
Acties januari/februari 2018

tIJD VOOr MEer
gezellighEId

gaSteNGESCHEnK
•	  UNIVERSEEL	15 cm x 15 cm •	  ECO	GLANCY*,	250 ml

GASTVROUWEN GESCHENKENREGELING
De van 01.01  t/m 31.05.2018 geldige boekings- en succesgeschenken vindt u op de gastvrouwen 
geschenkenkaart. Iedere klant op de proWIN demonstratie ontvangt een gastengeschenk.

Uw proWIN consulent(e):

Art.nr. 90.396.96.03_NL

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

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

De proWIN kans

HEt verkoOpconCept - 
ons beste prODuct! 
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.WaarDe:

€ 11,90 WaarDe:
€ 4,90 

of

SpEciale SucceSGESCHeNken
Voor	u	als	gastvrouw/-heer,	bij	een	demonstratie	omzet	vanaf	€	400 

•	PROWIN	AIRBOWL	MINI
•	proWIN	PURE	AIR, set van 4, per stuk 100 ml

 bijbetaling van € 15 

• PROWIN	AIRBOWL	2	
•	proWIN	PURE	AIR,	500 ml

 bijbetaling van € 49 

ZOLANG	DE	VOORRAAD	STREKT

 2 x proWIN PURE AIR, 500 ml naar keuze 
•	proWIN	PURE	AIR	PURPLE,	500 ml
•	proWIN	PURE	AIR	BLUE,	500 ml 
•	proWIN	PURE	AIR	ZERO,	500 ml
•	proWIN	PURE	AIR	RED,	500 ml
•	proWIN	PURE	AIR	GREEN	TEA,	500 ml
•	proWIN	PURE	AIR,	500 ml

•	ALLESKUNNER, 5 l

gELD BeSpArEn - DE SpaARpOt

€ 49,00 

€ 39,20 

U bespaart 
€ 9,80 € 105,- 

€ 84,-  

U bespaart 
€ 21,-

€ 2 
donatIe

WaarDe:
€ 183,50 WaarDe:

€ 89,80 

* gecertificeerd door ECOCERT greenlife F32600



SCHone VaAt
•	VAATWASMIDDEL,	500 g
•	GLANSSPOELMIDDEL,	1000 ml

 of samen met
•	MACHINE	SYSTEEMVERZORGING,	500 ml

•	MACHINE	SYSTEEMVERZORGING	accessoires	

•	BAD	JUWEEL**	40 cm x 40 cm
•	X-TRA	DRY	40 cm x 40 cm
•	SOFTCLEAN*,	250 ml
•	Schuimfles	SUPERSCHUIM, 500 ml
 met
•	ONTKALKER*,	500 g   
 of
•	POWER	ONTKALKER*,	500 ml   
 of
•	BAD-	&	SANITAIRREINIGER,	500 ml

hEt BeSte VOOr uW BaDkAMER

€ 70,30 

€ 49,90

U bespaart € 20,40 

€ 25,40 

€ 19,90 

U bespaart € 5,50

€ 48,80 

€ 36,90 

U bespaart 
 € 11,90 

•	NATURE	40 cm x 40 cm
•	KRISTAL 50 cm x 70 cm
•	HOOGGLANSMAGIC	32 cm x 32 cm
•	WASZAKJE 35 cm x 45 cm

doEkeNparADE

€ 68,20 

€ 48,90 

U bespaart € 19,30 
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NIEUW
natürlich proWIN
Nieuw in het productassortiment Symbiontische 
Reinigung® zullen wij alle ecologisch gecertifi-
ceerde producten (ECOCERT-keurmerk) samen-
brengen in de productlijn "natürlich proWIN". 

ALles NatUUrLIjK
•	ECO	OVEN-	&	GRILLREINIGER*,	500 ml  
•	ECO	POWER	ONTKALKER*,	500 ml
•	ECO	GLANCY*,	1000 ml 

Prijs  

€ 27,90 

Prijs 

€ 15,50 

Prijs 

€ 12,50 

€ 55,90 

€ 45,90 

U bespaart € 10

* gecertificeerd door ECOCERT greenlife F32600
** Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de 
 antibacteriële bescherming van de vezel.

* gecertificeerd door ECOCERT greenlife F32600
wq 


