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Beste dierenvrienden,
Huisdieren horen bij ons mensen - altijd en overal. En omdat honden en 

katten een heel bijzondere plek innemen in ons leven, mag het hen aan 

niets ontbreken - voer en verzorging staan bovenaan de lijst. best friends 

van proWIN sluit hier perfect bij aan: de beste kwaliteit voor onze beste 

vrienden. In deze catalogus wordt extra duidelijk, hoe zeer huisdieren deel 

uitmaken van het dagelijks leven. BOBBY is als hoofdrolspeler altijd van de 

partij als zijn vrouwtje onderweg is. Duidelijk dat naast de juiste voeding, 

ook de uitrusting moet kloppen.

Dierenvoeding volgt bij proWIN het principe natuurlijk en lekker.   

Daarom garanderen wij met de NATINA-filosofie dat voor ons premium  

dierenvoer alleen met zorg geselecteerde ingrediënten, zoals hoogwaardig 

vlees of vis en verse groenten, worden gebruikt - zo komt er culinair genot 

in de voerbak. Bij de productie van onze NATINA-producten richten wij ons 

uitsluitend op de hoge kwaliteit van gecertificeerde bedrijven. Dierenvoeding  

is een gevoelig onderwerp - daarom worden er alleen maar de beste  

ingrediënten gebruikt bij de vervaardiging van onze voerproducten. 

Naast het juiste voer zijn er natuurlijk nog veel meer producten die in 

een huishouden met dieren niet mogen ontbreken: ontdek onze  

praktische dagelijkse helpers, verwennende vachtverzorgingsproducten 

en lekkere snacks!

Dus duik in een leven met vachtvrienden en veel 

plezier met BOBBY, POLLY en de bonte 

productwereld van proWIN best friends!

MAGGIE

PEBBLES BATMAN
BELLA
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Goeijemorgen! 

Mag ik me even voorstellen? Ik ben BOBBY. En dit is een 

typische maandagmorgen. Ik kom weer eens niet goed uit mijn 

warme, gezellige mandje. Kennen jullie dat?  

#mondaymood?! 

Nou ja, het zou kunnen dat ik een uitslaper ben en er is misschien 

een hele kleine mogelijkheid - maar écht misschien - dat ik een 

ochtendhumeurtje heb. Maar wat maakt dat uit ... tieners zoals ik 

mogen dat. Of niet?! Om mij ś morgens uit de veren te krijgen, 

moet je toch echt overtuigend zijn. Eerst wacht ik geduldig totdat 

baasje me met knuffels uit mijn mand lokt - dat vind ik een prima 

deal. En dan is er eerst wat lekkers te eten!

... ACH TOE, NOG

5 minuutjes!

#wokeuplikethis

WISTEN JULLIE DAT?
Net als mensen kunnen honden dromen en hebben een  
REM-fase waarin indrukken en belevenissen worden verwerkt. 
Dus als BOBBY in zijn slaap met zijn poten en zijn neus 
beweegt, droomt hij zeker over zijn spannende dag.

Fun fact!
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Hoe zeg je dat zo mooi? But first ... ehm coffee?  

Bij mij is het eerder: but first iets te eten alsjeblieft. Anders val ik 

van de graat. 

Mijn gang, dat daar overigens is mijn baasje en mijn harige  

adoptiezusje POLLY. We zijn een mega team en delen alle taken! 

Ik ben altijd met baasje op pad en herinner haar aan alle belangrijke 

zaken die moeten gebeuren. Soort van manager. POLLY past in de 

tussentijd op het huis, dat daar alles goed gaat.

De to-do lijst voor vandaag is in elk geval klaar. En direct na 

het ontbijt begint het al. 

EN, IS HET ONTBIJT

klaar?

#degang

Wat dacht je van 
La La Lamb? 

YUMMY



 

Alleen de beste ingrediënten komen in de zak. Hoogwaardig vlees, 

waardevolle oliën en belangrijke vitale stoffen zoals lijnzaad en 

druivenpitolie zorgen voor de juiste smaak en veel power voor de viervoeters. 

Alle soorten worden vervaardigd door middel van een mild stoomproces.  

Zo blijven de vitamines in het product optimaal beschermd en wordt een 

onmiskenbare, pure smaak gegarandeerd.

Uitproberen gaat boven bestuderen

Omdat dit vooral geldt als het om de smaak gaat, kunnen alle soorten van 

ons droogvoer naar wens gecombineerd worden en zijn ze perfect op elkaar 

afgestemd - BOBBY kan elke dag kiezen waar hij zin in heeft.

Altijd natuurlijk

Ons droogvoer bevat minder dan 10 % vocht - daarom hoeven we geen 

additionele conservering toe te passen.  Hetzelfde geldt natuurlijk ook  

voor kunstmatige kleur-, aroma- of lokstoffen - die komen er bij ons niet in! 

Als antioxidatiemiddel wordt uitsluitend pure vitamine E gebruikt.

Graanvrij? Dat kunnen wij!  

Onze graanvrije soorten zijn vooral geschikt voor honden met een  

gluten- of graan intolererantie of die last hebben van overgevoeligheid.  

In de receptuur wordt het graan vervangen door erwten en aardappelen.

  
 

  

  

 

 

Alleen de beste en evenwichtig gecombineerde grondstoffen

ONZE KWALITEITSBELOFTE

Vleesproducten van levensmiddelkwaliteit 

Gecertificeerde, Duitse productiebedrijven

Zonder gebruik van chemische additieven zoals 

conserverings- kleur- of aromastoffen

Vrij van soja eiwit en suiker

Ook geschikt voor voedingsgevoelige dieren en  

gevoelige rassen

KENNEN JULLIE NATINA AL?

