
Bezpečný
• Od renomovaných výrobcov značiek  

Ariel a Lenor.
• Posilnená formula pre profesionálne 

použitie so silnejšími aktívnymi zložkami  
v porovnaní s produktom Lenor  
pre domáce použitie.

Jednoduchý
• Ergonomická fľaša s odkvapkávacím  

a špeciálne kalibrovaným meracím uzáverom, 
ktorý umožňuje lepšiu kontrolu dávkovania.

Účinný
• Špeciálna technológia chráni vlákna  

pred poškodením.
• Vyvinuté pre dosiahnutie dlhotrvajúcej 

sviežosti u Vašej profesionálnej bielizne.
• Účinný aj po použití sušičky.
• Zaisťuje jednoduchšie žehlenie bielizne.
• Redukuje výskyt statickej priľnavosti.

Lenor Professional
Odour Eliminator

Profesionálna aviváž, ktorá zjemňuje bielizeň a je vyvinutá tak, 
aby odstraňovala nepríjemné pachy a zároveň predlžovala 
životnosť bielizne.

Vaši hostia budú spokojní

Je preukázané, že jemnosť, hebkosť a príjemná 
vôňa bielizne má priamy vplyv na hodnotenia  
a referencie, ktoré následne zvyšujú Vaše zisky  
v podnikaní.

Lenor Professional Vám pomôže optimalizovať 
celkové prevádzkové náklady (frekvencia 
výmeny bielizne, spotreba vody ...), a tým ušetriť 
peniaze vo Vašom podnikaní.

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

100

Technológie aviváže Lenor pomáhajú predĺžiť 
životnosť bielizne a koncentrovaná forma 
pomáha redukovať odpad z obalov.

Prispejte k trvalo 
udržateľnému rozvoju

Lenor Professional pomáha šetriť čas  
a námahu Vašim zamestnancom predchádzaním 
opakovanému prepieraniu na dosiahnutie 
sviežosti bielizne. Pre Vás to znamená úsporu 
času a finančných prostriedkov.

Dbajte o svojich zamestnancov

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Lenor Professional

Každá skúsenosť sa počíta ™
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Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Kde prostriedok 
používať

• Bezpečný pre použitie 
u všetkých typov bielych 
a farebných textílií.

• Môže sa používať pri teplotách 
od 20°C do 95°C. 

• Vždy dodržiavajte pokyny  
na pranie uvedené na štítkoch 
bielizne. 

• Možno používať pri predpieraní.

Technický popis

• EAN kód:  8001090334503 (4,75L)  
• Vzhľad:  zelená tekutina
• Vôňa:  Aviváž s pridanou vôňou
• pH (neriedený):  2,90 – 3,50
• Hustota:  0,998 – 1,000 g/ml
• Rozpustnosť vo vode: vysoká

Lenor obsahuje zmäkčujúce mikro 
kapsule,ktoré prenikajú hlboko  

do vlákna počas prania.

Mikro kapsule sa trením postupne 
uvoľňujú, čím zabezpečujú 

dlhotrvajúcu vôňu. Má rovnakú 
účinnosť aj po sušení v sušičke.

Zmäkčujúce mikro kapsule lubrikujú 
vlákno a redukcia trenia pomáha 

chrániť tkaniny  
pred opotrebovaním.

Lenor Professional obsahuje inovatívne technológie zmäkčovania,  
ktoré pomáhajú odstraňovať pachy a predĺžiť životnosť prádla.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta ™

• Nepoužívajte na detskú 
posteľnú bielizeň ani na odevy 
označené ako ohňuvzdorné, 
pretože sa tým môže znížiť ich 
odolnosť voči ohňu.

• Na odevoch vyrobených  
z hebkých materiálov (napríklad 
fliš, velúr – jemná tkanina 
podobná semišu, hodvábu, 
zamatu; ženilka – prúžok 
tkaniny s hodvábnymi alebo 
vlnenými vláskami)

Kde prostriedok  
nepoužívať

Bezpečnostné opatrenia

Uistite sa, že pred použitím tohto produktu si Vaši 
zamestnanci prečítali a porozumeli jeho popisu na etikete  
a Vášmu posudku COSHH (posudok 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.pgregdoc.
com, alebo ich môžete získať u Vášho distribútora.

Dávkovanie na 1kg suchej bielizne (1kg = 5 ml)

• Použite v poslednom cykle prania
• Dodržiavajute správne dávkovanie. 
• Pri nadmernom dávkovaní sa môže zvýšiť 

horľavosť bielizne.

25 ml 2 x
25 ml
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