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BESTE KLANT,
Na de turbulente maanden van het afgelopen jaar willen wij 2021 graag verwelkomen. proWIN begint het jaar met een echte highlight, namelijk de proWIN 

Start van het jaar.

Dit keer is er veel nieuw: we hebben indrukwekkende nieuwe producten, tal van geweldige bestaande producten en natuurlijk sets in onze bagage die u blij 

verrast zullen maken. De catalogus begint dit jaar met een frisse layout - de focus wordt elegant en duidelijk op onze producten en hun highlights gelegd.

Bovendien willen wij samen met u naar een van de kerngedachten kijken: duurzaamheid. Dat dit begrip ook essentieel is voor ons productmanagement, laten 

vooral de nieuwe producten uit het natural wellness productbereik van de proWIN Start van het jaar zien - lees hier onder andere waarom navulsystemen en 

het gebruik van natuurlijke cosmetica belangrijk voor ons zijn.

De Symbiontische Reinigung- en best friends productbereiken geven u door middel van kleine infoblokken ook inzicht in het werk van onze productmanager 

en het doel dat met ons productportfolio wordt nagestreefd.

Wij wensen u een goed begin van dit jaar toe en veel plezier met proWIN ś Start van het jaar 2021.

Stefan Schäfer
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider

Michael Winter
Bedrijfsleider
Curator proWIN 
pro nature stichting

Ingolf Winter
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider

Sascha Winter
Bedrijfsleider

Gabi Winter
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider
Beschermvrouwe
proWIN stichting

Editorial
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Elke aanwezige gast bij een proWIN-demo heeft per demo-bestelwaarde van € 99 (bruto) de mogelijkheid om één van de volgende 
producten aan te schaffen voor de helft van de prijs (vanaf een demo-bestelwaarde per klant van € 198 twee producten etc.).

Gastenactie

MACHINE SYSTEEMVERZORGING, 500 ml (€ 21,90) 

MACHINE SYSTEEMVERZORGING, accessoires (€ 2,50)

€ 12,20

U bespaart € 12,20 

best friends Kattenhuis**** (€ 34,90) 

€ 17,45  
U bespaart € 17,45

Golden TAN, 100 ml (€ 22,90)

€ 11,45  
U bespaart € 11,45

**** Slechts zolang de voorraad strekt.

U bespaart

 50%
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Gastengeschenken

Face ’n’ Eye Pads 10 cm rond  

2 stuks, cyaan/grijs

Waarde: € 5,90

ALOË VERA Gel Spray, 30 ml

Waarde: € 6,50
 (100 ml / € 21,67) 

DUO PAD HURRICANE naar keuze in

antraciet-roze**** of antraciet-

groen 13 cm x 13 cm

Waarde: € 9,90

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON*, 125 ml

Waarde: € 6,90 (100 ml / € 5,52)

PROWIN YOUNG LIP BALM, 4,8 g

Waarde: € 8,90
 (100 g / € 185,42) 

CHICKEN CHICKI, 70 g

CHICKEN CRUNCH, 70 g

best friends SHAMPOO, 50 ml

Waarde: € 6,90

Wordt gast bij een proWIN demonstratie en kies uit onze aanbiedingen één van de volgende gastengeschenken.

Wist u dat: als u niet als gast kunt deelnemen aan de proWIN-demonstratie en u toch voor meer dan € 30 proWIN producten bestelt, u een gastengeschenk 

ontvangt? 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 minimale bestelwaarde van € 30.

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE, **** Slechts zolang de voorraad strekt.
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Boekingsgeschenken

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 3*, 500 g (€ 14,90) 

Maatbeker, 50 ml (€ 0,20)

WASZAKJE RECYCLAAT 35 cm x 45 cm (€ 5,90) 

MET
TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON*, 500 ml (€ 19,90) 

Waarde per set: € 40,90

naar keuze ook met TEX N´CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO*
verkrijgbaar

POWERCRÈME SOFT, 250 g (€ 15,90)  

ORANGE POWER, 250 ml (€ 21,90)

Waarde: € 37,80 

 

proWIN AIR PUMP, 300 ml (€ 12,90) 

proWIN PURE AIR MIX, 4 x 100 ml (€ 29,90)

Waarde: € 42,80

Reeds voor het boeken van een proWIN demonstratie ontvangt u uit de volgende aanbiedingen een boekingsgeschenk naar keuze of als alternatief 6  

bonuspunten.  Voor 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.

