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De proWIN Sinterklaas- en Kerstwereld      Van 14 september tot en 
met 31 december 2020
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Beste klant,

Dit proWIN-jaar, het jaar waarin we ook ons 
25-jarig jubileum vieren, is absoluut anders ge-
worden dan gepland. Na turbulente maanden in 
een ongekende situatie, is het nu voor ons alle-
maal belangrijk om op de stop-knop te drukken 
en stil te staan bij alles wat er gebeurd is.

proWIN heeft dit jaar gebruikt voor ontwik-
keling en om vooruit te kijken - door online 
demonstraties aan te bieden, hebben wij ons 
aanbod van de bekende demonstraties aan 

huis uitgebreid en een manier gecreëerd om op 
elk gewenst moment klanten te bereiken. Eén 
ding is echter hetzelfde gebleven: het enthou-
siasme van onze proWIN consulenten waarmee 
ze onze bedrijfsfilosofie en het productassorti-
ment op u overbrengen.

Ook dit jaar hebben we voor het kerstfeest weer 
veel nieuwe producten in de aanbieding waar 
uw dierbaren blij van worden. In de Symbion-
tische Reinigung-, natural wellness- en best 
friends-productbereiken is het juiste cadeau 
zeker te vinden. Tevens willen wij van de gele-

genheid gebruik maken om u te bedanken: door 
uw enthousiasme, vertrouwen en loyaliteit is 
het proWIN-jaar 2020 heel bijzonder geworden.

Veel plezier met onze proWIN Sinterklaas- en 
Kerstwereld 2020.

Het proWIN-management en het hele team 
wenst u en uw familie een ontspannen en voor-
al een gezond kerstfeest toe.
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Gastenactie
Als er bij een proWIN-demonstratie drie nieuwe demonstraties worden geboekt, krijgen alle aanwezi-
ge gasten de mogelijkheid om één van de drie volgende artikelen eenmalig voor de helft van de prijs te 
kopen (drie demonstraties = één product per gast, zes demonstraties = twee producten per gast etc.).

• MICROSTANDAARD Handschoen 20 cm x 15 cm (€ 23,90) 

 € 11,95 
 U bespaart € 11,95

•  Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 
10er box, roze/groen (€ 23,50) 

of
•  Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen 

10er box, cyaan/grijs (€ 23,50) 

€ 11,75 per box  

• best friends Reisdeken 100 cm x 75 cm anti-slip (€ 32,90) 

• € 16,45
 U bespaart € 16,45

U bespaart
 50%

U bespaart € 11,75
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• PROWIN YOUNG LIP SCRUB, 10 ml  
 (100 ml / € 99,-)

 Waarde: € 9,90 
• Time INTENSE MASK, 10 ml (100 ml / € 119,-)

 Waarde: € 11,90

• High Protection crème, 20 ml  
 (100 ml / € 39,50)

 Waarde: € 7,90 
• PROWIN MAX ALL IN ONE SHOWERGEL  
 FOR MEN, 50 ml (100 ml / € 9,80)

 Waarde: € 4,90 

119,-)•

• CALEX LIQUID*, 125 ml (100 ml / € 5,52) 

Waarde: € 6,90 

 

• Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm

Waarde: € 9,90  

• VERZORGINGSBALSEM, 50 ml incl.sponsje (100 ml / € 11,80) 

Waarde: € 5,90 
52)

Gastengeschenken
Wordt gast bij een proWIN demonstratie en kies uit onze aanbiedingen één van de volgende geschenken. 
Wist u dat: als u als gast de proWIN-demonstratie niet kunt bijwonen en toch voor meer dan € 30 
proWIN producten bestelt, ontvangt u een gastengeschenk. Bij een bestelwaarde onder de € 30 ontvangt 
u als bedankje een meebesteller-geschenk. Voor gasten van een online demonstratie is het ontvangen van 
een gastengeschenk gekoppeld aan een bestelling.

*Gecertificeerd door Ecocert Greenlife

VERZORGINGSBALSEM, 50 ml incl.sponsje (100 ml / € 11,80)

Waarde: €5,90 

Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm

90  

Waarde: €
• PROWIN MAX ALL IN ONE SHOWERGEL 

FOR MEN, 50

Waarde: €
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• best friends DENTAL KAUWBOT 12 cm, 1 stuk

 
 

• best friends GEVOGELTE SNACKS, 70 g
 
 

• 2 x ZALM MET DRUIVENPIT, 70 g
 
 

• 2 x RUND MET AARDAPPELEN, 70 g
 
 

• 2 x CHICKEN'N'FISH, 50 g
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• V7 WC CLEANER (keuze uit de kleuren antraciet-metallic/zwart,  

 wit/grijs, antraciet/wit-transparant, wit/zwart, violet/zwart****,  

 christmas red/zwart****) 

Waarde: € 45,90 per stuk 

Boekingsgeschenken

• GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

• GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

Waarde: € 41,80 

 
 

• Time EYE CREAM, 20 ml (€ 24,90)

• Eye ROLL ON, 15 ml (€ 17,90) 

Waarde: € 42,80 

• PROWIN HAIR MASKER, 100 ml (€ 9,90) 

met
• Haartulband cyaan  (€ 25,90)

of 
• Haartulband grijs (€ 25,90)

Waarde: € 35,80 per set 
 
 

• Time FILL, 15 ml (100 ml / € 299,33)

Waarde: € 44,90 

(€ 22,90)

9,90)

per set 

80 

Reeds voor het boeken van een proWIN demonstratie ontvangt u als gastvrouw/-heer een boekingsgeschenk naar keuze. U kunt kiezen uit de  
aanbiedingen of ontvangt als alternatief 6 bonuspunten.  Bij een demonstratie omzet tussen de € 401 en € 600 ontvangt u als gastvrouw/-heer een extra 
succesgeschenk naar keuze (u kunt kiezen uit de aanbiedingen) of als alternatief 1 bonuspunt per volle € 50 extra demonstratie omzet. 
Bij een demonstratie omzet vanaf € 601 ontvangt u als gastvrouw/-heer 1 bonuspunt per volle € 50 extra demonstratie omzet. U kunt de bonuspunten op 
uw persoonlijke bonuskaart sparen of tijdens uw demonstratie als directbonus inwisselen voor een product.

(keuze uit de kleuren antraciet-metallic/zwart,

wit/grijs, antraciet/wit-transparant, wit/zwart, violet/zwart****, 

90 per stuk 
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• BAD JUWEEL** 40 cm x 40 cm (€ 19,90)

• 2 x STENNEX*, 750 ml (€ 8,90 per stuk)

Waarde: € 37,70 

* Gecertificeerd door Ecocert Greenlife ** Deze doek bevat zilverionen en zinkpyrithion (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. 
**** Zolang de voorraad strekt. 

• 2 x MILJOENENDING 25 cm x 25 cm,  
 keuze uit een groene, blauwe of grijze rand (€ 19,90 per stuk)

• SCHUIMWONDER, 250 ml (€ 5,90)

met
• ECO GLANCY*, 250 ml (€ 5,90)

of
• GLANCY, 250 ml (€ 5,90)

Waarde: € 51,60 per set 

• best friends Pootjeshandschoen 27 cm x 13 cm (€ 15,90)

• best friends POOTJESBALSEM, 50 ml (€ 13,90)

Waarde: € 29,80

  

• LAM MET RIJST, 2,5 kg (€ 17,90)

• best friends Pootjesdoek 31 cm x 31 cm (€ 12,90)

Waarde: € 30,80 

 voor de antibacteriële bescherming van de vezel. Greenlife ** Deze doek bevat zilverionen en zinkpyrithion (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. 

