção de mistura de 1:100.

Este pequeno frasco permite a preparação de até 5 litros de água.

Para adicionar ao reservatório do sistema de limpeza.

83 12 2 298 203 50 ml Caixa com 25 x 50 ml 

Limpa vidros Spray

• Anti - embaçamento.

• Embalagem em spray.

• Fácil de usar.

O limpa vidros spray é um produto potente e remove sujeiras como: pó, gordura,

óleo e outras impregnações dos vidros do veículo. Possui efeito antiestático que

evita o embaçamento dos vidros e espelhos.

83 12 2 288 901 500 ml
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Flanela para Limpeza de Vidros

• Fácil de usar.

• Para limpeza externa e interna 

dos vidros e janelas.

• Versátil.

Remove a sujeira dos vidros, interno e externo do veículo de forma

rápida e efetiva.

83 12 2 298 227 10 unidades

Limpa Vidros com extrato orgânico de gengibre

O limpa vidros com extrato orgânico de gengibre possui uma 

composição suave e ao mesmo tempo é forte na sua eficácia. O extrato 

de gengibre orgânico solta até mesmo as sujeiras mais difíceis, sem 

deixar vestígios.

• Remove sujeira persistente em 

todas as janelas e espelhos, 

livre de riscos.

83 12 2 472 233 300 ml

Limpa vidros com extrato orgânico de gengibre

• Fácil de usar.

• Com anticongelante.

• Remoção forte de sujeira 

persistente.

• Adequado para limpeza dos 

bicos.

• Livre de fosfatos.

• Utiliza álcool agrícola.

• Biodegradável.

Limpa vidros com extrato orgânico de gengibre remove a sujeira mais persistente

dos vidros, sem causar manchas. Biodegradável, é produzido com matérias primas

de fontes renováveis combinada com álcool agrícola protegendo o meio ambiente.

83 12 2 405 483 2.000 ml
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSPRODUTOS LINHA CARE BMW

» LIMPEZA DE INTERIORES
Produto para Conservação de Cock Pit

• Reforça a cor e dá um toque 

sedoso.

• Antiestático, repele a poeira.

Produto antiestático de conservação e cuidado profundo para o painel e plásticos 

do veículo.

Produto a  base de silicone.

83 12 2 288 918 250 ml

83 12 5 A16 109 (PN NOVO) 250 ml

Pano Microfibra para interiores

Pano de microfibra extremamente suave, graças à técnica de tecelagem especial.

Para todas as superfícies do interior dos veículos.

83 19 2 304 693 Pacote com 01 unidade

Tecnologia 

melhorada

Pano umedecido para limpeza de interiores

• Fácil de usar.

• Anti estático.

Panos umedecidos para limpeza e conservação das superfícies de todos os

materiais do interior do veículo.

83 12 2 298 226 Pacote com 10 unidades

83 12 5 A16 650 (PN NOVO) Pacote com 10 unidades

Produto para limpeza de interiores

• Para limpeza rápida e 

completa de todo o interior do 

veículo.

• Pode ser usado em plástico, 

superfícies pintadas, estofados 

e forro do teto.

Produto para a limpeza rápida de todo o interior do veículo. 

Limpa a sujeira de forma eficaz e sem prejudicar os materiais. 

Elimina resíduos e odores. (nicotina, por exemplo).

Pode ser diluído em água dependendo da impregnação.

83 12 2 298 212 250 ml

83 12 5 A16 0C0 (PN NOVO) 250 ml

• Para uma limpeza sem fiapos

das superfícies do interior de

seu BMW.

Produto para limpeza de estofados e Alcântara

83 12 2 288 907 300 ml

Produto de limpeza suave, com espuma que elimina a sujeira mais persistente em

tecidos e estofados. Elimina, de forma duradoura, odores desagradáveis.
• Realça a cor do estofado.
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSBMW CARE PRODUCTS

» COURO

Kit de conservação do Couro com proteção UV

Produto especialmente desenvolvido para o tratamento do couro. Hidrata e

protege de forma simples e rápida. Seus componentes especiais evitam que o

couro se torne quebradiço e aumentam sua resistência à abrasão.

O kit contém:

• Loção especial com proteção UV

• 3 esponjas

• 5 panos de limpeza.

83 12 2 288 906 250 ml

• A proteção UV previne o 

branqueamento das cores e 

envelhecimento precoce do 

couro.

