
Průvodce projektem



Tvůj projektový balíček 
s Jar okamžitá pěna

Pro Tebe:

•  1x Jar okamžitá pěna 375ml
•  1x náhradní náplň 
•  trndkuchařka s recepty
•  Průvodce projektem

Pro Tvoje přátele:

•  3x Jar okamžitá pěna 375ml
•  1x dotazníky průzkumu trhu



1. UVAŘ NĚCO DOBRÉHO 

Nech se inspirovat recepty 
z trndkuchařky a připrav oběd 
nebo večeři pro své přátele 
a rodinu!

2. ZACHYŤ #JAROVANI

Natoč nebo vyfoť, jak 
s Jarem blezkurychle zatočíš 
se špinavým nádobím a volný 
čas využij pro chvíle s rodinou 
nebo přáteli.

3. SDÍLEJ ONLINE

Poděl se o svoje dojmy z Jar 
okamžitá pěna na sociálních 
sítích a doporuč ji ostatním.

4. UDĚLEJ PRŮZKUM TRHU

Představ Jar okamžitá pěna 
ostatním, rozdej vzorky a sbírej 
zpětnou vazbu!



Revoluční pěna na mytí nádobí Jar má silné odmašťovací účinky, takže nádobí umyjete 
rychle a snadno. Už není nutné namáčet a mačkat houbičku, aby se vytvořila pěna – pěna 
se nanáší rovnou na houbičku a může okamžitě pracovat na tom, aby bylo nádobí zářivě 
čisté!

4 vlastnosti pro dokonale čisté nádobí:

Objev pěnu na mytí 
nádobí Jar

*v porovnání s Jarem Sensitive 

Okamžitá pěna připravená ihned k použití

Jedním zmáčknutím pumpičky se vytvoří pěna připravená 
ihned k použití. Nemusíte přidávat žádnou vodu: pěna je vše, 
co potřebujete pro rychlé odstranění mastnoty z nádobí!

1. 

Úžasná síla při odstraňování mastnoty

Už  žádné namáčení připálených pánví přes noc. Mastnota 
a nečistoty získávají díky účinné síle Jaru rovnocenného 
soupeře. Pěna na mytí nádobí Jar zanechává nádobí  
pokaždé čisté a bez poskvrnky. 

2. 

Dokonalý  pro odstraňování odolných zbytků 
jídla a připálené mastnoty

Díky účinnému složení je pěna na mytí nádobí Jar ideální pro 
odstraňování odolných zbytků jídla a připálené mastnoty.

3. 

Až 2x déle trvající síla proti mastnotě*

Jedno zmáčknutí pumpičky stačí na umytí více nádobí a vaše 
lahev Jaru tak déle vydrží.

4. 

1. 



Jar okamžitá pěna umožňuje rychlé a pohodlné mytí nádobí, aby  si každý mohl vychutnat 
delší chvíle se svými dětmi, rodinou a přáteli namísto trávení času starostí o kuchyni.

OTOČ PUMPIČKOU ZMÁČKNI PUSŤ SE DO MYTÍ!

Pro rychlé a pohodlné 
mytí nádobí

PŘIPRAVIT, POZOR, TEĎ!

1. 2. 3. 



Setkání s přáteli nebo rodinou je radostnou událostí a Jar okamžitá pěna je tu od toho, aby 
zatočila s mastnotou a poskytla mycí sílu, na kterou se můžete spolehnout. Díky ní bude 
úklid kuchyně po dobré večeři hračka!

Zúčastni se naší výzvy, pozvi rodinu nebo přátele na jeden z receptů z naší kuchařky a nech 
pěnu Jar, ať si se zbytkem poradí! Tobě tak zbyde více času na nejbližší.

Výzva s Jar okamžitá pěna!

Jak na to?

Vyber si recept z naší kuchařky a ukuchti něco dobré-
ho pro svého partnera, přátele, nebo rodinu.

Poděl se o své kulinářské umění a následné 
vypořádání se s mastným nádobím s pomocí Jar 
okamžitá pěna online na svých sociálních sítích.

1. 

2. 

Ukaž ostatním, jak                                                  !#Jarzatocismastnotou 

#novyJarokamzitapena #pohodlnesJarem #Jarovani



Bav se a ukaž svým přátelům a sledujícím, že s Jar okamžitá pěna 
je úklid kuchyně hračka! U příspěvku nezapomeň uvést hashtag 
#Jarovani  #Jarzatocismastnotou  #novyJarokamzitapena  #pohodlnesJarem  
#trndprojekt  a krátký popisek se svými zkušenostmi. S Jarem 

blezkurychle zatočíš s mastnotou!

Jak zachytit Tvoje #Jarovani ?
 Poděl se o fotku ze společné večeře s přáteli nebo rodinou.
 Udělej si s přáteli fotku s novým pomocníkem – Jar okamžitá pěna.
 Zachyť nádobí „před” a „po” a pěnu Jar připravenou do akce.
  Dej vyniknout okamžité pěně. Ukaž, jak ji nanášíš na houbičku nebo jak si poradí   

s mastnotou!
 Sdílej chvíle odpočinku s nejbližšími po rychlém vypořádání se se špinavým nádobím.

Výzva s Jar okamžitá pěna!

#Jarzatocismastnotou 

#novyJarokamzitapena

#pohodlnesJarem #Jarovani



Jar okamžitá pěna

www.trnd.cz/jar 
Kontakt: jitka@trnd.cz
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