90)

Greenlife ** Deze doek bevat zilverionen en zinkpyrithion (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. 

per set

Verkrijgbaar
vanaf oktober 

2020
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Succesgeschenken

• Bronzer CONCENTRATE, 10 ml (100 ml / € 249,-) 

Waarde: € 24,90
of

• 1 x PROWIN EXPRESSION Lipstick, 4,5 g keuze uit de kleuren  
 Berry, Coffee, Dahlia, Fuchsia, Peach, Rose, Rosewood en Ruby 
 (100 ml / € 553,33)

Waarde: € 24,90 per stuk 
 
of

• PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN, 50 ml (100 ml / € 59,80) 

 

 Waarde: € 29,90  
 of
• PROWIN YOUNG LIP SCRUB, 10 ml (€ 9,90)

• PROWIN YOUNG BLACK MASK, 50 ml (€ 14,90) 

 

 Waarde: € 24,80  

Voor een demonstratie omzet tussen de € 401 en € 600 ontvangt u als gastvrouw/-heer een extra succes- 
geschenk naar keuze (u kunt kiezen uit de aanbiedingen) of als alternatief 1 bonuspunt per volle € 50 extra 

demonstratie omzet. U kunt de bonuspunten op uw persoonlijke bonuskaart sparen of tijdens uw demonstratie 
als directbonus inwisselen voor een product.

Bij drie extra, vaste demonstratie boekingen tijdens een demonstratie krijgt de gastvrouw / -heer een extra 
succesgeschenk.

• best friends GEVOGELTE SNACKS, 150 g (€ 6,90)

• best friends Vachtverzorgingshandschoen cherry (€ 12,90) 

Waarde: € 19,80 
 
• best friends GEVOGELTE SNACKS, 150 g (€ 6,90)

• best friends Vachtverzorgingshandschoen  
 cherry voor linkshandigen (€ 12,90) 

Waarde: € 19,80 
 

best friends Vachtverzorgingshandschoen best friends Vachtverzorgingshandschoen 

Berry, Coffee, Dahlia, Fuchsia, Peach, Rose, Rosewood en Ruby

• best friends BRUSHTEX (€ 10,90) 

• best friends GEDROOGD RUNDVLEES, 200 g (€ 9,90)

Waarde: € 20,80 
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Een proWIN PURE AIR naar keuze
• proWIN PURE AIR PURPLE, 500 ml
• proWIN PURE AIR BALANCE, 500 ml
• proWIN PURE AIR GREEN TEA, 500 ml
• proWIN PURE AIR BLUE, 500 ml
• proWIN PURE AIR ZERO, 500 ml  
• proWIN PURE AIR, 500 ml
• proWIN PURE AIR RED****, 500 ml  
• proWIN PURE AIR RELAX****, 500 ml
• proWIN PURE AIR SWEET****, 500 ml
• proWIN PURE AIR HERBAL FLAVOUR****, 500 ml
• proWIN PURE AIR FRESH****, 500 ml

Waarde: € 24,50 per stuk  

• MICROSTANDAARD Handschoen 20 cm x 15 cm

Waarde: € 23,90 

•  Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm (€ 9,90)

met
• KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

 
 
of

• KRISTAL 25 jaar 50 cm x 70 cm****, limited edition 25 jaar (€ 20,90)

Waarde: € 30,80 per set 

**** Zolang de voorraad strekt. 

(1000 ml / € 49,-)
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Speciale succesgeschenken

Body care
• Shower SORBET, 200 ml (€ 9,90) 

• Body SORBET, 200 ml (€ 12,90)

• Soft Bodyhandschoen (€ 20,90)

• Wellnesshanddoek 90 cm x 150 cm (€ 49,90)

Speciale prijs € 28,-
Waarde: € 93,60  

Intense
• Time INTENSE MASK, 50 ml (100 ml / € 109,80)

Speciale prijs € 12,-
Waarde: € 54,90  

Sch�e ramen
• WINDOW 32 cm x 64 cm (€ 29,90)

• WONDER 45 cm x 40 cm (€ 18,90)

• SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm (€ 30,90)

• WASZAKJE 35 cm x 45 cm (€ 5,90)

Speciale prijs € 24,-
Waarde: € 85,60  

Wellnesshanddoek 90 cm x 150 cm (€ 49,90)

Speciale prijs €28,-
93,60 

Voor gastvrouwen/-heren vanaf € 601 demonstratie omzet. Indien voor het speciale succesgeschenk wordt gekozen, komt het 
succesgeschenk te vervallen. Ook komen de bonuspunten tussen € 401 t/m € 600 dan te vervallen.

Speciale prijs €12,-
Waarde: €54,90  Speciale prijs €24,24,

85,60  Waarde: €85,85,60  WaardeWaarde: €85,85,60  
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Verwenpakket voor h�den  
• RUND MET AARDAPPELEN, 2,5 kg (€ 17,90)

• EEND MET MAÏS, 2,5 kg (€ 17,90)

• best friends Pootjeshandschoen 27 cm x 13 cm (€ 15,90)

• best friends BRUSHTEX (€ 10,90) 

Speciale prijs € 22,-
Waarde: € 62,60  

 V7 Parade
• V7 HANDVEGER christmas red**** (€ 18,50)

• V7 BLIK VOOR BINNEN christmas red**** (€ 14,-)

• V7 UNIVERSELE BEZEM christmas red**** (€ 38,90)

of
• V7 HANDVEGER antraciet/metallic (€ 18,50)

• V7 BLIK VOOR BINNEN antraciet/metallic (€ 14,-)

• V7 UNIVERSELE BEZEM antraciet/metallic (€ 38,90) 

Speciale prijs € 17,- per set  

Waarde: € 71,40 per set   

Sch�e vaat
• DISH N' CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 5 kg (€ 79,90)  

• 2 x DISH N' CLEAN BOUTIQUE No. 2*, 2 kg (€ 6,90  per stuk)  

• 2 x GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (€ 13,50  per stuk) 

Speciale prijs € 34,- 
Waarde: € 120,70 

13,50  per stuk)

34,-

(€ 14,-)

(€ 38,90)

- per set    per set  per set
per set   
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•  Time CLEAR WASHGEL, 100 ml

€ 19,90 

• Time FACE PEELING, 30 ml 
     (100 ml / € 83,-) 

€ 24,90 

• Time CREAM RICH, 50 ml 
     (100 ml / € 79,80) 

€ 39,90 

• Time INTENSE MASK, 50 ml 
     (100 ml / € 109,80) 

€ 54,90 

• Time EYE CREAM, 20 ml 
     (100 ml / € 124,50) 

€ 24,90 

• Time CREAM RICH, 50 ml Refill 
     (100 ml / € 69,80)

€ 34,90 

• Time INTENSE MASK, 50 ml Refill 
     (100 ml / € 99,80) 

€ 49,90 

•  Time TONIC, 100 ml 

€ 16,90 

Time - het anti-aging verzorgingssysteem voor een stralende huid
Preventief en beschermend - het helpt de huid om haar jeugdige uiterlijk 
lang te behouden. Al in de leeftijd tussen 20 en 30 jaar begint de natuur-
lijke afbraak van de huid. De huid verliest eerst vocht en in de loop van de 
jaren nemen het vetgehalte, het afweersysteem en de dikte van de cel-
laag af. Rimpeltjes en/of pigmentvlekken komen vaker voor. De huid kan 
zich niet meer zo snel regenereren. Huidverzorging is heel persoonlijk.  

Wanneer u op zoek bent naar voor u geschikte anti-aging producten, dient u er 
rekening mee te houden dat uw dieet en levensstijl ook invloed hebben op uw 
huid:
•  Te veel zonlicht kan tot vroegtijdige huidveroudering leiden - zorg daarom 

voor voldoende bescherming tegen de zon.
• Het gebruik van nicotine en alcohol laat de huid ook sneller verouderen.
•  Gun uzelf voldoende slaap en stressvrije tijd om iets goeds te doen voor uw 

lichaam en uw huid.

Time CLEAR WASHGEL, 100 ml , 100 ml

ml Time EYE CREAM, 20 ml

Time INTENSE MASK, 50 mlml
ml Refill

Time
nieuw design -
 gewaardeerde 

inhoud

De Time-productlijn helpt u om uw huid te verzorgen en zorgt er met waardevolle bestanddelen voor dat uw huid optimaal wordt verzorgd.

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 6

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 10
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Beauty time (1) 

Kies 3 serums, betaal 2

• Time FILL, 15 ml (€ 44,90) 

• Time BOOST, 15 ml (€ 44,90)

• Time LIFT, 15 ml (44,90) 

€ 89,80 per set
U bespaart € 44,90 per set 

Beauty time intense (3)
• Time EYE CREAM, 20 ml (€ 24,90)   gratis!
• Time CREAM RICH, 50 ml (€ 39,90)

• Time INTENSE MASK, 50 ml (€ 54,90)

€ 94,80  

Beauty time intense (3)
gratis!

gratis!