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE
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Boekingsgeschenken

Make-up kwastje (€ 12,90) 

MET
PROWIN EXPRESSION Make-up Apricot,  

30 ml (€ 24,90)   A

OF
PROWIN EXPRESSION Make-up Brunette,  

30 ml (€ 24,90)   B 

Waarde: per set € 37,80

6 x ZALM EN FOREL, 200 g (€ 13,90) 

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

Waarde: € 26,80

Reeds voor het boeken van een proWIN demonstratie ontvangt u uit de volgende aanbiedingen een boekingsgeschenk naar keuze of als alternatief 6 bonuspunten.  

Voor 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.

GWNC cleansingmilk, 100 ml (€ 20,90) 
GWNC hydrocare, 100 ml (€ 22,90)

Waarde: € 43,80

ALOË VERA Capsules, 60 capsules (€ 29,90)

ALOË VERA Gel Spray, 30 ml (€ 6,50)

Waarde: € 36,40

Time LIFT, 15 ml (100 ml / € 299,33)

Waarde: € 44,90

best friends Reisdeken 70 cm x 55 cm

anti-slip (€ 24,90) 

best friends TURKEY CRÈME, 100 g (kat)  

(€ 4,90)

Waarde: € 29,80

BA

best friends Reisdeken 70 cm x 55 cm anti-slip (€ 24,90) 

best friends TURKEY CRÈME, 100 g (hond) (€ 4,90)

Waarde: € 29,80
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Succesgeschenken

Soft Bodyhandschoen

Waarde: € 20,90

 

GWNC day & night intensive, 50 ml 

(100 ml / € 59,80) 

Waarde: € 29,90 

PROSEA CRÈME, 100 ml

Waarde: € 24,90

HOOGGLANSMAGIC 32  cm x 32  cm

Waarde: € 20,90

 

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER*, 750 ml

(1000 ml / € 27,87) 

Waarde: € 20,90

best friends Snacktas (€ 10,90)

best friends BRUSHTEX (€ 10,90) 

Waarde: € 21,80

 

best friends Voerbak in hartvorm (€ 5,90)

best friends Vachtverzorgingshandschoen cherry (€ 12,90) 

Waarde: € 18,80 

best friends Voerbak in hartvorm (€ 5,90)

best friends Vachtverzorgingshandschoen cherry

voor linkshandigen (€ 12,90)

Waarde: € 18,80

Voor een demonstratie omzet tussen de € 401 en € 600 ontvangt u als gastvrouw/-heer een extra succesgeschenk naar keuze (u kunt kiezen uit de aanbie-

dingen) of als alternatief 1 bonuspunt per volle € 50 extra demonstratie omzet (ter waarde van 5 euro). U kunt de bonuspunten op uw persoonlijke bonuskaart 

sparen of tijdens uw demonstratie als directbonus inwisselen voor een product. Als er tijdens een demonstratie 3 andere, vaste demo-boekingen gemaakt 

worden, ontvangt de gastvrouw/-heer een extra succesgeschenk.

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE

MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)

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

Waarde: € 29,80
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Speciale succesgeschenken
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.

STAP VOOR STAP
GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 23,90)

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

Waarde: € 87,60 

Speciale prijs € 22,-

TIME INTENSE
Time EYE CREAM, 20 ml (€ 24,90)

Time FILL, 15 ml (€ 44,90)

Time INTENSE MASK, 50 ml (€ 54,90)

Waarde: € 124,70

Speciale prijs € 34,-

AIRBOWL 1+
Eén kleur naar keuze:

zilver, wit, groen**** of roze****

Waarde per stuk: € 119,_ 

Speciale prijs per stuk € 40,- 

AIRBOWL 2
Waarde: € 159,- 

Speciale prijs € 59,-

**** Slechts zolang de voorraad strekt.
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SCHONE RAMEN
RAAMREINIGER, 30 cm (€ 55,90)

SOFTCLEAN*, 250 ml (€ 6,90)

POWERCRÈME SOFT, 250 g (€ 15,90)  

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)

Emmer, 5 liter (€ 2,10)

Waarde: € 126,60

Speciale prijs € 40,-

KATTENDROOM
CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 19,90)

best friends Vachtverzorgingshandschoen cherry (€ 12,90) 

16 x GRANDIOOS! GEVOGELTE, 85 g (€ 25,60)

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

Waarde: € 71,30

Speciale prijs € 29,-

KATTENDROOM LINKSHANDIGEN
CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 19,90)

best friends Vachtverzorgingshandschoen cherry voor  

linkshandigen (€ 12,90) 

16 x GRANDIOOS! GEVOGELTE, 85 g (€ 25,60)

