
Biely textil môže zožltnúť pôsobením slnečného svetla, zosivieť praním alebo sa 
zafarbiť pri spoločnom praní s inými farebnými textíliami, ľahko sa zašpiní a je citlivý 
na vznik škvŕn. HG "belší než biely bieliaci prostriedok s odstraňovačom škvŕn" je 
jedinečný a špeciálny prací prostriedok s aktívnym kyslíkom, ktorý vyrieši všetky 
tieto problémy! Zabraňuje zožltnutiu a odstraňuje ho. Pri zosivení a zafarbení sa 
vďaka vylepšenej receptúre s ešte silnejším účinkom pri praní docieli, že špina a 
škvrny zmiznú ako sneh na slnku, a to aj pri nižších teplotách. 

Návod na použitie: Vnútorná strana uzáveru slúži ako odmerka. Na vnútornej strane 
odmerky sú rysky s rôznymi hodnotami. Pri plnení musíte odmerkou niekoľkokrát 
potriasť, aby sa prášok rovnomerne rozdelil a aby bolo možné odmerať správnu dávku. 
Pranie v práčke: Oblečenie vložte voľne do bubna práčky. Prací prostriedok dávkujte 
ako obvykle. Odmerku naplňte práškom až po značku 25 ml. Toto množstvo pridajte 
do priehradky na prací prostriedok. Nastavte teplotu hlavného pracieho programu v 
súlade s informáciami uvedenými na štítku oblečenia. Ak chcete, môžete do príslušnej 
priehradky pridať aviváž. Pri problematických škvrnách použite 40 ml prípravku. Pranie 
v rukách: Odmerku naplňte práškom až po značku 40 ml. Toto množstvo rozpusťte 
približne v 5 litroch vlažnej vody (30 až 35 °C). Oblečenie ponorte a nechajte minimálne 
2 hodiny namáčať. Po namáčaní oblečenie obvyklým spôsobom vyperte alebo dôkladne 
prepláchnite. Predpieranie: Ak je biele oblečenie také špinavé, že potrebujete použiť 
prací program s predpieraním, štandardný prací prostriedok dávkujte ako zvyčajne a 
do priehradky na prací prostriedok pridajte 25 ml prípravku HG "belší než biely bieliaci 
prostriedok s odstraňovačom škvŕn". Potom do priehradky na predpieranie pridajte 
25 ml prípravku HG "belší než biely bieliaci prostriedok s odstraňovačom škvŕn". Pri 
problematických škvrnách použite 40 ml prípravku. Spotreba: cca 24 g na jedno pranie. 
Obsah tejto nádobky vystačí približne na 16 praní v práčke alebo 10 praní v rukách. 

Upozornenie: Nádobu prepravujte a 
skladujte vo vzpriamenej polohe. 

Bílý textil může zažloutnout působením slunečního světla, zešednout praním nebo 
zabarvit se při společném praní s jinými barevnými textiliemi, rychle se špiní a je 
citlivý na vznik skvrn. HG "bělejší než bílý bělicí prostředek s odstraňovačem skvrn" 
je unikátní speciální prací prostředek s aktivním kyslíkem, který vyřeší všechny 
tyto problémy! Zabraňuje a odstraňuje zažloutnutí, zešednutí a zabarvení a díky 
vylepšené receptuře s ještě silnějším pracím účinkem docílí toho, že špína a skvrny 
zmizí jako sníh na slunci, a to i při nižších teplotách. 

Návod k použití: Vnitřní strana uzávěru slouží jako odměrka. Na vnitřní straně 
odměrky jsou rysky s různými hodnotami. Během plnění musíte odměrkou několikrát 
zatřepat, aby se prášek rovnoměrně rozdělil a bylo možné odměřit správnou dávku. 
Hlavní praní: Prádlo vložte volně do bubnu pračky. Hlavní prací prostředek dávkujte jako 
obvykle. Naplňte odměrku práškem až ke značce 25 ml. Toto množství přidejte do oddílu 
pro hlavní praní. Nastavte teplotu hlavního pracího programu v souladu s předpisem pro 
praní uvedeném na textilii. Pokud chcete, můžete do příslušné nádržky přidat aviváž. V 
případě problematických skvrn použijte 40 ml produktu. Ruční praní: Naplňte odměrku 
práškem až ke značce 40 ml. Toto množství rozpusťte přibližně v 5 litrech vlažné vody 
(30-35 °C). Prádlo ponořte a nechte minimálně 2 hodiny namáčet. Po namáčení prádlo 
obvyklým způsobem vyperte nebo pečlivě propláchněte. Předpírka: Pokud je bílé prádlo 
tak špinavé, že zvolíte prací program s předpírkou, dávkujte hlavní prací prostředek jako 
obvykle a přidejte do oddílu pro hlavní prací prostředek 25 ml produktu HG "bělejší než 
bílý bělicí prostředek s odstraňovačem skvrn". Poté přidejte do oddílu pro předpírku 
25 ml produktu HG "bělejší než bílý bělicí prostředek s odstraňovačem skvrn". V případě 
problematických skvrn použijte 40 ml produktu. Spotřeba: cca 24 g na jedno praní. Obsah 
této nádobky vystačí přibližně na 16 praní v pračce nebo 10 ručních praní.

