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proWIN – wij vormen de toekomst

VAN 01.09.2022 TOT EN MET 30.09.2022  
 
staat duurzaamheid centraal in onze acties. proWIN zal in september een aantal  
zaken op het gebied van duurzaamheid realiseren en natuurlijk is er voor jou
een passend aanbod.

Duurzaam in  
    „compacte“ stijl

met proWIN



Exclusieve introductieset
 € 27, 90
geldig t/m 30.09.2022

Vaste producten zorgen voor minder plastic afval. Wat vloeibare producten betreft, hebben we vaak de neiging om meer te 
gebruiken dan nodig is. Onze COMPACT lijn is zuinig in gebruik. Bovendien is er veel minder verpakkingsmateriaal nodig dan 
bij vergelijkbare vloeibare producten en is het in verhouding licht, wat de uitstoot tijdens transport weer terugbrengt. Ook de 
receptuur met minder water is helemaal in de geest van de duurzaamheid. En niet alleen thuis is het echt praktisch; tijdens 
vliegreizen kan het ook zonder problemen worden meegenomen in de handbagage.

COMPACT Hair & Body 
Wash Soft Scent, 100 g

COMPACT Face Wash, 60 g Soap Bag

COMPACT lijn
 09/2022– De proWIN themamaand –

NIEUWE PRODUCTEN

€ 14,90 (1000 g/ € 149,-) € 14,90 (1000 g/ € 248,33) 
€ 4,50

 Compacte huid- en haarreiniging
 - Met rijke en vochtinbrengende  

 ingrediënten
 - Verzorgt het haar en maakt het heerlijk soepel
 - Met een zacht kruidige geur

 Compacte gezichtsreiniging
 - Zachte en effectieve gezichtsreiniging
 - Met rijke, terugvettende en  

 vochtvasthoudende ingrediënten 
 - Voor een fris en voelbaar verzorgd huidgevoel

 - Vaste zeep met zee modder  
 en algenextract
 - Voor de aangename reiniging  

 van handen, gezicht en lichaam  
 met aquatisch-frisse geur
 - Zorgt voor een schoon, fris  

 en verzorgd huidgevoel 
 - Zuinig in gebruik 

Per verkochte AquaSoap gaat  
€ 1,- naar de proWIN pro nature 
stichting.

 Praktisch zeepzakje
 - Voor het bewaren en het opschuimen  

 van vaste stukken zeep
 - Zacht peelingeffect
 - Met gerecycled katoen voor meer duurzaamheid

LIMITED EDITION

COMPACT AquaSoap, 100 g

€ 6,90 (1000 g/ € 69,-) 

SET

COMPLETELY COMPACT  
COMPACT Hair & Body Wash Soft Scent, 100 g  
COMPACT Face Wash, 60 g  
Soap Bag

€ 27,90

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.

Exclusieve introductiesetgeldig t/m 30.09.2022


