
Intensywne perełki zapachowe do prania

Lenor Unstoppables 
Świeżość non stop*, aż do następnego prania

Przewodnik projektu

*do 12 tygodni dla przechowywanych ubrań

Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/lenor-unstoppables 
trnd kontakt: mango@trnd.pl

Fakty i liczby

Lenor Unstoppables nadają Twoim ubraniom świeży zapach, który jest uwalniany podczas ich 
noszenia, a rzeczom przechowywanym w szafi e zapewniają nawet do 12 tygodni świeżości.

•   Są odpowiednie dla wszystkich tkanin, które mogą być prane w pralce automatycznej.
•   Wsyp je do bębna pralki, zanim włożysz tam pranie.
•   Aby uzyskać wyjątkową świeżość i miękkość, dodaj płyn do płukania Lenor.
•   Możesz wsypać do pralki tyle perełek, ile tylko chcesz (nawet do trzech nakrętek), dzięki 

czemu dostosujesz intensywność zapachu.
•   Wariant „Fresh” przywołuje wspomnienie przyjemnej, nadmorskiej bryzy.
•   Wariant „Bliss” tworzy niepowtarzalną, owocowo-kwiatową kompozycję.
•   Wariant „Lavish” to zmysłowe połączenie brzoskwini z wanilią i nutą karmelu oraz czerwonych róż.
•   Wariant ,,Dreams” to  wyrafi nowane połączenie kwiatu jaśminu i wanilii, które działa kojąco i 

odprężająco.

Rekomendowana cena detaliczna: Lenor Unstoppable w wersji Fresh, Bliss, Lavish, Dreams
(275 g): 25,99 zł*

Twoje zadania w projekcie

W czasie trwania projektu będziesz miał okazję poznać nowy wymiar długotrwałej świeżości 
i wypróbować perełki zapachowe do prania Lenor Unstoppables, które możesz stosować do 
wszystkich rodzajów pranych ubrań, a także do ręczników i pościeli.

Perełki zapachowe do prania Lenor Unstoppables zapewnią Twoim ubraniom świeży 
zapach, który trwa nawet do 12 tygodni dla przechowywanych ubrań.

Biorąc udział w projekcie:

•  …wypróbuj perełki zapachowe do 
prania Lenor Unstoppables.

•  …wyraź swoją opinię w dwóch ankietach 
internetowych.

•  …dziel się Twoimi doświadczeniami 
i próbkami Lenor Unstoppables ze 
znajomymi i przyjaciółmi.

•  …zbierz jak najwięcej opinii wśród 
znajomych, którzy otrzymali próbki 
perełek zapachowych – użyj do tego 
książeczki ,,Twoje badanie opinii“.

Witaj w projekcie Lenor Unstoppables! 

*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.

Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/lenor-unstoppables 

Do własnego użytku:
•  1 opakowanie perełek zapachowych do 

prania Lenor Unstoppables Fresh (275 g) 
•  Przewodnik projektu

Do przekazania innym:
•  20 próbek z perełkami zapachowymi do 

prania Lenor Unstoppables (30 g)
•  20 ulotek Lenor Unstoppables

Twój zestaw startowy

Do przekazania innym:
•  20 próbek z perełkami zapachowymi do 

Wypróbuj i przekaż
Wypróbuj perełki zapachowe Lenor Unstoppables.
  Wypróbuj perełki na różnych rodzajach prania, w tym na ręcznikach i pościeli. 

  Jeżeli pierzesz ubrania sportowe, wypróbuj perełki (np. ubrania na siłownię, do 
biegania itp.).

Przekaż 20 znajomym pojedyncze próbki Lenor Unstoppables wraz z ulotką - zachęć do 
wypróbowania przede wszystkim na ręcznikach lub pościeli.

Zapytaj o opinię znajomych
Zbierz opinie na temat Lenor Unstoppables wśród osób, którym przekazałeś ulotkę i próbkę 
perełek zapachowych do wypróbowania - użyj do tego książeczki ,,Twoje badanie opinii“.