NATINA = NATUURLIJKE DIERENVOEDING
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RUND MET AARDAPPELEN,
2,5 kg

GEVOGELTE MET GROENTE,
2,5 kg

EEND MET MAÏS,
2,5 kg

Levendig en ondernemend? Het is wel duidelijk  

dat een kleine pup daar veel energie voor nodig heeft 

- en omdat de basis voor een gezond leven ook bij 

hondenkinderen bij de voeding begint, hebben wij met 

best friends PUPPY precies het juiste in het assortiment. 

Als de puppies een paar weken oud zijn, dient er al  

te worden gestart met de juiste voeding, zo wordt 

gelijkmatige groei mogelijk gemaakt. Puppies en honden 

in de groei hebben voedingsfysiologisch gezien speciale 

eisen. Daarom levert ons hoogwaardige puppyvoer een 

licht verteerbare en hoogwaardige bron van eiwit die 

voor veel energie zorgt - best friends PUPPY is rijk 

aan gevogelte en licht verteerbaar. Natuurlijk worden 

de toegepaste grondstoffen hiervoor met de grootst 

mogelijk zorg geselecteerd. De hoge energetische waarde 

en belangrijke mineralen zorgen voor een gezonde 

groei en hierdoor voor een optimale start van een 

gelukkig hondenleven.

PUPPY,
2,5 kg

Om groot en
sterk te worden!

PREMIUM DROOGVOER

LEVER MET APPEL,
2,5 kg

ZALM MET DRUIVENPIT,
2,5 kg

LAM MET RIJST,
2,5 kg

ZEEVIS MET ERWTEN,
2,5 kg

VOOR PUPPIES EN JONGE HONDEN



ZO 

CRUNCHY EN

LEKKER!

CHICKEN CRUNCH,

2 kg
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CHICKEN CRUNCH, 2 kg ø ca. 13,5 / dikte ca.10

CHICKEN CHICKI, 1,2 kg lengte ca. 10 / dikte ca. 6

LA LA LAMB, 2 kg ø ca. 13,5 / dikte ca.10

RABBIT ROSIE, 1,2 kg lengte ca. 10 / dikte ca. 6

DUNKIN DUCK, 2 kg

RABBIT RUDI, 2 kg

ø ca. 13,5 / dikte ca. 6-8

ø ca. 13,5 / dikte ca. 10

CHICKEN‘N‘FISH, 1,5 kg ø ca. 10 / dikte ca. 5

FISH‘N‘CHIPS, 1,5 kg ø ca. 10 / dikte ca. 5

KITTEN, 1,5 kg ø ca. 5 / dikte ca. 5

GEVOGELTE MET GROENTE, 2,5 kg ø ca. 10 / dikte ca. 5

LEVER MET APPEL, 2,5  kg ø ca. 10 / dikte ca. 5

ZALM MET DRUIVENPIT, 2,5  kg ø ca. 10 / dikte ca. 5

ZEEVIS MET ERWTEN, 2,5 kg ø ca. 10 / dikte ca. 5

RUND MET AARDAPPELEN, 2,5 kg ø ca. 18 / dikte ca. 10

LAM MET RIJST, 2,5 kg ø ca. 15 / dikte ca. 10

EEND MET MAÏS, 2,5 kg ø ca. 18 / dikte ca. 10

PUPPY, 2,5 kg ø ca. 10 / dikte ca. 5

Compleet
voedingsmiddel

Graanvrij Monoproteïne Recept met  
vers vlees

Brokvorm Brokgrootte
in mm

DROOGVOER HONDEN

DROOGVOER KATTEN

RABBIT RUDI,
2 kg

LA LA LAMB,
2 kg

4 VERSE VLEESSOORTEN, 7 KLASSIEKERS - 
WAT ZIT ERIN?

DUNKIN DUCK,
2 kg

Vers kippenvlees 42,5 % 
Aardappels 27,5 % 
Kippeneiwit (gedehydrateerd) 17,5 %
Erwten
Kippenlever (gedehydrateerd) 3,2 %
Kippenvet
Gist
Mineralen
Appels (gedroogd)
Cranberry (gedroogd)
Wortels (gedroogd)
Tomaten (gedroogd)
Spinazie (gedroogd)
Yucca schidigera

VOOR IMMUUNSYSTEEM, HUID EN VACHT

HOOG VLEESGEHALTE

VOORKOMT WINDERIGHEID



 

De basis van ons premium natvoer wordt gevormd door een holistisch 

voedingssysteem van top kwaliteit - natuurlijk op basis van vers vlees. 

Afhankelijk van het soort voer loopt het aandeel vers vlees op tot 98,5 %. 

Alle best friends premium natvoerproducten zijn volledig graanvrij en 

bevatten geen kleur-, lok- of conserveringsstoffen. 

De smaak maakt het verschil

Ons premium natvoer wordt gemaakt zonder vleesmeel, soja eiwit en 

kunstmatige aromastoffen - en dat smaakt goed! Verse groente, fruit 

en waardevolle oliën zijn andere waardevolle ingrediënten in dit voer. 

Bovendien bestaat een groot deel van de soorten uit monoproteïne –  

er wordt dus maar één dierlijke eitwitbron gebruikt. 

Waarom is dat zo goed?  

De voeding kan beter opgenomen worden en is bijzonder geschikt voor 

honden die last hebben van allergieën. Of het nu rund, gevogelte of vis 

is: ons assortiment biedt afwisseling voor elke smaak. 

Voor volledige transparantie en veiligheid worden alle toegepaste 

ingrediënten op het productetiket vermeld. 

