
Bezpečný
• Od výrobců Ariel - jedničky na trhu 
• Posílená formule pro profesionální použití 

se silnějšími složkami v porovnání   
s výrobkem Ariel na domácí použití   

Jednoduchý
• Posílená formule pro profesionální použití se 

silnějšími složkami v porovnání s výrobkem 
Ariel na domácí použití

• S technologií Anti-Residue pomáhá 
předcházet usazování zbytků prášku na 
tkaninách a snížit potřebu opětovného praní

Účinný
• Pro dosažení vynikajících výsledků praní 

jsou použité vysoce výkonné příměsi a 
patentované technologie P&G, které zajišťují 
odstraňování odolných skvrn, zářivou  
bělost a dlouhotrvající svěžest

• Účinný při praní už při 20 °C teplotě

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Prací prášek   
Ariel Professional Regular
Profesionální prací prostředek, který je navržený tak, aby už při prvním 
praní zabezpečoval 5-hvězdičkové výsledky. Vyznačuje se vynikající 
schopností odstraňovat skvrny, hloubkovým čištěním, zářivou bělostí 
vypraného prádla, svěží vůni a to i při praní v nízké teplotě.

9,1 kg = 140 praní

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Ariel Professional

Každá zkušenost se počítá.™

Vaši hosté budou spokojení

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

Optimalizujte své provozní 
náklady

100

Vysoká účinnost pracího prostředku 
Ariel Professional Regular Vám pomáhá 
optimalizovat celkové provozní náklady (snižuje 
frekvenci výměny prádla, snižuje spotřebu   
vody ...) a šetřit Vaše peníze.

Starejte se o své zaměstnance

Ariel Professional Regular pomáhá šetřit čas  
a úsilí Vašich zaměstnanců, kteří nemusí prát 
prádlo opakovaně, aby se zbavili odolných skvrn.

Přispějte k udržitelnějšímu 
rozvoji

Účinné praní už při teplotě 20 °C Vám pomáhá 
šetřit spotřebu vody a elektrické energie.



Technický popis

Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace

Bezpečnostní opatření

Kde ho používat

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

dodržujte pokyny k praní uvedené na etiketách prádla. 
• Může se používat při všech úrovních tvrdosti vody. Nastavte 

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

• Může se použít do předpírky.

• EAN kód: 8001090382665 (9,1 kg)
• Vzhled: Bílý prášek se zelenými  

mýdlovými kousky a barevnými částicemi
• Vůně: Prášek s přidanou vůní
• pH (10%): 10,7

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Ujistěte se, že před použitím tohoto produktu si Vaši zaměstnanci 
přečetli a porozuměli jeho popisu na etiketě a Vašemu posudku COSHH 
(posudek chemického rizika v EU). Na etiketě se nachází návod k použití 
a jak na etiketě, tak i na bezpečnostním listu, jsou uvedeny výstražné 
upozornění, bezpečnostní prohlášení, postupy první pomoci a informace 
o skladování. Bezpečnostní listy jsou dostupné online na naší webové 
stránce www.pgregdoc.com, nebo je můžete získat u Vašeho 
distributora. 

Každá zkušenost se počítá.™

Vysoce účinné složení, které skvěle odstraňuje a čistí i ty nejnáročnější 
skvrny, se kterými se profesionálové často setkávají. 

Enzymový systém působí 
na skvrny... 

...a štěpí je na menší části. Povrchově aktivní látky díky tomu jednodušeji 
rozpouštějí a odstraňují skvrny. 

Návod k použití a dávkování  

Dávkování přizpůsobte 
tvrdosti vody ve vaší lokalitě 
a úrovni znečištění prádla 
podle doporučení v návodu 
na dávkování. 

30°C20°C 40°C 60°C 95°C

Měkká voda 75 ml

extra
53 ml

extra
100 ml

Předpírání 

+
53 ml

127 ml

100 ml 148 ml

127 ml 175 ml

Středně tvrdá voda 

Tvrdá voda

4-5
kg 6-10 kg >10 kg

65 g
=

± 100 ml

• Nepoužívejte na vlnu a hedvábné textilie. 
Pro vlnu a hedvábí doporučujeme použít prací 
prostředek speciálně určený pro tyto materiály.

Kde ho nepoužívat


