
Spoľahlivý. Jednoduchý. Efektívny.

Efektívny

Pre výnimočné výsledky v podnikaní... použite S2 so systémom Ariel Professional.

Spoľahlivý
• Od výrobcov značky Lenor.

Jednoduchý
• Bez ohľadu na hlavný cieľ pri praní, systém 

Ariel Professional je tu pre Vás.

• Prináša zvýšenú mäkkosť a 3x dlhšie  
trvajúcu sviežosť ako bez S2 Lenoru.

• Pomáha znižovať výskyt statickej elektriny 
na tkanine/hromadenie statickej elektriny 
v bubnovej sušičke.

• Znižuje krčenie, aby bolo žehlenie ľahšie.
• Vynikajúca absorpcia vody.
• Určený na použitie s pracím  

prostriedkom Ariel S1 Actilift.

every experience counts.™

Super koncentrovaný zmäkčovač tkanín na 
použitie so systémom Ariel Professional.

S2 Lenor Professional 
koncentrovaná aviváž

Profesionálny zmäkčovač tkanín so zložením, ktoré prináša 
väčšiu mäkkosť a sviežosť.

Vaši hostia budú spokojní.
Čistota Vám pomôže zlepšiť Vaše recenzie 
a rozbehnúť Vaše podnikanie.

Minimalizujte svoje prevádzkové 
náklady.
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So systémom Ariel Professional sa nemusíte 
obávať nákladov za opakované pranie.

Starajte sa o svojich 
zamestnancov.

Systém Ariel Professional pomôže zefektívniť
Vaše aktivity tak, že zabezpečí čistotu už pri
prvom praní.

Opakované pranie sa spája so zvýšenou 
spotrebou energie, vody a chemických 
látok.

Prispejte k rozvoju trvalo 
udržateľných zdrojov.



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

• Zmäkčujúce technológie lubrikujú vlákna, čím 
znižujú trenie, chránia tkaninu pred obnosením  
a menia ju na mäkšiu a príjemnejšiu na dotyk.

• Lenor obsahuje mikrokapsule sviežosti, ktoré 
počas prania prenikajú do hĺbky vlákien a prinášajú 
dlhotrvajúcu sviežosť, ktorá ostáva aj počas 
sušenia, skladovania a následného použitia bielizne.

Technológia Lenor TouchFresh

every experience counts.™

Bez aviváže S avivážou so systémom s 
neutrálnym pH
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Spoľahlivý. Jednoduchý. Efektívny.

Kde ho používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde ho nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné opatrenia!

• Môže byť použitý na všetkých typoch bieleho a farebného 
oblečenia, pri všetkých cykloch a pri každej tvrdosti vody. 

• Tento výrobok nepoužívajte na detskú nočnú 
bielizeň alebo na oblečenie označené ako 
ohňovzdorné, pretože výrobok môže ich 
ohňovzdornosť znížiť.

• Tento výrobok nepoužívajte na oblečenie 
vyrobené z materiálov s dlhším vláknom ako flís, 
velúr a ženilka.

• Tento produkt je možné dávkovať len pomocou profesionálneho dávkovacieho systému P&G Professional.
• Dávkovanie počas posledného cyklu plákania.
• Kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti P&G, ktorý vám poskytne informácie o príslušnom dávkovaní. 

Uistite sa, že si vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu prečítali a pochopili 
etiketu výrobku a Vaše hodnotenie COSHH (hodnotenie chemického rizika v 
EÚ). Na etikete sa nachádza návod na použitie a ako na etikete, tak aj na karte 
bezpečnostných údajov sa uvádzajú výstražné upozornenia, bezpečnostné 
vyhlásenia, postupy prvej pomoci a informácie o skladovaní. Karty bezpečnostných 
údajov sú dostupné online na našej webovej stránke www.pgpro-msds.com, 
alebo môžu byť poskytnuté prostredníctvom Vášho distribútora.

• EAN kód:  4015400854203
• Popis:   Modrá tekutina
• Vôňa:  Parfémovaný
• pH čisté:  2.50 - 3.50
• Hustota:  0.990 – 0.998 g/ml
• Rozpustnosť vo vode: Vysoká


