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VAN 01.06.2022 TOT EN MET 30.06.2022
hebben we een nieuwe knaller:

TEX N'CLEAN BOUTIQUE WHITE
Het compacte waspoeder voor stralend witte was
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EU Ecolabel:
DE/006/055

Zeer effectief tegen vlekken

bij een minimale gebruikshoeveelheid

Aangename frisse geur

met noten van citrus en lavendel

Wat is het EU Ecolabel?
De EU Ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend
aan producten en diensten die gedurende de gehele
productieketen aan strenge milieunormen voldoen:
van de winning van grondstoffen en de productie tot
de distributie en verwijdering.
De EU Ecolabel is het milieukeurmerk dat in alle
lidstaten van de Europese Unie wordt erkend, maar
ook door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het
vrijwillige keurmerk, dat in 1992 bij een EU-verordening (Verordening EEG 880/92) werd ingevoerd,
is geleidelijk een referentie geworden voor consumenten die de vervuiling helpen verminderen door
groenere producten en diensten te kopen.

Huidverdraagbaarheid
dermatologisch bevestigd

Ecologisch gecertificeerd
(EU Ecolabel)

Voor ca. 33 wasbeurten
met een gemiddeld gebruik
van 35 ml

Welke producten en diensten kunnen
worden voorzien van de EU Ecolabel?
De onderscheiding wordt toegekend aan producten en
diensten die een geringer milieueffect hebben dan
vergelijkbare producten. De EU Ecolabel is bedoeld om
de consument in staat te stellen milieuvriendelijkere
en gezondere producten te herkennen.

• TEX N'CLEAN BOUTIQUE
WHITE, 1,2 kg
€ 19,90 (1000 g / € 16,58)
i.p.v. € 24,90 (1000 g / € 20,75)

Meer informatie over het EU Ecolabel vindt u
onder www.ecolabel.eu

€ 19,90

Vanaf 01.07.2022: € 24,90

Alle prijzen zijn incl. de wettelijke btw.
proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2 / begane grond
6229 ES Maastricht
NETHERLANDS • +31 (0) 437901115
info@prowin.nl • www.prowin.nl

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