Ook honden met allergieën vinden met best friends

natvoer het juiste voer. Door de 100% openheid van  

declaratie, is volledig transparant welke ingrediënten  

en allergenen zijn inbegrepen.

Zonder toevoeging van kunstmatige aromastoffen,  

zonder kunstmatige conserveringsstoffen of kleurstoffen

Gluten- en graanvrij
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KALKOEN MET COURGETTE,
400 g 

ZALM EN FOREL,
200 g I 800 g

GEVOGELTE MET ARTISJOK, 
200 g I 800 g

RUND MET APPEL EN BOSBESSEN,
200 g I 800 g

WILD MET VEENBESSEN,
200 g I 800 g

JUNIOR! GEVOGELTE,  
400 g

Om groot en
sterk te worden!

KALF MET ZOETE AARDAPPELEN,
200 g I 800 g

Kalfshart 26,8 %
Kalfslong 25,2 %
Kalfsspiervlees 18,5 %
Zoete aardappelen 8 %
Pompoen 6 %
Appel 8 % (van gedroogde appelblokjes)
Pastinaak 2 %
Broccoli 2 %
Veenbessen 2 %
Mineralen 1 %
Raapolie 0,1 %
Paardebloem 0,1 %
Bieslook 0,1 %
Anijs 0,1 %
Zeewier 0,1 %

RIJK AAN VITAMINE C

MONOPROTEÏNE VAN KALF

HEERLIJKE KRUIDENMIX

LAM MET SPINAZIE EN VENKEL,
200 g I 800 g

KIP MET PASTINAAK, 
 200 g I 800 g

MONO-PROTEÏNE

MONO-PROTEÏNE

MONO-PROTEÏNE

MONO-PROTEÏNE

MONO-PROTEÏNE

MONO-PROTEÏNE

PREMIUM NATVOER VOOR PUPPIES

MONO-PROTEÏNE
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Weten jullie wat voor mij elke dag net zo belangrijk is als jullie 

Instagram of de krant? Wandelen!

Nieuwtjes vind ik buiten als ik ś morgens met het baasje aan het 

wandelen ben. Mijn newsfeed ligt pal voor de deur! 

Het is een klassieke win-win situatie, want het baasje krijgt 

beweging om in shape te blijven (dankzij de beste voeding heb 

ik een top figuur), terwijl ik in de tussentijd rustig aan nieuwe 

dingen kan snuffelen. Reeën en wilde zwijnen laten met hun geur 

overigens altijd de beste roddels achter. Jammer dat jullie het 

niet kunnen ruiken. Het is gewoon zo onderhoudend!

Het geeft in elk geval pit aan de dag!  

Soms, als ik een beetje te overmoedig ben, is er zelfs een beetje 

te veel pit. Dan beland ik met alle vier mijn poten in de vijver om de 

hoek. Maar dat maakt niets uit, want het spettert echt geweldig!  

#superblij 

Baasje vindt het jammer genoeg niet altijd grappig ...

VERSE

roddels!

#startyourdayright

WISTEN JULLIE DAT?
Honden kunnen, nadat ze uit het water komen, binnen 
vier seconden tot wel 70 % van het water uit hun vacht 
schudden. Daar genereren ze hogere G-krachten bij dan 
een formule-I coureur tijdens een race. 

Fun fact!

Onze tip: de best friends  
Hondenbadjas pagina 18



 

Vachtverzorging is net zo belangrijk als gezonde voeding - en daarom 

ondersteunen onze verzorgingsproducten de behoeften van BOBBY´S 

huid en zorgen voor een glanzende vacht. De formule van de producten is 

bijzonder mild en kan ook gebruikt worden voor gevoelige lichaamsdelen 

zoals ogen, oren en poten. Ze zijn exact afgestemd op de pH-waarde van 

de hondenhuid en daarom zorgen ze voor een optimale verzorging. 

Bij alle verzorgende recepturen staan natuurlijke werkzame stoffen 

op de voorgrond. Kunstmatige conserveringsmiddelen en kleur- en 

geurstoffen zijn voor ons uitgesloten. Daarom zijn onze dierenverzor-

gingsproducten zeer prikkelarm.

Tijdens een langer uitstapje begint BOBBY´S maag op een gegeven 

moment natuurlijk te knorren. Ook tijdens langere uitstapjes wordt hij met 

best friends goed verzorgd: voeraccessoires zoals (reis)voerbakken, 

deksels en sluitclips om te hersluiten en vers te houden zitten natuurlijk 

ook in het best friends assortiment - want wie wil er met een hongerige 

viervoeter op pad? 

En als het niet zo ń stralend weer is, zorgen onze vachtverzorgingsdoeken 

die o.a. uitstekend water opnemen, voor droge poten na een nat uitstapje. PR
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POOTJESBALSEM,
50 ml ZACHTE VERZORGING VAN DE POOTJES

HUIDKALMEREND EN VERZORGEND

VOOR SOEPELE KUSSENTJES

TOEPASSING:

Voor en na de wandeling een kleine hoeveelheid  

op de schone voetzolen aanbrengen en inmasseren. 

Maak hiervoor de poten van tevoren schoon met 

onze Pootjesdoek. Bijzonder geschikt in het natte  

en koude seizoen.

ALLE best friends verzorgings- 
producten zijn vegan en vrij 

van microplastic!

VOOR HONDEN MET STIJL
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VACHTGLANSSPRAY,
100 ml

Verzorgingsdoek

SHAMPOO, 
150 ml

CARE SPRAY, 
100 ml

Pootjeshandschoen Pootjesdoek

Mooie vachtglans zonder te plakken, 
vergemakkelijkt het kammen, 
milde receptuur

TOEPASSING:
Onverdund op de vacht sprayen en 
daarna uitkammen. Alleen aanbrengen 
op vachtdragende lichaamsdelen. 
Ideaal in combinatie met onze Vacht-
verzorgingshandschoen (pg. 19).

