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Styl-ghoeroe Hannon Bothma is gedurig besig om mans en 
vroue te inspireer deur hulle te wys hoe hulle op hul beste 
kan lyk. Nou kan jy ook mooi lyk en goed voel met HANNON 
se professionele haarsorgreeks. Dis maklik om te gebruik 
en jy sal sommer vinnig resultate sien. Bel 011 608 4065 of 
besoek www.hannon.co.za vir meer inligting.

Wen ’n Hannon-geskenkpak ter waarde van 
R790. SMS KUIER HANNON na 37528 voor 27 junie 
2014. R1,50/SMS

hannon-
geskenkpakke

wen geskenke vir pa

Vir Vadersdag 
gee Kuier ’n 

paar lekkerruik-
skoonheidsprodukte 

weg wat ’n ideale 
geskenk vir jou  

pa sal maak. 

10
lesers

Lenthéric Solo is ’n geur wat een van die besonderse mens-
like kwaliteite vier – individualiteit. Die Solo-man is vriende-
lik, vleiend, in beheer en heeltemal onweerstaanbaar. Daar 
is iets vir elke man in die Solo-reeks, want dit is beskikbaar in 
Original, Sport, Energy, Decoy en Spark.

Wen ’n Solo-geskenkpak ter waarde van 
R500. SMS KUIER SOLO na 37528 voor 27 junie 
2014. R1,50/SMS.

15
lesers

lenthéric-
geskenkpak

plush-geskenkpak
Is jy onseker oor ’n gepaste geskenk vir  
Vadersdag? Dié kompetisie, waar jy dalk 
een van 10 gelukkige lesers kan wees 
om ’n Plush-skoensorggeskenkpak 
te wen, kan jou probleem oplos! ’n 
Denimsak is ook op die spel, wat die 
perfekte houer sal wees om jou skoen-
versorgingsprodukte in te stoor.  Plush 
se verskeidenheid produkte vergemak-
lik die instandhouding en versorging 
van jou skoene. Of dit nou leer of 
Sweedse leer is, formeel of gemaklike 
skoene, Plush beskerm en hernu jou 
skoene en laat dit met ’n blink voor-
koms. Plush-produkte bied waarde-vir-geld en is 
landwyd beskikbaar. Besoek www.plush.co.za vir meer inligting. 

10
lesers

Wen ’n Plush-geskenkpak ter waarde van R750. 
SMS KUIER PLUSH na 37528 voor 27 junie 2014.  
R1,50/SMS.

clicks-geskenkpak
Danksy Clicks is daar een minder ding waaroor jy jou hoef te 
bekommer – jou velsorg. Clicks het onlangs ’n volle reeks pro-
dukte spesifiek vir die man se behoeftes bekendgestel. Die 
naskeerroom help om irritasie te verlig en die reeks face wash 
en bevogtigingsprodukte sal jou vel voed. Dit bevat vitamien 
C, jojoba-olie, ’n sonskermmiddel en ’n teenverouderings-
middel wat help om plooie te voorkom. Vir meer inligting, 
bel 0860 254 257 of besoek www.clicks.co.za.

10
lesers

Wen ’n Clicks-geskenkpak ter waarde van 
R199,75. SMS KUIER CLICKS na 37528 voor  
27 junie 2014. R1,50/SMS.

Wenners word aangekondig in die uitgawe van 16 Julie 2014. Wenners moet agt weke gee vir aflewering.


