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Beste klant,

U heeft onze actuele beauty- en wellness  
catalogus 2019/2020 ontvangen. Dit  
beauty kunstwerk kunt u voor het ko-
mende jaar raadplegen. 
Met de catalogus willen wij u onze 
complete variëteit aan beauty- en feel 
good-producten presenteren. Elk jaar 
doen wij ons best om u nieuwe produc-
ten aan te bieden waarin wij onze geza-
menlijke know-how samenbrengen en 
die u hopelijk net zo enthousiast maken 
als wij al zijn. 
Wat is er nieuw? Wordt gerust nieuws-
gierig, want er valt van alles te ontdek-
ken en uit te proberen. Misschien is uw 
nieuwe favoriete product er wel bij. 
Voor de eerste keer in het standaard 
assortiment: lippen bekennen kleurrijk 
kleur voor de perfecte uitstraling. De ab-
solute topsellers voor de vrouw - onze 
natural wellness-lipsticks - staan voor u 

klaar. Zij toveren prachtige kleuraccen-
ten op uw lippen en dit maakt hen de 
perfecte aanvulling op onze bestaande 
decoratieve natural wellness cosmetica- 
lijn. Er zijn vier aantrekkelijke kleur-
nuances verkrijgbaar. Kijk maar eens 
gauw welke bij u zou kunnen passen. Wij 
zijn benieuwd welke u kiest! 
Natuurlijk is er ook iets nieuws voor de 
man: omdat baarden momenteel in de 
mode zijn, willen wij u onze PROWIN  
MAX BEARD OIL presenteren. Met na-
tuurlijke plantaardige oliën laat het 
product de baard volledig tot zijn recht 
komen, zonder dat het een vettige film 
achterlaat - u zult het verschil zien en 
voelen. 
Bij uw proWIN consulent kunt u alle ar-
tikelen uit ons natural wellness assor-
timent in alle rust bekijken en beleven. 
Ook al is onze hoogglans catalogus mooi 
om te zien: in het echt kijken, ruiken en 
voelen, daar kan niets tegenop. Alleen 

zo kunt u ontdekken of het product aan 
uw eisen voldoet en of het u enthousiast 
maakt. Tenslotte gaat het om u en het 
doel om u goed en heerlijk aangenaam 
verzorgd te voelen.

Verdere informatie vindt u op
onze website www.prowin.net. 

Laat u verrassen en neemt u daar vooral 
ook een kijkje - het is de moeite waard!
Wij zouden het fijn vinden als onze natu-
ral wellness producten een deel zijn of 
worden van uw beauty ritueel. Want uw 
welzijn is onze missie.
Veel plezier met onze beauty- en wellness  
catalogus: zorg goed voor uzelf.

natural wellness - wij laten 
beauty-harten sneller slaan!
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De vervuiling van de zeeën is één van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Maak een statement 
tegen plastic afval! Met de aankoop van de PROSEA CRÈME maakt u de zeeën een stuk schoner.

De productie van de PROSEA CRÈME en de verpakking zijn zeer verantwoord. 
De pot is gemaakt van gerecycleerd plastic uit de zee.
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BESCHERMT DE HUID 
EN DE ZEE
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PROSEA CRÈME
PROSEA crème is een natuurcosmetische crème voor gezicht en lichaam die geschikt is voor de 
bescherming en verzorging van alle huidtypes. Het toegepaste spirulina extract beschikt over an-
tioxidatieve eigenschappen en ondersteunt de huid met talrijke vitamines, mineralen en amino- 
zuren.

100 ml / € 24,90

Per  

verkochte 

PROSEA 

CRÈME gaat er  

€ 1,- naar de proWIN 

pro nature 

stichting.
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5 Redenen pro PROSEA CRÈME

1. Behoud van de zee
Natuurcosmetica met milieuvriendelijke verpakking ter bescherming van de zeeën. Met de aankoop van de PROSEA CRÈME 
steunt u het schoonmaken van onze zeeën - één euro van de verkoop gaat naar de proWIN pro nature stichting. De pot van 
de PROSEA CRÈME bestaat bovendien uit gerecycleerd plastic dat uit de zee werd gehaald. 

2. Bescherming van de huid
Natuurcosmetica met geselecteerde inhoudsstoffen ter bescherming van de huid. De PROSEA CRÈME beschermt de huid 
tegen invloeden van buitenaf. Door de speciaal geselecteerde inhoudsstoffen van de PROSEA CRÈME kunt u de huid bescher-
men tegen uitdroging en het vochtgehalte van de huid behouden - voor een fluweelzacht huidgevoel.

3. Veganistische inhoudsstoffen
Natuurcosmetica voor duurzame huidverzorging. De PROSEA CRÈME bestaat uitsluitend uit veganistische inhoudsstoffen en 
bevat onder andere extract van de blauwalg spirulina (Spirulina extract). De PROSEA CRÈME beschermt de huid - en de zee. 

4. Conserveringsmiddelvrije crème
Natuurcosmetica zonder conserveringsmiddelen. De PROSEA CRÈME is vrij van conserveringsmiddelen (volgens bijlage V 
van de EU-cosmeticaverordening). 

5. Verzorging voor alle huidtypes
Natuurcosmetica voor allround verzorging. De PROSEA CRÈME is geschikt voor de verzorging en bescherming van alle huid-
types. Het is geschikt voor zowel gezicht als lichaam. Dit is vooral de ideale verzorging voor de handen als de huid overbelast 
en gespannen is.

Hoe ontstaat de PROSEA CRÈME?

Natuurcosmetica met milieuvriendelijke verpakking ter bescherming van de zeeën. Met de aankoop van de PROSEA CRÈME 
steunt u het schoonmaken van onze zeeën - één euro van de verkoop gaat naar de proWIN pro nature stichting. De pot van 

Natuurcosmetica met geselecteerde inhoudsstoffen ter bescherming van de huid. De PROSEA CRÈME beschermt de huid 
tegen invloeden van buitenaf. Door de speciaal geselecteerde inhoudsstoffen van de PROSEA CRÈME kunt u de huid bescher-

Natuurcosmetica voor duurzame huidverzorging. De PROSEA CRÈME bestaat uitsluitend uit veganistische inhoudsstoffen en 
bevat onder andere extract van de blauwalg spirulina (Spirulina extract). De PROSEA CRÈME beschermt de huid - en de zee. 

Natuurcosmetica zonder conserveringsmiddelen. De PROSEA CRÈME is vrij van conserveringsmiddelen (volgens bijlage V 

Natuurcosmetica voor allround verzorging. De PROSEA CRÈME is geschikt voor de verzorging en bescherming van alle huid-
types. Het is geschikt voor zowel gezicht als lichaam. Dit is vooral de ideale verzorging voor de handen als de huid overbelast 
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PROSEA CRÈME - meer dan een crème

•     De productie van de PROSEA CRÈME en de verpakking is 
zeer verantwoord: de pot is gemaakt van gerecycleerd plas-
tic dat uit de zee gehaald werd.