• As características naturais e 

originais da superfície do couro 

são preservados por muito 

tempo, além de reter o cheiro 

típico de couro.

Pano umedecido para Limpeza de Couro

Panos umedecidos, especiais permitem limpar sem agredir. Para todos os tipos de

couro.

83 12 2 298 225 Pacote com 10 unidades

83 12 5 A16 456 (PN NOVO) Pacote com 10 unidades

• Rápido e fácil de usar.

• Com cera de carnaúba de alta

qualidade.

• Pode ser utilizado em qualquer

cor de couro

PRODUTOS LINHA CARE BMW

Espuma Detergente Lavagem de Couro

Espuma especialmente desenvolvida para limpeza perfeita e profunda de todo 

interior em couro. Também para camurça e outros tecidos. Remove sujeiras, 

gorduras e óleos.

83 12 2 298 210 300 ml 

• Spray fácil de usar.

Produto para Limpeza de Couro e Estofados com extrato orgânico de óleo de laranja

O produto de limpeza para couro e estofados com extrato orgânico de óleo de

laranja foi especialmente desenvolvido para couro de alta qualidade, couro

sintético, estofados e tapetes.

Os componentes naturais limpam de forma poderosa e suave.

83 12 2 405 480 300 ml

• Adequado para todos os 

modelos BMW, mesmo para 

couros naturalmente curtidos.

• Único que limpa couro, couro 

artificial, estofados e tapetes 

têxteis.
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSBMW CARE PRODUCTS

» APLICAÇÕES ESPECIAIS

PRODUTOS LINHA CARE BMW

Produto para conservação de borracha

Conserva as borrachas contra envelhecimento e ressecamento. Para ser utilizado 

nas guarnições de portas e mangueiras do compartimento do motor. Produto 

também é adequado para conservação do tapete de borracha.

83 12 2 458 019 250 ml 

• Evita ressecamento e protege 

as guarnições das portas e 

mangueiras.

Removedor de resíduos sólidos

Limpa restos de insetos de superfícies de vidro, superfícies pintadas e de plástico.

De forma rápida, minuciosa e conservadora dos materiais. Usar com esponja.

83 12 2 358 576 500 ml

83 12 5 A16 100 (PN NOVO) 500 ml

• Rápido, completo e suave.

• Mesmo restos de insetos 

secos são facilmente 

amolecidos e removidos.

Esponja (removedor de insetos e incrustações)

Para uma remoção altamente eficaz de restos de insetos de vidros e

superfícies cromadas e de plástico.

83 19 2 298 241 01 unidade

• Combinação perfeita com 

removedor de insetos.

Removedor de Silicone

83 12 2 298 199 250 ml

83 12 5 A16 119 (PN NOVO) 250 ml

Concentrado de alta eficiência.

Remove sujeiras difíceis (ex., silicone e gorduras) das superfícies de vidros.

Pode ser utilizado diretamente sobre o vidro ou no reservatório de água do

limpador de para-brisas.

• Limpa e reduz a “trepidação”

das paletas.

83 12 2 298 218 250 ml

83 12 5 A16 141 (PN NOVO) 250 ml

Emulsão para proteção e conservação de todas as superfícies de plástico não

pintadas no automóvel.

Retoma a cor rapidamente e impede o envelhecimento prematuro das peças

plásticas.

Produto para Conservação de Plásticos

• Previne o envelhecimento 

prematuro, manchas e 

ressecamento das partes 

plásticas de seu BMW.
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSBMW CARE PRODUCTS

Produto para Polimento de Cromados

Produto desenvolvido para polir, limpar e cuidar de todas as superfícies metálicas

como por exemplo, cromo, níquel, aço inoxidável, cobre e latão. Devolve o brilho

original das superfícies onde é aplicado e mantém uma película protetora que evita

a ferrugem.

83 12 2 471 133 75 ml

• Pode ser utilizado em várias

superfícies metálicas.

• Gera um brilho intenso e

protege contra os efeitos das

intempéries.

• Remove sujeiras e ferrugem.

Brilho para Pneus

Confere um brilho radiante aos pneus e restitui o aspeto de novo. As laterais dos

pneus são protegidas contra endurecimento, através de uma aplicação simples.

83 12 2 298 219 250 ml

• Recupera de forma rápida as

cores dos pneus.

• Evita a fragmentação.

PRODUTOS LINHA CARE BMW

Impermeabilizante de Interiores

Impermeabilizante ideal contra a humidade e a sujeira para todos os estofados do

veículo e revestimentos das zonas dos pés.