2 x Time CLEAR WASHGEL, 100 ml  
         (€ 19,90  per stuk)

€ 31,80 
U bespaart € 8,- 

2 x Time CLEAR WASHGEL, 100ml %

Beauty time light (4)
• Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19,90) 

• Time TONIC, 100 ml (€ 16,90) gratis!
• Time CREAM LIGHT, 50 ml (€ 34,90) 

met
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen 10er box, roze/groen (€ 23,50) 

of
• Reinigingsdoeken voor gezicht & ogen, 10er box, cyaan/grijs (€ 23,50)

€ 78,30 per set  

23,50)

23,50)

A  
A  

B  
B  

gratis!

(2)
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Max Shaving (5)
• PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN, 200 ml (€ 17,90)

• PROWIN MAX RAZOR FOR MEN (€ 12,90)

• PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18,90)

€ 39,90  
U bespaart € 9,80

Max Shaving (7)
• PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN, 200 ml (€ 17,90)

• PROWIN MAX RAZOR FOR MEN (€ 12,90)

• PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN, 50 ml (€ 29,90)

€ 39,90  
U bespaart € 20,80

PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18,90)

39,90  
U bespaart €

PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18, )

GEL FOR MEN, 200 ml (€ 17,90)

)

PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN, 50 ml (€ 29,90)

Max Shaving (6)
• PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN, 200 ml (€ 17,90)

• PROWIN MAX RAZOR FOR MEN (€ 12,90)

• PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE, 50 ml (€ 39,90)

€ 49,90  
U bespaart € 20,80

Voor een zachte
mannenhuid

9,80

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op  pagina 8



15

• PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN, 3 stuks

€ 9,90 

• RAZOR BLADES FOR WOMEN, 3 stuks

€ 9,90 

• GWNC hydrocare, 100 ml

€ 22,90 

• AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml 
 (100 ml / € 25,20)

€ 18,90 

• RAZOR FOR WOMEN

€ 12,90 
PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN, 3 stuks

90 

ONZE SET AANBEVELING ONZE SET AANBEVELING

ONZE SET AANBEVELING

ONZE SET AANBEVELING ONZE SET AANBEVELING

ONZE SET AANBEVELING

ONZE SET AANBEVELING ONZE SET AANBEVELING

RAZOR FOR WOMEN

ONZE SET AANBEVELING



16

2 x pr®in BabyCare Weer- en Windcrème, 100 ml  (9)  

        (€ 9,90  per stuk)

€ 15,80  
U bespaart € 4,- • proWIN Doggi Warmwaterkruik

€ 16,90 

Babycare (8)
• prowin BabyCare Bad- en Wasgel, 200 ml (€ 9,90)

• prowin BabyCare Gezichts- en Bodylotion, 200 ml (€ 9,90)

• prowin BabyCare Weer- en Windcrème, 100 ml (€ 9,90)

€ 21,90  
U bespaart € 7,80

9,90)

€15,
U bespaart €

15,
U bespaart €4,- proWIN Doggi Warmwaterkruik

ONZE SET AANBEVELING

%

Per verkochte
proWIN Doggi
gaat er € 2 naar de 
proWIN stichting.

Heerlijk genieten
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• youngtime - Time to Remove, 15 ml (12) 

Introductieprijs

€ 13,90 
Introductieprijs

Nieuw!

(100 ml / € 92,67)

2 x youngtime - Time to Wash, 100 ml  
(€ 19,90 per stuk)

€ 31,80 
U bespaart € 8,-

Tiener startset (10)
• youngtime - Time to Wash, 100 ml (€ 19,90)

• youngtime - Time to Clear, 50 ml (€ 21,90)

• youngtime - Time to Care, 50 ml (€ 22,90)

€ 49,90  
U bespaart  
€ 14,80

31,80 
U bespaart €8,8,- %

Young Care (13)
• youngtime - Time to Care, 50 ml (€ 22,90)

• PROWIN YOUNG LIP BALM, 4,8 g (€ 8,90)

€ 24,90 
U bespaart € 6,90

youngtime - Time to Care, 50 ml (€ 22,90)

PROWIN YOUNG LIP BALM, 4,8 g (€ 8,90)

Young Rem³e (14)
• youngtime - Time to Care, 50 ml (€ 22,90)

• youngtime - Time to Remove, 15 ml (€ 13,90)

€ 29,90 
U bespaart € 6,90

17

(14)
youngtime - Time to Care, 50 ml (€ 22,90)

youngtime - Time to Remove, 15 ml (€ 13,90)

1717

)

-   anti-acné gel
 - met salicylzuur voor de gerichte bestrijding van puistjes 
- de onmisbare partner bij huidonzuiverheden!

 (11)
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Young Face (15)
• PROWIN YOUNG CLEAR, 50 ml (€ 24,90)

• PROWIN YOUNG SMOOTH, 50 ml (€ 24,90)

€ 39,90 
U bespaart € 9,90

Young Lips (16)
• PROWIN YOUNG LIP SCRUB, 10 ml (€ 9,90)

• PROWIN YOUNG LIP BALM, 4,8 g (€ 8,90)

€ 13,90 
U bespaart € 4,90

2 x PROWIN YOUNG BLACK MASK,  
    50 ml         (€ 14,90 per stuk)

€ 23,80  
U bespaart € 6,-

U bespaart €4,

90 

U bespaart €9,90

23,80  
U bespaart €U bespaart €6,-

• youngtime - Time to Clear, 50 ml 
    (100 ml / € 43,80)

€ 21,90 

ONZE SET AANBEVELING

•  Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 10er box, roze/groen 
of

• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 10er box, cyaan/grijs

€ 23,50 per box
Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 10er box, cyaan/grijs

per box

Voor de j�ge huid

 (17)
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Geursensatie (18)
• Parfumverstuiver naar keuze in zwart of zilver (€ 14,90 per stuk) gratis!

met
• Only You, 100 ml (€ 29,90) A   

of
• PINK WIN FOR WOMEN, 100 ml (€ 29,90) B  

of
• IW ONE, 100 ml (€ 29,90) C  

of
• BLUE WIN FOR MEN, 100 ml (€ 29,90) D  

€ 29,90 per set

A  B  C  D  

ml (€ 29,90) D

90 per set90 per set
D  

gratis!

Gemakkelijk nabestellen - heel eenvoudig met een druk op de knop

Wilt u met een klik een duik nemen in de wereld van natural wellness? Dat is geen probleem met onze eindklantenshop.
• Onder www.prowin-wellness.net/nl/ vindt u onze online-shop
• U hoeft alleen maar uw premium klantencode in te voeren en dan kunt u naar hartenlust rondneuzen in de wereld van onze natural wellness producten.

Heeft u nog geen premium klantencode? Dan helpt uw proWIN consulent u graag verder.

GEMAKKELIJK ONLINE BESTELLEN:
https://prowin-wellness.net/nl/
UW PREMIUM KLANTENCODE: 
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Tinted Face (19)
• PROWIN EXPRESSION Loose Powder, 10 g (€ 34,90) 

• Poederkwast (€ 12,90) gratis!
met

• GWNC tinted daycare apricot, 30 ml (€ 14,90)

of
• GWNC tinted daycare brunette, 30 ml (€ 14,90)

€ 49,80 per set  

Face Apricot (20)
• PROWIN EXPRESSION Make-up Apricot, 30 ml (€ 24,90) 

met
• PROWIN EXPRESSION Concealer Apricot, 8 ml (€ 17,90)

of
• PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8 ml (€ 17,90)

€ 34,90 per set
U bespaart € 7,90 per set 

Face Brune¶e (21)
• PROWIN EXPRESSION Make-up Brunette, 30 ml (€ 24,90) 

met
• PROWIN EXPRESSION Concealer Apricot, 8 ml (€ 17,90)

of
• PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8 ml (€ 17,90)

€ 34,90 per set
U bespaart € 7,90 per set 

per set
U bespaart €

per set
U bespaart €

per set
7,

per set
U bespaart €

per set
U bespaart €

per set
7,90 per set

per set
per set

per set

•  PROWIN EXPRESSION Concealer, 8 ml (22)  

 in de kleuren Apricot  A of Brunette  B  

     (100 ml / € 223,75)

Introductieprijs
€ 17,90 per stuk

PROWIN EXPRESSION Concealer, 8
A of Brunette

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs

PROWIN EXPRESSION Concealer, 8 ml (22)
of Brunette B

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs

PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8

per set

PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8

per setper set
7,90 per set

per set
per set

per set
17,90)

of
ml (€

of
PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8

34,90 
U bespaart €

of
• PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8

€34,
U bespaart €

PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8

per setper set
per set

per set
per set

per set
PROWIN EXPRESSION Concealer Brunette, 8 ml (€ 17,90)

per set

gratis!