Set van 2 in 18 cm x 18 cm,
bijzonder zachte, verzorgende eigen-
schappen, antibacterieel oppervlak

Voor de verzorging en reiniging van huid 
en vacht. Optimaal geschikt voor de 
hondenhuid en de perfecte partner voor 
onze CARE SPRAY. De antibacteriële vezel 
beschermt tegen bacteriële vervuiling 
en heeft zo een geurremmende werking. 

TOEPASSING:
Kan droog of licht vochtig gebruikt worden. 
Voor het reinigen en verzorgen, wrijf je 
voorzichtig over de plek op de vacht of 
huid. Niet gebruiken op slijmvliezen! 
 
Deze doek bevat zilverionen (biocide) 
voor de antibacteriële bescherming van 
de vezel.

Zachte vachtreiniging,
huidkalmerend en verzorgend,
de canola olie in het product heeft 
een licht terugvettende werking

TOEPASSING:
Breng na het bevochtigen van de 
vacht een kleine hoeveelheid op de 
handpalmen aan en masseer het in 
de hondenvacht. Daarna zorgvuldig 
uitspoelen. Tip: voor een sterkere 
schuimvorming inmasseren met onze 
Vachtverzorgingshandschoen (pg. 19).

Milde verzorgende en reinigende spray,
ideaal voor het reinigen van ogen en oren,
verzachtend en beschermend

TOEPASSING:
Ideaal in combinatie met onze Verzor-
gingsdoek. Breng twee spraytjes CARE 
SPRAY op de Verzorgingsdoek aan en 
breng het daarna op de gewenste plek 
aan. Niet gebruiken op slijmvliezen. 

27 cm x 13 cm,  
eerste hulp bij vieze poten, snel en 
eenvoudig te gebruiken, ideaal voor 
onderweg

De sterk absorberende microvezels 
nemen vuil en vocht op, zonder de 
hondenhuid op te ruwen - zelfs bij 
stevige druk. Uitstekend geschikt na 
het uitlaten of een boswandeling. 

TOEPASSING:
Bij lichte en ergere vervuiling van 
de poten na het wandelen of ravot-
ten. Kan zowel vochtig als gewoon 
droog gebruikt worden.

31 cm x 31 cm,  
voor droge en schone poten, klein en 
plaatsbesparend

Voor het zacht en gemakkelijk afdrogen 
van hondenpoten. De extreem sterke 
zuigkracht van de Pootjesdoek neemt 
nattigheid en vocht binnen enkele 
seconden op. Door de speciale microve-
zelstructuur wordt de ruimte tussen de 
tenen gemakkelijk bereikt. 

TOEPASSING:
Bij lichte en ergere vervuiling van  
de poten na het wandelen of ravotten.  
Overal inzetbaar, vochtig of gewoon 
droog.

ARNICA VITALSPRAY,
100 ml

Weldadige verzorgingsspray, zorgt 
voor aangename ontspanning 
bij stress of overmatige fysieke 
activiteit

TOEPASSING:
Onverdund op de gewenste 
lichaamsdelen van de hond sprayen 
of aanbrengen met onze Verzorgings-
doek. Ideaal na de training, een 
wandeling of na overmatige fysieke 
inspanning.

best friends BRUSHTEX

Praktische dagelijkse hulp,
met speciaal gevormde V7-borstelharen,
krachtig tegen pluisjes en dierenhaar

Voor de snelle schoonmaak tussendoor: 
door de antistatische werking van de 
V-borstelharen worden dierenhaar, vuil en 
stof moeiteloos verwijderd van stoffering 
en kleding. Waterbestendig en gemakke-
lijk schoon te maken.

TOEPASSING:
Beweeg de borstel altijd met de V-opening 
richting vuil. 

FAVORIETE DOEKPG. 29

BOBBY Ś

OOK VOORPAARDEN

OOK VOORPAARDEN

OOK VOORPAARDEN

OOK VOORPAARDEN
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Knuffeldeken

Reisdeken

Verkrijgbaar in drie maten:
S  –  geschikt voor een ruglengte tot ongeveer 45 cm
M  –  geschikt voor een ruglengte tot ongeveer 55 cm
L  –  geschikt voor een ruglengte tot ongeveer 67 cm

Knuffelzachte hondenbadjas van absorberende en 
sneldrogende microvezel

100 cm x 150 cm

Onderhoudsvriendelijke en super zachte deken voor 
honden

Verkrijgbaar in twee maten:
70 cm x 55 cm en 100 cm x 75 cm

Stijlvolle, lichte reisdeken met anti-slip effect

FAVORIETE JAS

PG. 21

BOBBY Ś

FAVORIETE DEKENPG. 5

BOBBY Ś

Cooling Mat

50 cm x 65 cm 

Praktische koelmat voor warme zomerdagen
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VachtverzorgingshandschoenVoerbak voor op reisVachtverzorgingsdoek grootVachtverzorgingsdoek klein

Voerbak WOEF Voerlepel Deksel

Milde borstelbeurt met massage effect, 
voor een fluweelzachte, glanzende vacht, 
verkrijgbaar als rechts- en linkshandige 
uitvoering

 Met gerecycled materiaal

Verkrijgbaar in twee maten:
Ø 13 cm, paars 
Ø 18 cm, matcha  

Praktische siliconen voerbak
optimaal voor onderweg,
vaatwasserbestendig

100 cm x 80 cm zonder insteekzakken,
voorzichtig afdrogen en droog wrijven,
extreem absorberend, ideaal voor 
grote honden

40 cm x 80 cm met insteekzakken,
afdrogen en verzorgen in één, 
uitstekende waterabsorberende 
werking, sneldrogend

Ø 17 cm
mooie, stabiele voerbak voor honden 
met grappig hondenfiguurtje als 
handvat, vaatwasserbestendig

 Met gerecycled materiaal

25,3 cm lang, 
schoon en gemakkelijk porties 
maken, lepel en mes in één
vaatwasserbestendig
 
 Met gerecycled materiaal

Sluit dankzij het vacuüm luchtdicht af,
houdt natvoer langer vers,
geschikt voor blikken tot 800 g

Snuffelmat

70 cm x 70 cm, grijs-wit,
spelen, plezier en activiteit,
zachte mat met veel vakjes om lekkers 
in te verstoppen

Voerbak onderlegger

50 cm x 30 cm, grijs, 
anti-slip voerbak onderlegger met 
verhoogde rand, vloer wordt beschermd 
tegen vlekken,
gemakkelijk schoon te maken

Snacktas

De ideale begeleider tijdens het 
wandelen of de training, om lekkers in 
mee te nemen

 Met gerecycled materiaal

milieuvriendelijk, voedselveilig, 100% recycleerbaar, vrij van formaldehyde, vrij van BPA 
en melamine. 100% Made in Germany: bovendien maakt de productie in Duitsland een actieve 
reductie van CO2 mogelijk door de korte transportwegen en het gebruik van groene stroom.

Uit onze organic-lijn

Sluitclip

set van 3, rood-roze-groen,
praktische sluitclip voor  
droogvoer, eenvoudig en  
luchtdicht afsluiten,
inhoud blijft langer vers

Waszak XL

70 cm x 80 cm, grijs, 
praktische dagelijkse hulp bij het 
wassen van huisdierentextiel,
kan meegewassen worden tot een 
wastemperatuur van 40°C

 Met gerecycled materiaal

OOK VOORPAARDEN

OOK VOORPAARDEN

OOK VOORPAARDEN

Steun door de aankoop
van een best friends Voerlepel 
de proWIN pro nature stichting



#cozydays#cozydays
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Droog gewreven, goed verzorgd en fris gestyled ga ik nu naar het 

werk. Tenslotte ben ik een modebewuste hond die veel waarde aan 

zijn uiterlijk hecht. #outfitoftheday

Ik ben kwaliteitsmanager en ik houd de hele dag het reilen en 

zeilen hier in de koffiebar in de gaten. En als ik het goed gezien 

heb, zitten veel mensen te chillen en te eten - en dat de hele dag 

lang... Ik moet nog uitzoeken of je daar een extra opleiding  

voor nodig hebt. Eten en chillen kan ik verrassend goed...  

waarschijnlijk ben ik een natuurtalent. 

À propos, het is weer tijd voor een snack. Hiervoor hoef ik eigenlijk 

alleen maar één van mijn nieuwste kunstjes te laten zien en dan  

is het: yummy yummy yummy, I got love in my tummy! 

IEMAND MOET TOCH

werken!

#worklifebalance

WISTEN JULLIE DAT?
Volgens de American Psychological Association 
kan de gemiddelde hond ca. 250 woorden en 
gebaren leren - ongeveer evenveel als een kind 
van twee jaar.

Fun fact!
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IDEAAL ALS TRAININGSSNACK

HOOG VLEESGEHALTE

ZONDER SUIKER  
EN ZONDER GRAAN

Snack HERT MET PEER,
150 g

Perfect voor 
onderweg!

45 % hertenvlees
zoete aardappelen
pompoen
rode bieten
6 % sellerij 
6 % peer 
zonnebloemolie

Recepten zonder graan en suiker

Natuurlijke ingrediënten

Geen conserverings-, kleur- of aromastoffen

ONZE SNACK-BELOFTE:

LEKKERS TO GO

Ons best friends assortiment bevat ook veel lekkere snacks voor 

tussendoor. Alle snack-producten zijn natuurlijk, goed verteerbaar en 

ideaal geschikt als beloning. Van natuurlijke dental snacks tot heerlijke 

trainingssnacks: onze snackserie biedt alles wat een hondenhart 

sneller laat slaan.

Vanzelfsprekend letten we er ook bij onze lekkernijen op dat de 

bestanddelen puur natuur en van de beste grondstoffen zijn die vrij zijn 

van suiker, kunstmatige conserveringsstoffen, aroma ś en kleur- en 

lokstoffen. In onze producten worden bovendien alleen puur natuurlijke 

antioxidanten gebruikt. Jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie iets 

goeds doen voor je beste vriend.
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GEDROOGD RUNDVLEES,
200 g

RUNDEROREN,
2 stuks

BEEF STICKS, 
30 stuks

100 % natuurlijke snack,
vitaal, gezond en rijk aan vitaminen,
ondersteunt de gebitsreiniging

100 % natuurlijke snack,
natuurlijke lekkernij waar de hond lang 
plezier van heeft,
ondersteunt de gebitsreiniging

Ideaal als trainingssnack,
vlezig en lekker,
met het beste rundvlees

DENTAL KAUWBOTTEN,
12 cm, 2 stuks

DENTAL KAUWBOTTEN,
17 cm, 2 stuks

Voor kleine honden,
natuurlijk kauwplezier met salie en
geselecteerd mineralenmengsel.
Bezig zijn en tandverzorging in één

Voor grote honden,
natuurlijk kauwplezier met salie en
geselecteerd mineralenmengsel.
Bezig zijn en tandverzorging in één

Snack HAAS MET GROENE THEE,
150 g

Fijne traktatie voor honden,
hoog vleesgehalte,
met groene thee, pompoen en 
rode biet 

Jullie 

vinden een voedings-

advies op
 elke

verpakking!



#feelgoodmanager#feelgoodmanager
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#feelgoodmanager#feelgoodmanager
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Na het werk hebben baasje en ik nog een afspraak in de stad 

- tenslotte is netwerken erg belangrijk vandaag de dag! Het kan 

geen kwaad om veel honden te kennen. Ik ontmoet graag een 

paar vrienden in de stad voor een rondje "catch me if you can" en 

daarna drinken we samen een hondenwatertje op het einde van de 

werkdag. MARLENE is mijn favoriet. 

Ik houd net zoveel van het stadsleven als van het plattelandsleven.  

Warme zomerdagen en mooie zonsondergangen. Ik ben zo blij dat  

ik het allebei kan hebben. 

Baasje leert door mij ook steeds meer nieuwe mensen kennen. 

Vergeet Tinder - ik ben de beste wingman, niemand kan mij weerstaan. 

Prince Charming weet je wel! Heb ik al gezegd dat baasje geweldig is? 

Ze heeft altijd iets bij zich wat we onderweg nodig hebben -  

ik word altijd goed verzorgd. Wij zijn gewoon een topteam.  

#bestfriendsforever

DOGS AND

the city!

#afterworkparty

WISTEN JULLIE DAT?
Honden communiceren samen op een manier waar wij 
mensen helemaal niets van merken. Ze zien iets in de 
lichaamstaal van een andere hond of pikken olfactorische 
signalen op. Deze signalen drukken iets uit wat de hond 
wel of niet leuk vindt.

Fun fact!



#foodlovers

EIWITTEN

MINERALEN
Belangrijk voor het functioneren van het organisme

 HOOGWAARDIGE VETTEN EN OLIËN 
Eersteklas energieleveranciers

 BELANGRIJK 
Een evenwichtige verhouding van verschillende vitale stoffen

KOOLHYDRATEN
De tweede energiebron

 GOED VERTEERBARE EIWITTEN
Onze belangrijkste focus als basis voor groei, 

spierstelsel en stofwisseling

DIT ZIT IN ONS
PREMIUM DROOGVOER  
VOOR HONDEN

KOOLHYDRATENVITALE STOFFEN

SPECIAAL AANDACHTSPUNT
BIJ BEST FRIENDS

VETTEN  
& 

OLIËN

MINERALEN

WAT GOED VOOR 
ONS IS!
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VITAMINES
Een verhoogd vitaminegehalte

voor de gezondheid

KOOLHYDRATEN
Ingesloten, dus goed verteerbaar

BELANGRIJKE AMINOZUREN
Taurine als essentieel aminozuur

PROTEÏNE
Hoog gehalte dierlijke eiwitten 

HOOGWAARDIGE VETTEN
van speciale vetbronnen (gevogeltevet)

DIT ZIT IN ONS
PREMIUM DROOGVOER VOOR 
KATTEN

HOOGWAARDIGE
VETTEN

KOOL-
HYDRATEN

VITAMINES

EIWITTEN

AMINOZUREN

Vrienden – een leven lang
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Hi, ik ben POLLY. Het geadopteerde zusje van BOBBY. Hij noemt me 

altijd kleine haarbal, maar je moet mij niet onderschatten: hoewel 

ik kleiner ben dan hij, ben ik sterker. Maar hij is zo trots dat hij mijn 

grote broer is, dat ik het hem maar niet zeg.

Terwijl BOBBY en baasje naar kantoor zijn, werk ik liever thuis.  

Ik ben buurtwacht en producttester in hart en nieren. Het liefste 

test ik voer - maakt niet uit welk. BOBBY laat helaas nooit iets van 

zijn voer over, maar ik smul me gewoon een weg door alle soorten 

die er voor mij zijn!

Hier een aantal van mijn productaanbevelingen: 

Dozen zijn zo leuk, grote, kleine, grappige, platte en hoge - ik pas 

overal in. En niet te vergeten, wc-papierrolletjes: naast de rolfactor 

-dus hoe snel ze afrollen- is het vooral van het hoogste belang dat 

ze zich goed laten versnipperen.  

Onlangs heeft BOBBY verteld dat je op het werk ook best eens een 

dutje mag doen. Dat heb ik altijd al graag gedaan, maar nu hoef ik 

er tenminste geen slecht geweten meer over te hebben. 

INTUSSEN IN HET

thuiskantoor!

#catcontent

WISTEN JULLIE DAT?
Waarom katten graag wc-papier afrollen als ze het in 
hun pootjes krijgen? Het stimuleert direct hun jacht- en 
speeltechniek, want het beweegt bijna net zo als een echte 
prooi - alleen kun je ze thuis steeds opnieuw "vangen". 

Fun fact!



 

Katten houden van afwisseling - wat vandaag lekker is, kan morgen 

helemaal passé zijn. Wij weten allemaal hoe katten zijn. Vlees en vis 

horen altijd op het menu te staan. Want katten zijn van nature prooi eters 

en hun hele stofwisseling is ingesteld op het verteren van dierlijke eiwitten 

- bovendien houden ze van verschillende soorten eten. Daarvoor geldt:  

hoe natuurlijker, hoe beter.  

Dat is precies wat ons premium droogvoer doet: om alle natuurlijke 

ingrediënten te behouden, wordt het best friends droogvoer vervaardigd 

middels een heel speciaal productieproces. Het voermengsel wordt 

voorzichtig en langzaam gegaard door middel van waterdamp. Maar het 

gaat niet alleen om de kwaliteit van het eiwit, ook de smaak, de tolerantie 

en natuurlijkheid spelen een belangrijke rol bij de keuze van het voer. best 

friends premium droogvoer krijgt zijn bijzondere smaak door ingrediënten 

zoals mout en biergist en zorgt door de hoge kwaliteit van de 

samenstelling voor een goedgehumeurde POLLY!