•  proWIN is Premiumpartner (Gold) van de organisatie Waste Free 
Oceans (WFO). Het WFO verzamelt in samenwerking met vissers we-
reldwijd plastic afval uit de zeeën. Dit zogenaamde oceaan plastic 
wordt tot granulaat (korrels) verwerkt, dat weer verder verwerkt 
kan worden. De pot van de PROSEA CRÈME bestaat voor het 
grootste deel uit dit materiaal.

•  Het etiket van de PROSEA CRÈME bestaat uit zeer 
milieuvriendelijk steenpapier. Voor de productie van 
steenpapier hoeft geen boom geveld en geen drink-
water verbruikt te worden. Er is geen bleekmiddel 
of zuur nodig.

PROSEA CRÈME - meer dan een crèmePROSEA CRÈME - meer dan een crème

• De productie van de PROSEA CRÈME en de verpakking is De productie van de PROSEA CRÈME en de verpakking is 
zeer verantwoord: de pot is gemaakt van gerecycleerd plaszeer verantwoord: de pot is gemaakt van gerecycleerd plas-
tic dat uit de zee gehaald werd.

• proWIN is Premiumpartner (Gold) van de organisatie Waste Free proWIN is Premiumpartner (Gold) van de organisatie Waste Free 
Oceans (WFO). Het WFO verzamelt in samenwerking met vissers weOceans (WFO). Het WFO verzamelt in samenwerking met vissers we-
reldwijd plastic afval uit de zeeën. Dit zogenaamde oceaan plastic reldwijd plastic afval uit de zeeën. Dit zogenaamde oceaan plastic 
wordt tot granulaat (korrels) verwerkt, dat weer verder verwerkt wordt tot granulaat (korrels) verwerkt, dat weer verder verwerkt 
kan worden. De pot van de PROSEA CRÈME bestaat voor het kan worden. De pot van de PROSEA CRÈME bestaat voor het 
grootste deel uit dit materiaal.

• Het etiket van de PROSEA CRÈME bestaat uit zeer Het etiket van de PROSEA CRÈME bestaat uit zeer 
milieuvriendelijk steenpapier. Voor de productie van milieuvriendelijk steenpapier. Voor de productie van 
steenpapier hoeft geen boom geveld en geen drinksteenpapier hoeft geen boom geveld en geen drink-
water verbruikt te worden. Er is geen bleekmiddel water verbruikt te worden. Er is geen bleekmiddel 
of zuur nodig.
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Body SORBET **
Lichte, luchtige lichaamscrème met Dode Zeezout

200 ml /€ 12,90
per 100 ml € 6,45

Shower SORBET * 
VEGAN

   
Voor een lichte, luchtige douchebelevenis met Dode Zeezout.  

200 ml / € 9,90
per 100 ml € 4,95

Peeling SORBET *** 
VEGAN

De peeling is een ideale aanvulling voor een streelzachte 
lichaamshuid.

150 ml / € 14,90
per 100 ml € 9,93

Body SPRAY **** 
VEGAN

Verfrissende bodyspray met Dode Zeezout

75 ml / € 16,90
per 100 ml € 22,53

*   cosmart, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (17.12.2018)

**  cosmart, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (23.04.2016) 

*** cosmart, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (10.04.2018)

****cosmart, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (11.02.2018) 9



RAZOR FOR WOMEN 
Stijlvol scheermes met 4-voudig scheer-
blad dat zich moeiteloos aanpast aan de 
huidcontour. 

€ 12,90

RAZOR BLADES FOR WOMEN 
3 vervangende scheermesjes
(4-voudig scheerblad) 
voor RAZOR FOR WOMEN   

 
3 stuks / € 9,90

Houder Scheermes
 

€ 1,90

*   Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (17.05.2016)

**  Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.08.2017)
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AFTER SHAVE GELCRÈME **  
VEGAN

Kalmerende huidverzorging na het 
scheren

75 ml / € 18,90
per 100 ml € 25,20

SHAVING MOUSSE FOR WOMEN * 
Zacht scheerschuim met speciaal
werkstofcomplex en zonnebloemolie.

150 ml / € 18,90
per 100 ml € 12,60

VEGAN

10



* geen conserveringsmiddelen volgens bijlage V van de EU-cosmeticaverordening

sensitive SHOWERGEL
Huidvriendelijke, zacht schuimende  
douchegel voor de dagelijkse bij- 
zonder milde lichaamsreiniging.

 
200 ml / € 13,90 
per 100 ml € 6,95

SENSITIVE BODYLOTION
Extra milde, snel intrekkende en 
niet vette bodylotion.  
 
200 ml / € 14,90 
per 100 ml € 7,45

sensitive WASH FOAM
Zacht schuimend wasschuim met 
speciaal geselecteerde, milde was- 
substanties voor een bijzonder  
zachte reiniging. 

 
100 ml /€ 14,90 

sensitive FACE CREAM
Milde gezichtscrème voor de dagelijk- 
se verzorging van de gevoelige huid  
met SPF 10.
 
50 ml /€ 19,90 
per 100 ml € 39,80

VEGAN VEGAN

VEGAN VEGAN

De huid van mensen met een allergie of een huid die zeer 
gevoelig is, reageert al snel onaangenaam op veranderin-
gen of contact met stoffen. Vandaar dat in dergelijke geval-
len een bijzonder lichte textuur met huidkalmerende werk-
zame substanties en huidbarrière stabiliserende werkza-
me stoffen nodig zijn.

Deze sensitive-producten zijn vrij van kleurstoffen, emul-
gatoren, conserveringsmiddelen (volgens KVO*) en geur-
stoffen. Ze werden ontwikkeld in samenwerking met het 
Duitse allergie- en astmafonds en succesvol getest.



Wellness SHOWER 
ENERGY, MINT of VITALITY
Een avontuur voor de zintuigen. Met 
verzorgend zeezout en vitamine C  
- voor een gezondere en meer pure 
douchebelevenis.

 
per stuk 250 ml / per stuk € 24,90
per 100 ml € 9,96

proWIN Wellness BOWL
De proWIN Wellness BOWL zorgt in combi- 
natie met onze aromaessences voor een 
bijzondere douchebelevenis en verkwikt  
lichaam en geest. 