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

Waarde: € 71,30

Speciale prijs € 29,-

16X

16X

**** Slechts zolang de voorraad strekt. * Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE
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EGALE TEINT (1)
PROWIN EXPRESSION Loose Powder, 10 g (€ 34,90) 

MET
PROWIN EXPRESSION Make-up Apricot, 30 ml (€ 24,90)    A
OF
PROWIN EXPRESSION Make-up Brunette, 30 ml (€ 24,90)    B 

per set € 45,90  
U bespaart per set € 13,90

BA

NIEUW
PROWIN EXPRESSION Rouge Violet   

of Peach, 6,5 g (2) 

Introductieprijs per stuk € 21,90 
(100 g / € 336,92)

NIEUW
PROWIN EXPRESSION Rouge Violet 

of Peach, 6,5 g refill (3) 

Introductieprijs per stuk € 17,90 
(100 g / € 275,38)

NIEUW
Rougekwast (4)  

Introductieprijs € 12,90

- natuurlijke cosmetische receptuur
- voor een stralende teint
- met praktische refill met het oog op duurzaamheid
- in 2 kleurnuances

- voor het eenvoudig en hygiënisch aanbrengen van rouge
- synthetische haartjes - ook geschikt voor mensen met een allergie

Expressief

Set aanbeveling
Poederkwast

€ 12,90 

Set aanbeveling
Make-up kwastje

€ 12,90

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT OOK GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 6
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STRALENDE TEINT (6)
Rougekwast (€ 12,90) 

MET
PROWIN EXPRESSION Rouge Violet,  6,5 g (€ 21,90)    A
OF
PROWIN EXPRESSION Rouge Peach, 6,5 g (€ 21,90)    B 

per set € 26,90

U bespaart per set € 7,90 
BA

2 x PROWIN EXPRESSION Lipstick, 4,5 g naar keuze (5) 
(€ 24,90 per stuk)

per set € 39,80

U bespaart per set € 10,- 

Set aanbeveling
PROWIN EXPRESSION Lipgloss, 8 ml

per stuk € 16,90 
(100 ml / € 211,25)

Set aanbeveling
Lipkwastje

€ 7,90

Set aanbeveling
PROWIN EXPRESSION Lipcontourpotlood 

Rosewood of Ruby, 1,14 g

per stuk € 14,90 

(100 g / € 1307,02)

Dahlia 

Fuchsia

Rosewood

Baccara**** 

Blacksoul****

Fuchsia

Lillyrose  

Summerstar

Berry

**** Slechts zolang de voorraad strekt.

Berry
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-    voor de dagelijkse, zachte reiniging 
 van gezicht en ogen

-  met het oog op de duurzaamheid verpakt in een 
praktisch waszakje gemaakt van  
gerecycled polyester

-  Dermatest, standaard-epicutaantest op  
30 proefpersonen (28.07.2020)

Puntenslijper

€ 3,90 

PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood  

Black of Graphite, 1,08 g

per stuk € 9,90 (100 g / € 916,67)

PROWIN EXPRESSION Mascara  

Black, 10 ml

€ 14,90 (100 ml / € 149,–)

ZACHT GEREINIGD (7)
Face ’n’ Eye Pads 10 cm rond 10 stuks, cyaan/grijs (€ 27,90) 

PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover, 100 ml (€ 18,90)

€ 34,90

U bespaart per set € 11,90 

NIEUW
Face ’n’ Eye Pads 10 cm rond 10 stuks, cyaan/grijs (8)

Introductieprijs € 27,90 

GEMAKKELIJK ONLINE BESTELLEN:
www.prowin-wellness.net /nl/

UW PREMIUM KLANTENCODE: 

Gemakkelijk nabestellen - heel eenvoudig met een druk op de knop

Wilt u met een klik een kijkje 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.

Set aanbevelingen
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NIEUW
Face ’n’ Eye Pads 10 cm rond 10 stuks, cyaan/grijs (8)

Introductieprijs € 27,90 

BASISSET VOOR IEDERE DAG 
GWNC cleansingmilk, 100 ml  (€ 20,90) 

GWNC hydrocare, 100 ml (€ 22,90) 

MET
Skin BOOSTER, 50 ml (€ 39,90)    A

€ 63,90  
U bespaart € 19,80 

OF
GWNC 24/7 softcare, 50 ml (€ 23,90)   B 

€ 49,90  
U bespaart € 17,80  

OF
Time CREAM RICH, 50 ml (€ 39,90)   C

€ 63,90  
U bespaart € 19,80 

OF
Time CREAM RICH, 50 ml Refill (€ 34,90)   D

€ 58,90  
U bespaart € 19,80 

OF
Time CREAM LIGHT, 50 ml (€ 34,90)    E

€ 58,90  
U bespaart € 19,80 

B C D

EA
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BASISSET Time EYE 
Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19,90) 

