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Rozpieszczaj
swoje zmysły
z PowderRain

Zadbaj o swoją skórę dzięki
tysiącom drobnych mikro-kroplom



Zrewolucjonizuj swój codzienny prysznic z PowderRain.

Średnica: 125 mm.

Kolor: chrom.

Przepływ przy 3 barach: 15 l/min.

3 rodzaje strumienia:

*Cena może się różnić w zależności od dystrybutora.

Hansgrohe raindance select s z Powderrain

WhirlAir

Rain

PowderRain

Przycisk Select
Prosta zmiana 
rodzaju 
strumienia

z funkcją szybkiego usuwania 
kamienia - QuickClean 

Rekomendowana cena*:  
Hansgrohe Raindance Select S 120 3jet P: 358,00 PLN.



Prysznic stał się wyjątkową częścią dnia codziennego, a łazienka zmieniła się w miejsce w domu, w którym 
można się zrelaksować, odstresować i wyciszyć.

W tym projekcie 300 Ambasadorów trnd odkryje najnowszą innowację prysznicową hansgrohe, dzięki nowej 

hansgrohe Raindance S PowderRain: jeden prysznic, który oferuje aż trzy wyjątkowe doznania zmysłowe. 

Wystarczy wybrać rodzaj strumienia wody za dotknięciem przycisku. Nowy strumień PowderRain może również pomóc 

w oszczędzaniu wody. Zainstaluj swoją główkę prysznicową, a następnie udostępnij wszystkie szczegóły dotyczące 

Twojej opinii w mediach społecznościowych wszystkim, którzy są gotowi, aby spróbować nowego wymiaru prysznica.

• 1 hansgrohe Raindance Select S 120 z PowderRain
• 1 szczypce do wykręcenia starej słuchawki
• 3 kulki zapachowe pod prysznic Waltz7
• Przewodnik po projekcie z wszelkimi informacjami

• 10 ulotek produktowych do podzielenia się
      z przyjaciółmi i znajomymi

OdkryJ hansgrohe Raindance select s z PowderRain

Dla CieBie Dla znaJoMych



Twoje Zadania w Projekcie

Zapoznałem się z przewodnikiem projektu.

Zainstalowałem prysznic w łazience i wykonałem pierwsze testy,
aby odpowiedzieć na ankietę początkową.

Opublikowałem zdjęcia, filmy i boomerangi pokazujące sposób działania
Raindance Select S, uwzględniając hashtag #PowderRain.

Podzieliłem się ulotkami oraz opinią o hansgrohe Raindance Select S
z przyjaciółmi i znajomymi.

Napisałem recenzję hansgrohe Raindance Select S na wyznaczonych dla mnie platformach.

Podzieliłem się swoją opinią na temat produktu, wypełniając ankietę końcową 
projektu hansgrohe.

Podzieliłem się swoimi wrażeniami na Instagramie, Facebooku i Twitterze.



nowy wymiar doświadczeń:
Prysznic z PowderRain
Główka prysznicowa Raindance Select S PowderRain przeniesie Cię z codzienności  

do niezwykłych, relaksujących doznań podczas kąpieli.

Posiada trzy typy strumienia wody, które zapewniają 3 wyjątkowe wrażenia prysznicowe.  

Za pomocą jednego przycisku, można łatwo przełączać rodzaje strumienia.

Dzięki temu Twoja łazienka stanie się przyjemną oazą, do której możesz

uciec i zregenerować się po codziennych trudach.



Tysiące drobnych i jedwabistych mikro-kropelek pokrywa skórę, pozwalając Ci  

uciec od codzienności i rozpieścić Twoje zmysły. Każda pojedyncza dysza 

PowderRain ma sześć drobnych otworów, które dzielą strumień wody na 

mikrokropelki. Lądują one miękko na skórze, otulając całe Twoje ciało 

sensualnym wodnym kokonem.

PowderRain: innowacja, która pozwoli ci rozpieścić zmysły

Dzięki elastycznym silikonowym dyszom, brud i kamień można

po prostu zetrzeć palcem. Dzięki temu produkt ma długą żywotność.

QuickClean: łatwy do czyszczenia i zapobiegania osadzaniu się kamienia

Istnieją trzy strumienie natrysku, które zapewniają trzy wyjątkowe doznania 

zmysłowe. Wybierz strumień za jednym naciśnięciem przycisku.

Przycisk Select: łatwa zmiana rodzaju strumienia



Ponadto w zestawie znajdziesz drobny upominek do swoich wyjątkowych 
chwil z Raindance Select S z PowderRain: kulki zapachowe. Sprawią, 
że Twój prysznic będzie jeszcze bardziej relaksujący i jeszcze bardziej 
zmysłowy. Umieść kulkę na podłodze pod prysznicem i pozostaw ją aż do 
zmoczenia, dzięki temu osiągniesz najbardziej relaksujący efekt.

NOWOŚĆ PowderRain dla relaksu

Zrelaksuj swoją skórę tysiącem drobnych 

i jedwabistych mikro-kropelek.

Deszcz dla ożywienia

Zanurz się w strumieniu stymulujących 
skórę kropelek wody.

WhirlAir dla zmysłów

Uwolnij napięcie i uspokój mięśnie, dzięki 
skoncentrowanej technologii masażu.



Pokaż hansgrohe PowderRain w Sieci

Zrób zdjęcie, nagraj boomerang lub krótki filmik przedstawiający

działanie główki prysznicowej hansgrohe Raindance Select S 

z PowderRain i podziel się nim na Facebooku, Instagramie, czy Twitterze!

Pamiętaj, aby w komentarzu dodać hashtag #PowderRain oraz opisać

swoje wrażenia na temat możliwości hansgrohe Raindance Select S.

Czas na kreatywność!

Twoja opinia po wypróbowaniu prysznica,

będzie ogromną pomocą dla wszystkich osób  

poszukujących nowych rozwiązań prysznicowych  

i doświadczeń pomagających się zrelaksować.  

Oceń wszystkie aspekty, które mogłyby przyciągnąć  

Twoją uwagę do hansgrohe Raindance Select S 
PowderRain: proces instalacji, design, 

technologię, czy różne typy strumienia wody (zwłaszcza 

nowy strumień PowderRain).

Ponadto w zestawie znajdziesz drobny upominek do swoich wyjątkowych 
chwil z Raindance Select S z PowderRain: kulki zapachowe. Sprawią, 
że Twój prysznic będzie jeszcze bardziej relaksujący i jeszcze bardziej 
zmysłowy. Umieść kulkę na podłodze pod prysznicem i pozostaw ją aż do 
zmoczenia, dzięki temu osiągniesz najbardziej relaksujący efekt.