€ 169,00
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Prunus Amygdalus Dulcis Oil
De oorsprong en de leeftijd van de amandelboom, een van de oudste gewassen ter wereld, gaan helaas verloren 
onder de sluier van de tijd. Vermoed wordt dat de boom die tot de rozenfamilie behoort, afkomstig is uit Zuid-
oost-Azië.  Het verhaal van de amandel kan tot het vroege Christendom herleid worden. De amandel als symbool 
voor de onbevlekte ontvangenis, maar ook een stuk van een tak van de amandelboom die reeds door Aaron Stab 
in het Oude Testament vermeld werd, getuigen onder andere van een zeer oude religieuze en culturele geschie-
denis.  De amandelboom werd in de loop van de tijd door de Arabieren, de Romeinen en Moren door heel Europa 
verspreid. In de 18e eeuw brachten Franciskaanse monniken de plant naar Califonië, tegenwoordig vertegen-
woordigen de eetbare vruchten een export topper van de Verenigde Staten. De tot ca. 11 meter hoog wordende, 
bladverliezende bomen geven de voorkeur aan een mediterraan klimaat met lange, droge zomers en korte, natte 
winters. Afhankelijk van de soort, bloeit de boom met zijn wit-roze gekleurde bloemenpracht van januari tot april. 
De amandelboom behoort niet tot de familie van de schilvruchten, maar wordt gerekend tot de steenvruchten 
zoals abrikoos, perzik en pruim omdat de zaden, de amandelen, ingesloten worden door een houtachtige kern. Er 
kunnen drie soorten amandelen onderscheiden worden. De zoete amandel heeft een bruine schil die voor gebruik 
door te wellen in heet water verwijderd wordt. Kraakamandelen hebben een gemakkelijk breekbare schil en zijn 
daarom populair om rauw op te eten. Bittere amandelen zijn niet geschikt voor consumptie. Over het algemeen 
kan men zeggen dat de amandel divers te gebruiken is - gehakt, gemalen, geschaafd, in zijn geheel, geroosterd, 
om te versieren, als melk, als papje, crème, olie of zacht smeltende producten zoals marsepein. Behalve enkel-
voudig onverzadigde vetzuren bevat de amandel ook veel mineralen, vitamines, secundaire plantaardige stoffen 
en vezels die onmisbaar zijn voor een evenwichtige voeding. Maar amandelen spelen niet alleen in de keuken een 
grote rol. De koudgeperste, subtiel ruikende olie van de zoete amandel wordt ook veel gebruikt in de farmacie en 
cosmetica. De goede verdraagbaarheid maakt het tot een veelzijdig te gebruiken basisolie voor elk huidtype, ook 
voor de gevoelige huid. Amandelolie is een populaire, milde verzorging voor de droge, ruwe huid die het vocht-
verlies vermindert en de huid zacht verzorgt. 

De volgende natural wellness producten bevatten Prunus Amygdalus Dulcis Oil: 
GWNC body & massage, GWNC day & night intensive, GWNC Voetverzorgingscrème, GWNC nailcare oil, GWNC na-
tural handcare, MY DAY CREAM RICH, PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE, PROWIN MAX BEARD OIL FOR MEN, Hand 
MOUSSE, Golden TAN, PROWIN EXPRESSION Lipstick, PROWIN YOUNG BLACK MASK en PROWIN HAIR SHINING 
GLORY.

Persea Gratissima Oil
Deze plantaardige olie is afkomstig van een wereldwijd bekende vrucht die haar oorsprong vindt in Mexico en 
Midden-Amerika, de avocado. Het blijkt dat avocado bomen al meer dan 7000 jaar geleden in de hooggelegen, 
warme en vochtige gebieden van Mexico verbouwd werden en de vrucht toen al in de keuken werd gebruikt. Na 
eeuwenlang alleen door de inheemse bevolking van Midden-Amerika verbouwd te zijn, vond de avocado haar 
weg naar Afrika, Maleisië, de Filippijnen, Madagaskar en het Middellandse Zee gebied. Vandaag de dag wordt de 
groenblijvende boom in ca. 400 cultivars verbouwd. De boom behoort tot de Laurierfamilie en kan een groeihoog-
te tot ca. 20 meter bereiken. Afhankelijk van de soort bloeien er pas na ca. 10 jaar bloemen, dit is vergelijkbaar 
met de Laurierfamilie. Er zijn echter ook rassen die al na 2 jaar bloeien en vrucht dragen. De avocado vrucht is 
botanisch gezien een bes die meestal peervormig groeit, tot ca. 20 cm lang kan worden en tot 900 g kan wegen. 
De, afhankelijk van de soort, groene, donkerrode tot purperkleurige of zwarte schil en de zaden die zich in het 
binnenste bevinden, zijn niet eetbaar. Alleen het geel-groene vruchtvlees van de avocado wordt gebruikt. Met 
een vetpercentage van ca. 23% heeft het vruchtvlees een boterachtige consistentie waardoor de vrucht ook wel 
botervrucht of boterpeer wordt genoemd. Het gaat in deze om onverzadigde vetzuren die samen met vitamines, 
mineralen, antioxidanten en aminozuren van de avocado een waardevol levensmiddel voor ons lichaam maken.  
Het wereldwijd meest bekende gerecht dat gemaakt wordt van avocado is guacamole. Net zo waardevol is de 
olie, die door persing en filtratie uit het vruchtvlees gewonnen wordt, voor onze huid. Dit is de reden dat het ook 
in cosmetische middelen wordt gebruikt. Het stimuleert de celregeneratie en het percentage palmitoleïnezuur 
zorgt voor een goede verdraagbaarheid, ook als er sprake is van een gevoelige huid. Het wordt graag gebruikt 
voor de verzorging van de droge, gebarsten huid en de huid met een verstoorde barrière. Ook wordt avocado olie 
gebruikt als haarverzorgingsmiddel. 

De volgende natural wellness producten bevatten Persea Gratissima Oil: PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE, PRO-
WIN YOUNG SMOOTH en PROWIN YOUNG BLACK MASK.
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HANDSAFE
De handhygiëne gel voor soepele en hy-
giënisch schone handen - zonder water.  

50 ml / € 11,90
per 100 ml € 23,80

FOOTSAFE
Verkoelende gel voor de vaak en veel 
belaste voeten.

75 ml / € 17,90
per 100 ml € 23,87

VEGAN

Simply Lovely DEO ROLL ON *
Milde en huidvriendelijke deodorant 
- voor een zeker lichaamsgevoel.

 
50 ml / € 8,90 
per 100 ml € 17,80

DUIVELSKLAUW
Weldadig verzorgende spray met een verwar-
mend en ontspannend effect op de lichaams-
delen van uw keuze.

75 ml / € 11,90
per 100 ml € 15,87

VEGAN
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High Protection crème met
vitamine E-Pearls
Deze waterafstotende crème met vi-
tamine E-Pearls beschermt met zui-
vere, uitstekend door de huid te ver-
dragen paraffinum liquidum tegen  
uitdrogingsverschijnselen.