Time EYE CREAM, 20 ml (€ 24,90) 

MET
Time CREAM RICH, 50 ml (€ 39,90)   A

€ 66,90  
U bespaart € 17,80 

OF
Time CREAM RICH, 50 ml Refill (€ 34,90)   B 

€ 61,90   
U bespaart € 17,80 

OF
Time CREAM LIGHT, 50 ml (€ 34,90)   C

€ 61,90   
U bespaart € 17,80  

B

C

A

Time EYE

BASISSET Time FILL
Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19,90) 

Time FILL, 15 ml (€ 44,90) 

MET
Time CREAM RICH, 50 ml (€ 39,90)   A

€ 86,90 
U bespaart € 17,80 

OF
Time CREAM RICH, 50 ml Refill (€ 34,90)   B 

€ 81,90  
U bespaart € 17,80 

OF
Time CREAM LIGHT, 50 ml (€ 34,90)   C

€ 81,90 
U bespaart € 17,80  

Time FILL

Basisverzorging
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BASISSET Time 
Cosmetica Bag (€ 15,90)

Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19,90)

Time FACE PEELING, 30 ml (€ 24,90) 

Time BOOST, 15 ml (€ 44,90)

Time LIFT, 15 ml (€ 44,90)

Time FILL, 15 ml (€ 44,90) 

MET
Time CREAM RICH, 50 ml (€ 39,90)   A

€ 206,-  
U bespaart € 29,30 

OF
Time CREAM RICH, 50 ml Refill (€ 34,90)   B 

€ 201,-  
U bespaart € 29,30 

OF
Time CREAM LIGHT, 50 ml (€ 34,90)    C

€ 201,-  
U bespaart € 29,30  

BASISSET STAP VOOR STAP 
GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 23,90)

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

€ 65,90   
U bespaart € 21,70 

Optioneel met voetbad (alleen verkrijgbaar voor de 

speciale prijs in combinatie met de basisset Stap voor stap).

Speciale prijs € 11,-

B

C

A

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT OOK GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 8
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- lippenbalsem voor zachte en verzorgde lippen
- natuurlijke cosmetische receptuur
-  met ricinusolie, sheaboter en jojoba olie 

uit gecontroleerd biologische teelt
- subtiele geur - voor dames en heren

- intensieve huidverzorging voor het hele lichaam
- natuurlijke cosmetische receptuur
-  met waardevolle plantaardige oliën en sheaboter  

uit gecontroleerd biologische teelt
- voor een zijdezacht huidgevoel

NIEUW
GWNC lipcare, 4,8 g (9) 

Introductieprijs  

€ 8,90 (100 g / € 185,42)

NIEUW
GWNC softbalm, 200 ml (10) 

Introductieprijs 

€ 36,90 (100 ml / € 18,45)

NIEUW
GWNC softbalm, 200 ml Refill (11)
Introductieprijs  

€ 29,90
 (100 ml / € 14,95)

proWIN hecht waarde aan navulsystemen en navulverpakkingen 
- dat beschermt het milieu en spaart uw portemonnee.
Doe mee - want groen denken is onze rode draad.

De GWNC lijn van natural wellness - onze natuurlijke cosmetica lijn voor u

Sinds de oprichting van het bedrijf is het groene denken stevig verankerd in de proWIN-filosofie. 
Een richting die ons gehele assortiment volgt.

Onze producten uit het natural wellness productbereik combineren deze filosofie met de beste verzorging voor u. Vooral de GWNC-lijn valt op: we 
letten hierbij altijd op het gebruik van waardevolle plantaardige extracten en oliën die, indien mogelijk, uit gecontroleerd biologische teelt komen. 
Natuurlijke werkzame stoffen en de beste kwaliteit voor mens en natuur - dat is onze wens die wij consequent voor u verwezenlijken. Duurzaam-
heid over de gehele linie - GWNC groeit door.

In deze catalogus presenteren wij twee nieuwe, geweldige producten, de GWNC lipcare en de GWNC softbalm, die ons groene denken perfect in de 
praktijk brengen: van het oogsten van de grondstoffen tot de productie aan toe, letten we op milde, milieuvriendelijke procedures. Onze focus ligt 
op het thema duurzaamheid - daarom speelt een holistische manier van denken altijd een belangrijke rol bij de productontwikkeling. Dat begint 
bij de teelt en strekt zich uit tot aan het eindproduct, zijn verpakking en de omverpakking - tot het tenslotte bij u terechtkomt.

