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TWOJE ZADANIA W PROJEKCIE

1 WYPRÓBUJ NOWY FINISH QUANTUM ULTIMATE 
Wypróbuj kapsułki Finish Quantum Ultimate i przekonaj się jak czyste 
i błyszczące mogą być Twoje naczynia. 

2 ZRÓB ZDJĘCIA I OPUBLIKUJ
Zamieść pomysłową publikację na swoim Facebooku oraz Instagramie. Pamiętaj, 
aby dodać opis oraz hashtagi #WybieramFinish #WybieramBlask #FinishQuantum. 
Nie zapomnij też o Instastory oraz relacji na Facebooku!

Zaraportuj swoją aktywność przesyłając link do Twojej publikacji przez stronę 
projektu. 



3 PRZEKAŻ FINISH QUANTUM ULTIMATE INNYM!   
W zestawie znajdziesz dwa opakowania Finish Quantum Ultimate (po 10szt.). Te 
kapsułki możesz przekazać innym. Niech Twoi znajomi i przyjaciele też przetestują 
nowe kapsułki Finish. 
Zbierz opinię wśród znajomych, którzy otrzymali od Ciebie Finish Quantum 
Ultimate. Wykorzystaj do tego książeczkę „Twoje badanie opinii“ dołączoną do 
Twojego zestawu. 

4 NAPISZ OPINIĘ
Oceń produkt rzetelnie. Podziel się swoją opinią na temat Finish Quantum 
Ultimate na wskazanych platformach. Informację, gdzie zamieścić opinię 
dostaniesz w wiadomości e-mail w trakcie trwania projektu.

5 PODSUMUJ PROJEKT
Koniecznie zaraportuj swoją aktywność w projekcie logując się na swoje konto 
trnd. Wypełnij ankietę końcową. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! 

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z opiekunem projektu: oskar@trnd.pl



1. Zaprezentuj produkt w pięknej 
aranżacji. Zadbaj o porządek w kuchni, 
odpowiednią estetykę i dobre, najlepiej 
naturalne światło.

2. Czy nie wspaniale jest napić się ze 
szklanki pełnej blasku? Pokaż to na 
zdjęciu lub fi lmiku boomerang!

3. Chcemy zobaczyć blask Twojego 
uśmiechu! Pokaż na zdjęciu jak 
używasz kapsułek. P.S. pokaż efekt PO, 
brudne naczynia nie są instagramowe ;)

POMYSŁY NA PUBLIKACJE
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4. Czas na spotkanie z przyjaciółmi? Kolacja 
we dwoje? Rodzinne spotkanie? Pokaż blask 
swoich naczyń na pięknie nakrytym stole! 
W tle postaw opakowanie nowych kapsułek 
Finish, a jeśli nie pasuje do Twojej kompo-
zycji, dodaj drugie zdjęcie przedstawiające 
produkt.

5. Dbasz o każdy, nawet najmniejszy 
szczegół? Z pewnością zachwycą Cię efekty 
blasku Finish Quantum Ultimate! 
szczegół? Z pewnością zachwycą Cię efekty 
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#WybieramFinish 
#WybieramBlask  
#FinishQuantum 

#projekttrnd
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CZYSTE NACZYNIA TO NACZYNIA UMYTE Z KAPSUŁKAMI FINISH. POZNAJ MOC NOWEGO FINISH 
QUANTUM ULTIMATE I PRZEKONAJ SIĘ CO TAK NAPRAWDĘ OZNACZA CZYSTOŚĆ I BLASK.

3 oddzielne komory, nowej kapsułki do zmywania Finish, zapewniają moc czyszczenia, która 
poradzi sobie z zaschniętymi resztkami jedzenia pozostałymi na naczyniach! Zaawansowa-
na formuła proszku eliminuje najbardziej uporczywe plamy jak osad z kawy czy herbaty.

Kapsułka Finish Quantum Ultimate jest wygodna w użyciu. Nie musisz jej rozpakowywać 
z folii. Błyskawicznie rozpuszcza się nawet w krótkim cyklu zmywania. Moc odtłuszczania 
rozbija pozostałe plamy z tłuszczu i usuwa je pozostawiając czysty blask! 

Płynna formuła naszego słynnego Powerball zapewnia moc blasku, którego jeszcze nie 
znałeś. Siła czerwonego żelu sprawia, że szkło zachowuje swój połysk nawet po wielu 
cyklach zmywania.

WEJDŹ NA KOLEJNY POZIOM 
CZYSTKOŚCI I BLASKU!

Płynna formuła naszego słynnego Powerball zapewnia moc blasku, którego jeszcze nie 
znałeś. Siła czerwonego żelu sprawia, że szkło zachowuje swój połysk nawet po wielu 
Płynna formuła naszego słynnego Powerball zapewnia moc blasku, którego jeszcze nie 
znałeś. Siła czerwonego żelu sprawia, że szkło zachowuje swój połysk nawet po wielu 
cyklach zmywania.

Płynna formuła naszego słynnego Powerball zapewnia moc blasku, którego jeszcze nie 
znałeś. Siła czerwonego żelu sprawia, że szkło zachowuje swój połysk nawet po wielu 

czyści
nadaje blask

usuwa tłuszcz



Trzymaj kapsułkę tylko suchymi dłońmi. Nie przekłuwaj, nie łam ani nie przecinaj kapsułki. 
Zawsze zamykaj opakowanie po użyciu.

Nie zdejmuj folii z kapsułki. Rozpuszcza się całkowicie podczas mycia.

Do każdego zmywania, bez względu na rodzaj zabrudzenia, dla wszystkich twardości wody, 
umieść jedną kapsułkę w SUCHYM dozowniku. Nie umieszczaj w koszyku na sztućce. W 
celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto. Funkcja soli 
jest skuteczna w wodzie o niskim i średnim stopniu twardości do 21°dH/26°e. W przypadku 
twardej wody możesz wzmocnić działanie dodatkowo używając Soli Finish do zmywarek.

W celu ochrony jakości kapsułek Quantum Ultimate przechowuj opakowanie 
z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz zawsze zamykaj je po użyciu.

JAK UŻYWAĆ KAPSUŁEK FINISH 
QUANTUM ULTIATE? 

Pamiętaj o środowisku! 
Nowe opakowanie nadaje 
się do recyklingu.

Finish Powerball Quantum Ultimate Lemon. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. 
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania 
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 
Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera Subtylizynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Dystrybutor: RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17).

W celu ochrony jakości kapsułek Quantum Ultimate przechowuj opakowanie 
z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz zawsze zamykaj je po użyciu.
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