
ProCare Shine: 
Täydellisesti räätälöidyt astianpesuaineet ja huuhtelukirkasteet

Miele Professional. Immer Besser.



Sopiva pakkauskoko joka tarpeeseen

ProCare Shine 10 A

• Emäksinen nestemäinen 
pesuaine

• Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
• Erityisen hyvä puhdistusteho, 

poistaa itsepintaisen tärkkelys- 
tai proteiinipitoisen lian sekä 
tee- ja kahvijäämät tehokkaasti

• Ei sovellu alumiinille ja hopealle

ProCare Shine 10 GC

• Emäksinen nestemäinen 
pesuaine

• Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
• Tuotteelle on myönnetty EU- 

ympäristömerkki (DE/038/063)
• Yleiskäyttöinen, hyvä puhdis-

tusteho (itsepintaisiin kahvi- ja 
teejäämiin suosittelemme Pro-
Care Shine 10 A:ta, koska sen 
valkaisuteho on parempi)

• Sopii etenkin lasien pesuun
• Sopii alkalinkestäville astioille, 

myös hopealle

ProCare Shine 10 MA

• Lievästi emäksinen nestemäi-
nen pesuaine

• Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
• Yleiskäyttöinen, sopii kevyen ja 

keskivaikean lian poistoon
• Erittäin helppo käsitellä

ProCare Shine 11 OB

ProCare Shine 12 GC

• Jauhemainen pesuaine
• Pakkauskoot 2 ja 6 kiloa
• Erityisen hyvä puhdistusteho, 

poistaa itsepintaisen tärkkelys- 
tai proteiinipitoisen lian sekä 
tee- ja kahvijäämät tehokkaasti

• Pesuainetabletit
• Pakkauskoko 80 tablettia
• Yleiskäyttöinen, sopii kevyen ja 

keskivaikean lian poistoon
• Erityisen helppo käyttää vesiliu-

koisen suojakalvonsa ansiosta
• Tuotteelle on myönnetty EU- 

ympäristömerkki (AT/038/006)

ProCare Shine 40 GC

• Nestemäinen huuhtelukirkaste
• Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
• Tuotteelle on myönnetty EU- 

ympäristömerkki (DE/038/066)
• Yleiskäyttöinen
• Vaahdonmuodostusta vähen-

tävä

ProCare Universal 61

• Elvytyssuola integroituun  
vedenpehmentimeen

• Pakkaus 6 kiloa

ProCare Shine -sarjan astianpesuaineet ja huuhtelukirkasteet on suun- 
niteltu käytettäviksi erityisesti Mielen ammattikäyttöisissä astianpesu-
koneissa. Tarkkaan harkitun, varta vasten Miele Professional koneisiin 
ja pesuohjelmiin kehitetyn koostumuksensa ansiosta ne mahdollistavat 
ammattimaisen astiainhuollon, kohtelevat konettasi hellävaraisesti, 
vakuuttavat taloudellisuudellaan ja hurmaavat hohtavilla tuloksillaan. 

• Täydellisen yhteensopivia Miele Professionalin pesujärjestelmien 
kanssa

• Testatusti yhteensopivia koneiden kanssa
• Ensiluokkaisia puhdistustuloksia luonnonvaroja tuhlaamatta
• Nestemäiset astianpesuaineet automaattiseen annosteluun
• Jauhemaiset astianpesuaineet ja tabletit manuaaliseen annosteluun

Säälimättömiä likaa kohtaan, hellävaraisia materiaaleille
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ProCare Shine 40

• Nestemäinen huuhtelukirkaste
• Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
• Yleiskäyttöinen
• Sopii etenkin laseille


