
VONNÉ PERLIČKY

AŽ 12 TÝDNŮ  
SVĚŽEJŠÍ VŮNĚ*

Vyzkoušejte je!

Chcete se o perličkách 
Lenor UnstoppablesTM 
dozvědět více?
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VONNÉ PERLIČKY

*při uskladnění prádla v šatníku

AŽ 12 TÝDNŮ  
SVĚŽEJŠÍ VŮNĚ*

Chcete se o perličkách 
Lenor UnstoppablesTM 
dozvědět více?



Nové perličky UnstoppablesTM od 
Lenoru přinášejí světu novou zkušenost 

dlouhotrvající vůně, která dává svěžesti 
prádla nový význam. Nezáleží jen na tom, 

jak vaše prádlo voní, když ho věšíte na šňůru 
nebo sušíte. Důležité je také to, jestli voní 

úžasně, i když ho skládáte, ukládáte do šatníku, 
žehlíte a nosíte.

V čem se perličky 
UnstoppablesTM liší od 
aviváže?

Inovativní forma  
Inovativní perličky obsahují 9x více vonných 
složek než základní řada aviváží Lenor.  

Mějte pod kontrolou intenzitu vůně! 
Intenzitu vůně si můžete určit sami tím, 
kolik perliček použijete: vsypte málo nebo 
hodně perliček do uzávěru! 

Zábavné, praktické a čisté!

Nové UnstoppablesTM od Lenoru jsou perličky, 
které se přidávají do pračky ještě před praním a 
které dávají prádlu intenzivní a déle trvající svěží 
vůni. Vonné perličky se během praní rozpouštějí, 
takže se vůně dostane do vláken prádla a vy 
získáte až 12 týdnů svěžejší vůně!*

Co je Lenor UnstoppablesTM?

*při uskladnění prádla v šatníku

VONNÉ PERLIČKY



Je to snadné:

Jak výrobek používat?  
Perličky Lenor UnstoppablesTM 
se vsypávají přímo do bubnu pračky 
pro zintenzivnění svěží vůně prádla.

Hodí se pro všechny barvy, látky a 
do každého praní. Skvělé jsou hlavně 
pro sportovní oblečení a ručníky.

Přidejte prací prostředek a svou oblíbenou 
aviváž jako obvykle.

Užijte si dlouhotrvající svěžejší vůni!

Doporučené 
dávkování 

Kolekce
Lenor UNSTOPPABLES™ FRESH
Mořský charakter s vodní směsí mýdlových 
prvků, minerálů a lilie doplněný o zelené jiskrné 
horní tóny oceánu.

Lenor UNSTOPPABLES™ BLISS
Exotický koktejl z červeného bobulového ovoce 
a višní řádně promíchaný s buketem bílých 
jasmínových květů a pudrových zadních tónů 
sladké broskve.

Lenor UNSTOPPABLES™ LAVISH
Luxusní jemná vůně, která je ve svém celku 
krémovou a gurmánskou směsí broskvových 
tónů a vůně červených růží. 

Nas
ypte perličky do bubnu pračky.

Vl
ož

te
 d

o 
pra

čky prádlo a přidejte prací prostředek.

Př
id

ej
te

 ta
ké svou oblíbenou aviváž Lenor.

Nas
ypte perličky do bubnu pračky.

Vl
ož

te
 d

o 
pra

čky prádlo a přidejte prací prostředek.

Př
id

ej
te

 ta
ké svou oblíbenou aviváž Lenor.

Nas
ypte perličky do bubnu pračky.

Vl
ož

te
 d

o 
pra

čky prádlo a přidejte prací prostředek.

Př
id

ej
te

 ta
ké svou oblíbenou aviváž Lenor.

Nové perličky UnstoppablesTM od 
Lenoru přinášejí světu novou zkušenost 

dlouhotrvající vůně, která dává svěžesti 
prádla nový význam. Nezáleží jen na tom, 

jak vaše prádlo voní, když ho věšíte na šňůru 
nebo sušíte. Důležité je také to, jestli voní 

úžasně, i když ho skládáte, ukládáte do šatníku, 
žehlíte a nosíte.

V čem se perličky 
UnstoppablesTM liší od 
aviváže?

Inovativní forma  
Inovativní perličky obsahují 9x více vonných 
složek než základní řada aviváží Lenor.  

Mějte pod kontrolou intenzitu vůně! 
Intenzitu vůně si můžete určit sami tím, 
kolik perliček použijete: vsypte málo nebo 
hodně perliček do uzávěru! 

Zábavné, praktické a čisté!

Co je Lenor UnstoppablesTM?