83 12 2 298 215 250 ml

• Essencial para os dias de 

chuva.

» APLICAÇÕES ESPECIAIS
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTS

Produto para Impermeabilização de Capota Conversíveis

Para impermeabilização do teto conversível.

Protege da umidade e corrosão do material.

83 12 2 298 223 250 ml

• Proteção rápida e fácil.

• Mantém o efeito repelente à

água da capota.

• Previne o clareamento.

» CUIDADO PARA COM CONVERSÍVEIS

PRODUTOS LINHA CARE BMW

Kit  Produtos Care, Edição Verão

Kit é constituído por:

83 12 5 A1C 288 - Detergente para Rodas (500 ml);

83 12 2 358 576 - Removedor de Insetos (500 ml);

83 12 2 452 028 - Detergente para para-brisas (1000 ml).

83 12 5 A16 463 2 X 500 ml + 1 X 1000 ml

• Bolsa estilosa, resistente e 

versátil.

» BOLSA

» KIT

Kit Care BMW

83 12 5 A16 464 01 Kit

• Kit de produtos BMW ideal 

para apresentação dos 

produtos da linha BMW Care 

Products.

Kit é constituído por:

83 12 2 298 203 - Limpa Vidros (50 ml);

83 12 5 A19 BB1 – Cera líquida Nanotecnologia (50 ml);

83 12 2 A19 BB0 – Limpador de interiores (50 ml).

Kit Pure Care

83 12 2 473 298 2 X 300 ml

Kit é constituído por:

83 12 2 472 233 - Limpa Vidros (300 ml);

83 12 2 405 480 - Limpa Couros e Estofados (300 ml).

• Bolsa resistente e versátil.

• Desenvolvido pelo BMWi.
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSBMW CARE PRODUCTS
PRODUTOS LINHA CARE BMW

» PINTURAS FOSCAS

Removedor de Manchas Pintura Fosca 

• Especialmente desenvolvido e 

testado para tintas automotivas  

BMW.

• Combinando os mais 

avançadas surfactantes, 

fornece um excelente resultado.

• Remove contaminantes solúveis 

em água e também graxas e 

óleos.

Um Poderoso limpador para a remoção manual de manchas.

Com uma combinação de agentes de última geração. Remove impregnações à

base de petróleo e outros.

83 12 2 285 244 500 ml

83 12 5 A16 474 (PN NOVO) 500 ml

Para limpar e proteger estas pinturas 

especiais a Linha Original Care 

Products, tem uma oferta completa. 

Produtos de alta qualidade, 

desenvolvidos especialmente para 

cuidar de forma adequada, garantindo 

um resultado perfeito.

Mantendo as características, o aspecto 

e a sensação causada por estas cores 

únicas e exclusivas.

Cera expresso Pintura Fosca 

• Especialmente desenvolvido e 

testado para tintas automotivas  

BMW.

• Fácil de usar.

• Em spray.

Cera de alto desempenho, protege a superfície de influências ambientais

(intemperismo) sem alterar o brilho.

Recomendada após o uso do removedor de manchas.

83 12 2 285 246 500 ml

83 12 5 A16 474 (PN NOVO) 500 ml

Shampoo Especial Pintura Fosca 

• Especialmente desenvolvido e 

testado para tintas automotivas  

BMW.

• Suave para a camada protetora 

da pintura.

• Não agride nem afeta a textura 

e brilho.

Potente detergente para limpeza e conservação. 

83 12 2 285 242 500 ml

Kit Panos e Esponjas Pintura Fosca

• Kit com:

2 panos de microfibra;

3 esponjas de diferentes

tamanhos.

Com textura e macies adequada, as esponjas são recomendas para uso com a

cera de nanotecnologia. Os panos de microfibra sem bordas são indicados para a

limpeza da superfície e para remover o excesso de cera.

83 12 2 289 076 01 Kit
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» LINHA PURE CARE

ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSBMW CARE PRODUCTS
PRODUTOS LINHA CARE BMW

Produto para Conservação de Madeira

O produto para utilizar em madeira e fibras naturais, com extrato orgânico de

sândalo, é um cuidado natural para os materiais sustentáveis do seu BMW. Foi

especialmente desenvolvido para poros abertos na superfície. Seus componentes

naturais limpam de forma poderosa e suave. É uma combinação especial de

extrato de sândalo, cera de abelha e carnaúba.