Wyraź swoją opinię
Wyraź swoją opinię o Lenor Unstoppables, wypełniając dwie ankiety:

Ankieta początkowa Ankieta końcowa

Rekomendowana cena detaliczna: Lenor Unstoppable w wersji Fresh, Bliss, Lavish, Dreams

*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.

Dziel się wrażeniami z Lenor Unstoppables w mediach 
społecznościowych - publikuj z #perełkizapachowe 
#lenorunstoppables na Instagramie i Facebooku!
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Lenor Unstoppables  w 4 wariantach Długotrwały zapach… …dla wszystkich rodzajów tkanin* W jaki sposób stosować perełki
zapachowe Lenor Unstoppables?

FRESH – niezwykłe 
połączenie minerałów i 
aromatu lilii wodnej nadaje 
tym perełkom zaskakujący
morski charakter.

BLISS – egzotyczna 
mieszanka czerwonych 
jagód, wiśni, białego kwiatu 
jaśminu z nutą słodkiej 
brzoskwini.

LAVISH – ten luksusowy 
zapach zainspirowany 
perfumami to połączenie 
czerwonych róż z nutką 
brzoskwini.

DREAMS – wyrafi nowane 
połączenie kwiatu jaśminu 
i wanilii działa kojąco i 
odprężająco.

W przeciwieństwie do płynów do płukania tkanin, perełki Lenor Unstoppables nie zawierają 
składników zmiękczających, więc można je stosować do wszystkich rodzajów tkanin, w tym 
ręczników i ubrań sportowych.

Z Lenor Unstoppables świeży zapach towarzyszy nam przez cały dzień. 
Perełki zawierają kilkukrotnie więcej perfum niż tradycyjne płyny do płukania Lenor, 

dzięki czemu uczucie świeżości trwa aż do 12 tygodni w przypadku ubrań 
przechowywanych w szafi e. Wsyp perełki zapachowe do bębna pralki.

Dodaj płyn do płukania Lenor, aby nadać tkaninom 
dodatkową miękkość.

Włóż ubrania i dodaj środek piorący.

Wasc
h- mittel

Każda z nas zna to uczucie, gdy kupuje nowy płyn do płukania i po 
raz pierwszy zachwyca się jego zapachem. W przypadku
perełek zapachowych nie musisz nawet otwierać butelki. 
Wystarczy, że ściśniesz opakowanie pośrodku, a zapach przedostanie 
się przez małe otwory znajdujące się w górnej części nakrętki.

Poczuj różnicę!

Wszystkie rodzaje ubrań

Odzież sportowa

Ręczniki

Nieważne, czy chodzi o małą czarną,
czy koszulę – upewnij się, że zawsze
będą pachnieć zniewalająco świeżo

Perełki mogą być stosowane 
do prania ubrań sportowych

Pościel

*Dotyczy ubrań przechowywanych w szafi e.

Pamiętaj: Stosuj płyn do płukania tylko wtedy, gdy jest on odpowiedni dla określonego rodzaju tkanin.

*do 12 tygodni dla ubrań przechowywanych w szafi e*do 12 tygodni dla ubrań przechowywanych w szafi e

Teraz długotrwały efekt świeżości możemy uzyskać, używając 
Lenor Unstoppables!

Lenor Unstoppables to specjalne perełki, które 
wsypujesz do pralki przed rozpoczęciem prania, aby 
cieszyć się długotrwałą świeżością ubrań.
Perełki rozpuszczają się podczas prania, 
uwalniając swój zapach i nasycając nim włókna 
tkanin, aby zapewnić świeżość non stop, która 
trwa aż do następnego prania.*

Lenor Unstoppables zostały zaprojektowane 
przez najlepszych ekspertów Procter 
& Gamble, by ubrania pozostawały 
niesamowicie świeże i roztaczały wokół 
piękny zapach, zupełnie jak Twoje ulubione 
perfumy.

