
Nowy płyn do prania

 
oraz płyn do płukania tkanin
Lenor Sensitive pomogą świeżo 
upieczonym rodzicom 
przygotować przytulne gniazdko 
na przyjęcie maluszka.

Zadbajcie o to, by rodZinne gniaZdko było 
cZyste i prZytulnie miękkie dla WasZego 
maleństWa już od jego pierWsZych chWil  
na śWiecie. pomogĄ Wam W tym noWy płyn  
do prania ariel baby oraZ płyn do płukania 
tkanin lenor sensitive. 

Dziecko to ogromna radość dla całej 
rodziny. Pragniemy zapewnić mu jak 
najlepsze warunki, dlatego chcemy 
mieć pewność, że nasze rodzinne 
gniazdko jest dobrze przygotowane  
na przyjęcie nowego członka rodziny.  
A ponieważ delikatna skóra 
niemowlęcia jako pierwsza ma kontakt 
z czynnikami zewnętrznymi, musimy 
upewnić się, że materiały, które ją 

otulają są nie tylko czyste, ale również 
delikatne. Nowy płyn Ariel Baby 

oraz Lenor Sensitive pomogą 
nam odpowiednio zadbać  

o skórę maleństwa.

NOWOŚĆ

 
újdonsült szülőknek! 

Készítsd elő 
a családi fészket
kisbabád érkezésére!



 zapewnia czystość Ariel, którą uwielbiamy, ale  
w łagodnej formule opracowanej po to, by zachować delikatność ubrań  
w kontakcie ze skórą dziecka. Jak dowiodły testy kliniczne, ubranka wyprane  
w płynie Ariel Baby są tak przyjemne dla skóry jak ubrania prane w samej 
wodzie. Dzięki odpowiedniemu połączeniu składników piorących i specjalnej 
nakrętce do pocierania plam usuwa również uporczywe zabrudzenia, 
dodatkowo zapewniając ubrankom Twojego dziecka łagodny i delikatny 
zapach czystości. 

  uzupełnia delikatne pranie w płynie Ariel Baby  
– wygładza włókna tkanin i w ten sposób pomaga zachować miękkość ubranek 
oraz ich delikatność dla skóry.

Sposób  
użycia:

W przypadku widocznych plam 
nalej Ariel Baby bezpośrednio 

na zabrudzenie.

Delikatnie potrzyj tkaninę innowacyjną 
nakrętką, aby zwiększyć skuteczność 

usuwania plamy.

Wlej do nakrętki zalecaną ilość 
środka piorącego i włóż ją do bębna 

pralki, umieszczając na rzeczach 
przeznaczonych do prania.* 

Wlej do przegródki specjalny płyn 
do płukania, przeznaczony dla dzieci 

i wybierz program odpowiedni 
do prania ubranek niemowlęcych.

Wypróbuj nowy płyn do prania Ariel Baby i płyn do 
płukania tkanin Lenor Sensitive – produkty zatwierdzone 
przez organizację Skin Health Alliance, która współpracuje  
z międzynarodowym zespołem dermatologów, badaczy, 
naukowców i przedstawicieli branży połączonych 
wspólnym celem, jakim jest dbanie o zdrowie skóry. 
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*  Gdy środek piorący jest dozowany z szufladki w pralce, pewna jego ilość może pozostawać w przegródce  
(w zależności od modelu urządzenia).