A cera limpa as superfícies e renova o escudo protetor.

83 12 2 405 479 300 ml

83 12 5 A16 2E4 (PN NOVO) 300 ml

• Adequado para todos os 

modelos BMW.

• Desenvolvido especificamente 

para madeira com poros 

abertos e fibras naturais.

• Renova e Protege contra 

inchaço.

Produto para Limpeza de Couro e Estofados

O produto de limpeza para couro e estofados com extrato de óleo de laranja

orgânica foi especialmente desenvolvido para couro de alta qualidade, couro

sintético, estofados e tapetes.

Os componentes naturais limpam de forma poderosa e suave.

83 12 2 405 480 300 ml

• Adequado para todos os 

modelos BMW, mesmo para 

couros naturalmente curtidos.

• Único que limpa couro e 

estofados.

Produto para Conservação de Couro

Bálsamo com azeite orgânico desenvolvido para o tratamento de couro de alta

qualidade do seu BMW. Os componentes naturais mantêm o couro não só macio,

como protege do desgaste. O bálsamo é rapidamente absorvido, sem deixar

película gordurosa.

83 12 2 405 481 300 ml

83 12 2 472 232 (PN NOVO) 300 ml

• Com o uso regular, o couro é 

mantido flexível e protegido.

Limpa Vidros com extrato orgânico de gengibre

O limpa vidros com extrato orgânico de gengibre possui uma 

composição suave e ao mesmo tempo é forte na sua eficácia. O extrato 

de gengibre orgânico solta até mesmo as sujeiras mais difíceis, sem 

deixar vestígios.

• Remove sujeira persistente em 

todas as janelas e espelhos, 

livre de riscos.

83 12 2 472 233 300 ml

Limpa vidros com extrato orgânico de gengibre

• Fácil de usar.

• Com anticongelante.

• Remoção forte de sujeira 

persistente.

• Adequado para limpeza dos 

bicos.

• Livre de fosfatos.

• Utiliza álcool agrícola.

• Biodegradável.

Limpa vidros com extrato orgânico de gengibre remove a sujeira mais persistente

dos vidros, sem causar manchas. Facilmente biodegradável, é produzido com

matérias primas de fontes renováveis combinada com álcool agrícola protegendo o

meio ambiente.

83 12 2 405 483 2.000 ml
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PRODUTOS LINHA CARE BMW
FRAGRÂNCIAS NATURAL AIR

» FRAGRÂNCIAS NATURAL AIR

Kit Inicial 

83 12 2 285 673 01 Kit

• O suporte foi concebido para 

fixação na saída de ventilação 

do painel de todos os modelos 

BMW.

Kit é constituído por:

01 suporte para painel;

01 sachê fragrância “ Sparkling Raindrops”.

Fragrância “Purifying Green Tea”

Notas Frutadas e Frescas

Chá Verde e Almíscar

Efeito: Equilíbrio

83 12 2 285 674 Pacote com 03 unidades

• 03 sticks.

• Com óleos essenciais naturais.

Notas Aromáticas

Eucalipto e Alecrim

Efeito: Revigorante

Fragrância “Energizing Tonic”

• 03 sticks.

• Com óleos essenciais naturais.

83 12 2 285 675 Pacote com 03 unidades

Notas Doces e Condimentadas

Especiarias e Flores Exóticas

Efeito: Equilíbrio

Fragrância “Balacing Amber”

• 03 sticks.

• Com óleos essenciais naturais.

83 12 2 285 676 Pacote com 03 unidades
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSBMW CARE PRODUCTS

Display de balcão para exposição das fragrâncias da linha Natural Air.

Produzido em acrílico de alta qualidade e oferecendo espaço para

exposição do kit inicial e pacotes com fragrâncias disponíveis com os 6

diferentes aromas conforme identificado acima.

Dimensões: h = 30 cm, w = 44,5 cm, d = 33 cm.

Display Natural Air

• Não acompanha os produtos 

da linha.

83 19 2 358 377 Caixa com 01 unidade

PRODUTOS LINHA CARE BMW
FRAGRÂNCIAS NATURAL AIR

Fragrância “Vitalizing Woods”

Notas Doces e Amadeiradas

Especiarias e Flores Exóticas

Efeito: Revitalizante

83 12 2 285 677 Pacote com 03 unidades

• 03 sticks.

• Com óleos essenciais naturais.