100 ml / € 21,90

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (29.05.2017)

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (06.07.2015)

*** Derma Consult, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (13.09.2018)

VLOEIBARE ZEEP Amandelbloe- 
sem **
Milde huidreiniging en frisheid voor  
handen, gezicht & co   

 
250 ml / € 11,90
per 100 ml € 4,76

500 ml (navulling) / € 19,90
per 1000 ml € 39,80

bloe-

Milde huidreiniging en frisheid voor 

VEGAN

Hand MOUSSE ***
Zachte handverzorging met matcha- 
extract, sheabutter en amandelolie 
voor soepele handen.

 
75 ml / € 14,90 
per 100 ml € 19,87

VEGAN
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* Derma Consult, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (13.02.2015)

Skin BOOSTER
Verstevigende anti-aging crème met matte-
rend effect - voor een mooi en fris uiterlijk.

 
50 ml / € 39,90 
per 100 ml € 79,80

Eye ROLL ON *
Verkoelende oogverzorging voor tussendoor  
met instant-fresh-effect

 
15 ml / € 17,90 
per 100 ml € 119,33

VEGAN
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  ** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.08.2017)

Golden TAN **
Vochtinbrengende crème met bruiningsef-
fect - de gezondste manier om natuurlijk en 
gelijkmatig bruin te worden!

 
100 ml / € 22,90 

Bronzer CONCENTRATE **
Door enkele druppels van het Bronzer CON-
CENTRATE te vermengen met uw crème to-
vert u een mooie zomerse teint tevoorschijn.

 
10 ml / € 24,90 
per 100 ml € 249,00

VEGAN

VEGAN
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*** cosmart standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (20.06.2018)

**** cosmart standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (19.01.2019)

Body Spray CHILL OUT ****
Verfrissende bodyspray met passie- 
bloemextract

 
75 ml / € 16,90 
per 100 ml € 22,53

VEGAN

Bodylotion CHILL OUT ***
Crèmeachtige bodylotion met passie- 
bloemextract en de geur van vers ge-
plukte sinaasappels.

 
150 ml / € 12,90 
per 100 ml € 8,60

VEGAN
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SUNLOTION SPF 30 **
Waterbestendige sunlotion met hoge 
lichtbeschermingsfactor vooral voor de 
lichte, lichtgevoelige lichaamshuid.

200 ml / € 20,90
per 100 ml € 10,45

* geen conserveringsmiddelen volgens bijlage V van de EU-cosmeticaverordening   

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (04.08.2014)

*** Derma Consult, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (21.01.2016)

****Derma Consult standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (12.04.2018)

LIPBALM SPF 20
Waterafstotende lipverzorgingsstick van  
natuurlijke wassoorten.

4,8 g / € 7,90
per 100 g € 164,58

Alle zonnebeschermingsproducten uit deze lijn zijn geschikt voor personen met een zonne- 
allergie aangezien ze vrij zijn van conserveringsmiddelen*, met een voldoende hoge UVA- 
bescherming, met antioxidanten en de speciale prowin sundays geurstoffencompositie die vrij 
is van declarabele, allergene geurstoffen. Met uitzondering van de SENSITIVE-variant zijn alle 
lotions vrij van emulgatoren. 

FACE CREAM SPF 30 ***
Waterbestendige zonnebeschermings-
crème voor de gevoelige en zonbelaste 
huid van gezicht, hals en decolleté. 

75 ml / € 19,90
per 100 ml € 26,53

VEGAN

SUNSPRAY SPF 30 **
Transparante zonnbeschermingsspray 
- ideaal bij sportieve activiteiten. Kan ook 
ondersteboven mee gesprayd worden.

 
200 ml / € 19,90 
per 100 ml € 9,95

VEGAN

SUNLOTION SPF 20 **
Waterbestendige sunlotion met gemid-
delde lichtbeschermingsfactor zodat u  
de eerste zonnestralen ongedeerd door- 
staat en ervan kunt genieten.

 
200 ml / € 19,90 
per 100 ml € 9,95

VEGAN VEGAN

SUNSTICK SPF 50 **
Waterafstotende sunstick met hoge zonne- 
beschermingsfactor voor sterk zonbelaste  
huidgedeeltes.
Perfect voor onderweg.

15 g / € 19,90
per 100 g € 132,67

AFTER SUN LOTION **
Verkoelende bodylotion met vochtin-
brengers - ideaal na het zonnebaden.

200 ml / € 19,90
per 100 ml € 9,95

VEGAN

SUNLOTION SENSITIVE SPF 50 ****
Waterbestendige sunlotion met hoge 
lichtbeschermingsfactor, vrij van geur-
stoffen - speciaal voor kinderen, per-
sonen met een allergie of met een 
gevoelige huid. Met puur minerale licht-
beschermingsfilter.

100 ml / € 19,90

VEGAN



Parfumverstuiver
Klein, handig, licht
en elegant.

zwarte of
zilveren dop / per stuk € 14,90

G
EU

R
EN

IW ONE FOR MEN
Eau de Toilette

100 ml / € 29,90

Only You
Eau de Parfum

100 ml / € 29,90
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PINK WIN FOR WOMEN
Eau de Parfum 

100 ml  / € 29,90

BLUE WIN FOR MEN
Eau de Toilette 

100 ml / € 29,90

21
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GWNC 24/7 softcare
Beschermende dag- en verzorgende nachtcrème met een lichte textuur.

50 ml / € 23,90
per 100 ml € 47,80

GWNC softpeeling 
Zachte crème-peeling met verzorgende jojobawas bolletjes voor een
frisse en vitale uitstraling.

 
50 ml / € 23,90
per 100 ml € 47,80

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.08.2017)

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (17.12.2012)

GWNC effect skin serum *
Verfrissend serum met het extract van de Champagne druif.
Een fitnesskuur en fontein van de jeugd voor de huid.

30 ml / € 34,90
per 100 ml € 116,33

VEGAN

VEGAN

GWNC effectiveeyes **
Zachte oogverzorgingscrème met bijzondere plantaardige substanties van 
ogentroost, vrouwenmantel en korenbloem - voor expressieve ogenblikken. 

50 ml / € 23,90
per 100 ml € 47,80

GWNC refresh
Gelmasker met hoogwaardig algenextrakt en vochtinbrengende werkzame 
stoffen - voor een fris en stralend uiterlijk.

50 ml / € 23,90
per 100 ml € 47,80

VEGAN



GWNC day & night intensive * 
Rijke crème voor de rijpe en veeleisende gezichtshuid met 
het luxueuze extract van de Champagne druif. 

