
November
11/2021– De proWIN themamaand –

proWIN - wij maken fans!

Adventscountdown
met proWIN  

VAN 01.11.2021 TOT EN MET 30.11.2021   
 
De Adventstijd komt snel dichterbij - samen met jou bereidt proWIN in november een Advent met  
variantie voor. We hebben tips voor de geschenkentijd en laten je zien hoe jij ze vakkundig in de kijker 
zet en punten scoort met duurzame verpakkingstrucs. 
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VERZORGD IN DE ADVENT

ADVENTSSNACKS VOOR HONDEN

ZACHTE ADVENT

ADVENTSSNACKS VOOR KATTEN

DOUCHEPLEZIER TIJDENS DE ADVENT

KNUFFELPLEK

• GWNC softbalm,  
 200 ml (€ 36,90)
• GWNC softbalm,  
	 200	ml	Refill	(€ 29,90) 

€ 49,90
  

Je bespaart € 16,90

• best friends Snack  
 HAAS MET GROENE THEE, 150 g (€ 6,90)
• best friends DENTAL KAUWBOTTEN  
 12 cm, 2 stuks (€ 6,90)
• best friends GEDROOGD   
 RUNDVLEES, 200 g (€ 9,90) 

€ 16,- 
Je bespaart € 7,70

• best friends DUCK MINIS,  
 150 g (€ 6,90)
• best friends CHICKEN MINIS,  
 150 g (€ 6,90)
• best friends TURKEY CRÈME,  
 100 g (€ 4,90) 

€ 13,50
 

Je bespaart € 5,20

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

€ 26,90
 

Je bespaart € 6,-

• 2 x PROWIN MAX  
 ALL IN ONE SHOWERGEL,  
 200 ml (per stuk € 11,90) 

€ 19,- 
Je bespaart € 4,80

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

€ 34,90
 

Je bespaart € 15,-

Er zitten geweldige productsets bij die ook goed staan op het verlanglijstje.  
Kijk alvast uit naar de volgende aanbiedingen die jij kunt bemachtigen van 
01.11.2021 t/m 30.11.2021.

Voor meer  
duurzaamheid!  Refillsystemen sparen het milieu en de  
portemonnee! 

De set is ook
verkrijgbaar met een  kauwbot van 17 cm  

voor € 19,-.

proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2 / begane grond
6229 ES Maastricht  
NETHERLANDS • +31(0) 437901115 
info@prowin.nl • www.prowin.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen  
en drukfouten!
Zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen zijn incl. de wettelijke btw.


