NOVINKA

Nový

společně s Lenorem Sensitive
jsou zde, aby novopečeným
rodičům pomohly připravit
pro příchod miminka

útulné prostředí.

VYTVOŘTE SVÉMU MIMINKU OD POČÁTKU I DO BUDOUCNA ČISTÉ A ÚTULNĚ HEBKÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ DÍKY
PRANÍ V NOVÉM ARIELU BABY DOPLNĚNÉM LENOREM
SENSITIVE.
Děťátko, to je radost i starost – řada
z nás potřebuje jistotu, že jsme
my i náš domov připraveni. Jako
první přijde do kontaktu s okolním
světem jemná dětská pokožka,
proto musíme zajistit, aby byly
všechny materiály, které miminko
obklopují, čisté a současně šetrné.
Nový Ariel Baby společně s Lenorem
Sensitive vám pomohou tento úkol
zvládnout.

zajišťuje stejné čisticí účinky, jaké máte u Arielu rádi,
a jeho jemné a šetrné složení propůjčí prádlu trvalou hebkost při doteku s
jemnou pokožkou. Klinické testy prokázaly, že prádlo vyprané v Arielu Baby
je k pokožce stejně šetrné jako prádlo vyprané pouze ve vodě. Díky jedinečné
kombinaci čisticích látek a aplikačnímu uzávěru odstraňuje také odolné skvrny a
zároveň dětské oblečení osvěžuje jemnou a příjemnou vůní Arielu, vůní čistoty.

,
Šetrné čisticí účinky Arielu Baby doplňuje aviváž
která pomáhá zachovávat oblečení měkké a šetrné k pokožce, neboť pronikne
do struktury vláken prádla, kterému tak dodá hebkost a hladkost.

Použití:

1.
Pokud jsou na oblečení skvrny,
nalijte Ariel Baby přímo na ně.

3.
Naplňte uzávěr doporučeným
množstvím pracího prostředku
a vložte jej do bubnu pračky nahoru
na prádlo.*

2.
Pomocí inovačního aplikačního uzávěru prací
prostředek šetrně vetřete do tkaniny, aby
bylo odstraňování skvrn účinnější.

4.

Do zásobníku na aviváž nalijte speciální
aviváž určenou pro dětské oblečení a
spusťte odpovídající prací program.

Vyzkoušejte nový prací prostředek Ariel Baby a rovněž
aviváž Lenor Sensitive, které akreditovala organizace Skin
Health Alliance (Aliance pro zdraví pokožky). Organizace
Skin Health Alliance spolupracuje s mezinárodně uznávanými dermatology, výzkumnými odborníky, vědci a firmami,
jejichž společným zájmem je podpora zdravé pokožky.
* Pokud prací prostředek dávkujete do zásobníku, může jeho část protéct ven (v závislosti na typu pračky).

