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 הכביסה לסוכת ״רך׳ של

הכביסה ומכונת
.1
אחד + דטרגנטים סוגי שלושה

 דטרגנטים: סוגי שלושה יש ב״רן"
 שומנים. להסרת מיועד — אחד
 צמחיים. כתמים להסרת — אחד
 מחלבונים, כתמים להסרת—אחד

 הנגרם לכלוך להסרת — נוסף ואחד
מדם... ואפילו מתה מקקאו, מיין,

.2
מים ריכוך פעולת
 הם ב״רן״ שהכנסנו נוספים חומרים

 מי את לרכך המיועדים פוספטים,
 יעילות הגברת ומאפשרים הכביסה
הכביסה.

,3
חלודה כתמי דחיית

 חלודה, כתמי דוחה ב״רן״ מיוחד חומר
 הכביסה. ובמכונות בצנרת הנוצרת

 לה נותן ולא אותה, מפרק זה חומר
הבד. עם במגע לבוא סיכוי

. 4
בצוארונים מיוחד טיפול
 על מתהוים עקשניים זיעה כתמי

 השחי. בית ובאיזור הצוארון
 את המסיר פעיל חומר — ב״רן"

 האיזור בשפשוף צורך ללא הלכלוך,
הכביסה. לפני

.5
לכלוך של חוזרת שקיעה מניעת

 של משקע מתהווה הכביסה במי
 הכבסים. מן הנפלט לכלוך,
 שהוספנו - 01^10 — מיוחד חומר

 לכלוך שקיעת מונע הכביסה, לאבקת
הבגדים. על זה

♦6
מלח של אחד גרגר אף אין ב״רן״
 חלקי להחלדת גורם כידוע, המלח,
הכביסה. מכונת

מלח! של אחד גרגר אף אין ב״רן״ לכן,

,7
 בככיסה הלכנה, פעולת

גבוהות בטמפרטורות
 ״רן׳/ הכביסה באבקת מיוחד פיתוח

 עם רק הפועל הלבנה, חומר הוא
 גבוהות בטמפרטורות המכונה הפעלת
 צורך שאין כך ומגבות). לבנים (כביסת
 נגיסה ״רך־אבקחיקרה! הלבנה אבקת ולקנות

ממלח חוץ הבל בה שיש

הבד צבעי רענון
 צבעי את מרענן ב״רן״, נוסף חומר

הבגדים:
 לבך—והלבן יותר, אדום — האדום

יותר.
 הבגד רבות, כביסות לאחר שגם כך

חדש. נראה

 של תקיגה פעולה הבטחת
המכונה

 המפריעות רבות, כביסה אבקות ישנן
 הכביסה. מכונת של התקינה לפעולתה

 ב״רן", הקיימים מהחומרים אחד
 התוף משטח על מגן שכבת ליצור מיועד

קורוזיה. יצירת ולמנוע

פתיחת לפני גושים יצירת מניעת
האריזה
 בגושים, נתקלת את רבות באבקות

 הראשון השימוש לפני עוד שנוצרו
באבקה.

 מיוחד, פיתוח לאחרונה יישמנו ב״רן״
 סינון. תהליך עוברת האבקה לפיו
 המסרבים אבקה, גושי תפגשי שלא כדי

 האריזה. מן לצאת
ל״רן״. מיוחד פיתוח—זה גם

ומרענן עדין בושם
 כל־כך החשוב ו״נקי״, עדין בושם ל״רן״

הנקיון. לתחושת

 , כביסה ״רך־אבקת
בגתממלח חוץ הכל בה שיש
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