
Bezpečný
• Od výrobcov Ariel – jednotky na trhu
• Vylepšené zloženie pre profesionálne 

použitie s účinnejšími aktívnymi látkami  
(v porovnaní so zložením Arielu pre maloobchod)      

Jednoduchý
• Navrhnutý tak, aby zaistil vynikajúce 

výsledky po jednom praní bez  
predpierania a prednamáčania.

Účinný
• Využíva vysokoúčinné zložky a technológie 

patentované firmou P&G pre zaistenie 
požadovaných čistiacich účinkov: 
odstránenie odolných škvŕn, dokonalú 
belosť a dlhotrvajúcu sviežosť.

• Účinný už pri teplote 30°C.

Prací prášok  
Ariel Professional Regular
Čistiaci prostriedok špeciálne navrhnutý tak, aby profesionálom 
zabezpečil 5-hviezdičkové výsledky v čistení:  vynikajúce 
odstraňovanie škvŕn, hĺbkové čistenie, dokonalá belosť, sviežosť  
a efektívnosť aj pri nízkej teplote.

Vaši hostia budú spokojní

Čistota má priamy vplyv na Vaše hodnotenia  
a referencie, ktoré náslene vplývajú na Váš rast 
v podnikaní.

Vysoká účinnosť pracieho prášku Ariel 
Professional Regular Vám pomôže 
minimalizovať celkové prevádzkové náklady 
(frekvencia výmeny bielizne, spotreba vody ...), 
a tým ušetriť peniaze vo Vašom podnikaní.

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

100

Pranie bielizne iba raz a na teplote len 30°C 
Vám pomôže šetriť vodu a energie.

Prispejte k trvalo 
udržateľnému rozvoju

Vysoká účinnosť produktu Ariel Professional 
Regular pomáha šetriť čas a námahu Vašim 
zamestnancom tým, že bielizeň s odolnými 
škvrnami nemusia prať opakovane.

Dbajte o svojich zamestnancov

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Dve varianty:  7,5 kg = 100 praní
   10,5 kg = 140 praní

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Ariel Professional

každá skúsenosť sa počíta ™



Technický popis

Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Bezpečnostné opatrenia

Kde prostriedok používať

• Bezpečný pre použitie u všetkých typov bieleho  
a farebného textilu.

• Môže sa používať pri teplotách od 30°C do 90°C. Vždy 
dodržiavajte pokyny na pranie uvedené na štítkoch bielizne. 

• Možno používať pri všetkých úrovniach tvrdosti vody. 
Dávkovanie prispôsobte tvrdosti vody vo Vašej lokalite podľa 
odporúčaní v návode na dávkovanie. 

• Možno používať pri predpieraní.

• EAN kód: 4084500695962 (7,5 kg) 
 4084500696341 (10,5 kg)

• Vzhľad: biely prášok so zelenými,   
modrými, červenými a fialovými čiastočkami

• Vôňa: príjemná, sviežo parfumovaná
• PH (10%): 10,7
• Density: 680 g/L

Jedinečná technológia 
produktu Ariel Professional 
Regular funguje jednotne a 
efektívne pri odstraňovaní 
odolných škvŕn, s ktorými 
sa profesionáli často 
stretávajú.

Stručné informácie o výnimočných technológiách, ktoré využíva
prací prášok Ariel Professional Regular pri odstraňovaní škvŕn

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Jeho vylepšený 
enzýmový systém štiepi 
škvrny na menšie časti.

Jedinečné polyméry  
preniknú do škvrny  

a umožnia tým pôsobenie 
povrchovo aktívnych látok.

Viacnásobný systém 
povrchovo aktívnych 

látok rozpúšťa a odstraňuje 
škvrny, ktoré sú následne 

vymyté vodou.

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.

každá skúsenosť sa počíta ™

Návod na použitie 
a dávkovanie

Dávkovanie prispôsobte 
tvrdosti vody vo Vašej lokalite 
a úrovni znečistenia bielizne 
podľa odporúčaní v návode   
na dávkovanie.

• Nie je určený na použitie  
pri materiáloch z bavlny  
a hodvábu.  
Pre bavlnu a hodváb 
odporúčame použiť čistiaci 
prostriedok určený pre 
tento typ materiálov. 

Kde prostriedok  
nepoužívať