50 ml / € 29,90
per 100 ml € 59,80

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.08.2017)

GWNC tinted daycare
Lichtgetinte dagcrème met verzorgende plantaardige oliën en op basis 
van natuurlijke aardetinten - kleurvarianten apricot of brunette.

per stuk 30 ml / per stuk € 14,90
per 100 ml € 49,67

VEGAN

VEGAN

GWNC hydrocare
Verfrissende fluid met vochtinbrengende en kalmerende 
ingrediënten.

100 ml / € 22,90

VEGAN

GWNC cleansingmilk
Milde en subtiel geurende reinigingsmelk voor de zachte maar grondige, 
dagelijkse gezichtsreiniging. Met geselecteerde plantaardige extracten - 
voor een heerlijk fris en schoon gevoel.

100 ml / € 20,90

VEGAN
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Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen *
Heerlijk zacht microvezel weefsel speciaal te
gebruiken voor de gevoelige huid. 

   
10er box, 10 cm x 10 cm / € 23,50

Reinigingshandschoen voor gezicht en ogen *
De ideale oplossing voor iedereen die de voorkeur  
geeft aan een praktische gezichtsreiniging met een  
handschoen.  
 
23 cm x 14 cm / € 10,90

Waszakje

20 cm x 20 cm / € 3,90

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (05.06.2012) 

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (12.03.2012)

Reinigingshandschoen voor gezicht en ogen *
De ideale oplossing voor iedereen die de voorkeur 
geeft aan een praktische gezichtsreiniging met een 

G
W

N
C

Peelinghandschoen **
Het extra dunne en opgeruwde textiel materiaal  
verfijnt en verlevendigt uw lichaamshuid. Uw  
huid wordt rozig en fris.  
 
21 cm x 12 cm / € 12,90 



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

GWNC natural handcare ***
Deze handcrème trekt snel in en laat geen vettig 
gevoel op de huid achter en geeft waardevolle ver-
zorging en bescherming aan belaste handen.

 
75 ml / € 17,90
per 100 ml € 23,87

VEGAN

GWNC nailcare oil
Nagelverzorging met kostbare plantaardige oliën 
voor een natuurlijk mooi en verzorgd uiterlijk en 
prachtige glans.

 
10 ml / € 12,50 
per 100 ml € 125,00

VEGAN

Vijltjes Waaier
Onze nagelvijl zorgt met haar verschillende op-
pervlakken voor natuurlijk mooie nagels.

€ 4,90

27



Massagespin
Al glijdend over de huid geeft dit hulpje een aangenaam 
gevoel en helpt om te ontspannen. Voor een fijne pauze 
tussendoor. 

€ 4,50
 

GWNC body & massage  
VEGAN

Massage olie met amandel- en duindoornolie streelt 
uw lichaamshuid en laat u wegdromen.

100 ml / € 22,90

G
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Massageroller
Zachte rubbernoppen voor een eenvoudige en snelle 
massage en een ontspannen resultaat.

€ 5,50

*  Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (05.06.2012)

Soft Bodyhandschoen *
Voor de eenvoudige en grondige lichaamsreiniging. 
Met revitaliserend extra effect voor een geweldig, fris 
huidgevoel.  

 
22 cm x 15 cm / € 20,90



GWNC bluewater bodyscrub  
VEGAN

Door de milde peelingkorrels van zeezout en bam-
boe extract wordt uw lichaamshuid heerlijk glad en 
zacht onder de douche. Breng de vakantie terug in 
uw badkamer! 

 
150 ml / € 29,90 
per 100 ml € 19,93

GWNC bodycream  
VEGAN

Zachtsmeltende, rijke lichaamscrème met waarde-
volle plantaardige oliën en een fluweelzachte, poe-
derachtige geur.

150 ml / € 27,50
per 100 ml € 18,33

G
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GWNC Verzorgingscapsules  
VEGAN

 
Bijzondere plantaardige oliën bij elkaar gebracht 
in een vegan capsule. Gun uzelf de luxe van deze 
natuurlijke verzorging voor een fluweelzachte en 
mooie gezichtshuid. 

60 capsules / € 37,90

31



GWNC Voetspray met salie en bamboe **
Deze voetspray mag in geen enkele tas ontbreken 
voor een snelle en eenvoudige opfrissing tussendoor. 
Zijn desodoriserende werkzame stoffen gaan voeten-
geur betrouwbaar tegen. 

 
125 ml / € 17,90
per 100 ml € 14,32

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (05.03.2018)

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (11.01.2016)

GWNC Voetpeeling met jojoba en bamboe *
Met deze natuurcosmetische peeling speciaal voor  
de voeten wordt uw huid met rijst en gedroogde  
bamboe zacht bevrijd van dode huidcellen en wordt  
zo heerlijk glad en schoon.

 
100 ml / € 14,90

GWNC Voetbadzout  
VEGAN

Kristallijn steenzout met plantaardige extracten en  
-oliën voor volledig tevreden voeten 

 
500 g / € 18,90
per 1000 g € 37,80
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Vijl voor de voeten

€ 4,90   

GWNC Voetverzorgingscrème
Deze crème met salie en rozemarijn helpt 
onze voeten te verzorgen met natuurlijke 
plantaardige substanties. Het verfrist en deso- 
doriseert.

 
150 ml / € 23,90
per 100 ml € 15,93

Vijl voor de voeten

€ 4,90

Peelinghandschoen voor de voeten
Handschoen met ingewerkte peeling- 
borstelharen - voor poriëndiepe reiniging en  
mooie, gladde voeten.  

 
18 cm x 11 cm / € 11,90
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* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (10.04.2017)

Haarborstel
De styling hulp voor alle 
haarlengtes!

€ 4,90 

De styling hulp voor alle 

PROWIN HAIR COLOUR CRÈMESPOELING * 
Na het haren wassen ondersteunt deze crème- 
spoeling de bescherming van uw haar, de haar-
kleur en uw hoofdhuid met het natuurlijke colour- 
care-complex.

 
250 ml / € 12,90 
per 100 ml € 5,16

PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOO *
Shampoo met natuurlijk colour-repair- 
complex en panthenol. Ideaal voor gekleurd 
en/of ontkleurd haar (highlights).

 
250 ml / € 12,90 
per 100 ml € 5,16

500 ml (navulling) / € 17,90
per 1000 ml € 35,80

VEGAN VEGAN
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PROWIN HAIR MASKER *
Deze intensieve verzorging voor het haar dringt diep in het 
haar en maakt het heerlijk zacht en veerkrachtig. 

 
100 ml / € 9,90 

PROWIN HAIR CRÈMESPOELING *
De crèmespoeling verzorgt het haar na het  
wassen en maakt dat het voelbaar gladder en  
zachter wordt.

 
250 ml / € 9,90
per 100 ml € 3,96

PROWIN HAIR SHAMPOO *
Shampoo met olijfbladextract en provitamine 
B5 voor de dagelijkse reiniging van alle haar- 
types.
 