Wij zijn er trots op dat wij het groene denken als rode draad stevig verankerd hebben in de proWIN-filosofie.
Doe mee en laat u inspireren door proWIN ś natural wellness wereld!

GWNC
natural cosmetics

by Gabi Winter



17

2 x POWER4YOU,  

10 x 10 ml (€ 16,90 per pak) (14) 

€ 27,-
U bespaart € 6,80

2 x ALOË VERA Heat Lotion,  

150 ml (€ 22,90 per stuk)  (16) 

€ 36,60

U bespaart € 9,20

2 X DUIVELSKLAUW,

75 ml (€ 11,90 per stuk) (15) 

€ 19,- 
U bespaart € 4,80

2 x ALOË VERA Naturel,  

1000 ml (€ 29,90 per stuk) (12) 

€ 47,80

U bespaart € 12,- 

2 x ALOË VERA Capsules,

60 capsules (€ 29,90 per pak) (13) 

€ 47,80 
U bespaart € 12,- 
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SIXPACK (17) 
OVEN- & GRILLREINIGER, 500 ml (€ 28,90)

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

STRONG 40 cm x 40 cm (€ 15,90) 

ORANGE POWER, 250 ml (€ 21,90)

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

GLANCY, 1000 ml (€ 12,90)

SCHUIMWONDER, 250 ml (€ 5,90)

KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

Vilt Bottle Bag grey (€ 21,90)

€ 109,-  
U bespaart € 31,10 

SIXPACK ECO (18) 
ECO OVEN- & GRILLREINIGER*, 500 ml (€ 28,90) 

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

STRONG 40 cm x 40 cm (€ 15,90)

ORANGE POWER PLUS, 500 ml (€ 27,90)

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

ECO GLANCY*, 1000 ml (€ 12,90)

SCHUIMWONDER, 250 ml (€ 5,90)

KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

Vilt Bottle Bag grey (€ 21,90)

€ 109,-  
U bespaart € 37,10 

Keuken sterren

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE
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KEUKENSET VOOR BEGINNERS (19)
ALLESKUNNER, 1000 ml (€ 27,90)    

ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90)

SCHUIMWONDER, 250 ml (€ 5,90)

Drukverstuiver, 30 ml (€ 1,60)

MET
UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)   A

€ 47,90  
U bespaart € 15,30

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

€ 47,90  
U bespaart € 17,30

B

A

ORANGE POWER, 250 ml

€ 21,90

(100 ml / € 8,76)

ORANGE POWER PLUS, 500 ml

€ 27,90

(1000 ml / € 55,80)

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE

Set aanbevelingen
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GLANCY (22)
SCHUIMWONDER, 250 ml (€ 5,90)

KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

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

MET
GLANCY, 1000 ml (€ 12,90)   A
OF
ECO GLANCY*, 1000 ml (€ 12,90)   B
OF
GLANCY HERBAL*,****, 1000 ml (€ 12,90)   C
OF
GLANCY ZERO*,****, 1000 ml (€ 12,90)   D 

per set € 38,90 
U bespaart € 10,70

BA C D

- innovatieve schoonmaakborstel - onze "Herzilein" in mini-formaat
- effectieve reiniging van toiletten en urinoirs
- komt moeiteloos onder de rand
- praktisch in gebruik
- ergonomische greep

 *Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE **** Zolang de voorraad strekt.

- handafwasmiddel
- glanzende afwasresultaten
- huidverdraagbaarheid dermatologisch bevestigd
- met een frisse kruidengeur
- ecologisch gecertificeerd (Ecocert)

- met additionele verzorgende componenten en vrij van geurstoffen

NIEUW
GLANCY HERBAL****, 1000 ml (20) 

GLANCY ZERO****, 1000 ml (21) 

Introductieprijs per stuk € 12,90

NIEUW
V7 LINE HERZILEIN MINI**** (23)

Introductieprijs € 16,90
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Duurzaam & nuttig - naturlich proWIN

Al 25 jaar karakteriseren duurzaamheid en een respectvolle omgang 
met het milieu de ecologische competentie van proWIN. Want we 
weten: onze planeet is een kwetsbare plek. Het is belangrijk om 
deze te beschermen en de natuurlijke bronnen te behouden. 
"naturlich proWIN" staat voor een nieuwe ecologische productlijn die 
aan zeer hoge normen voldoet.