Odzież sportowa

Ręczniki

Nieważne, czy chodzi o małą czarną,
czy koszulę – upewnij się, że zawsze
będą pachnieć zniewalająco świeżo
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połączenie minerałów i 
aromatu lilii wodnej nadaje 
tym perełkom zaskakujący
morski charakter.

BLISS – egzotyczna 
mieszanka czerwonych 
jagód, wiśni, białego kwiatu 
jaśminu z nutą słodkiej 
brzoskwini.

LAVISH – ten luksusowy 
zapach zainspirowany 
perfumami to połączenie 
czerwonych róż z nutką 
brzoskwini.

DREAMS – wyrafi nowane 
połączenie kwiatu jaśminu 
i wanilii działa kojąco i 
odprężająco.

W przeciwieństwie do płynów do płukania tkanin, perełki Lenor Unstoppables nie zawierają 
składników zmiękczających, więc można je stosować do wszystkich rodzajów tkanin, w tym 
ręczników i ubrań sportowych.

Z Lenor Unstoppables świeży zapach towarzyszy nam przez cały dzień. 
Perełki zawierają kilkukrotnie więcej perfum niż tradycyjne płyny do płukania Lenor, 

dzięki czemu uczucie świeżości trwa aż do 12 tygodni w przypadku ubrań 
przechowywanych w szafi e. Wsyp perełki zapachowe do bębna pralki.

Dodaj płyn do płukania Lenor, aby nadać tkaninom 
dodatkową miękkość.

Włóż ubrania i dodaj środek piorący.

Wasc
h- mittel

Każda z nas zna to uczucie, gdy kupuje nowy płyn do płukania i po 
raz pierwszy zachwyca się jego zapachem. W przypadku
perełek zapachowych nie musisz nawet otwierać butelki. 
Wystarczy, że ściśniesz opakowanie pośrodku, a zapach przedostanie 
się przez małe otwory znajdujące się w górnej części nakrętki.

Poczuj różnicę!

Wszystkie rodzaje ubrań

Odzież sportowa

Ręczniki

Nieważne, czy chodzi o małą czarną,
czy koszulę – upewnij się, że zawsze
będą pachnieć zniewalająco świeżo

Perełki mogą być stosowane 
do prania ubrań sportowych

Pościel

*Dotyczy ubrań przechowywanych w szafi e.

Pamiętaj: Stosuj płyn do płukania tylko wtedy, gdy jest on odpowiedni dla określonego rodzaju tkanin.

*do 12 tygodni dla ubrań przechowywanych w szafi e*do 12 tygodni dla ubrań przechowywanych w szafi e

Teraz długotrwały efekt świeżości możemy uzyskać, używając 
Lenor Unstoppables!

Lenor Unstoppables to specjalne perełki, które 
wsypujesz do pralki przed rozpoczęciem prania, aby 
cieszyć się długotrwałą świeżością ubrań.
Perełki rozpuszczają się podczas prania, 
uwalniając swój zapach i nasycając nim włókna 
tkanin, aby zapewnić świeżość non stop, która 
trwa aż do następnego prania.*

Lenor Unstoppables zostały zaprojektowane 
przez najlepszych ekspertów Procter 
& Gamble, by ubrania pozostawały 
niesamowicie świeże i roztaczały wokół 
piękny zapach, zupełnie jak Twoje ulubione 
perfumy.

Odzież sportowa

Ręczniki

Nieważne, czy chodzi o małą czarną,
czy koszulę – upewnij się, że zawsze
będą pachnieć zniewalająco świeżo



Intensywne perełki zapachowe do prania

Lenor Unstoppables 
Świeżość non stop*, aż do następnego prania

Przewodnik projektu

*do 12 tygodni dla przechowywanych ubrań

Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/lenor-unstoppables 
trnd kontakt: mango@trnd.pl

Fakty i liczby

Lenor Unstoppables nadają Twoim ubraniom świeży zapach, który jest uwalniany podczas ich 
noszenia, a rzeczom przechowywanym w szafi e zapewniają nawet do 12 tygodni świeżości.