250 ml / € 9,90
per 100 ml € 3,96

500 ml  (navulling) / € 14,90
per 1000 ml € 29,80

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.07.2014)

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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PROWIN HAIR ANTI AGING Tonic **
Speciaal verzorgingsproduct met een 
uitstekend natuurlijk werkzaam stoffen-
complex (Advanced Ingredient Award)  
voor de regeneratie van het haar en de 
hoofdhuid.

(Werkt niet bij haaruitval door ziekte, 
alleen bij erfelijk bepaalde haaruitval).
 
200 ml / € 19,90 
per 100 ml € 9,95

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (08.06.2015)

Haartulband
Ideaal voor het snelle en milde haar-
drogen, zonder mechanisch droog te 
wrijven.

cyaan of grijs / per stuk € 25,90

PROWIN HAIR SHINING GLORY
Natuurlijke verzorgingsspray met ad- 
ditionele vochtinbrengers voor mooi 
en zijdezacht haar. De optimale ver-
zorgende aanvulling voor het dagelijk-
se haren wassen.
 
100 ml / € 15,90 

VEGAN
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PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN ****
Deze verzorging voor mannen trekt snel in en biedt uw huid alles wat ze 
nodig heeft: celbescherming, energie en regeneratie.

50 ml / € 29,90
per 100 ml € 59,80

PROWIN MAX IW DEO ROLL ON FOR MEN *****
Deodorant met de geur van ons IW ONE parfum - voor een zeker
lichaamsgevoel, helemaal vrij van aluminiumzouten.

50 ml / € 8,90
per 100 ml € 17,80

Sporthanddoek

30 cm x 75 cm / € 10,90

PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE **
...precies het juiste voor de mannenhuid. In dit product worden een 
optimale aftershave verzorging en 24-uurs anti-aging effect bij elkaar 
gebracht in een gelconsistentie. De ideale verzorging voor mannen -  
zonder vette glans.

50 ml / € 39,90
per 100 ml € 79,80

VEGAN

PROWIN MAX BEARD OIL *
Zo mag uw baard gezien worden!  Met natuurlijke oliën voor een natuur-
lijk verzorgde baard - zonder vette film. 

50 ml / € 19,90
per 100 ml € 39,80

VEGAN

PROWIN MAX ALL IN ONE SHOWERGEL FOR MEN *** 
Verkwikkende, revitaliserende douchegel voor de actieve man. Reinigt 
de lichaamshuid en de haren grondig maar mild, voor een frisse en vi-
tale huid.

200 ml / € 11,90
per 100 ml € 5,95

VEGAN

* cosmart, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (27.05.2018)

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (10.09.2012)

*** cosmart standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (08.10.2018)

**** cosmart standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (12.06.2015)

***** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (22.05.2018)
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PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN*
Deze scheergel is mild voor uw gezichtshuid zodat het glijden van het scheermes de huid niet on- 
nodig belast. Na het aanbrengen verandert de gel in een crèmeachtig schuim dat zich gemakkelijk 
laat verdelen. Het Cellactive®-Men-complex versterkt de weerstand en de stressresistentie van de 
huid.

200 ml / € 17,90
per 100 ml € 8,95

PROWIN MAX RAZOR FOR MEN 
Ergonomisch scheermes voor mannen met 6-voudig scheerblad, additionele trimmer en verzor-
gende gelstrips met aloë vera voor een grondige en milde scheerbeurt van de mannenhuid. 

€ 12,90 

PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN 
3 vervangende scheermesjes (6-voudig scheermes + trimmer) voor de PROWIN MAX 
RAZOR FOR MEN 

 
3 stuks / € 9,90

Houder Scheermes   

€ 1,90

VEGAN

PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCRÈME  
Kalmerende huidverzorging na het scheren. 

75 ml / € 18,90
per 100 ml € 25,20

VEGAN

40



* Derma Consult, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (01.06.2015)
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Decoratieve cosmeticalijn van proWIN. Zet uzelf ook in de 
spotlight met deze natuurcosmetische producten en vestig  
de aandacht op uzelf. 

PROWIN EXPRESSION  Kajal oogpotlood
Natuurcosmetisch kajal oogpotlood voor mooie, expressieve ogen. 

Black**, Graphite of Brown 
per stuk 1,08 g / per stuk € 9,90
per 100 g € 916,67

PROWIN EXPRESSION  Mascara 
Deze natuurcosmetische mascara geeft uw wimpers veel natuur-
lijke plantaardige stoffen en minerale kleurpigmenten voor kleur, 
volume en verzorging.

Brown* of Black
per stuk 10 ml / per stuk € 14,90
per 100 ml € 149,00

* Dermscan, oogheelkundige test op 22 proefpersonen (24.10.2017) 

** Derma Consult, oogheelkundige test op 20 proefpersonen (17.07.2015)

*** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (21.08.2017)

PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover ***
De Eye Make-up Remover verwijdert zelfs waterproof make-up
mild met zijn 2 fasen-formule.

 
100 ml / € 18,90 

VEGAN

VEGAN

Puntenslijper

€ 3,90

PuntenslijperPuntenslijper

€ 3,90
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Lipstick Coffee

4,5 g / € 24,90
per 100 ml € 553,33

Lipstick Rosewood

4,5 g / € 24,90
per 100 ml € 553,33

Lipstick Ruby 

4,5 g / € 24,90
per 100 ml € 553,33

Lipstick Peach

4,5 g / € 24,90
per 100 ml € 553,33

Natuurcosmetische lippenstift met 
plantaardige oliën van gecontro-
leerd biologische landbouw - voor 
mooie, expressieve lippen met een 
zijdeachtige finish. Verkrijgbaar in 
vier kleurvarianten.
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VEGAN

Poederkwast
Handgemaakte kwast met mooie, FSC gecer-
tificeerde houten steel en voorzien van fijn  
synthetisch haar - ook ideaal voor mensen  
met een allergie.    

€ 12,90

PROWIN EXPRESSION Loose Powder
Natuurcosmetische, losse poeder voor een natuur- 
lijke, egale en frisse teint met een zachte geur.   
 
10 g / € 34,90 
per 100 g € 349,00
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MY DAY EYE CREAM ***  
Speciaal voor de gevoelige oogpartij ontwikkelde 
combinatie van werkzame bestanddelen van waar-
devolle plantaardige oliën, vitamines en collageen- 
booster. Ook aanbevolen als basis voor de make-up.

20 ml / € 24,90
per 100 ml € 124,50

MY DAY CLEAR WASHGEL * 
Wasgel met intensief hydraterende werkzame stoffen 
voor de grondige reiniging van de gezichtshuid.