Alleen de beste en evenwichtig gecombineerde grondstoffen

Vleesproducten van levensmiddelkwaliteit 

Gecertificeerde, Duitse productiebedrijven

Zonder het gebruik van chemische additieven zoals 

conserverings- kleur- of aromastoffen

Vrij van soja eiwit en suiker

Ook geschikt voor voedingsgevoelige katten en  

gevoelige rassen

ONZE KWALITEITSBELOFTE!

TIJD VOOR FINE DINING
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Ook snacken

mag!

DUCK MINIS,
150 g
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CHICKEN CHICKI,
1,2 kg

CHICKEN’N’FISH,
1,5 kg

FISH’N’CHIPS,
1,5 kg

KITTEN,
1,5 kg

Om groot en
sterk te worden!

Altijd onderweg en op zoek naar een nieuw avontuur? Precies, dat is de 

favoriete bezigheid van kattenkinderen. Als je de hele dag doorbrengt 

met spelen, knuffels halen en slapen, dan is het wel duidelijk dat je 

voldoende energie moet binnenkrijgen. Tenslotte moet een klein, poezelig 

bolletje wol ooit uitgroeien tot een grote, levendige kat. 

In het groeiproces hebben katten behoefte aan rijke voeding met een hoge 

energiewaarde. Dierlijk eiwit is hiervoor ideaal en levert veel goed ver-

draagbare vetten. Ons best friends premium KITTEN droogvoer is exact 

voor deze vereisten ontwikkeld. Met een hoog aandeel vers gevogeltevlees 

en darmregulerend chiazaad is het licht verteerbaar en zorgt zo voor het 

welzijn van kleine katten. Bovendien bevat best friends KITTEN biergist - 

het ondersteunt en versterkt het immuunsysteem. 

PREMIUM DROOGVOER VOOR KITTEN

Vers kippenvlees 40 %
Kippenvlees (gedehydreerd) 30 %
Aardappelen 14 %
Kippenlever (gedehydrateerd) 5 %
Oliën en vetten
Gist
Johannesbroodpitmeel
Bietenpulp
Aardappeleiwit
Heel ei gedroogd
Plantaardige vezels
Mineralen
Inuline
Mannan‐Oligosaccharide
Yucca schidigera
Citrusextract

VOOR HART- EN SPIERACTIVITEIT

RIJK AAN GEVOGELTE

ONDERSTEUNT DE SPIJSVERTERING

RABBIT ROSIE,
1,2 kg

YUMMY
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ZALIG! ZALM,
85 g

EDEL! EEND,
85 g

RAVISSANT! RUND,
85 g
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Een evenwichtige voeding is essentieel voor katten en met het best 

friends premium natvoer worden ze goed verzorgd. Het voer bevat 

kwalitatief hoogwaardig vers vlees dat zacht gegaard en op smaak  

gebracht met verfijnde ingrediënten in een portieverpakking wordt 

verpakt. Het meervoudig onverzadigde vetzuur in de gebruikte  

zalmolie zorgt bovendien voor een mooie glanzende vacht.  

Natuurlijk is er een ruime keuze - zo is er voor elke smaak gegaran-

deerd wat wils. Bovendien verzorgt elke smaak katten optimaal met alle 

belangrijke voedingsstoffen, vitamines en mineralen. Met dit voer krijgen 

ze naast liefde alles wat ze nodig hebben voor een vitaal en gelukkig leven. 

Door de praktische vershoudzakjes blijft het voer lekker vers en kan het 

gemakkelijk in porties verdeeld worden.

AROMAVEILIG EN GOED VERPAKT

Alle zakjes zijn verkrijgbaar als voorraadpakket met 16 stuks, onze blikken 
in een praktische 6-pack. Informeer bij je proWIN consulent gerust naar ons 
dinner-pack met gemengde soorten om uit te proberen!

LEKKER! LAM,
85 g 
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GRANDIOOS! GEVOGELTE,
85 g

VEEL LEKKER VLEES

KLOEKE! KALKOEN,
200 g I 400 g

Gevogeltevlees, -lever, -hart 60 %
Vleesbouillon 29 %
Nier 10 %
Mineralen 1 %

ZALIG! ZALM,
400 g

GRANDIOOS! GEVOGELTE,
400 g

Wij zijn er ook
in blik!

KITTEN! GEVOGELTE,
200 g I 400 g

Om groot en
sterk te worden!

PREMIUM NATVOER VOOR KITTENS



#girlpower#girlpower



39

#girlpower#girlpower



 

VAATWASSERBESTENDIG 

Ø 13 CM 

KATTENFIGUURTJE ALS HANDVAT

VOERBAK
KITTY 

Polly’s favoriete voerbak!

Ook voor POLLY & co. hebben we verzorgende verwenproducten 

en praktische hulpjes voor alledag in het assortiment. Ook bij 

de verzorgende recepturen staan natuurlijke werkstoffen op de 

voorgrond - wij maken consequent geen gebruik van kunstmatige 

conserveringsmiddelen en kleur- en geurstoffen. Voer accessoires 

zoals voerbakken en sluitclips voor het hersluiten en vers houden 

vinden in elk huishouden met een huistijger een plekje.
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Uit onze organic-lijn

Milieuvriendelijk, voedselveilig, 
100 % recycleerbaar, vrij van formaldehyde, 
vrij van BPA en melamine.  
100 % Made in Germany:  
De productie in Duitsland maakt een actieve 
reductie van CO2 mogelijk door de kortere 
transportweg en het gebruik van groene 
stroom.