Wat maakt "naturlich-proWIN" zo speciaal?
•  Alle producten uit de naturlich proWIN-lijn voldoen aan de hoge 

normen van ecologische was- en reinigingsmiddelen en zijn 
ECOCERT GREENLIFE gecertificeerd.

U kunt beslissen of u voor de gebruikelijke milieuvriendelijke 
proWIN power kiest of voor een schoonmaakmiddel dat niet 
alleen milieuvriendelijk is in gebruik, maar ook milieuvrien-
delijk geproduceerd wordt en zo voldoet aan de speciale 
vereisten van het ECOCERT keurmerk.
naturlich proWIN - natuurvriendelijke producten natuurlijk 
van proWIN

•  Daarom wordt bij elke productiestap het principe van 
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid gevolgd - deze 
hoge producteisen onderscheiden het ECOCERT keurmerk 
duidelijk van andere eco-keurmerken. 

•  Hierdoor zijn onze naturlich proWIN-producten geschikt 
voor klanten die zeer hoge eisen stellen aan de eco- 
logische verdraagbaarheid van onze producten. Alleen een 
langere inwerktijd is de prijs voor nog meer milieuvriende-
lijkheid - en dat is een redelijke prijs.

 *Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE **** Zolang de voorraad strekt.
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MEDIUM OPBOUWSYSTEEM VOOR DE WAS (25) 
TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 2* LAVENDER (eco functioneel wasmiddel), 750 ml (€ 20,90) 

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 3* (eco waskrachtversterker), 500 g (€ 14,90)

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID (vloeibare ossengalzeep), 250 ml (€ 9,90)

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 7* (eco vlekkenspray), 500 ml  (€ 12,90)

Maatbeker, 50 ml (€ 0,20)

WASZAKJE RECYCLAAT 35 cm x 45 cm (€ 5,90) 

MET
TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO* (eco basis wasmiddel),  

500 ml (€ 19,90)   A
OF
TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON* (eco basis wasmiddel),  

500 ml (€ 19,90)   B 

per set € 56,90 
U bespaart per set € 27,70 

BA

MINI OPBOUWSYSTEEM VOOR DE WAS (24)
TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 3* (eco waskrachtversterker), 500 g (€ 14,90) 

Maatbeker, 50 ml (€ 0,20)

WASZAKJE RECYCLAAT 35 cm x 45 cm (€ 5,90) 

MET
TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO* (eco basis wasmiddel), 500 ml (€ 19,90)   A
OF
TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON* (eco basis wasmiddel), 500 ml (€ 19,90)   B 

per set € 27,90 
U bespaart per set € 13,- 

BA

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 4* (eco waterontharder), 

325 g (1000 g / € 30,46)

€ 9,90 

OSSENGALZEEP, 100 g

€ 2,50

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE

Set aanbevelingen

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT OOK GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 5
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TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 3*, 2,5 kg (26)
(€ 61,50 I 1000 g / € 24,60)

€ 49,20

(1000 g / € 19,68)

U bespaart € 12,30 

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER*, 2,5 l (28)  

(€ 57,90 I 1000 ml / € 23,16) 

€ 46,30

(1000 ml / € 18,52)

U bespaart € 11,60 

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO*, 2,5 l  (29) 

(€ 84,90 I 1000 ml / € 33,96) 

€ 67,90

(1000 ml / € 27,16)

U bespaart € 17,- 

TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON*, 2,5 l (27) 

(€ 84,90 I 1000 ml / € 33,96)

€ 67,90

(1000 ml / € 27,16)

U bespaart € 17,00 

2 x TEX N‘CLEAN BOUTIQUE No. 5 (wasgeur) naar keuze (€ 20,90 per stuk) 

FLOWERY of HERBERY, 100 ml (30)

per set € 33,40

U bespaart per set € 8,40 

Set aanbeveling
Handpomp/dispenser voor 2,5 liter can

€ 9,90 

Was professionals

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE * Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE
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SCHONE RAMEN (31)
RAAMREINIGER, 30 cm (€ 55,90)

SOFTCLEAN*, 250 ml (€ 6,90)

POWERCRÈME SOFT, 250 g (€ 15,90)  

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)

Emmer, 5 liter (€ 2,10)

€ 99,-  
U bespaart € 27,60 

STRALEND SCHONE RAMEN (32)
WINDOW 32 cm x 64 cm (€ 29,90)

WONDER 45 cm x 40 cm (€ 18,90)

€ 38,90  
U bespaart € 9,90 

3 x LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm 

keuze uit de kleuren (€ 12,90 per stuk) (33) 

per set € 29,90

U bespaart € 8,80 

oranje****

groen****  

cyaan

grijs

roze

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE

blauw****

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT OOK GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 9
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3 x LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm 

keuze uit de kleuren (€ 12,90 per stuk) (33) 

per set € 29,90

U bespaart € 8,80 

Steun met de aankoop van één van deze producten de proWIN stichting en hierdoor kinderhulpprojecten in binnen- en buitenland.
De proWIN stichting steunt al jaren de bouw van kinderdorpen, ziekenhuizen en nog veel meer.