Upozornění: Nádobu přepravujte a uskladněte ve vzpřímené poloze. 

CZ: NEBEZPEČÍ H318- Způsobuje 
vážné poškození očí. P101- Je-li 

nutná lékařská pomoc, mějte 
po ruce obal nebo štítek 

výrobku. P102- Uchovávejte 
mimo dosah dětí. P280- 

Používejte ochranné 
brýle. P305+P351+P338- 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte 

vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud 

je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. P310- Okamžitě volejte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
Obsahuje: uhličitan sodný a peroxid vodíku EINECS: 
239-707-6 SK: NEBEZPEČENSTVO H318- Spôsobuje 
vážne poškodenie očí. P101- Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102- Uchovávajte mimo dosahu detí. P280- Použite 
ochranné okuliare. P305+P351+P338- PO ZASIAHNUTÍ 
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte 
ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310- Okamžite volajte 
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 
alebo lekára. Obsahuje: Peroxouhličtan sodný EINECS: 
239-707-6

400 g

≠ bělejší než bílý bělicí prostředek s odstraňovačem skvrn ≠ belší než biely bieliaci prostriedok s odstraňovačom škvŕn

•  vylepšená receptura: ještě silnější prací účinek, a 

to i při nízkých teplotách

• bílý textil bude beze skvrn znovu bělejší než bílý 

• pro ruční praní i praní v pračce

• vystačí na 16 praní

•  vylepšená receptúra: ešte silnejší účinok pri praní 

a to aj pri nízkych teplotách

• biely textil bude bez škvŕn znovu belší ako biely 

• na pranie v rukách aj v práčke

• vystačí na 16 praní
16
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bělejší než bílýbělejší než bílýbělejší než bílý

belší než biely
bieliaci prostriedok  

s odstraňovačom škvŕn

bělicí prostředek
s odstraňovačem skvrn

Výrobce: HG International b.v. Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700
První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 
664 41 Troubsko, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 
IČO: 60740591 
Prvý distribútor SK: MOTIP DUPLI Slovakia s.r.o.,  
Kovaľská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika,  
Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

CZ: Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
SK: Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Obj. číslo výrobku: 365050127
0536500105027      2101

Biodegradable according 
to regulation 648/2004/EC

UFI:  E7EM-K10A-W10S-H78H
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Upozornění: Dodržujte vždy instrukce pro praní svého oděvu. Roztok, který 
jste použili pro ruční praní, neuchovávejte, ale okamžitě jej vylijte, protože by 
se z něj stále uvolňoval kyslík. Nemíchejte s bělicím přípravkem. Neaplikujte 
přímo na kovové povrchy, jako jsou knoflíky a zipy, ani na rezavé skvrny. 
Oděvy s kovovými uzávěry nemáčejte. Nepoužívejte na vlnu a hedvábí. 
Vzhledem k velkému množství textilních barviv na trhu nelze vždy zaručit 
požadovaný výsledek odbarvení. V případě, že máte citlivou kůži, použijte 
ochranné rukavice. • Lékařský personál může požádat o více informací o 
produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro 
uživatele je dostupný na www.HG.eu

Upozornenie: Vždy rešpektujte pokyny na štítku oblečenia. Roztok, ktorý ste 
použili na pranie v rukách neuchovávajte, ale okamžite ho vylejte, pretože 
by sa z neho stále uvoľňoval kyslík. Nemiešajte s bieliacim prípravkom. 
Neaplikujte priamo na kovové povrchy ako sú gombíky a zipsy, ani na škvrny 
od hrdze. Odevy s kovovými uzávermi nemáčajte. Nepoužívajte na vlnu a 
hodváb. Vzhľadom na veľké množstvo rôznych textilných farbív na trhu nie je 
vždy možné zaručiť požadovaný výsledok. Ak máte citlivú pokožku, použite 
ochranné rukavice. • Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o 
produkte na telefónnom čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informačný leták pre 
užívateľov dostupný na www.HG.eu

≠ bělejší než bílý bělicí prostředek  
s odstraňovačem skvrn

≠ belší než biely bieliaci prostriedok 
s odstraňovačom škvŕn
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obsahuje / obsahuje:

bělicí činidla na bázi kyslíku / bieliace činidlá na báze kyslíka > 30%

aniontové povrchově aktivní látky / aniónové povrchovo aktívne 
látky, neiontové povrchově aktivní látky, / neiónové povrchovo 
aktívne látky, fosfonáty / fosfonáty

< 5%

enzymy (protease, amylase)/enzýmy (protéase, amylase), 
optické zjasňovače / optické zosvetľovače
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