Nieuw! •  PROWIN EXPRESSION Lipstick, 4,5 g (23)  

in de kleuren Baccara*  A  of Blacksoul*  B 

     (100 g / € 553,33)

Introductieprijs
€ 24,90 per stuk

EXPRESSION Lipstick, 4,5 g (23)
Bin de kleuren Baccara* A  of Blacksoul*

)

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs
 of Blacksoul* B

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs
per stuk

Introductieprijs

Nieuwe kleur
in limited
25 jaar 
edition

* Zolang de voorraad strekt.

- natuurlijke cosmetische lippenstift
- natuurlijke zachtgekleurde lippen
- in twee nieuwe kleurvarianten
-limited edition 25 jaar

 - natuurlijke cosmetische concealer
    - voor het camoufleren van donkere kringen,
   huidonzuiverheden en roodheid
 - verkrijgbaar in twee kleurvarianten

A  

A  B  

B  

A  

A  A  B  B  

A  A  

B  
B  

A  

B  B  
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• PROWIN EXPRESSION  
 Eye Make-up Remover, 100 ml

€ 18,90 

• Puntenslijper

€ 3,90 
Puntenslijper

ONZE SET AANBEVELING

Lips (24)
• Een PROWIN EXPRESSION Lipstick, 4,5 g naar keuze  
 Baccara*, Blacksoul*, Berry, Coffee, Dahlia, Fuchsia, Peach, Rose, Rosewood en Ruby (€ 24,90 per stuk)

• Een PROWIN EXPRESSION Lipcontourpotlood, 1,14 g naar keuze (€ 14,90 per stuk)

• Lipkwastje (€ 7,90)

€ 33,90 per set  
U bespaart € 13,80 per set 

Eyes (25)
• PROWIN EXPRESSION Mascara Black, 10 ml (€ 14,90) 

 met
• PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Black, 1,08 g (€ 9,90) 

 of
• PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Graphite, 1,08 g (€ 9,90)  

€ 19,90 per set  

 U bespaart € 4,90 per set 

Baccara*, Blacksoul*, Berry, Coffee, Dahlia, Fuchsia, Peach, Rose, Rosewood en Ruby 

Een PROWIN EXPRESSION Lipcontourpotlood, 1,14 g naar keuze (€ 14,90 per stuk)

Baccara*, Blacksoul*, Berry, Coffee, Dahlia, Fuchsia, Peach, Rose, Rosewood en Ruby 

 per stuk)

Baccara*, Blacksoul*, Berry, Coffee, Dahlia, Fuchsia, Peach, Rose, Rosewood en Ruby (€ 24,90 per stuk)

 per stuk)

• WASZAKJE RECYCLAAT 20 cm x 20 cm

€ 3,90 

• TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO, 500 ml 
      (1000 ml / € 39,80)

€ 19,90 

ONZE SET AANBEVELING
•  Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 10er box, roze/groen 

of
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 10er box, cyaan/grijs

€ 23,50 per box 
Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 10er box, cyaan/grijs

per box 

PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Graphite, 1,08Graphite, 1,08 g (€ 9,90)PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Graphite, 1,08

 per set  per set 

PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Graphite, 1,08Graphite, 1,08 g (€ 9, )

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 8

A  

B  

A  

B  
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Smoo· (26)
• Soap Concentrate MATCHA, 480 ml (€ 27,90) 

• Foam Dispenser Grey (€ 15,90)

€ 36,90 
U bespaart € 6,90 

Hands (28)
• Hand MOUSSE, 75 ml (€ 14,90) 

• GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

€ 19,90
U bespaart € 7,50  

- mild vloeibaar zeepconcentraat met matcha-extract
 - voor een zachte en milde reiniging van de handen, het gezicht en het lichaam
 - voor verdund gebruik met water in onze Foam Dispenser Grey 
 - inhoud voldoende voor 16 vullingen van de Foam Dispenser Grey
- mengverhouding 1+4 = 1 deel concentraat + 4 delen water

 -  keramische schuimdispenser voor het opschuimen  
van vloeibaar zeepconcentraten

- met een rubberen omhulsel voor meer grip
- modern, tijdloos ontwerp

Natural Hands (27) 
• GWNC natural handcare, 75 ml (€ 17,90) 

• GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

€ 23,90 
U bespaart € 6,50  

• Soap Concentrate MATCHA, 480 ml (29) 

     (1000 ml / € 58,13)

Introductieprijs

€ 27,90 

• Foam Dispenser Grey (30) 

Introductieprijs

€ 15,90 
keramische schuimdispenser voor het opschuimen 

- met een rubberen omhulsel voor meergrip

Natural Hands (27)
GWNC natural handcare, 75 ml 

ml (€ 12,

50

(27)
ml (€ 17,90)

12,50)

Hand MOUSSE, 75 ml (€ 14, )

GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

90

U bespaart €

- mild vloeibaar zeepconcentraat met matcha-extract
- voor een zachte en milde reiniging van de handen, het
- voor verdund
- inhoud voldoende voor 16 vullingen van de Foam Dispenser
- mengverhouding 1+4 = 1 deel concentraat + 4 delen water

- 

- met een rubberen omhulsel voor meer
- modern, tijdloos ontwerp

•

Introductieprijs

€

GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

U bespaart €7,50  

U bespaart €6,

Nieuw!

U bespaart €6,90 

- mild vloeibaar zeepconcentraat met matcha-extract
- voor een zachte en milde reiniging van de handen, hetgezicht en het lichaam

Soap Concentrate MATCHA, 480 ml (29)

€
U bespaart €

•
     

Introductieprijs

U bespaart €

Nieuw!
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Pure �tspanning (31)
• GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

• Massagespin (€ 4,50)

€ 18,90
U bespaart € 8,50 

Stralende tanden (32)
• 2 x ALOË VERA Tandpasta, 100 ml (€ 7,90 per stuk)

• 4 x Tandenborstel DENTALCARE SOFT MEDIUM** keuze uit de  
 kleuren groen, roze, turquoise en zwart (€ 5,90 per stuk) 

 

 

 

• Flosdraad gewaxt, 10 m  gratis!
• Bewaarbox roze   gratis!
• Bewaarbox zwart  gratis!

18,90
U bespaart €8,50 

 per stuk)

4 x Tandenborstel DENTALCARE SOFT MEDIUM** keuze uit de 
5,90 per stuk)

4 x Tandenborstel DENTALCARE SOFT MEDIUM** keuze uit de 
per stuk)

4 x Tandenborstel DENTALCARE SOFT MEDIUM** keuze uit de 4 x Tandenborstel DENTALCARE SOFT MEDIUM** keuze uit de 

Pure �tspanning 
•
•

€
U bespaart €

gratis!

Voor de knuffel uurtjes

2323

€ 31,90 
U bespaart € 7,50

gratigratisgratisgratigratisgrati !s!s

** Met antibacteriële bescherming van de borstelharen door het zilver biocide.
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Ik wil meer vitamine E (33)
• High Protection crème met vitamine E-Pearls, 100 ml (€ 21,90)

• High Protection crème, 20 ml (€ 7,90) gratis!!