Notas Doces e Aromáticas

Murta do Campo e Jasmim

Efeito: Revigorante

Fragrância “Harmonizing Flowers”

• 03 sticks.

• Com óleos essenciais naturais.

83 12 2 285 678 Pacote com 03 unidades

Notas Frescas e Cítricas

Lírio e Almíscar

Efeito: Equilíbrio

Fragrância “Sparkling Raindrops”

• 03 sticks.

• Com óleos essenciais naturais.

83 12 2 285 679 Pacote com 03 unidades
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSBMW CARE PRODUCTS
PRODUTOS LINHA CARE BMW

FRAGRÂNCIAS AMBIENT AIR

» FRAGRÂNCIAS AMBIENT AIR

Cápsula “Blue Suite 1”

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente para as 

necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Frescas e Aquáticas

Pérolas e Corais

Aromas: Frescos

64 11 9 382 585 Pacote com 01 unidade

• Um toque de pérolas de água 

pura é exalado pelo Blue Suite

No.1 por suas notas frescas e 

aquáticas.

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente para as 

necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Marítimas

Tangerina e Toranja

Aromas: Brisas

Cápsula “Blue Suite 2”

64 11 9 382 591 Pacote com 01 unidade

• Com Blue Suite No.2 flls o 

ambiente ganha uma brisa de 

mar refrescante e com notas 

de tangerina e cascas de 

toranja.

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente para as 

necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Doces e Suaves

Jacinto e Cardamomo

Aromas: Frescor da Manhã

Cápsula “Green Suite 1”

64 11 9 382 597 Pacote com 01 unidade

• Jacinto e cardamomo na 

fragrância Suíte Verde Nº 1 

transmite a naturalidade do 

frescor da manhã.

Cápsula “Green Suite 2”

64 11 9 382 603 Pacote com 01 unidade

• A composição de musgo, 

hortelã e uma nota de madeira 

fina é tocada pelo Green Suite

No. 2 com a energia das 

florestas.

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente para as 

necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Madeira fina

Hortelã

Aromas: Energia das florestas
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BMW CARE PRODUCTS
PRODUTOS LINHA CARE BMW

FRAGRÂNCIAS AMBIENT AIR

Cápsula “Golden Suite 1”

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente para as 

necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Doces

Patchouli, Violetas e Baunilha

Aromas: Sensuais

64 11 9 382 609 Pacote com 01 unidade

• Com aromas sensuais, as 

notas da fragrância fina  de 

patchouli, violetas e baunilha 

compõem o Golden Suite No. 1

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente para as 

necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Doces e Condimentadas

Cedro, Cardamomo e Mel

Aromas: Quentes

Cápsula “Golden Suite 2”

64 11 9 382 615 Pacote com 01 unidade

• Com seu aroma quente de 

cedro e cardamomo temperado 

por uma pitada de mel, o 

Golden Suite No.2 é uma 

reminiscência do crepúsculo 

em um deserto cintilante.

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente para as 

necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Amadeiradas

Âmbar e Café

Aromas: Quentes

Cápsula “Authentic Suite 1”

64 11 9 382 621 Pacote com 01 unidade

• Notas amadeiradas quentes, 

âmbar e aromas de café são 

combinados no Authentic Suite 

No. 1.

O conceito de fragrância Ambient Air foi desenvolvido especificamente 

para as necessidades do motorista BMW exigente.

Notas Doces e Amadeiradas

Cana de Açúcar e Frutas Cristalizadas

Aroma: Harmonioso

Cápsula “Authentic Suite 2”

64 11 9 382 627 Pacote com 01 unidade

• O Authentic Suite No. 2 é 

caracterizado por suas facetas 

de especiarias ricas e acordes 

de madeira complementado por 

harmonioso aroma de cana de 

açúcar e frutas cristalizadas.

Display Ambient Air

As oito fragrâncias diferentes da Linha Ambient Air podem ser

facilmente testadas, com o toque de um botão.

83 19 2 410 684 Caixa com 01 unidade

• Não acompanha os produtos 

da linha.

• Com oito ventiladores movidos 

a bateria através do 

pressionamento de teclas.

• A parte superior é impressa 

com imagens descritivas das 

fragrâncias.

• 24 pilhas AA incluídas.
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSMINI CARE PRODUCTS

Shampoo para Lavar MINI

• Limpeza eficiente.