SWEETHEART 14 cm x 14 cm, groen****, grijs, blauw**** of rood

per stuk € 8,90 
(€ 2,_ voor de proWIN stichting)

SWEETHEART 20 cm x 20 cm, groen**** of rood

per stuk € 12,90 
(€ 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 (€ 1,_ voor de proWIN stichting)

Charity

* Gecertificeerd door ECOCERT GREENLIFE **** Slechts zolang de voorraad strekt.
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NIEUW
best friends Snuffelmat 70 cm x 70 cm (34) 

Introductieprijs  

€ 39,90 

NIEUWE KLEUR
best friends Vachtverzorgingsdoek 100 cm x 80 cm (35) 

Introductieprijs  

€ 39,90

KNUFFELZACHT (36)
best friends Knuffeldeken  

100 cm x 150 cm (€ 39,90)

€ 32,90  
U bespaart € 7,- 

ZACHTE VACHT (37)
best friends Vachtverzorgingsdoek 40 cm x 80 cm (€ 29,90)

€ 24,90  
U bespaart € 5,- 

ZACHTE VACHT POCKET (38)
best friends Vachtverzorgingsdoek pocket 55 cm x 42 cm (€ 24,90)

€ 19,90   
U bespaart € 5,-

BLAUW WONDER S (39)
best friends Hondenbadjas, maat S (€ 39,90)

(geschikt voor een ruglengte tot ongeveer 45 cm)

€ 32,90  
U bespaart € 7,- 

BLAUW WONDER M (40)
best friends Hondenbadjas, maat M (€ 44,90)

(geschikt voor een ruglengte tot ongeveer 55 cm)

€ 36,90  
U bespaart € 8,- 

Verwen programma 

- spelen, plezier en activiteit voor grote en kleine honden
- met verschillende vakjes om snacks in te verstoppen
- speelgoed en knuffelzachte ligplek in één

    - afdrogen en verzorgen in één 
    - uitstekende wateropname
    - nu in de kleurvariant grijs
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6X

6X

VACHTVERZORGING DELUXE (41)
best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16,90) 

best friends VACHTGLANSSPRAY, 100 ml (€ 14,90)

MET
best friends Vachtverzorgingshandschoen cherry (€ 12,90)   A
OF
best friends Vachtverzorgingshandschoen cherry voor linkshandigen (€ 12,90)   B 

per set  € 34,90

U bespaart per set  € 9,80 

NIEUW
6 x JUNIOR! GEVOGELTE, 400 g (42) 

(1000 g / € 7,88)  

Introductieprijs  

€ 18,90

JUNIOR MENU (43) 
PUPPY, 2,5 kg (€ 19,90)

6 x JUNIOR! GEVOGELTE, 400 g (€ 18,90)

best friends SHAMPOO, 50 ml gratis 

€ 33,90  
U bespaart € 4,90

CULINAIR GENIETEN VOOR HONDEN (44)
6 x WILD MET VEENBESSEN, 800 g (€ 26,90)

6 x GEVOGELTE MET ARTISJOK, 800 g (€ 26,90)

best friends Voerlepel gratis

€ 49,90  
U bespaart € 3,90

CULINAIR GENIETEN VOOR HONDEN (45)
6 x KIP MET PASTINAAK, 200 g (€ 13,90)

6 x WILD MET VEENBESSEN, 200 g (€ 13,90)

best friends Voerlepel gratis

€ 24,90  
U bespaart € 2,90 

B
A

-  natvoer voor puppies en 
adolescente honden

- hoog aandeel gevogelte
- monoproteïne
- licht en goed verteerbaar

6X

6X

6X

6X

WINTERTIJD IS VERZORGINGSTIJD - OOK BIJ ONZE VACHTVRIENDJES

Vooral in de waterkoude herfst- en wintertijd zouden we extra aandacht moeten besteden aan de vachtverzorging van onze viervoeters. De best friends 
verzorgingsproducten ondersteunen de behoeften van de honden- en kattenhuid effectief en zorgen voor een glanzende vacht. De bijzonder milde  
formule biedt ook optimale verzorging voor de gevoelige lichaamsdelen zoals de ogen, oren en poten, is exact afgestemd op de pH-waarde van de  
dierenhuid en daarom zeer prikkelarm. Bij de recepten van het best friends verzorgingsassortiment staan natuurlijke werkzame stoffen op de voorgrond. 
Bovendien zien wij helemaal af van het gebruik van kunstmatige conserveringsmiddelen en kleur- en geurstoffen. Uw proWIN consulent adviseert u graag 
over het gehele verzorgingsassortiment van proWIN best friends!
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CHICKEN PARTY (46)
5 x GEVOGELTE MET GROENTE,  

