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proWIN – wij vormen de toekomst

01.08.2022 TOT EN MET 31.08.2022  
 

In augustus heeft proWIN een heel speciale traktatie voor je in petto 
- meedoen is heel gemakkelijk.

Summertime
bij proWIN



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.
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Alle prijzen zijn incl. de wettelijke btw. * Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. https://prow.in/ecocert 
**Gecertificeerd door IASC https://prow.in/iasc    

*

**

Als er bij een proWIN-demonstratie drie nieuwe demonstraties worden geboekt, krijgen alle aanwezige gasten de mogelijkheid 
om één van de drie volgende artikelen éénmalig voor de helft van de prijs aan te schaffen (3 demonstraties = 1 product per 
gast, 6 demonstraties = 2 producten per gast etc.). Bovendien ontvangt de gastvrouw/-heer bij 3 demo-boekingen een succes-
geschenk. 

       OF
Elke aanwezige gast bij een proWIN-demo heeft per demo-bestelwaarde van € 99 (bruto) de mogelijkheid om één van de volgen-
de producten aan te schaffen voor de helft van de prijs (vanaf een demo-bestelwaarde per klant van € 198 twee producten etc.).

• Vilttas met cover (per stuk € 34,90) 
 keuze uit de kleuren grijs/cyaan  
 of zwart  

€ 17,45
  

Je bespaart € 17,45

• Viltshopper maxi (€ 36,90) 

€ 18,45 
Je bespaart € 18,45 Je bespaart  

50%

• WINDOW 32 cm x 64 cm (€ 29,90)
• WONDER 45 cm x 40 cm (€ 18,90) 

€ 24,40

• best friends Vachtverzorgingsdoek  
 100 cm x 80 cm, grijs (€ 39,90) 

€ 19,95 
Je bespaart € 19,95

• BURNEX*, 500 ml (€ 28,90) 
 (1000 ml / € 57,80) 

€ 14,45 (1000 ml /€ 28,90) 
Je bespaart € 14,45

• ALOE VERA Gel Spray**, 300 ml (€ 20,50)  
 (1000 ml / € 68,33) 

€ 10,25 (1000 ml / € 34,17)  
Je bespaart € 10,25

Gastenactie

ECOCERT is één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van de certificering van 
ecologische producten. Meer informatie vindt u onder: http://detergents.ECOCERT.com

NATURAL
DETERGENT


