Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

Nový a vylepšený
Ariel ALFA
udržuje původní bělost*,
dokonce i po 50 vypráních.

Velká většina prádla praného v komerčních prádelnách je bílé: ručníky, povlečení, uniformy nebo
ubrusy od různých profesionálních klientů. Komerční prádelny jsou hrdé na to, že nabízí kvalitní
služby a daří se jim udržet loajalitu klientů v prostředí, které je ve zvyšující se míře konkurenční.
To znamená včasné dodání prádla, které zůstává trvale čisté a zachovává si stálou bělost.
Jak bílé kusy zašednou / zežloutnou?

S některými pracími prostředky
můžete z pračky vytáhnout různé
kusy prádla ze stejné várky s
odlišnými odstíny bílé. Záleží
na tom, kolikrát se praly. Po
složení prádla do komínku a jeho
doručení klientovi může vzniknout
dojem zebry, který může být
vnímaný jako znak špatné kvality.

Pokud
prací
prostředek
neposkytuje
dostatečnou čisticí sílu, nedochází k úplnému
odstranění všech nečistot a špíny. V průběhu
času dochází k hromadění nečistot a špíny, což
vede k zašednutí nebo zežloutnutí prádla.
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Hlavní konkurenční prací prostředek

Nový Ariel Alfa White Max udržuje původní bělost, dokonce i po 50 vypráních.

*rozdíl v bělosti začíná být pro spotřebitele zaznamenatelný až od hodnoty -5 GG

Ověřený. Jednoduchý. Účinný.
Vylepšujeme každý krok procesu praní kombinací nových technologií:
Lepší udržení bělosti
Nové složení pracího prostředku na bílé prádlo Ariel
Alfa bylo vylepšeno, aby pralo bílé prádlo dokonce
ještě důkladněji. Obsahuje:
• Nový systém dvojího bělení, který čistí skvrny do
hloubky
• Posílený systém povrchově aktivních látek a
zvýšená hladina enzymů, které pomáhají lépe
odstraňovat zašlost
• Nová technologie, která zabraňuje zpětnému
usazování vypraných nečistot do látky a při příštím
praní pomáhá odstraňovat budoucí zněčištění.

Čaj

Čaj se systémem
jednoho bělení

Čaj se systém
dvojího bělení

Lepší obnovení bělosti
Nový prací prostředek na bílé prádlo Ariel Alfa obsahuje v porovnání s předchozí verzí 2,5krát více optických
zjasňovačů, které obnovují bělost a prádlo díky tomu vypadá déle jako nové.
Demonstrace výsledků bělosti po 50 vypráních

Test udržení bělosti
Hlavní konkurenční prací prostředek

Současný Ariel Alfa

Nový Ariel Alfa White Max

9 x lepší udržení bělosti
5 x lepší udržení bělosti

Bavlna vypraná 50krát na 60 °C s doporučenou dávkou pracího prostředku

Test obnovení bělosti
Nový kus

Hlavní konkurenční prací
prostředek po 50 praních

Jen jedenkrát opakovaně vypráno v
pracím prostředku Ariel Alfa White Max

Nový Ariel Alfa White Max obnovuje bělost o 83 % lépe v porovnání s německými standardy*.

Vyzkoušejte nový a vylepšený prací prostředek na bílé prádlo Ariel Alfa White Max se
složením pro okamžité použití, který přináší mimořádný bělicí výkon po každém praní.
Aby se k Vám klienti stále vraceli.

*RAL-GZ 992/1 po 50 cyklech v měkké vodě

