zomerweken
De proWIN

Wij maken van je zomer een proWIN-zomer.
Tot en met 31.08.2021 hebben we sterke specials
voor jou als gastvrouw en gastheer en natuurlijk
ook voor jou als klant - zo wordt de zomer
echt leuk!

Sterke
s tot
special
en met
021!
31.08.2

proWIN - wij maken fans!

Zomer-

gastvrouwen/-heren special

PROWIN HAIR HYDRO MASK, 200 ml (€ 19,90)
PROWIN HAIR SHINING GLORY, 100 ml (€ 15,90)

ORANGE POWER, 250 ml (€ 21,90 €)
Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm, antraciet/groen (€ 9,90)
Waarde:

Één va
n
gastvr de Zomer
heren ouwen/specia
cadea ls extra
u!

€ 31,80

Waarde:

€ 35,80

Dank je wel voor je zomer-demo! Laat je proWIN-demo tot en met 31.08.2021 plaatsvinden en krijg,
los van de behaalde demo-omzet, één van de Zomer gastvrouwen/-heren special cadeau!
De special heeft geen gevolgen voor de geldige geschenkenregeling voor het ontvangen van een succesgeschenk vanaf een
omzet van € 401. Vanaf een demo-omzet van € 401 mag je dus een succesgeschenk kiezen.

Zomer-special
voor alle klanten

Soap Concentrate MATCHA, 480 ml (€ 27,90)
Foam Dispenser Matcha (€ 15,90)

€ 21,90

U bespaart € 21,90

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No.1*, 500 g (€ 12,90)
DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2*, 2 kg (€ 6,90)
GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (€ 13,50)

€ 16,

65

U bespaart € 16,

Je bes

paart

50 %

best friends Vachtverzorgingsdoek
40 cm x 80 cm (€ 29,90)

€ 14,95

U bespaart € 14,95
65

Bestel producten vanaf een waarde van € 99,- (bruto) en kies één van de volgende producten voor de helft van de prijs
(vanaf een bestelwaarde per klant van € 198,- twee producten etc.)
Voor alle gasten van een proWIN-demo geldt bovendien de
huidige gastenactie uit het proWIN Zomershoppen - alle informatie vind je in de actuele catalogus.
proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2 / begane grond
6229 ES Maastricht
NETHERLANDS • +31 (0) 437901115
info@prowin.nl • www.prowin.nl
Alle prijzen zijn incl. de wettelijke btw.

*ECOCERT is één van de toonaangevende bedrijven op het gebied
van de certificering van ecologische producten.
Verdere informatie vindt u onder: http://detergents.ecocert.com
NATURAL
DETERGENT

Onder voorbehoud van wijzigingen
en drukfouten!
Zolang de voorraad strekt.