100 ml / € 19,90

VEGAN
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TIME TO BOOST **** 
Regenererend serum met 
speciaal transport- en rege- 
neratie complex.

 
15 ml / € 44,90 
per 100 ml € 299,33

VEGAN
TIME TO LIFT **** 
Hooggedoseerd serum dat bij 
regelmatig gebruik bijdraagt 
aan de vermindering van ex- 
pressierimpels rond de ogen. 
  
 
15 ml / € 44,90
per 100 ml € 299,33

VEGAN VEGAN
TIME TO FILL **** 
Zeer rijk, hydraterend serum 
met een speciale combinatie 
van lange- en korte keten hya- 
luronzuur. 

 
15 ml / € 44,90 
per 100 ml € 299,33

Deze bijzondere, wetenschappelijk ontwikkelde en 
ruimschoots bewezen, gezichtsverzorging kenmerkt 
zich door de snel zichtbare resultaten na elk gebruik 
in de strijd tegen de tekenen van de tijd.  Alle pro-
ducten kenmerken zich door een zeer goede huid-
verdraagbaarheid. U kunt uw anti-aging verzorging 

geheel naar wens en intensiteit zelf samenstellen. 
U kunt kiezen uit de MY DAY basisproducten en de 3 
speciale serums. Alle producten van de PROWIN TIME 
SKINMANAGEMENT lijn zijn vrij van minerale oliën en 
siliconen. Bovendien hebben wij bij de speciale serums 
afgezien van geurstoffen.

DE LUXUEUZE ANTI-AGING VERZORGING VAN PROWIN!

Cosmetica Bag

€ 15,90  

Beauty Etui

€ 9,90 

MY DAY FACE PEELING *
Deze peeling gel op basis van hoogwaardig, in de natuur voorkomend fruitzuur (Alpha  
Hydroxy Acids) verwijdert oppervlakkige, losse huidcellen en maakt het huidoppervlak glad.

 
30 ml / € 24,90 
per 100 ml € 83,00  

VEGAN

MY DAY CREAM RICH **
Rijke gezichtsverzorging met waardevolle werkzame anti aging-stoffen en vitamines. Verwen 
uw gezichtshuid met deze luxueuze anti-aging crème met werkzame stoffen van topklasse - 
voor een vitaal en aantrekkelijk uiterlijk.

 
50 ml / € 32,90 
per 100 ml € 65,80

VEGAN

*  Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (26.10.2015) 

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (18.08.2014)

*** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (19.02.2018)

**** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (23.09.2011)
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Time to Clear * 
Softpeeling op basis van natuurlijk voorkomend fruit-
zuur. Maakt oppervlakkige huidcellen los en maakt zo 
het huidoppervlak glad. 

 
50 ml / € 21,90
per 100 ml € 43,80

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (10.12.2010)

Vaak hebben jongeren last van puistjes en irritaties in het gezicht, decolleté of op de rug. 
Dan komt deze verzorgingslijn goed van pas. Het zeer effectieve 3-componenten systeem 
werd door wetenschappers met jarenlange dermatologische ervaring ontwikkeld voor de 
jeugdige probleemhuid. Alle producten kenmerken zich door een goede huidverdraagbaar-
heid en zijn vrij van parabenen en kleurstoffen. 

Time to Care *
Lichte crème met basis lichtbeschermingsfactor. Deze  
bijzondere vetarme verzorging is ideaal voor de onzuive-
re, licht vette huid. 

50 ml / € 22,90
per 100 ml € 45,80

VEGAN

VEGAN

Time to Wash *
Alcoholvrije wasgel voor de dagelijkse gezichtsreiniging 
van de jonge huid met opfris-effect. 

100 ml / € 19,90

VEGAN
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* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (17.10.2016)     

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (17.05.2016)

*** Cosmart, standaard epicutaantest op 50 proefpersonen (08.10.2018)

PROWIN YOUNG CLEAR *
Met dit luchtige, zachte reinigingsschuim voor de 
jeugdige of jong volwassen huid worden gezicht, 
hals en decolleté heerlijk zacht en poriëndiep ge-
reinigd.

50 ml / € 24,90
per 100 ml € 49,80

PROWIN YOUNG SMOOTH **
Deze ideaal verfrissende gezichtsverzorging geeft 
de jonge huid alles wat ze nodig heeft. Het mooie 
matterende effect zorgt voor een glansvrij en uit-
gebalanceerd uiterlijk.

50 ml / € 24,90
per 100 ml € 49,80

PROWIN YOUNG BLACK MASK ***
Uitbalancerend gezichtsmasker en peeling met 
waardevolle plantaardige oliën, vochtinbrengen-
de ingrediënten en actief kool - voor een gladdere 
huid die straalt van nieuwe frisheid.

50 ml / € 14,90
per 100 ml € 29,80

Ook jeugdigen en jong volwassenen zonder probleemhuid hebben baat bij een goede huid-
verzorging die de huid in balans brengt. Om voor een mooi resultaat te kunnen zorgen dient 
deze verzorging zo licht mogelijk en niet vet te zijn. 



De huid van onze kleintjes is nog zeer ge-
voelig, daarom heeft ze bijzonder milde en 
beschermende verzorgingsproducten no-
dig. Vandaar dat wij bij de selectie van de 
inhoudsstoffen speciaal gelet hebben op de 
huidverdraagbaarheid en het behouden en 
opbouwen van de huidbarrière. 

In deze producten hebben we bewust afge-
zien van geurstoffen om de gevoelige huid 
te beschermen tegen mogelijke problemen 
door de toename van allergieën. Huidver-
zorging van proWIN van het hoogste niveau 
voor onze kleintjes!

* Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (10.08.2015)

** Dermatest, standaard epicutaantest op 30 proefpersonen (28.07.2014)

Bad- en Wasgel * 
Extra milde waslotion voor gezicht, haren en lichaam  
van onze allerkleinsten.

 
200 ml / € 9,90 
per 100 ml € 4,95

Gezichts- en Bodylotion *
Ondersteunende, geurstofvrije verzorging voor de gehele 
huid, vooral na de reiniging. 

 
200 ml / € 9,90 
per 100 ml € 4,95

Weer- en Windcrème ** 
De zachte, jonge huid heeft te lijden van kou en vocht. 
Help uw kind met deze speciale verzorgende crème.

100 ml / € 9,90

VEGAN

VEGAN
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ALOË VERA Lotion
Door de lichte textuur trekt deze lotion snel in de 
huid en geeft een aangenaam fris gevoel. Dit pro-
duct is met een aloë vera bladgelpercentage van 
85% en koolzaadolie speciaal ontwikkeld voor de 
normale tot vette lichaams- en gezichtshuid. 

