
Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

Řešení pro  
prádelny v domech  
s pečovatelskou  
službou

doporučen pro domy s pečovatelskou službou

Náš nejlepší prostředek na praní prádla.   
Odstraňuje nejodolnější skvrny  
a likviduje 99,999 % bakterií!

Odstraňování nejodolnějších skvrn a zápachu. 

Výkaly
Výkaly se skládají z proteinů, vlákniny a mazu, proto způsobují složité skvrny. Pro odstranění takového typu skvrn  
Ariel Formula Pro+ obsahuje:

• Vyšší množství různých enzymů, které rozloží skvrnu od výkalů.

•  Trojitý systém povrchově aktivních látek, který odstraňuje nečistoty a uzavírá je do suspenze obsažené  
v prací lázni.

Zdraví a bezpečí obyvatel je klíčovou prioritou domů s pečovatelskou službou. Začíná ujištěním, že je oblečení  
a ložní prádlo obyvatel vždy bezchybně čisté a hygienické.

Domy s pečovatelskou službou musí často čelit nejodolnějším a nejzávažnějším skvrnám, například od krve, výkalů, 
dezinfekčních prostředků a tělesných nečistot. Tyto skvrny nejen patří mezi ty nejhůře odstranitelné, mohou také 
představovat zdroj vývoje bakterií, což může v průběhu času vést k zápachu či k epidemiím.

Proto P&G Professional doporučuje domům s pečovatelskou službou prací prostředek Ariel Formula 
Pro+. Je to prostředek s naším nejlepším složením, který je navržen speciálně pro odstraňování 
nejodolnějších skvrn a likvidaci 99,999 % bakterií!

Od výrobců

Každá zkušenost se počítá.



Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

Krev
Krev je obzvláště těžké odstranit, protože se rychle sráží a vytváří síť, která zachycuje krvinky do tkaniny:

•  Větší množství vysoce koncentrovaného enzymu subtilisinu v pracím prostředku Ariel Formula Pro+ pomáhá 
rozložit krvinky.

• Silné bělicí činidlo skvrnu od krve také okysličuje, aby tak pomohlo skvrnu odbarvit a rozložit ji.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Skvrna od krve vypraná  
v Arielu Formula Pro+

Skvrna od výkalů vypraná  
v Arielu Formula Pro+

Skvrna od dezinfekčního prostředku vypraná  
v Arielu Formula Pro+

Před Po Před Po Před Po

Naše aktivní dezinfekční látky jsou peroxid vodíku a kyselina peroctová. Likvidují mikroorganismy oxidací a rozkládají 
strukturu buněčné membrány.

Ariel Formula Pro+ zabezpečuje dezinfekci v souladu s evropskými normami:
•  Splňuje podmínky schválené společnostmi VAH (Německo), ÖGHMP (Rakousko) za dále uvedených podmínek:  

praní na 60 °C, 4 g/l, doba působení 15 minut, poměr prádla a vody je 1:5.

•  Splňuje baktericidní účinky podle normy EN1276 pro MRSA (Methicilin-rezistentní zlatý stafylokok), Psuedomonas 
Aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus Hirae při praní na 40 °C, 2 g/l, doba působení 15 minut; pro zlatého 
stafylokoka (Staphylococcus Areus) při praní na 40 °C, 1 g/l, doba působení 15 minut.

•  Splňuje účinky na kvasinky podle normy EN1650: pro Candida Albicans při praní na 60 °C, 0,5 g/l,  
doba působení 15 minut.

Dezinfekce likvidací 99,999 % bakterií.

Praní do hloubky, dokonce i na mikroskopické úrovni.
Složení Ariel Formula Pro+ obsahuje naše nejkoncentrovanější čisticí ingredience. Poskytuje čištění do hloubky  
a zajišťuje, že vyprané oblečení je “skutečně” čisté, ne pouze “čisté na pohled”, aniž by došlo k poškození tkaniny.

Skvrna od čaje Vypraná skvrna od čaje pozorovaná 
prostým okem za normálního světla

Vypraná skvrna od čaje pozorovaná ve 
zvětšení pod light boxem.

Konkurenční prací 
prostředek bez 

hygienického účinku

Konkurenční prací 
prostředek bez 

hygienického účinku

Ariel Formula 
Pro+

Ariel Formula 
Pro+

Každá zkušenost se počítá.