€ 21,90 

Bescherming en verzorging (34)
• High Protection crème, 20 ml (€ 7,90)

• prowin sundays LIPBALM SPF 20, 4,8 g (€ 7,90)

€ 11,50 
U bespaart € 4,30 

Stap voor stap (35)
• GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

• GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 23,90)

• GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

• High Protection crème met vitamine E-Pearls, 100 ml (€ 21,90)

€ 56,90 
U bespaart € 30,70 

Stap voor stap (36)
• GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

• GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 23,90)

• GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

• PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

€ 60,90
U bespaart € 29,70 

24

U bespaart €30, U bespaart €29,U bespaart €
Per verkochte PROSEA CRÈME
gaat er € 1 naar de
proWIN pro nature stichting.

gratis! U bespaart €

Klassiekers

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 6

€21,90 

Stap voor stap (35)

gratigratig sratisrati !s!sg U bespaart €U bespaart €4,30 U bespaart €U bespaart €U bespaart €
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• STRONG 40 cm x 40 cm 

 € 15,90  • UNIVERSEEL 25 jaar**** 32 cm x 32 cm 

 € 21,90  

 * Gecertificeerd door Ecocert Greenlife **** Zolang de voorraad strekt. 

Bakken voor de feestdagen (37)
• UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)

• ALLESKUNNER, 1000 ml (€ 27,90)

• ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90)

• Kwastje voor OVEN- & GRILLREINIGER (€ 1,90)

• ORANGE POWER PLUS, 500 ml (€ 27,90)

met
• OVEN- & GRILLREINIGER, 500 ml (€ 28,90) A  

of
• ECO OVEN- & GRILLREINIGER*, 500 ml (€ 28,90) B

€ 89,90 per set  

U bespaart € 24,50 per set 

Bakken voor de feestdagen (38)
• UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)

• ALLESKUNNER, 1000 ml (€ 27,90)

• ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90)

• Kwastje voor OVEN- & GRILLREINIGER (€ 1,90)

• ORANGE POWER, 250 ml (€ 21,90)

met
• OVEN- & GRILLREINIGER, 500 ml (€ 28,90) A  

of
• ECO OVEN- & GRILLREINIGER*, 500 ml (€ 28,90) B

€ 89,90 per set  

 U bespaart € 18,50 per set  

GRILLREINIGER*, 500 ml (€ 28,

per set 

of
• ECO OVEN- &

€
U bespaart €

28,90) B

ONZE SET AANBEVELING

UNIVERSEEL 25 jaar**** 32 cm x 32 cm

90 

Ook verkrijgbaar in de set Bakken voor de feestdagen
in plaats van de UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm

A  
B  

U bespaart €18, per setper setper set  per set
B

per set
A  

B  
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Kleine fees¶afel (39)
• DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g (€ 12,90)  

• DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2*, 2 kg (€ 6,90)  

• GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml | (€ 13,50) 

€ 26,40
U bespaart € 6,90 

Glansparade (41)
• 2 x MILJOENENDING 25 cm x 25 cm, grijze, blauwe of groene 
 rand naar keuze (€ 19,90 per stuk) 

• SCHUIMWONDER, 250 ml transparant/grijs (€ 5,90) 

met
• ECO GLANCY*, 250 ml (€ 5,90)     A  

of
• GLANCY, 250 ml (€ 5,90)     B 

€ 39,90 per set  
U bespaart € 11,70 per set  

A  

• GLANCY, 1000 ml  

€ 12,90
 
• ECO GLANCY*, 1000 ml

€ 12,90

• KRISTAL 50 cm x 70 cm

€ 20,90
 
• KRISTAL 25 jaar**** 50 cm x 70 cm

€ 20,90

GLANCY, 1000 ml

GLANCY*, 1000 ml KRISTAL 25 jaar**** 50 cm x 70 cm

€39,90 per set  per set  
U bespaart €

per set  
U bespaart €

per set  
11,7070 per set 

per set  
 per set 

per set  

A  

ONZE SET AANBEVELING

*Gecertificeerd door Ecocert Greenlife. **** Zolang de voorraad strekt. 

VERKRIJGBAAR
VANAF  

OKTOBER

B

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 11

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 7

 per set 

VERKRIJGBAAR
VANAF 

OKTOBER

Grote fees¶afel (40)
• DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g (€ 12,90)   

• DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2*, 2 kg (€ 6,90)   

• GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (€ 13,50)  gratis 

• MACHINE SYSTEEMVERZORGING, 500 ml (€ 21,90)   

• MACHINE SYSTEEMVERZORGING accessoires (€ 2,50)  

€ 44,20    
MACHINE SYSTEEMVERZORGING accessoires (€ 2,50)

gratis!
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V7 Parade (42)
• V7 UNIVERSELE BEZEM (€ 38,90)

• V7 HANDVEGER (€ 18,50)

•  V7 BLIK VOOR BINNEN (€ 14,-)

in antraciet/metallic   A    of christmas red****   B 

€ 58,90 per set 
 U bespaart € 12,50 per set 

A  
B

proWIN volgt bij het schoonmaken met zijn zeer efficiënte concentraten het principe: zoveel als nodig, 
zo mild mogelijk. De certificering van bepaalde Symbiontische Reinigung-producten volgens ECOCERT 
past daar bijzonder goed bij. 
Maar wat zit er achter het keurmerk? We hebben de belangrijkste feiten voor u samengevat.
•   ECOCERT heeft bijna 30 jaar ervaring met het testen van producten en is wereldwijd de toon- 

aangevende specialist op het gebied van de certificering van duurzame producten.
•   De ECOCERT-norm stelt hogere eisen dan andere bestaande eco-standaards.
•   Vervaardigde producten kunnen herleid worden van de aankoop van de grondstoffen tot de verkoop van 

de eindproducten.
•   Naast de inhoud van het product zijn ook de productieprocessen milieuvriendelijk.
•   Het vermelden van alle categorieën ingrediënten en het percentage stoffen van natuurlijke en ecologische oorsprong zorgt 

voor transparantie.
•   Bovendien wordt de actualiteit van de certificering gegarandeerd door jaarlijkse controles/audits bij de productiebedrijven.

Het ECOCERT-keurmerk onderstreept de inzet van proWIN op het gebied van milieubescherming.  

ECOCERT - een keurmerk waar u op kunt vertrouwen

B

Kleur-
variant

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 11
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proWIN wenst u
 een ¹olijk kerstfeest!
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proWIN wenst u
 een ¹olijk kerstfeest!
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Gewo� flexibel (43)
• MISTER FLEXIBLE (€ 58,90)

• VV Trapeze DROOG grijs (€ 26,90) 

• WASZAKJE 40 cm x 60 cm (€ 7,90) 

met   
• VV Trapeze HYGIËNE "zonder omslagrand" (€ 27,90)       A    

of  
• VV Trapeze HYGIËNE (€ 30,90)     B   

of 
•  VV Trapeze MICROSTANDAARD (€ 28,90)       C    

of
• VV Trapeze ZIGZAG (€ 30,50)       D  

€ 87,80 per set
U bespaart € 33,80   A , € 36,80  B 
€ 34,80   C  of € 36,40  D 

• WASZAKJE RECYCLAAT 20 cm  x 20 cm 

€ 3,90
• WASZAKJE RECYCLAAT 35 cm  x 45 cm 

€ 5,90  
• WASZAKJE RECYCLAAT 40 cm x 60 cm

€ 7,90

• STONE TEX, 500 ml (1000 ml / € 35,80)  

€ 17,90
      
• Sproeiflacon neutraal, 500 ml

€ 5,90 

• ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml

€ 5,90
        
• ALLESKUNNER, 1000 ml 

€ 27,90        
       

ml

                  
       

      

ml / € 35,80)  

     
Sproeiflacon neutraal, 500

• ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500

€5,90
       

• ALLESKUNNER, 1000

€€27,90  27,90  
     

ml

ONZE SET AANBEVELING

DOORONTWIKKELINGSet ook verkrijgbaar met het doorontwikkelde  
WASZAKJE

A  B  C  D  

- beschermt textiel tegen mechanische slijtage en  
   pluisvorming
- kleinere stukken wasgoed raken niet meer kwijt
- ideaal bij gevoelig textiel en microvezels
- duurzaam
- van gerecycled materiaal voor meer duurzaam- 
   heid
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• WASZAKJE RECYCLAAT 20 cm  x 20 cm 

€ 3,90
• WASZAKJE RECYCLAAT 35 cm  x 45 cm 

€ 5,90  
• WASZAKJE RECYCLAAT 40 cm x 60 cm

€ 7,90

3 x MICROPAD naar keuze (46) 

• MICROPAD MAGIC  (€ 10,50) 

• MICROPAD POWERBORSTEL (€ 10,50) 

• MICROPAD DROOG (€ 10,50)  

€ 25,80 per set 
 U bespaart € 5,70 per set 

• SPEEDY

€ 19,50

• SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER

€ 17,90  

ONZE SET AANBEVELING

 U bespaart € U bespaart €5,70 per set  U bespaart €5, per set 

Dubbel goed vloervezel trapeze (44)

• 2 x vloervezel TRAPEZE naar keuze 

€ 42,90 per set  

Dubbel goed vloervezel 42 cm (45)

• 2 x vloervezel 42 cm  naar keuze

€ 49,90 per set  

• DROOG

• MAGIC* • ZIGZAG

• HYGIËNE/ HYGIËNE z.o.