• Suave para pintura, plásticos,

vidros, vinil e metal.

• Não danifica a camada de cera

protetora.

Potente detergente para limpeza e conservação.

Diluir 75 ml (aprox.) de shampoo em 10 litros de água.

83 12 2 298 245 1000 ml

Kit Cera Líquida Nanotecnologia MINI

• Proteção de alto desempenho 

da pintura.

• Nano componentes que 

protegem de forma eficaz e 

com longa duração.

• Realça o brilho e intensifica a 

cor.

83 12 2 365 153 250 ml inclui panos para polir

Proteção de alto desempenho para todos os tipos de pintura.

Nano componentes e polímeros poderosos, protegem efetivamente a pintura de

arranhões causada por escovas de lavagem de carro.

Fornecer a melhor proteção a longo prazo do tempo, do sal, chuva ácida,

insetos, seiva de árvores e outros efeitos ambientais.

Pode ser usado também em peças plásticas cromadas e rodas de liga leve.

Cera para Polimento MINI

83 12 2 288 910 500 ml

Para todos os tipos de pintura. Além de componentes de limpeza, contém cera de

elevada qualidade. Proteção completa da pintura.
• Perfeita Proteção.

Cera Expresso Spray MINI

• O produto pode ser 

pulverizado diretamente sobre 

a pintura ainda molhada logo 

após a lavagem. 

Cera líquida de atuação rápida, protege de forma duradoura as superfícies

pintadas.

83 12 2 288 911 500 ml

PRODUTOS LINHA CARE MINI

» CUIDADO COM A PINTURA E LIMPEZA DE RODAS
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSMINI CARE PRODUCTS
PRODUTOS LINHA CARE MINI

Esponja de lavagem

• Manuseio perfeito. Esponja semicircular para lavagem manual e delicada de seu veículo.

82 14 0 307 730 01 unidade

Balde dobrável

• Versátil. Não ocupa espaço. Balde dobrável impermeável que pode ser guardado no porta malas.

83 19 0 446 964 01 balde – 11 Litros

Detergente Biodegradável para Rodas MINI

Detergente especial, desenvolvido para a limpeza de rodas. 

Aplicado sobre a superfície de rodas de liga leve, age removendo as impregnações.

83 12 2 288 912 500 ml 
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Limpa Vidros Spray MINI

Remove sujeiras como: pó, gordura, óleo e outras impregnações.

Efeito antiestético, evita o embaçamento dos vidros e espelhos.

Aplicar e remover.

83 12 2 288 914 500 ml

• Embalagem em spray.

• Fácil de usar.

83 12 2 298 253 Caixa 25 X 50 ml

Limpa Vidros Concentrado MINI

Limpa-vidros concentrado. Proporção de mistura de 1:100.

Este pequeno frasco permite a preparação de até 5 litros de água.

Para adicionar ao reservatório do sistema de limpeza.

• Aditivos altamente eficazes

aumentam o efeito de limpeza.

• Limpa e protege o sistema de

limpeza e bicos injetores.

» LIMPEZA DE VIDROS

PRODUTOS LINHA CARE MINI

Limpa Vidros com Anticongelante MINI

Limpa-vidros concentrado. 

Elimina toda a sujeira persistente e perigosa em para-brisas e vidro traseiro.  

Para adicionar ao reservatório do sistema de limpeza. 

Evita que o sistema fique congelado. 

83 12 2 468 614 1000 ml

83 12 5 A1A 180 (PN NOVO) 1000 ml

• Aditivos altamente eficazes 

aumentam o efeito de limpeza.

• Limpa e protege o sistema de 

limpeza e bicos injetores.
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Produto para Couro com proteção UV MINI

Produto especialmente desenvolvido para o tratamento do couro.

Hidrata e protege de forma simples e rápida.

83 12 2 288 917 250 ml

• Kit com:

Loção especial proteção UV

3 esponjas

5 panos de limpeza.

PRODUTOS LINHA CARE MINI

» LIMPEZA DE INTERIORES E COURO 
Produto para Limpeza de Interiores MINI

Produto para a limpeza rápida de todo o interior do veículo. 

Limpa a sujeira de forma eficaz e sem prejudicar os materiais. 

Elimina resíduos e odores. (nicotina, por exemplo).

83 12 2 298 258 250 ml 

• Para limpeza rápida e 

completa de todo o interior do 

veículo.

• Pode ser usado em plástico, 

superfícies pintadas, estofados 

e forro do teto.

