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Voorjaar 2022
Bent u klaar voor het voorjaar? Dan voelt u zich net zoals wij – de dagen worden langer, de eerste 

zonnestralen verwarmen de huid. Niet alleen de natuur barst van de energie – ook huis en lichaam 

willen voorbereid worden op de langere dagen. Maar waar te beginnen?

proWIN maakt uw to-do list overzichtelijk!

 Voorjaarsschoonmaak? Niets gemakkelijker dan dit – met onze sensationele nieuwigheden en een mega verscheiden- 

 heid aan producten zal alles in een handomdraai staan te blinken voor de komende lente.  

 Op de pagina's 12 – 25  vindt u de beste helpers rond het thema voorjaarsschoonmaak. 

 Ons lichaam hield een winterslaap — nattigheid en kou hebben hun tol geëist. Nu heeft het heel speciale verzorging nodig  

 zodat uw huid en uw lichaam zich kunnen instellen op de verwarmende zon om fit en gemotiveerd te beginnen aan een  

 nieuw jaargetijde.  

 Laat u op  de pagina's 26 – 37 inspireren hoe onze producten uit het natural wellness productbereik u daarbij helpen. 

 De winter was lang en ook onze viervoeters zijn blij dat het eindelijk weer warmer wordt. Nu is het tijd 

 om er meer op uit te gaan en de volgende outdoor-avonturen te plannen.  

 Op de pagina's 38 – 47 vindt u producten die absoluut niet mogen ontbreken als u op pad gaat. Bovendien hebben 

 wij snacks en lekkere voersoorten voor uw hond en uw huistijger in petto.

Met proWIN begint u het voorjaar op de beste manier en krijgt u echt zin in zon, natuur  

en mooie uurtjes. Goed om te weten: uw proWIN consulent staat natuurlijk bij alles rond het thema voorjaar

met raad en daad voor u klaar zodat u ontspannen en met een goed gevoel aan de lente van 2022 kunt beginnen. 

Wij wensen u veel plezier met onze actuele catalogus!

proWIN – wij vormen de toekomst

– zonnige tijden beginnen bij proWIN



3

PROWIN EXPRESSION Lipstick, 4,5 g (per stuk € 24,90 I 100 g / € 553,33)

keuze uit de kleuren Berry, Dahlia, Rosewood

per stuk € 12,45

(100 g / € 276,67)

U bespaart € 12,45 

MISTER FLEXIBLE MINI (€ 21,50) 

FLEXIBLE LINE HANDGREEP (€ 9,90) 

MICROPAD UNIVERSEEL (€ 10,50)

€ 20,95

U bespaart € 20,95 

Gastenactie
Als er bij een proWIN-demonstratie drie nieuwe demonstraties worden geboekt, krijgen alle aanwezige gasten de mogelijkheid om één van de drie volgen-

de artikelen eenmalig voor de helft van de prijs te kopen (3 demonstraties = 1 product per gast, 6 demonstraties = 2 producten per gast etc.). Bovendien  

ontvangt de gastvrouw/-heer bij 3 demo-boekingen een succesgeschenk.

best friends Vachtverzorgingsdoek 100 cm x 80 cm grijs (€ 39,90)

€ 19,95

U bespaart € 19,95 

U bespaart

 50%

Berry

Dahlia

Rosewood
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VERZORGINGSBALSEM, 50 ml met sponsje Ø 60 mm

Waarde € 5,90 

(100 ml / € 11,80)

Duo Pad STRONG** 15 cm x 20 cm

Waarde € 10,50 

CALEX LIQUID*, 125 ml

Waarde € 6,90 

(100 ml / € 5,52)

 

Wordt gast bij een proWIN live-demo of een proWIN online-demo en kies een klantengeschenk uit onze aanbiedingen.

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 klantengeschenk ont-

vangt? Voor gasten van een online demonstratie is het ontvangen van een klantengeschenk gekoppeld aan een minimale bestelwaarde van € 30.

Klantengeschenken

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. I **Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.
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Time TONIC, 20 ml

Waarde € 5,90 

(100 ml / € 29,50)

best friends POOTJESBALSEM, 20 ml****

Waarde € 5,90

(100 ml / € 29,50)

GWNC Voetverzorgingscrème, 20 ml

Waarde € 6,50 

(100 ml / € 32,50)

best friends BEEF STICKS, 50 g

prowin sundays LIPBALM SPF 20, 4,8 g

Waarde € 7,90 

(100 g / € 164,58) 

best friends ARNIKA VITALSPRAY, 30 ml

Waarde € 5,90

(100 ml / € 19,67) 

 

Klantengeschenken

****Zolang de voorraad strekt.
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Boekingsgeschenken

CREAMEX SOFT, 250 g (€ 15,90)

ORANGE POWER, 250 ml  (€ 21,90)

Waarde € 37,80 

MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

Waarde € 43,80 

GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

Waarde € 41,80 

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)

Waarde € 33,30 

Reeds voor het boeken van een proWIN demonstratie of een proWIN online-demo ontvangt u een boekingsgeschenk naar keuze uit de volgende aanbiedingen.