• KATOEN

• OUTDOOR

• MICROBORSTEL

• MICROSTANDAARD• LANGFLOR

* Alleen verkrijgbaar in trapeze uitvoering
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• TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO*, 2,5 l (49)  
 (€ 84,90 | 1000 ml / € 33,96)

€ 67,90
U bespaart € 17,-
 (1000 ml / € 27,16) 

    
• TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON*, 2,5 l (50) 

 (€ 84,90 | 1000 ml / €  33,96)

€ 67,90 
U bespaart € 17,-
 (1000 ml / € 27,16)   

• Handpomp/dispenser voor 2,5 l can

€ 9,90
 

SPAARPOTTEN

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON*, 2,5 l (50)(50)

Meubelverzorging (47)
• ZIJDEGLANS, 500 ml incl. sproeikop (€ 32,90)   

• NATURE 40 cm x 40 cm, groen (€ 21,90)   

€ 43,90   
U bespaart € 10,90 

RVS glans (48)
• INOX CARE 32 cm x 32 cm** (€ 21,90)   

• INOX CLEAN 31 cm x 32 cm** (€ 21,90)  

met   
• POWERCRÈME SOFT, 250 g (€ 15,90)           A 

of  
• ECO POLISH & SHINE*, 250 ml (€ 12,90)       B 

€ 43,80 per set 
 U bespaart € 15,90  A  , € 12,90  B

90 

• OMA'S MEUBELWONDER, 200 ml (100 ml / € 8,75)

€ 17,50

  B

ONZE SET AANBEVELING

U bespaart €

* Gecertificeerd door Ecocert Greenlife. ** Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezels.

U bespaart €15,90 A  , €12,90  B  B
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Goed afgestoft (51)   

• Light & Quick 32 cm x 32 cm (€ 12,90)   

• FLUFFY 38 cm x 38 cm (€ 17,90)

€ 23,90   

U bespaart € 6,90 

Goed afgestoft (52)   

• Light & Quick 32 cm x 32 cm (€ 12,90)     

• FLUFFY Handschoen 24 cm x 13 cm (€ 15,90)  

€ 21,90  
U bespaart € 6,90 

• SWEETHEART 14 cm x 14 cm, groen, blauw, grijs, rood    

€ 8,90 per stuk 

  € 2,- voor de proWIN stichting  

• SWEETHEART 25 jaar 20 cm x 20 cm blauw**** of 
• SWEETHEART 20 cm x 20 cm, rood of groen    

€ 12,90 per stuk
 € 2,70 voor de proWIN stichting  

• ALLESKUNNER, 2000 ml (1000 ml / € 22,25)

 € 44,50 
€ 1,- voor de proWIN stichting  

• OVEN- & GRILLREINIGER, 1000 ml

 € 44,90    

Steun met de aankoop van één van deze  
producten de proWIN stichting en hierdoor 
kinderhulpprojecten in binnen- en buiten-
land.

De proWIN stichting steunt al jaren de bouw 
van kinderdorpen, ziekenhuizen en nog veel 
meer.

33

De proWIN stichting steunt al jaren de bouw 
van kinderdorpen, ziekenhuizen en nog veel 

    

            

**** Zolang de voorraad strekt. 

kinderhulpprojecten in binnen- en buiten
land.

De proWIN stichting steunt al jaren de bouw 
van kinderdorpen, ziekenhuizen en nog veel 
meer.  
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Stralend sch�e badkamers (54)
• SOFTCLEAN*, 250 ml (€ 6,90) 

• SCHUIMWONDER, 250 ml (€ 5,90)

met
• CALEX DRY*, 500 g (€ 15,90)     A

of
• CALEX LIQUID*, 500 ml (€ 15,90)    B 

of
• BAD- EN SANITAIRREINIGER, 500 ml (€ 15,90)     C

€ 19,90 per set 
  U bespaart € 8,80 per set   

•  CALEX LIQUID*, 2,5 l (55) 

 (€ 58,90 | 1000 ml / €  23,56)

€ 47,10
(1000 ml / € 18,84)

U bespaart € 11,80 

• Handpomp/dispenser voor 2,5 liter can

€ 9,90 
• 2 x CALEX LIQUID*, 500 ml (56)
 (€ 15,90 per stuk)

€ 25,40 
U bespaart € 6,40

WC-experts (57) 
• STENNEX*, 750 ml (€ 8,90) gratis! 

• met een kleurvariant van de V7 WC CLEANER  

 antraciet/metallic zwart    A   , antraciet/wit transparant    B   , 

 wit/grijs    C   , wit/zwart    D   , violet/zwart****   E   ,  

 christmas red /zwart****    F    (€ 45,90 per stuk)

€ 45,90 per set 

U bespaart €  per set  per set   

CALEX LIQUID*, 2,5 l (55)

/€  23,56)

U bespaart €11,80

 per set  per set 
gratis!

Nieuwe 
kleur

* Gecertificeerd door Ecocert Greenlife

A
B

C

SPAARPOT

violet/zwart****   E   , 

ONZE SET AANBEVELING

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 6/7

Stralend sch�e badkamers (53)
• SOFTCLEAN*, 250 ml (€ 6,90) 

• SUPERSCHUIM fles, 500 ml (€ 5,90)

met
• CALEX DRY*, 500 g (€ 15,90)    A

of
• CALEX LIQUID*, 500 ml (€ 15,90)    B 

of
• BAD- EN SANITAIRREINIGER, 500 ml (€ 15,90)     C

€ 19,90 per set 
  U bespaart € 8,80 per set    per set   
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Badkamer SIMPLY DRY (59)
• COPPA 25 cm x 25 cm (**)(****) (€ 13,90) 

• SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm, optioneel blauw of grijs (€ 30,90) 

 met   
• NATURE 40 cm x 40 cm (€ 21,90)      A 

of
• BAD JUWEEL 40 cm x 40 cm*** (€ 19,90)      B  

of
• HOOGGLANSMAGIC, 32 cm x 32  cm (€ 20,90)     C 

€ 49,90 per set 
U bespaart € 16,80 A , € 14,80  B of € 15,80  C 

• COPPA 25 cm x 25 cm (**)(****), bruin (58) 

 

Introductieprijs

€ 13,90  

Badkamer X-TRA DRY (60)
• COPPA 25 cm x 25 cm (**)(****) (€ 13,90) 

• X-TRA DRY 50 cm x 70 cm (€ 30,90) 

 met   
• NATURE 40 cm x 40 cm (€ 21,90)      A 

of
• BAD JUWEEL 40 cm x 40 cm*** (€ 19,90)  B  

of
• HOOGGLANSMAGIC 32 cm x 32 cm (€ 20,90)    C

€ 49,90 per set 
U bespaart € 16,80 A  , € 14,80  B of € 15,80 C 

NIEUW

** Deze doek bevat koperionen (biocide) voor antibacteriële bescherming van de vezel. *** Deze doek bevat zilverionen en zinkpyrithion (biocide) voor antibacteriële bescherming van de vezel.  

