
Bezpečný
• Prací prostředek do výrobců značky Ariel.
• První 3-složkový prací prostředek  

s trojitou silou. Čistí do hloubky,  
odstraňuje skvrny a rozjasňuje prádlo.

• „Green guarantee“ produkt pro bezpečné  
a udržitelné praní, které je šetrné k životnímu 
prostředí.   

Jednoduchý
• Navržený tak, aby dosahoval vynikajících 

výsledků už při prvním praní bez nutnosti 
namáčení anebo předpírky.

Účinný
• Inovativní obal ve formě tablet s jemným 

filmem na povrchu se při kontaktu  
s vodou úplně rozpustí, aby se z něj 
uvolnily výkonné technologie pro 
odstranění širokého spektra skvrn,  
kterou Vám poskytne nejvýkonější  
tekutá forma Arielu.

• Účinný již při teplotě 30°C.

Gelové kapsle 
Ariel 3in1 Regular/Colour

Vaši hosté budou spokojení

Je dokázané, že čistota má přímý vliv na 
hodnocení a reference, které následně na to 
zvyšují Vaše zisky v podnikání.

Ariel 3v1 Vám pomáhá optimalizovat celkové 
provozní náklady (snižuje frekvenci výměny 
prádla, snižuje spotřebu vody..) a šetřit Vaše 
peníze.

Optimalizujte svoje provozní 
náklady

100

Účinnost praní už při teplotě 30°C Vám 
pomáhá šetřit spotřebu vody a elektrické 
energie. Jednoduché dávkování pomáhá 
redukovat odpad z obalů.

Přispějte k udržitelnějšímu 
rozvoji

Ariel 3v1 tablety obsahuje přesnou dávku 
pracího prostředku, takže Vaši zaměstnanci 
už nesjou nucení prací prostředek odměřovat 
a nalévat. Zároveň jim odpadává nutnost 
opakovaného přepírání skvrn z prádla, 
což významně šetří jejich čas.

Starejte se o svoje zaměstnance

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Gelové kapsle na praní – 84 praní 

Pro vyjímečné výsledky v podnikání používejte Ariel Professional

Každá zkušenost se počítá. ™



Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace

Bezpečnostní opatření

Kde ho používat

• Bezpečný pro použití na všech typech bílých a barevných textilií.
• Může se používat při teplotách od 20°C do 95°C. Vždy dodržujte 

pokyny na praní, které se uvádějí na štítcích prádla.
• Může se používat při všech úrovních tvrdosti vody. Nastavte 

dávkování podle místní tvrdosti vody, jak je doporučeno v pokynech 
pro dávkování. 

Technický popis
• EAN kód: 8001841998411 (Regular) 

 8001841998343 (Colour)
• Vzhledd: Barevná tekutina
• Vůně: Tekutina s přidanou vůní
• pH (10%): 2,2 – 4
• Hustota: 1,13 g/m
• Rozpustnost ve vode: Vysoká

Unikátní špičkové 
technologie kapslí Ariel 
Professional 3v1 působí 
s účinností, aby zajistily 
odstranění skvrn, se 
kterými se profesionlové 
často potkávají.

Stručné informace o výjimečných technologiích, které používají kapsle 
Ariel 3v1 Professional Regular/Color při odstraňování skvrn.  

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Enzymový systém rozdělí 
skvrnu na menší části.

Unikátní polymery 
pronikají do skrvn a otevírají 

je, aby ulehčily průnik 
povrchově aktivních látek.

Systém vícero povrchově-
aktivních látek skvrnu 

rozpustí, odstraní a následně 
odplaví opláchnutím.

Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli
a pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemického
rizika v EU) Na etiketě se nachází návod k použití a jako na etiketě, tak i v 
bezpečnostním listu se uvadí výstražná upozornění, bezpečnostní vyhlášky, 
postupy první pomoci a informace o skladování. Bezpečnostní listy jsou 
dostupné na naší webové stránce www.pgpro-msds.com anebo mohou být 
poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

každá skúsenosť sa počíta ™

Návod k použití  
a dávkování

• Upravte dávkování podle 
místní tvrdosti vody a úrovně 
znečištění Vašeho prádla podle 
pokynů uvedených v návodu na 
dávkování na obalu.

• Pro dosáhnutí optimálních 
výsledků umístěte nejdříve tabletu 
do bubnu před tím, než pračku 
naplníte. Zvýšíte tím maximální 
rozpustnost.

• Nepoužívejte na vlnu  
a hedvábné textilie. 

• Není vhodný na ruční praní.

• Není vhodný na předpírku.

Kde ho nepoužívat

Každá zkušenost se počítá. ™

1 praní:


