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Proszek do prania Ha-Ra Saponella Color  

Dawkowanie i stosowanie: 

Twardość wody Stopień zanieczyszczenia 
łagodny zwykły silny 

miękka 25 ml 35 ml 70 ml 

średnia 35 ml 45 ml 80 ml 
twarda 45 ml 60 ml 120 ml 

Pranie ręczne: 20 ml w 10 l wody  

Wsad do pralki: 4,5 kg suchej bielizny 

Proszek do prania delikatnych i kolorowych prań w pralce. Zakres temp. 20-95 °C. Przeznaczony 
zarówno do użytku domowego i przemysłowego. 

Sprawdź instrukcję dozowania. Napełnij miarkę (Dozownik do Saponelli) właściwą ilością proszku. 
Wsyp do komory dozującej. Nastaw pralkę zwracając uwagę na instrukcję producenta urządzenia. 

Rada: 
Przechowuj proszek w suchym i dobrze zamkniętym opakowaniu. Właściwie przechowywany proszek 
może być używany przez co najmniej dwa lata. 
 
Zwracaj uwagę na instrukcje pielęgnacyjne na swoich tekstyliach. Nowe kolorowe tkaniny mogą 
farbować. Dlatego należy sprawdzić trwałość kolorów, początkowo piorąc je oddzielnie w temperaturze 
max. 40° C. Nie nadaje się do wełny i jedwabiu. Dla wygodniejszego przechowywania proszku możesz 
nabyć specjalny pojemnik. 
 
Uwaga:  

• do prania wełny, jedwabiu, odzieży sportowej z membraną użyj uniwersalnego koncentratu 
Ha-Ra  Płyn Pielęgnacyjny 500ml 

• do wstępnego zapierania plam użyj także  uniwersalnego koncentratu Ha-Ra  Płyn 
Pielęgnacyjny 500ml 

• do wyczyszczenia pralki użyj Kalkex-u Ha-Ra (100% naturalnego kwasu cytrynowego) 
 

Proszek do prania Ha-Ra Saponella Color  ekologiczny, mocny, wysokowydajny 

Wysoce skoncentrowany skład bez wypełniaczy: do 137 prań 
• Przyjazny dla środowiska dzięki naturalnej bazie mydła 
• Zapewnia długotrwałe wyraziste kolory 
• Ze steatytem do delikatniejszych prań (zmiękcza) 
• Innowacyjny system 5-enzymów do usuwania plam nawet przy niskich temperaturach prania 
• Łatwo biodegradowalny. Odpowiedni dla osób z alergiami i wrażliwą skórą 
• Idealny do prania wszystkich ścierek, mopów i rękawic Ha-Ra 

 
Worki foliowe są przyjazne dla środowiska (nadają się do recyklingu). Są wodoodporne 
ale przepuszczają powietrze. Dzięki temu proszek nie wilgotnieje i nie ulega zbryleniu. 
 
Składniki:  
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, anionowych środków powierzchniowo 
czynnych, substancji zapachowych 
Opakowanie worek. Waga: 3 kg 