**** Zolang de voorraad strekt.

€14,80  B of €  B of €15,80 C  C  C  C 

 voor antibacteriële bescherming van de vezel. *** Deze doek bevat zilverionen en zinkpyrithion 

-  microvezeldoek voor de badkamer
-  maakt hygiënisch schoon
-  innovatieve technologie door het gebruik van koperionen
-  met antibacteriële vezelbescherming
-  bescherming van de vezel tegen bacteriële kolonisatie en slechte geur

A  B  C  

A  B  C  
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Sch�e lucht reinigingsset (61)
• CALEX LIQUID*, 500 ml (€ 15,90) 

• Duo Pad HURRICANE 14 cm x 14 cm (€ 9,90) 

€ 19,90    

U bespaart € 5,90 U bespaart €5,90

ONZE SET AANBEVELING

SCHONE LUCHT 2 x proWIN PURE AIR,  
500 ml naar keuze (€ 24,50  per stuk)  (64)
• proWIN PURE AIR PURPLE, 500 ml
• proWIN PURE AIR BALANCE, 500 ml
• proWIN PURE AIR GREEN TEA, 500 ml 
• proWIN PURE AIR BLUE, 500 ml
• proWIN PURE AIR, 500 ml
• proWIN PURE AIR ZERO, 500 ml
• proWIN PURE AIR RED****, 500 ml  
• proWIN PURE AIR RELAX****, 500 ml 
• proWIN PURE AIR SWEET****, 500 ml
• proWIN PURE AIR HERBAL FLAVOR****, 500 ml 
• proWIN PURE AIR FRESH****, 500 ml   

€ 39,20 per set
U bespaart € 9,80 per set 

SPAARPOT

NIEUWE  PRODUCTEN

 *Gecertificeerd door Ecocert Greenlife **** Zolang de voorraad strekt.

 per set

• UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm

€ 21,90
• SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm

€ 30,90  
• KRISTAL 50 cm x 70 cm

€ 20,90€20,90

• proWIN PURE AIR RELAX, 500 ml (1000 ml / € 49,00) (62)

Introductieprijs € 24,50
- warm-zoete geur van winterse bossen met  
   een lichte toets van karamel

• proWIN PURE AIR SWEET, 500 ml (1000 ml / € 49,00) (63)

Introductieprijs € 24,50
-  poederachtig-zoete vanillegeur met   

fruitig-houtachtige accentenv

proWIN PURE AIR FRESH****, 500

per set
 per set

per set
 per set

per set
 per set

mlml   

 per set

      

 per set per set per set per set per set per set per set per set per set per set per set per set per set

NIEUWE PRODUCTENml / € 49,00) (62)

24,50

ml / € 49,00) (63)

Introductieprijs €24,50
poederachtig-zoete vanillegeur met  

KOPEN of KRIJGEN
Wordt ook gastvrouw/-heer 
Meer details op pagina 9

 *Gecertificeerd door Ecocert Greenlife **** Zolang de voorraad strekt.
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SCHONE LUCHT (65)   

• PROWIN AIRBOWL 1+, zilver (€ 119,-)    A    

of  
• PROWIN AIRBOWL 1+, wit (€ 119,-)    B

€ 95,- per stuk 

U bespaart € 24,- per stuk 

SCHONE LUCHT (67)    
• win-i wit of zwart 650 W 

€ 749,- per stuk 

SCHONE LUCHT (66)    

• PROWIN AIRBOWL 2 (€ 159,-)   

€ 127,-   
U bespaart € 32,-  

NIEUW

U bespaart €24,24, per stuk 24,- per stuk 

127,-  
U bespaart €32,- 

NIEUWE  PRODUCTEN• proWIN PURE AIR RELAX, 500 ml (1000 ml / € 49,00) (62)

Introductieprijs € 24,50
- warm-zoete geur van winterse bossen met  
   een lichte toets van karamel

• proWIN PURE AIR SWEET, 500 ml (1000 ml / € 49,00) (63)

Introductieprijs € 24,50
-  poederachtig-zoete vanillegeur met   

fruitig-houtachtige accentenv

• proWIN win-i-accessoires wandbeugel (68)  

Introductieprijs € 139,- 
- voor het opbergen van de belangrijkste toebehoren
- toebehoren geordend en binnen handbereik
- als wandbeugel of als transportkoffer 
- toebehoren niet inbegrepen
- als wandbeugel of als transportkoffer
- toebehoren niet inbegrepen

A  B  

€749,-
win-i wit of zwart 650 W

per stuk
Introductieprijs €
- voor het opbergen van de belangrijkste toebehoren
- toebehoren
- als wandbeugel of als transportkoffer
- toebehoren niet inbegrepen
- als wandbeugel of als transportkoffer
- toebehoren niet inbegrepen

- per stuk
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Tafeltje dek je (71 A)
• best friends Voerbak onderlegger 50 cm  x 30 cm (€ 10,90)

• best friends deksel, 3 stuks (€ 4,90)

• best friends Voerbak KITTY (€ 13,90)

€ 24,90
U bespaart € 4,80 

Tafeltje dek je (71 B)
• best friends Voerbak onderlegger 50 cm  x 30 cm (€ 10,90)

• best friends deksel, 3 stuks (€ 4,90)

• best friends Voerbak WOEF (€ 15,90)

€ 26,90
U bespaart € 4,80

• best friends Voerbak onderlegger 50 cm x 30 cm 

Introductieprijs € 10,90
 
 
 
 
 

• best friends deksel, 3 stuks (71)

Introductieprijs € 4,90 

NIEUWE PRODUCTEN

• best friends deksel, 3 stuks best friends deksel, 3 stuks (71)

Introductieprijs €€4,4,9090

• best friends Waszak XL 70 cm x 80 cm (69) 

Introductieprijs € 12,90

NIEUW

- praktische onderlegger voor de      
  voerbak van honden en katten  
- voorkomt wegglijden van de   
  voerbakken 
- beschermt de vloer tegen 
  voer- en watervlekken

-   sluit dankzij het vacuüm luchtdicht af en  

houdt natvoer langer vers

- geschikt voor blikken tot 800 g

- nu in nieuwe kleuren

- praktische dagelijkse hulp bij het wassen van huisdierentextiel
-  dierenhaar wordt uit de textiel verwijderd en komt niet in de wasmachine 

terecht
- met gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid

NIEUW

gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid

Kerstmis op vier poten

(70)
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NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN

• best friends Hondenbadjas grijs, maat S (72 A) 

 (geschikt voor een ruglengte tot ongeveer 45 cm)

Introductieprijs € 39,90 
 
• best friends Hondenbadjas grijs, maat M (72 B)
 (geschikt voor een ruglengte tot ongeveer 55 cm) 

Introductieprijs € 44,90 

• best friends Hondenbadjas grijs, maat L (72 C)
 (geschikt voor ruglengte tot ongeveer 67 cm)

Introductieprijs € 54,90 
-  om te drogen en op te warmen
-  beschermt tegen afkoelen
-  nieuw: nu in maat L en kleurvariant grijs

Badmeesters (73 A)
• best friends Hondenbadjas grijs  
 maat S (€ 39,90)

• best friends Waszak 
  XL 70 cm x 80 cm (€ 12,90) 

€ 43,90
U bespaart € 8,90

Badmeesters (73 B)
• best friends Hondenbadjas grijs  
 maat M (€ 44,90)

• best friends Waszak 
  XL 70 cm x 80 cm (€ 12,90) 

€ 48,90
U bespaart € 8,90  

Badmeesters (73 C)
• best friends Hondenbadjas grijs  
 maat L (€ 54,90)

• best friends Waszak 
  XL 70 cm x 80 cm (€ 12,90) 

€ 58,90
U bespaart € 8,90U bespaart €U bespaart €

NIEUWE PRODUCTEN
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• best friends POOTJESBALSEM, 50 ml   
 (€ 27,80 / 100 ml)

€ 13,90

Vacht-professi�als (76)
• best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16,90) 

• best friends Vachtverzorgingsdoek 40 cm x 80 cm (€ 29,90)

• best friends Vachtverzorgingshandschoen matcha (€ 12,90)        A
of

• best friends Vachtverzorgingshandschoen matcha voor linkshandigen (€ 12,90)      B

€ 49,90 per set
U bespaart € 9,80 
per set

13,

• 2 x best friends Pootjesdoek 31 cm x 31 cm (€ 12,90 per stuk) (74)