•   Są odpowiednie dla wszystkich tkanin, które mogą być prane w pralce automatycznej.
•   Wsyp je do bębna pralki, zanim włożysz tam pranie.
•   Aby uzyskać wyjątkową świeżość i miękkość, dodaj płyn do płukania Lenor.
•   Możesz wsypać do pralki tyle perełek, ile tylko chcesz (nawet do trzech nakrętek), dzięki 

czemu dostosujesz intensywność zapachu.
•   Wariant „Fresh” przywołuje wspomnienie przyjemnej, nadmorskiej bryzy.
•   Wariant „Bliss” tworzy niepowtarzalną, owocowo-kwiatową kompozycję.
•   Wariant „Lavish” to zmysłowe połączenie brzoskwini z wanilią i nutą karmelu oraz czerwonych róż.
•   Wariant ,,Dreams” to  wyrafi nowane połączenie kwiatu jaśminu i wanilii, które działa kojąco i 

odprężająco.

Rekomendowana cena detaliczna: Lenor Unstoppable w wersji Fresh, Bliss, Lavish, Dreams
(275 g): 25,99 zł*

Twoje zadania w projekcie

W czasie trwania projektu będziesz miał okazję poznać nowy wymiar długotrwałej świeżości 
i wypróbować perełki zapachowe do prania Lenor Unstoppables, które możesz stosować do 
wszystkich rodzajów pranych ubrań, a także do ręczników i pościeli.

Perełki zapachowe do prania Lenor Unstoppables zapewnią Twoim ubraniom świeży 
zapach, który trwa nawet do 12 tygodni dla przechowywanych ubrań.

Biorąc udział w projekcie:

•  …wypróbuj perełki zapachowe do 
prania Lenor Unstoppables.

•  …wyraź swoją opinię w dwóch ankietach 
internetowych.

•  …dziel się Twoimi doświadczeniami 
i próbkami Lenor Unstoppables ze 
znajomymi i przyjaciółmi.

•  …zbierz jak najwięcej opinii wśród 
znajomych, którzy otrzymali próbki 
perełek zapachowych – użyj do tego 
książeczki ,,Twoje badanie opinii“.

Witaj w projekcie Lenor Unstoppables! 

*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.

Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/lenor-unstoppables 

Do własnego użytku:
•  1 opakowanie perełek zapachowych do 

prania Lenor Unstoppables Fresh (275 g) 
•  Przewodnik projektu

Do przekazania innym:
•  20 próbek z perełkami zapachowymi do 

prania Lenor Unstoppables (30 g)
•  20 ulotek Lenor Unstoppables

Twój zestaw startowy

Do przekazania innym:
•  20 próbek z perełkami zapachowymi do 

Wypróbuj i przekaż
Wypróbuj perełki zapachowe Lenor Unstoppables.
  Wypróbuj perełki na różnych rodzajach prania, w tym na ręcznikach i pościeli. 

  Jeżeli pierzesz ubrania sportowe, wypróbuj perełki (np. ubrania na siłownię, do 
biegania itp.).

Przekaż 20 znajomym pojedyncze próbki Lenor Unstoppables wraz z ulotką - zachęć do 
wypróbowania przede wszystkim na ręcznikach lub pościeli.

Zapytaj o opinię znajomych
Zbierz opinie na temat Lenor Unstoppables wśród osób, którym przekazałeś ulotkę i próbkę 
perełek zapachowych do wypróbowania - użyj do tego książeczki ,,Twoje badanie opinii“.

Wyraź swoją opinię
Wyraź swoją opinię o Lenor Unstoppables, wypełniając dwie ankiety:

Ankieta początkowa Ankieta końcowa

Rekomendowana cena detaliczna: Lenor Unstoppable w wersji Fresh, Bliss, Lavish, Dreams

*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.*Rekomendowana cena detaliczna zależy od wyłącznej decyzji dystrybutora.

Dziel się wrażeniami z Lenor Unstoppables w mediach 
społecznościowych - publikuj z #perełkizapachowe 
#lenorunstoppables na Instagramie i Facebooku!
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