Pano de microfibra extremamente suave, graças à técnica de tecelagem especial.

Para todas as superfícies do interior dos veículos.

83 19 2 304 694 Pacote com 01 unidade

Flanela Microfibra para Interiores MINI

Produto Conservação de Cockpit MINI

83 12 2 288 919 250 ml

83 12 5 A16 7C9 (PN NOVO) 250 ml

Produto à base de silicone para conservação e limpeza do painel e plásticos

internos. Renova as cores e confere às superfícies um brilho acetinado.
• Antiestático.

Pano para Limpeza de Vidros e Interior

Para a limpeza e conservação das superfícies de todos os vidros e demais

materiais do interior do veículo.

83 12 2 343 920 Pacote com 10 unidades

• Fácil de usar.

• Antiestático.
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ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSMINI CARE PRODUCTS
PRODUTOS LINHA CARE MINI

» APLICAÇÕES ESPECIAIS

Brilho para Pneus MINI

Confere um brilho radiante aos pneus e restitui o aspeto de novo. As laterais dos

pneus são protegidas contra endurecimento, através de uma aplicação simples.

83 12 2 298 264 250 ml

• Recupera de forma rápida as

cores dos pneus.

• Evita a fragmentação

Produto para Conservação de Plásticos MINI

83 12 2 298 263 250 ml

Emulsão para proteção e conservação de todas as superfícies de plástico não

pintadas no automóvel.

Reaviva rápido a cor e impede o envelhecimento prematuro.
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Kit Conservação Capotas Conversíveis MINI

83 12 2 298 267 01 Kit

Kit é constituído por:

83 12 2 298 265 - Produto para Limpeza da Capota (500 ml);

83 12 2 298 266 - Impermeabilizante de Capota (250 ml);

83 19 0 446 964 - Balde Dobrável 11 Litros;

Acompanha 01 Esponja Especial.

• Kit completo para a correta

limpeza e conservação da

capota de vinil.
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Produto para Impermeabilização de Capota Conversíveis MINI

Para impermeabilização do teto conversível.

Recomendado quando o teto absorve a umidade e fica encharcado.

83 12 2 298 266 250 ml

• Proteção rápida e fácil.

» CUIDADO PARA COM CONVERSÍVEIS



PRODUTOS LINHA CARE MINI

» BOLSAS E KITS 

Kit Limpeza, Edição Verão MINI

83 12 2 365 537 2 X 500 ml + 1 X 250 ml

Kit é constituído por:

83 12 2 288 914 - Limpa Vidros Spray MINI (500 ml);

83 12 2 288 912 - Detergente de Rodas MINI (500 ml);

83 12 2 298 258 - Produto para Limpeza de Interiores MINI (250ml).

• Bolsa estilosa, resistente e 

versátil.
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» CUIDADO COM A PINTURA E LIMPEZA DE RODAS

Shampoo

83 12 5 A16 145 10 litros

Líquido de limpeza para lavagens suaves do veículo. Preserva a camada de cera do

veículo enquanto lava.

Limpa Vidros intenso

83 12 0 410 745 500 ml

Produto limpador de para-brisas concentrado, especial com poderoso desempenho

de limpeza. Adequado para os bicos. Remove sujeira da rua, silicones, fuligem,

ceras, insetos, excrementos de pássaros.

Detergente biodegradável para rodas

83 12 5 A15 D26 5 litros

Produto de limpeza especial para uma limpeza altamente eficaz de aço e rodas de

liga muito sujas. Com indicador de cores para verificação visual da eficácia.



Spray de Silicone Multifunções

83 19 2 208 609 400 ml (aerossol)

Lubrificante incolor para guias de teto solar, fechaduras de portas, bobinas de cinto

de segurança, cabos, dobradiças e todas as partes móveis nas máquinas. Limpa e

cuidada borracha e componentes plásticos.

Protege a ignição da umidade, impede a dificuldade na partida.

ORIGINAL MINI CARE PRODUCTSMINI CARE PRODUCTS
PRODUTOS LIMPEZA E LINHA CARE 

BMW GROUP

» APLICAÇÕES ESPECIAIS

Removedor de Cera

83 12 0 390 086 500 ml

Detergente especial para a remoção de excesso de cera de cavidades da

superfície da pintura.

Bem como, para a eliminação de vestígios de derramamento/ contaminação de

cera.

• Livre de silicone.
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