€ 20,60
U bespaart € 5,20

SPAARPOT

ONZE SET
AANBEVELING

Verzorgd van kop 
tot teen

best friends Vachtverzorgingshandschoen matcha voor linkshandigen best friends Vachtverzorgingshandschoen matcha voor linkshandigen (€ 12,90)    B

A  B  

Heerlijke knuffeltijd (75)
• best friends Knuffeldeken 100 cm x 150 cm (€ 39,90)

• best friends Waszak XL 70 cm x 80 cm (€ 12,90) 

• best friends BRUSHTEX (€ 10,90)

€ 52,90
U bespaart € 10,80

ONZE SET

€€52,52,9090
U bespaart €

52,
U bespaart €

52,
10,80
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Proef maar eens voor ka¶en (79) 
• CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 20,90)

• RABBIT ROSIE, 1,2 kg (€ 20,90)

€ 36,90
U bespaart € 4,90U bespaart €4,90

Zo nieuw! Zo lekker! 
Net op tijd voor Kerstmis kunt u uw viervoeter een groot plezier doen: ons super premium droogvoer voor honden en katten in 3 heerlijke nieuwe 
soorten voor honden en 2 nieuwe smaken voor katten .

Wat zit er in?
     Recepten met vers vlees
Door een nieuwe productiemethode kan bij de nieuwe soorten droogvoer het het percentage vlees (totaal) en het verse vlees in het voer in % 
aangegeven worden.
     100% monoproteïne
Onze nieuwe soorten droogvoer bevatten 100% monoproteïne, wat betekent dat er per mengsel slechts één vleessoort verwerkt wordt en geen 
mix van verschillende dierlijke eiwitten. Dit betekent dat we ook kunnen voldoen aan de vraag voor honden en katten die gevoelig zijn voor voer 
en voor honden en katten met een allergie. 
     100% graanvrij
De nieuwe soorten droogvoer zijn 100% graanvrij en bevatten dus geen granen, maïs, rijst of soja. 
 
Probeer het eens uit - uw huisdier zal van u houden!
 

Proef maar eens voor h�den (83) 

• CHICKEN CRUNCH, 2 kg (€ 21,90)  

• DUNKIN DUCK, 2 kg (€ 21,90)  

• LA LA LAMB, 2 kg (€ 21,90)  

€ 59,90
U bespaart € 5,80

• CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 17,42 / kg) (77)   

Introductieprijs € 20,90

• RABBIT ROSIE, 1,2 kg (€ 17,42 / kg) (78)

Introductieprijs € 20,90 

42 /42 /42 kg) (78)

20,90

NIEUWE PRODUCTEN
-  recept met vers vlees
-  100% monoproteïne
-  graanvrij

• CHICKEN CRUNCH, 2 kg (80) 

 Introductieprijs € 21,90 (€ 10,95/ kg)

• DUNKIN DUCK, 2 kg (81)
 Introductieprijs € 21,90 (€ 10,95/ kg)

• LA LA LAMB, 2 kg (82) 

 Introductieprijs € 21,90 (€ 10,95 / kg) IntroductieprijsIntroductieprijs €€21, (€ 10, /kg)Introductieprijs €€21,

NIEUWE PRODUCTEN

-  recept met vers vlees
-  100% monoproteïne
-  graanvrij
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• Dinner pack voor katten 16 x 85 g

€ 25,60
(€ 18,82 / kg)

Winters genieten voor ka¶en (84)
• CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 19,90)

• 16 x ZALIG! ZALM, 85 g (€ 25,60)

• 16 x EDEL! EEND, 85 g (€ 25,60)

€ 59,90
U bespaart € 11,20

• 2 x EEND MET MAÏS, 2,5 kg (€ 17,90 per stuk) (86)

€ 28,60
U bespaart € 7,20

SPAARPOT

ONZE SET
AANBEVELING

2 x EEND MET MAÏS, 2,5 kg (€ 17,

U bespaart €7,20

17,90 per stuk) (86)

GEMAKKELIJK ONLINE SHOPPEN? GEEN PROBLEEM MET DE BEST FRIENDS  
EINDKLANTENSHOP!

• Vindt samen met uw proWIN consulent de ideale producten voor uw huisdier.  
• Ga naar www.prowin-bestfriends.net/nl/
• Bestel alle producten heel gemakkelijk na.

Zo raakt de voervoorraad nooit op - het best friends voer-abonnement maakt het mogelijk:
Vindt uw hond of kat een voersoort heel erg lekker? Dan kunt u er met het voer-abonnement heel eenvoudig voor 
zorgen, dat u uw favoriete voer altijd op voorraad heeft. 
Informeer eens bij uw proWIN consulent naar de best friends eindklantenshop en ons voer-abonnement  
-het is de moeite waard!

GEMAKKELIJK ONLINE BESTELLEN:
www.prowin-bestfriends.net/nl/
UW PREMIUM KLANTENCODE: 

HEEFT U NOG GEEN PREMIUM KLANTENCODE? DAN HELPT UW PROWIN CONSULENT 
U GRAAG VERDER.

H�dengeluk (85)
• RUND MET AARDAPPELEN, 2,5 kg (€ 17,90)

• EEND MET MAÏS, 2,5 kg (€ 17,90)

• LAM MET RIJST, 2,5 kg (€ 17,90)

€ 42,90
U bespaart € 10,80

42,90
U bespaart €

42,
U bespaart €

42,
10,80

GEMAKKELIJK ONLINE SHOPPEN?
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Winterdroom voor h�den (87)
• 6 x KIP MET PASTINAAK, 200 g (€ 13,90)

• 6 x KALF MET ZOETE AARDAPPELEN, 200 g (€ 13,90)

€ 24,90
U bespaart € 2,90

• 2 x KALKOEN MET COURGETTE, 400 g - VPE 6 (€ 19,90 per VPE 6) (89)

€ 31,80
U bespaart € 8,- 

Winterdroom voor h�den (88) 
• 6 x RUND MET APPEL EN BOSBESSEN, 800 g (€ 26,90)

• 6 x LAM MET SPINAZIE & VENKEL, 800 g (€ 26,90) 

€ 48,90
U bespaart € 4,90

SPAARPOT

Knabbelplezier voor h�den (90)
• best friends GEDROOGD RUNDVLEES, 200 g (€ 9,90)

• best friends BEEF STICKS, 30 stuks (€ 5,95)

• best friends VIS SNACKS, 150 g (€ 6,90)

€ 17,90
U bespaart € 4,85

U bespaart €U bespaart €

GEDROOGD RUNDVLEES, 200 g (€ 9,90)

best friends BEEF STICKS, 30 stuks (€ 5,95)

best friends VIS SNACKS, 150 g (€ 6,90)



Uw proWIN consulent

Artikelnr.: 90.403.42.20

ZOU U GEZIN EN WERK GRAAG BETER WILLEN COMBINEREN? 

Een bedrijf opstarten met proWIN is voor veel mensen een schot in de roos. Want uw werkuren hangen af van uw wensen, u bepaalt 
zelf hoeveel tijd u wilt investeren in deze activiteit: 
Van een mini-job of bijbaan tot professioneel herstarten of zelfs fulltime werken - met proWIN is alles mogelijk! 
Iedereen krijgt dezelfde kans en doet zijn voordeel met ons idee / ons faire verkoop concept:
• geen inschrijfkosten, 
• geen minimale bestelhoeveelheden of aankoop verplichting 
• en geen opleidingskosten. 
• u bepaalt zelf welke producten u verkoopt. 
Mocht u proWIN-merk ambassadeur willen worden dan helpt uw proWIN consulent u graag verder.

Meer informatie over het bedrijf, de job en over de producten is te vinden op onze website www.prowin.nl

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

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

proWIN Belgium PGmbH
Place de Guillemins 2 BTE 18
4000 Liège
BELGIUM
info@prowin.be
www.prowin.be
 

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten!
Zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn inclusief de 
wettelijke btw.

GEMAKKELIJK ONLINE BESTELLEN:
UW PREMIUM KLANTENCODE: 

www.prowin-wellness.net/nl/ 

www.prowin-bestfriends.net/nl/
 




