
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Lenor Professional

• Od renomovaného výrobce značky Lenor.
• Posílená formule pro profesionální
použití zajišťuje hebká a svěží vlákna i po sušení v 
sušičce.

• Ergonomická láhev s odkapávacím uzávěrem, 
který umožňuje jednoduché dávkování Vašim 
zaměstnancům.

• Obsahuje speciální technologii jemnosti, která 
chrání vlákna před poškozením a prodlužuje jejich 
životnost.
• Poskytuje extra jemnost a nadýchanost v po- 
rovnání s účinkem samotného čisticího 
prostředku.
• Vyvinutý k dosažení dlouhotrvající svěžesti
Vašeho profesionálního prádla.
• Účinný i po použití sušičky.
• Redukuje výskyt statické přilnavosti.
• Zajišťuje jednodušší žehlení prádla.

Vaši hosté budou spokojení     
Zážitek z měkkého, nadýchaného a příjemně voní-
cího prádla Vám může pomoci vylepšit Vaše hodno-
cení a recenze, a zvýšit Vaše zisky v podnikání.

Minimalizujte své celkové
provozní náklady  

100

Prvotřídní složení Lenoru Professional Vám může 
pomoci snížit frekvenci výměny prádla a tím Vám 
pomůže ušetřit náklady na Vaše podnikání.

Starejte se o své zaměstnance 

Lenor Professional zajišťuje prádlu skvělou svěžest 
při každém praní tak, abyste se vyhnuli praní opě-
tovnému a ušetřili tak čas svých zaměstnanců. Pro 
Vaše zaměstnance je také bezpečný a snadno se 
používá, což znamená také úsporu času a nákladů 
na jejich zaučení.

Každá zkušenost se počítá.™

Aviváž - Sensitive 4.75 L

Lenor Professional

Profesionální aviváž, která zjemňuje prádlo, odstraňuje zápa-
chy a zároveň zabezpečuje dlouhotrvající svěžest a hebkost. 

Přispějte k trvale
udržitelnému rozvoji          

Technologie aviváže Lenor Professional pomáhají 
prodloužit životnost tkanin a koncentrované složení 
pomáhá redukovat narůstání odpadu z obalů.



Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace

Lenor  obsahuje 
změkčující mikro 
kapsle, které během 
praní pronikají hluboko 
do vlákna.

Lenor Professional obsahuje inovativní technologie změkčování a je zároveň jemný k 
citlivé pokožce. Jeho jedinečné složení bylo schválene aliancí Skin Health Alliance.

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kdy prostředek používat

Návod k použití a dávkování

Kdy prostředek nepoužívat

Technický popis Bezpečnostní opatření!

• Bezpečný pro všechny typy bílého i barevného prádla.
• Může se používat při teplotách od 20°C do 95°C.
• Vždy dodržujte pokyny pro praní uvedené na štítku tkaniny.

• Nepoužívejte na dětské ložní prádlo ani oděvy 
označené ako ohnivzdorné, můžete tím snížit 
jejich odolnost vůči ohni.                   

• Na oděvech vyrobených z jemných materiálů 
(např. flees, velur, žinylka).

Používejte v u posledního máchání prádla.
                                                                                             
Dodržujte správné dávkování. Při nadměrném dávkování se 
může zvýšit hořlavost tkanin.

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 jak na etiketě, tak na
bezpečnostním listu jsou uvedeny výstražné symboly, bezpečnostní vyhlášky, 
postupy první pomoci a informace o skladování. Bezpečnostní listy jsou dos-
tupné online na naší webové stránce www.pgregdoc.com anebo mohou být
poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

• EAN kód:           8001841924182
• Popis:           Bílá tekutina
• Vůně:            Příjemná vůně
• pH (neředěný):          2,90 – 3,50
• Hustota:           0,998 – 1,000 g/ml
• Rozpustnost ve vodě:    Vysoká

Změkčující mikro kapsle 
lubrikují vlákno a re-
dukce tření pomáhá
chránit textilie před 
opotřebením.

DÁVKOVÁNÍ

Dávkování na 1 kg suchého prádla 
(1kg = 5 ml)


