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Przetestuj pierwsze na świecie 
podpaski z technologią inteligentnej 
pianki SmartFoam™ i poczuj 
różnicę. Przekonaj się, że podczas 
miesiączki również możesz czuć 
się komfortowo! W projekcie 
otrzymujesz 3 opakowania 
podpasek Always Infi nity (każde 
po 12 sztuk) - jedno dla Ciebie, 
pozostałe dwa dla Twoich 
koleżanek.

Podaruj swoim przyjaciółkom i 
koleżankom po dwie sztuki podpasek 
Always Infi nity i za pośrednictwem 
książeczki „Badania opinii” przeprowadź 
wśród nich badanie opinii! Pamiętaj, aby 
rozmawiać o produkcie i przekazywać 
raporty z rozmów poprzez platformę trnd. 
Do przekazania masz łącznie 24 sztuki 
Always Infi nity (dwa opakowania).
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Bądź aktywną Ambasadorką i na 
bieżąco dziel się swoją opinią na blogu 
projektu oraz tworząc publikacje na 
swoich profi lach społecznościowych. 
Niech hashtag #alwaysinfi nity 
towarzyszy Ci nie tylko podczas 
kobiecych dni, ale również na 
co dzień.

Skorzystaj z okazji i podziel 
się z marką swoją opinią na 
temat podpasek Always Infi nity. 
W trakcie trwania projektu 
będziesz miała szansę wypełnić 
dwie ankiety internetowe: 
na początku oraz na końcu 
projektu.

projekcie Always Infi nity!

Dziel się Oceń
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ALWAYS Infi nity ze skrzydełkami to pierwsze podpaski ALWAYS z technologią 
inteligentnej pianki SmartFoam™. Dopasowują się do ruchów ciała, nie 

odkształcają się i zapewniają do 100% ochrony przed przeciekaniem (2). 
Dzięki temu poczujesz się wygodnie i pewnie zawsze wtedy, gdy będziesz w 

ruchu. ALWAYS Infi nity wchłaniają 10x więcej niż ważą (1), gwarantując uczucie 
długotrwałej ochrony oraz posiadają mikrokanaliki (3), które odprowadzają płyn, 

zapewniając ochronę przed przeciekaniem. 

Pierwsza na świecie podpaska 
z technologią inteligentnej 

pianki SmartFoam™

Co wyróżnia najnowsze podpaski 
Always Infi nity?
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Inteligentna 
pianka 

SmartFoam™

Sprawia, że podpaska 
ALWAYS Infi nity 
dopasowuje się do 
kształtu ciała, dzięki 
czemu prawie jej nie 
czujesz i będziesz 
mogła w pełni 
wykorzystać każdy 
dzień. 

Uczucie ochrony

Mikrokanaliki 
wchłaniają i 
odprowadzają płyn, 
gwarantując uczucie 
ochrony, długotrwały 
komfort i pewność.

Zapewnienie 
do 100% 

ochrony przed 
przeciekaniem

Wchłania 10x 
więcej niż waży, by 
zapewnić doskonałą 
ochronę.

Niezwykła 
miękkość

Niezwykle miękka i 
cienka, z wygodnymi 
skrzydełkami, które 
zapewniają swobodę 
ruchów i poczucie 
komfortu.



Każda z nas chce czuć się z podpaską komfortowo i mieć pewność, że jej 
miesiączka jest „niewidzialna”. Podpaska Always Infi nity odpowiada na 

potrzeby kobiet – dostosowuje się do ruchów ciała, jest cienka, 
chłonna i zapewnia uczucie świeżości.

Twój wpis w mediach społecznościowych
Podpaska Always Infi nity dopasowuje się do kształtu ciała, dzięki czemu prawie 
jej nie czujesz i będziesz mogła w pełni wykorzystać każdy dzień! W podróży, 
na rowerze, w domu, czy w pracy – pokaż nam, gdzie i w jakich okolicznościach 
podpaska Always Infi nity pomaga Ci czuć się komfortowo! Wstaw publikację na 
Twoich profi lach społecznościowych i dodaj hashtag #alwaysinfi nity.

Badanie opinii
Zamień się w badacza rynku i dowiedz się, co na temat 
podpasek Always Infi nity sądzą inni! Przy pomocy książeczki 
„Badanie opinii”, która stanowi część Twojego zestawu 
Ambasadora, możesz przeprowadzić badanie opinii wśród 
20 osób – przyjaciółek, znajomych lub koleżanek (pamiętaj, 
nie ograniczaj się wyłącznie do tych znajomych, którym 
przekazałaś podpaskę).

Co później?
Na swoim profi lu trnd znajdziesz wersję internetową książeczki 
„Badanie opinii”. Ważne jest, aby dokładnie przenieść informacje 
z wersji drukowanej, wypełnionej przez osobę, która wzięła 
udział w Twoim badaniu, na wersję internetową, do której 
dostęp masz tylko Ty.

Pokaż siebie i swoją nieskończoność… 
z Always Infi nity

Inteligentna pianka SmartFoam™ to wynik 
opracowanej przez Always innowacyjnej technologii. 
Można ją znaleźć wyłącznie w podpaskach 
ALWAYS Infi nity. To miękka, niezwykle chłonna 
pianka. Jej warstwowa struktura pozwala szybko 
wchłonąć płyn z powierzchni podpaski i równie 
szybko odprowadzić go do wewnątrz, gdzie jest 
zatrzymywany.

Płyn, który przechodzi przez mikrokanaliki jest 
wchłaniany i zatrzymywany wewnątrz podpaski. 
Co więcej, te ułożone blisko siebie mikrokanaliki 
pomagają podpasce podążać za ruchami ciała, 
a tym samym uzyskać efekty trójwymiarowego 
dopasowania i skutecznie chronić.

Dopasowanie podpaski do kształtów ciała jest 
kluczowym elementem zapewniającym skuteczną 
ochronę. Podpaska, która dobrze dopasowuje 
się do kształtów ciała, lepiej wchłania płyn i 
sprawia, że kobiety czują się bardziej komfortowo. 
Połączenie inteligentnej pianki SmartFoam™ oraz 
mikrokanalików pomaga uzyskać efekty, tak 
istotnego, trójwymiarowego dopasowania do ciała i 
zapewnia kobietom skuteczną ochronę.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest 
inteligentna pianka 

Smart Foam™?

Jak to możliwe, że 
podpaska ALWAYS 

Infi nity jest skuteczna 
pomimo dużej liczby 

mikrokanalików?

Dlaczego tyle mówi się 
o dopasowaniu do 

kształtu ciała?
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