2,5 kg (€ 19,90 per stuk)

€ 79,-  
U bespaart € 20,50 

VOGELTJESDANS (48) 
3 x DUNKIN DUCK****, 2 kg  

(€ 21,90 per stuk)

€ 57,-  
U bespaart € 8,70

CHICKEN TRIO (50)
3 x CHICKEN CRUNCH, 2 kg  

(€ 21,90 per stuk)

€ 57,-  
U bespaart € 8,70 

NIEUW
best friends Snack HERT MET PEER, 150 g (47)  

(100 g / € 4,60) 

Introductieprijs  

€ 6,90

SNACK DUO (51) 
best friends Snack HERT MET PEER, 150 g (€ 6,90)

best friends Snack HAAS MET GROENE THEE, 150 g (€ 6,90)

€ 10,90  
U bespaart € 2,90 

2 x best friends TURKEY CRÈME, 100 g (hond) (€ 4,90 per stuk) (52)

€ 7,80  
U bespaart € 2,00 

Honden gourmet menu

- fijne traktatie voor honden
- hoog aandeel vlees
- met peer, zoete aardappel en pompoen
- vrij van suiker en graan

NIEUW
 best friends Snack HAAS MET GROENE THEE, 150 g (49) 

(100 g / € 4,60) 

Introductieprijs  

€ 6,90 
- fijne traktatie voor honden
- hoog aandeel vlees
- met groene thee, pompoen en rode biet 
- vrij van suiker en graan

**** Slechts zolang de voorraad strekt.
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KONINKLIJK MENU VOOR KATTEN (53)
16 x EDEL! EEND, 85 g (€ 25,60)

16 x ZALIG! ZALM, 85 g (€ 25,60)

16 x RAVISSANT! RUND, 85 g (€ 25,60)

best friends BRUSHTEX gratis 

€ 64,90  
U bespaart € 11,90 

NIEUW
best friends DUCK MINIS, 150 g (55) 

(100 g / € 4,60) 

Introductieprijs  

€ 6,90

FAVORIET DUO GRAANVRIJ (54)
2 x FISH‘N‘CHIPS, 1,5 kg (€ 19,90 per stuk)

€ 32,90  
U bespaart € 6,90 

2 x CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 20,90 per stuk) (56)

€ 33,40  
U bespaart € 8,40 

2 x RABBIT ROSIE, 1,2 kg (€ 20,90 per stuk) (58)

€ 33,40  
U bespaart per set € 8,40 

Katten gourmet menu

- malse traktatie voor katten 
- met vers eendenvlees
- extra kleine sticks
- vrij van suiker en graan

16X

16X 16X

2 x best friends TURKEY CRÈME,  

100 g (kat) (€ 4,90 per stuk) (57)

€ 7,80  
U bespaart € 2,00 

**** Slechts zolang de voorraad strekt.
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Goed om te weten
Alle producten uit onze best friends productwereld kunt u ook gemakkelijk vanuit huis
shoppen – met de best friends eindklantenshop.
Hoe werkt het?

• 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 het favoriete voer  
altijd op voorraad heeft.

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

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

FAVORIET DUO (59)
2 x CHICKEN‘N‘FISH, 1,5 kg (€ 19,90 per stuk)

€ 32,90  
U bespaart € 6,90 

KITTEN MENU (60) 
KITTEN, 1,5 kg (€ 21,90)

6 x KITTEN! GEVOGELTE, 400 g (€ 18,90)

best friends TURKEY CRÈME, 100 g gratis 

€ 35,90  
U bespaart € 4,90 
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Notities...



Artikel Nr.: 90.403.46.20

proWIN Winter GmbH                   
Zeppelinstraße 8                           
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.

De catalogus is gemaakt van FSC-gecertificeerd papier.

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

GEMAKKELIJK ONLINE BESTELLEN:
UW PREMIUM KLANTENCODE: 

www.prowin-wellness.net/nl  

www.prowin-bestfriends.net /nl
 


