
ONTDEK ONS 
NIEUWE PRODUCT

INTRODUCTIEPRIJS
€ 39,90 

Skin BOOSTER, 50 ml
• verstevigende anti-aging crème 
• indien regelmatig gebruikt, worden   
   rimpeltjes verminderd en verbetert de     
   huidstructuur
• geeft uw huid een mooie,       
   licht gematteerde teint

Uw proWIN consulent(e)

Artikelnr. 90.395.96.03 

proWIN international 
info@prowin-international.nl 
www.prowin.net

Zolang de voorraad strekt, 
onder voorbehoud van wijzi-
gingen, zet- en drukfouten! 

De proWIN kans

Eerlijk en volledig transparant, zonder haken 
en ogen! Dat mag u van ons aannemen! 
Informeer vandaag nog bij uw 
proWIN consulent(e) naar dé proWIN kans.

Het verkoopconcept - 
ons beste product!

GASTENGESCHENKEN

Welkom in het nieuwe beauty jaar

SCHUIMBAD  
beauty time, 50 ml

€ 5,90 

High Protection crème  
met vitamine E-Pearls, 
20 ml

€ 7,90 

OF

GEZICHTSVERZORGING
YOUNG set 1
PROWIN YOUNG CLEAR, 50 ml
+ PROWIN YOUNG SMOOTH, 50 ml

€ 38,90  € 49,80 U  
bespaart  
€ 10,90

RICH set 2
MY DAY CREAM RICH, 50 ml

+ PROWIN TIME – TIME TO BOOST, 15 ml (A) OF
+ PROWIN TIME – TIME TO LIFT, 15 ml (B) OF
+ PROWIN TIME – TIME TO FILL, 15 ml (C)

€ 64,90  € 77,80 U  
bespaart  
€ 12,90

Acties januari / februari / maart 2018

GWNC day & night 
intensive, 50 ml

€ 29,90 

GWNC effect skin 
serum, 30 ml

€ 34,90 

NIEUW

*

**

standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (17.10.2016)
standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (17.05.2016)

*** standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (18.08.2014)
**** standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (23.09.2011)

***

****

*
** 

***** standaard epicutaantest op 
30 proefpersonen (28.08.2017)

*****

*****

Gastvrouwen geschenkenregeling
De van 1.1 t/m 31.5.2018 geldige boekings- en succesgeschenken vindt 
u op de gastvrouwen geschenkenkaart. Iedere klant op een proWIN demo 
ontvangt een gastengeschenk.



SPECIALE SUCCESGESCHENKEN

SPECIALE SUCCESGESCHENKEN

LICHAAMSVERZORGING
HEAT 
set 3
ALOË VERA Heat Lotion, 150 ml 
+ DUIVELSKLAUW, 75 ml

€ 27,90  € 33,40 

RELAX 
set 4
GWNC body & massage, 100 ml
+ Soft Bodyhandschoen

€ 34,90  € 43,40 

U  
bespaart  

€ 5,50

Wellnesshanddoek 90 cm x 150 cm
+ SCHUIMBAD beauty time, 250 ml
+ GWNC body & massage, 100 ml
+ PROWIN HAIR MASKER, 100 ml
+ Haartulband grijs

€ 119,10   
bijbetaling € 30 

GWNC cleansingmilk, 100 ml
+ GWNC hydrocare, 100 ml
+ GWNC day & night intensive, 50 ml
+ Bronzer CONCENTRATE, 10 ml

€ 96,60   
bijbetaling € 20 

SPAARSPOT
natural wellness

2 x ALOË VERA Naturel, 1000 ml

2 x POWER4YOU, 10 x 10 ml

€ 47,80  € 59,80 

U  
bespaart  

€ 6,80

€ 27,00  € 33,80

U  
bespaart  
€ 12,00

OF

U  
bespaart  

€ 8,50

Wellnesshanddoek 90 cm x 150 cm
+ Shower SORBET **, 200 ml
+ Body SORBET **, 200 ml
+ Peeling SORBET ***, 150 ml

€ 88,60   
bijbetaling € 15 

Voor u als gastvrouw/-heer, vanaf een demonstratie omzet van € 400 

Voor u als gastvrouw/-heer, vanaf een demonstratie omzet van € 400 

** cosmart standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (23.04.2016) 
*** cosmart standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (22.02.2017)* standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.07.2014)

* standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.08.2017)

*

*

*

Op 14 februari is het 

Valentijnsdag. Verheugt u zich 

over mooie geschenkideeën 

voor uw dierbaren onder 

www.prowin.net