 
150 ml / € 23,90 
per 100 ml € 15,93

ALOË VERA Heat Lotion
Deze lotion biedt huidverzorging en tevens warmte 
en ontspanning. Met een aloë vera bladgelpercen-
tage van 70%.

 
150 ml / € 22,90 
per 100 ml € 15,27

ALOË VERA Crème
Dankzij haar hoge aandeel plantaardige oliën  
met bijenwas wordt deze met name aanbevolen  
voor de droge en vetarme huid. Met een bladgel- 
percentage van 70% aloë vera en geselecteerde  
plantaardige werkzame stoffen.

 
150 ml / € 24,90 
per 100 ml € 16,60

ALOË VERA Gel
Het zeer hoge aloë vera bladgelpercentage 
van 98% zorgt voor veel hydratatie en frisheid.  
ALOË VERA Gel mag in geen enkel huishouden  
of sporttas ontbreken.

 
150 ml / € 20,90 
per 100 ml € 13,93

VEGAN

VEGAN

Een wereld van tintelende frisheid - met een hoog aloë vera bladgelpercentage, 
bewezen werking en certificering. De optimale verzorging voor het hele gezin. 

Het IASC keurmerk staat voor gecontroleerde aloë vera grondstoffen en de ver-
werking daarvan. Overtuig uzelf (www.iasc.org)!
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ALOË VERA Hair & Body Shampoo
Voor de dagelijkse, milde reiniging van lichaam en haar voor het  
hele gezin. Start de dag perfect met deze geurstofvrije waslotion met  
een aloë vera bladgelpercentage van 50%. 

 
300 ml / € 16,90 
per 1000 ml € 56,33

TANDENBORSTEL DENTALCARE SOFT-MEDIUM *  
Het innovatieve tandenborsteldesign werd ontwikkeld in samenwer-
king met een Duitse tandarts. De ideale bescherming voor een duur- 
zame en betrouwbare mondhygiëne.

€ 5,90

ALOË VERA Tandpasta
Tand- en tandvleesverzorging met 60% aloë vera bladgel, zonder  
fluoride. Voorkom natuurlijk en mild de vorming van tandplak en  
tandsteen en bescherm uw tanden en tandvlees. 
 
100 ml / € 7,90 

* Met antibacteriële bescherming van de borstelharen door het zilver biocide.

VEGAN

ALOË VERA Deo Roll On
Deze parfum- en alcoholvrije deodorant met een aloë vera bladgelper-
centage van 83%, beschermt zowel dames als heren tegen onaangena-
me transpiratiegeur en overmatig transpireren. 

 
50 ml / € 11,90 
per 100 ml € 23,80

VEGAN

ALOË VERA Gel Spray
De spray kan gemakkelijk en zonder direct huidcontact aangebracht 
worden. 99,5% aloë vera bladgelpercentage met een heerlijk verkoe-
lende en hydraterende werking - voor een huid die weldadig aanvoelt.  
 
30 ml / € 6,50
per 100 ml € 21,67

300 ml / € 20,50 
per 1000 ml € 68,33

VEGAN

VEGAN

A
LO

Ë 
VE

R
A

56



57



ALOË VERA Naturel
De oude volkeren wisten de gel uit de bladeren van de aloë 
vera plant reeds op waarde te schatten ter ondersteuning van 
een gezond lichaam en welzijn. We gebruiken voor onze ALOË 
VERA Naturel een zeer groot aandeel (99,6%) zuivere bladgel in 
ACTIV aloë® kwaliteit uit gecontroleerde biologische teelt. Van-
zelfsprekend is onze ALOË VERA Naturel IASC gecertificeerd. 
 
1000 ml / € 29,90 

ALOË VERA Capsules
De smaakloze variant van onze ALOË VERA 
Naturel in capsulevorm. 

 
60 stuks / € 29,90

POWER4YOU
Onze POWER4YOU is een voedingssupplement op basis van 
ginseng-, gember- en guarana-extracten, met toegevoegde 
vitamine C. Het ondersteunt het lichaam met vitamine C ter 
vermindering van vermoeidheid, beschermt de cellen tegen 
oxidatieve stress en ondersteunt de normale functie van het 
zenuwstelsel en immuunsysteem.

10 ampullen à 10 ml / € 16,90

In ons snelle, hectische leven ontbreekt vaak de noodzakelijke balans tussen inspanning en ontspanning. We 
verwachten veel van ons lichaam en er wordt vaak het uiterste gevergd van onze natuurlijke, lichaamseigen 
regulatiemogelijkheden. 

Voedingssupplementen zijn levensmiddelen en verzorgen ons lichaam met voedingsstoffen en andere werk-
zame stoffen die de natuurlijke functies ondersteunen en versterken.

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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Neem even de tijd om te genieten van de weldadige warmte en doe tegelijkertijd iets goeds!
Onze proWIN Big Heart en onze proWIN Doggi zijn knuffelig, geven veel plezier en maken dat kou en een onbehaaglijk gevoel 
gauw vergeten zijn. 
De ruime en robuuste tas van vilt valt op door haar modieuze design. Of het nu als shopper of als handtas is, deze tas is een 
echte eyecatcher. 

Met elke aankoop steunt u kinderhulpprojecten, want per verkochte Vilttas Red Hearts, proWIN Big Heart of proWIN Doggi 
gaat een deel rechtstreeks naar de proWIN stichting. Help ook mee! De proWIN stichting heeft zich ten doel gesteld om kin-
deren in nood in binnen- en buitenland te steunen en zo hun leven duurzaam te verbeteren. Uw hulp telt!

Vilttas Red Hearts / € 36,90

proWIN Big Heart / € 14,90

proWIN Doggi / € 16,90

Per 

verkochte 

Doggi gaat er

€ 2 naar de

proWIN 

stichting.

Per  

verkochte  

Vilttas Red  

Hearts gaat er  

€ 2 naar de  

proWIN 

stichting.

Per  

verkochte 

Big Heart gaat er  

€ 3 naar de  

proWIN 

stichting.
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Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten.

Uw proWIN consulent:

Artikel-Nr.: 90.020.03.20

Neem eens een kijkje in onze natural wellness 
eindklanten-shop via www.prowin-wellness.net

Uw premium klantencode:

proWIN Winter GmbH                   
Zeppelinstraße 8                          
66557 Illingen                                
GERMANY                                     
+49 (0) 68 25 / 9 20 10                  
info@prowin.net                            
www.prowin.net  

proWIN Belgium PGmbH
2, Place des Guillemins
4000 Liège
BELGIUM
info@prowin.be
www.prowin.be

proWIN Nederland B.V.                                       
Robert Schumandomein 2 / begane grond      
6229 ES Maastricht                                                     
NETHERLANDS                                                   
+31 (0) 4 37 90 11 15                                                                                
info@prowin.nl                              
www.prowin.nl