VOOR DE PERFECTE CATWALK

 Met gerecycled materiaal
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Vachtverzorgingshandschoen CAT SPRAY

Milde verzorgende en reinigende spray,
vegan en vrij van microplastic, ideaal voor 
het schoonmaken rond de ogen en oren, 
verwijdert vuil en korstjes op een milde 
manier.

TOEPASSING:
Ideaal in combinatie met onze Verzorgings-
doek. Breng twee spraytjes CAT SPRAY 
op de Verzorgingsdoek aan en breng het 
daarna op de gewenste plek aan. Niet 
gebruiken op slijmvliezen.

best friends BRUSHTEX

Praktische dagelijkse hulp,
met speciaal gevormde V7-borstelharen,
krachtig tegen pluisjes en dierenhaar

Voor het snelle schoonmaken tussendoor: door 
de antistatische werking van de V-borstelharen 
worden dierenhaar, vuil en stof probleemloos 
van stoffering of kleding verwijderd. Waterbe-
stendig en gemakkelijk schoon te maken.

TOEPASSING:
Beweeg de borstel altijd met de opening van de 
V-borstelharen richting vuil. 

Voerlepel

25,3 cm, groen,
schoon en gemakkelijk porties maken,
lepel en mes in één,
vaatwasserbestendig

 Met gerecycled materiaal

Deksel

Sluit dankzij het vacuüm luchtdicht af,
houdt natvoer langer vers,
geschikt voor blikken tot 800 g

Zacht borstelen met massage effect, 
voor een fluweelzachte, glanzende vacht, 
verkrijgbaar als rechts- en linkshandige 
uitvoering

 Met gerecycled materiaal

Cooling Mat

50 cm x 65 cm, 
praktische koelmat voor warme zomerdagen

Voerbak onderlegger

50 cm x 30 cm, grijs, 
anti-slip voerbak onderlegger met verhoogde 
rand, hierdoor is de vloer optimaal beschermd 
tegen vlekken. Gemakkelijk schoon te maken.

Uit onze organic-lijn

OOK VOORPAARDEN

OOK VOORPAARDEN

Knuffeldeken

100 cm x 150 cm,
onderhoudsvriendelijke deken 

Waszak XL

70 cm x 80 cm, grijs, 
praktisch dagelijks hulpje bij het wassen 
van huisdiertextiel, kan tot een wastempe-
ratuur van 40°C meegewassen worden

 Met gerecycled materiaal

Steun door de aankoop
van een best friends Voerlepel 
de proWIN pro nature stichting
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Als ik ś avonds na een dag hard werken met baasje thuiskom,  

staat POLLY al op me te wachten. Ik verheug me er elke avond op 

om mijn adoptiezusje te zien! Er is ook altijd veel te vertellen. Ik 

praat vaak te veel over het werk, maar POLLY kan super luisteren!

Meestal maken we het ons gemakkelijk op de bank en kijken met 

baasje een beetje tv #netflixandchill. En natuurlijk worden we 

heeeeel veel geaaid.

Na het eten ga ik nog even naar buiten en dan hop, in het mandje. 

Dit is mijn meest favoriete plek op de hele wereld! 

EINDELIJK

thuis!

#myhappyplace

WISTEN JULLIE DAT?
Als honden en katten nog geen slechte ervaringen 
met de andere soort hebben, is dat de beste voorwaarde  
voor een lange en intense vriendschap. Het is het beste  
om ze als  jonge dieren samen te brengen.

Fun fact!
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Wisten jullie eigenlijk dat ik uit Roemenië kom en dat  
het niet altijd zo goed met me ging als nu? Vroeger had  
ik helaas geen thuis en niemand die voor me zorgde.  
Ik heb me heel erg verloren gevoeld en wist niet wat ik 
met mijn leven aan moest. Het zou verkeerd met me zijn 
afgelopen als baasje me niet geadopteerd had. Ik ben 
een echte geluksvogel.

Er zijn heel lieve mensen die voor honden zoals ik en 
katten zoals POLLY een nieuw, goed huisje zoeken.  
Als jullie willen, kunnen jullie ze ondersteunen.

Daar zouden wij echt
heel blij mee zijn!

Zo gaat het:

Steun met de aankoop van een best friends 
Voerlepel de proWIN pro nature stichting en zo  
organisaties die zich inzetten voor de bescherming  
van dieren. De stichting zet zich al jaren in op 
het gebied van natuur- en dierenbescherming.

DIERENBESCHERMING  
KAN ZO

cool zijn!

#getyours

Voerlepel

25,3 cm, groen,
schoon en gemakkelijk porties maken,
lepel en mes in één,
vaatwasserbestendig

 Met gerecycled materiaal
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Baasje bestelt ons voer trouwens heel gemakkelijk via de best 

friends eindklantenshop van proWIN! Zo hebben POLLY en ik altijd 

onze buikjes vol en hebben we gegarandeerd genoeg lekkers in 

huis! Met het praktische voerabo komt alles heel eenvoudig en 

comfortabel rechtstreeks naar ons huis. Er zijn natuurlijk ook losse 

producten.

Jullie proWIN consulent helpt jullie om het juiste te vinden! 

Ons smaakt het in elk geval goed!

Tot gauw luitjes, het was leuk dat jullie er de hele dag bij waren! 

#seeyou

LANG LEVE ONLINE

WWW.PROWIN-BESTFRIENDS.NET

shoppen!

#lastbutnotleast

Op de achterkant 

vinden jullie je
 premium 

klantencode!
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#follow#follow
VOLG ONS OP
INSTAGRAM EN FACEBOOK
#prowininternational #prowinbestfriends
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