
Rodzaj Proszki uniwersalne Proszek do pra-
nia kolorowego

Nazwa Ariel Persil Rex Bonux Vizir

M-Zim 5 Gold Plus Spring Flower Automat Active Absolute Color

Producent Procter & Gamble Henkel Henkel Procter & Gamble Procter & Gamble

Średnia cena 24 zł 18 zł 15 zł 15 zł 20 zł

Wielkość opakowania 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

Zalecane średnie dozowanie 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Na ile prań wystarcza opakowanie 20 20 20 20 20

Średni koszt jednego prania 1,20 zł 0,90 zł 0,75 zł 0,75 zł 1 zł

SKUTECZNOŚĆ PRANIA 70% dobry (3,9) dobry (3,7) dostateczny 
(3,3)

dostateczny 
(3,0)

dostateczny 
(3,0)

Szary brud (sadza, węgiel, łój) db dost dost dost dost

Tłuste plamy (masło, oliwa, szminka) dost dost dost dost dost

Plamy z białka (mleko, czekolada, krew) bdb db db dost db

Plamy ze skrobi (ryż, kukurydza, sos 
sałatkowy) db db dost dost db

Plamy pochodzenia roślinnego (jagody, 
kawa, wino, trawa) db db db dost mrn

SZARZENIE MATERIAŁU 15% dostateczny 
(3,1)

dostateczny 
(3,2) mierny (2,4) mierny (1,7) niedostatec-

zny (0,5)

OCHRONA MATERIAŁU 15% dostateczny 
(3,4)

dostateczny 
(3,4) dobry (3,5) dobry (3,8) dobry (3,8)

Uszkodzenia mechaniczne db db db db db

Uszkodzenia chemiczne db db dost dost dost

Osad mineralny dost db db db bdb

Ochrona kolorów dost dost dost dost db

WŁAŚCIWOŚCI EKOLOGICZNE 0% db dost dost db dost

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 100% dobry (3,7) dobry (3,6)
dostateczny 

(3,2)
dostateczny 

(2,9)
dostateczny 

(2,8)

Test współfinansowany przez Komisję Europejską.

Wyniki dotyczą badanych próbek proszków. 

Klucz do oznaczeń w teście: bardzo dobry (bdb) = 5,5-4,5; dobry (db) = 4,4-3,5; dostateczny (dost) = 3,4-2,5; mierny (mrn) = 
2,4-1,5; niedostateczny (ndost) = 1,4-0,5. Przy takiej samej ocenie, kolejność produktów alfabetyczna.
Dane procentowe = udział w końcowej ocenie jakości.



Nazwa ARIEL

Miejsce zakupu proszku Rumunia Litwa Słowenia Węgry Belgia Cypr Czechy Polska Francja Niemcy

Zalecane średnie dozowanie 100 g 100 g 100 g 100 g 95 g 100 g 100 g 100 g 95 g 75 g

SKUTECZNOŚĆ PRANIA 70% dobry (4,1) dobry (4,1) dobry (4,1) dobry (4,1) dobry (3,7) dobry (4,0) dobry (4,0) dobry (3,9) dobry (3,7) dobry (3,7)

SZARZENIE MATERIAŁU 15% dostateczny (2,8) dostateczny (2,8) dostateczny (3,0) dostateczny (3,0) dostateczny (3,3) dostateczny (2,9) dostateczny (2,8) dostateczny (3,1) dostateczny (3,1) dostateczny (3,2)

OCHRONA MATERIAŁU 15% dobry (3,6) dostateczny (3,1) dostateczny (3,3) dostateczny (3,4) dobry (3,6) dostateczny (3,1) dostateczny (3,4) dostateczny (3,4) dobry (3,5) dostateczny (3,3)

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 100% dobry (3,9) dobry (3,8) dobry (3,8) dobry (3,8) dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,6) dobry (3,5)

Nazwa PERSIL

Miejsce zakupu proszku Niemcy Węgry Belgia Czechy Polska Rumunia Słowenia Litwa

Zalecane średnie dozowanie 85 g 100 g 85 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

SKUTECZNOŚĆ PRANIA 70% dobry (3,7) dobry (3,8) dobry (3,7) dobry (3,6) dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,6)

SZARZENIE MATERIAŁU 15% dostateczny (3,3) dostateczny (3,3) dostateczny (3,3) dobry (3,5) dostateczy (3,2) dostateczny (3,3) dostateczny (3,1) dostateczny (3,1)

OCHRONA MATERIAŁU 15% dobry (3,7) dobry (3,5) dobry (3,7) dostateczny (3,3) dostateczny (3,4) dostateczny (3,4) dostateczny (3,4) dobry (3,5)

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 100% dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,6) dobry (3,6) dobry (3,6) dobry (3,6) dobry (3,6) dobry (3,5)

Nazwa BONUX

Miejsce zakupu proszku Litwa Rumunia Słowenia Węgry Francja Belgia Czechy Polska

Zalecane średnie dozowanie 100 g 100 g 100 g 100 g 68 g 68 g 100 g 100 g

SKUTECZNOŚĆ PRANIA 70% dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,7) dostateczny (3,1) dostateczny (3,1) dostateczny (3,0) dostateczny (3,0)

SZARZENIE MATERIAŁU 15% mierny (1,9) mierny (1,9) mierny (1,8) mierny (1,8) mierny (2,0) mierny (2,0) mierny (1,8) mierny (1,7)

OCHRONA MATERIAŁU 15% dobry (3,8) dobry (4,1) dobry (4,0) dobry (3,6) dobry (3,9) dobry (3,9) dobry (3,7) dobry (3,8)

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 100%
dobry 
(3,5)

dobry 
(3,5)

dobry 
(3,5)

dobry 
(3,5)

dostateczny 
(3,2)

dostateczny 
(3,1)

dostateczny 
(2,9)

dostateczny 
(2,9)

Nazwa REX

Miejsce zakupu proszku Słowenia Czechy Polska Rumunia Węgry

Zalecane średnie dozowanie 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

SKUTECZNOŚĆ PRANIA 70% dostateczny (3,4) dostateczny (3,3) dostateczny (3,3) dostateczny (3,3) dostateczny (3,4)

SZARZENIE MATERIAŁU 15% mierny (2,4) dostateczny (2,5) mierny (2,4) mierny (2,2) mierny (2,3)

OCHRONA MATERIAŁU 15% dobry (3,7) dobry (3,7) dobry (3,5) dobry (3,7) dobry (3,5)

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 100%
dostateczny 

(3,3)
dostateczny 

(3,2)
dostateczny 

(3,2)
dostateczny 

(3,2)
dostateczny 

(3,2)

Wyniki dotyczą badanych próbek proszków. 
Klucz do oznaczeń w teście: bardzo dobry (bdb) = 5,5-4,5; dobry (db) = 4,4-3,5; dostateczny (dost) = 3,4-2,5; mier-
ny (mrn) = 2,4-1,5; niedostateczny (ndost) = 1,4-0,5. Przy takiej samej ocenie, kolejność produktów alfabetyczna.
Dane procentowe = udział w końcowej ocenie jakości.
Test współfinansowany przez Komisję Europejską.
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