U kunt afzien van het boekingsgeschenk en als alternatief een tegoedbon ontvangen ter waarde van € 30.

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife.
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Boekingsgeschenken

CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 19,90) 

best friends BRUSHTEX (€ 10,90)

Waarde € 30,80 

best friends SUNLOTION SPF 30, 

75 ml (€ 16,90) 

best friends CALMING FLUID, 

60 ml (€ 15,90)

Waarde € 32,80 

RUND MET APPEL & BOSBESSEN, 200 g - VPE 6 (€ 13,90) 

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

Waarde € 27,80 

Time BOOST, 15 ml

Waarde € 44,90

(100 ml / € 299,33) 

Peelinghandschoen 21 cm x 12 cm (€ 12,90)

prowin sundays AFTER SUN SHOWERGEL, 200 ml (€ 11,90)

prowin sundays AFTER SUN LOTION, 200 ml (€ 19,90)  

Waarde € 44,70 

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

Voor
katten
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STENNEX*, 750 ml (€ 8,90)

COPPA*** 25 cm x 25 cm (€ 13,90)

Waarde € 22,80 

Voor een demonstratie omzet tussen de € 400 en € 599 ontvangt u als gastvrouw/-heer van een proWIN demo of een proWIN online-demo een extra 

succesgeschenk naar keuze uit de volgende aanbiedingen. Als er tijdens een demonstratie 3 andere vaste demo-boekingen gemaakt worden, ontvangt de 

gastvrouw/-heer een extra succesgeschenk.

Succesgeschenken

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. I **Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken. I ***Deze doek bevat koperionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.

PROSEA CRÈME, 100 ml

Waarde € 24,90 

MILJOENENDING 25 cm x 25 cm

Waarde € 19,90 

OUTDOOR Handschoen** 23 cm x 16 cm

Waarde € 24,90 

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren
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Shower SORBET, 200 ml (€ 9,90)

Peeling SORBET, 150 ml (€ 14,90)

Waarde € 24,80 

Massageband 

keuze uit de kleuren cyaan of grey 

Waarde per stuk € 24,90

Succesgeschenken

best friends Hondenriem 179 cm

keuze uit de kleuren rood of blauw

Waarde per stuk € 19,90

best friends CAT STICKS, 150 g (€ 7,50) 

best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm (€ 12,90)

Waarde € 20,40 

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren
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Gastvrouwen/-heren van een proWIN demo of een proWIN online-demo ontvangen een speciaal succesgeschenk vanaf een demonstratie omzet van € 600 – 

als er gebruik wordt gemaakt van het speciale succesgeschenk, komt het succesgeschenk te vervallen. Vanaf een demo-omzet van € 600 krijgt u bovendien 

een bonuskorting van 10 %, die u bv. kunt verrekenen met de speciale prijs van het speciale succesgeschenk.

Speciale succesgeschenken

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

VLOERWONDER HOOGGLANS
MISTER FLEXIBLE (€ 58,90) 

VV Trapeze DROOG (€ 26,90)

VV Trapeze HYGIËNE zonder omslagrand (€ 27,90)

MET

SOFTCLEAN*, 1000 ml (€ 17,90)

OF

SOFTCLEAN LEMON MINT* ****, 1000 ml (€ 17,90)

Waarde per set € 131,60

Speciale prijs  
per set € 36,-

A
A

A

B

B

B

VLOERWONDER VERZORGING
MISTER FLEXIBLE (€ 58,90) 

VV Trapeze DROOG (€ 26,90)

VV Trapeze KATOEN (€ 26,90)

MET

VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT, 500 ml (€ 15,90)

OF 

BOSHINE* ****, 500 ml (€ 15,90)

Waarde per set € 128,60

Speciale prijs  
per set € 36,-

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. I ****Zolang de voorraad strekt.

A

B

VLOERWONDER TENSIDENVRIJ
MISTER FLEXIBLE (€ 58,90) 

VV Trapeze DROOG (€ 26,90)

VV Trapeze HYGIËNE zonder omslagrand 

(€ 27,90)

STONE TEX, 500 ml (€ 17,90)

Waarde € 131,60

Speciale prijs  
€ 36,- 
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VERZORGDE VOETEN
GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90) 

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

Peelinghandschoen voor de voeten (€ 11,90) 

GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50) 

Vijl voor de voeten (€ 4,90)

PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

Waarde € 96,-

Speciale prijs € 24,-

VOORJAARSZON 

ALOE VERA Hair & Body Shampoo, 300 ml (€ 16,90)

ALOE VERA Gel Spray, 300 ml (€ 20,50)

prowin sundays SUNSTICK SPF 50, 15 g (€ 19,90)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 200 ml (€ 22,90)

prowin sundays AFTER SUN SHOWERGEL, 200 ml (€ 11,90)

prowin sundays AFTER SUN LOTION, 200 ml (€ 19,90)  

Waarde € 112,-

Speciale prijs € 35,-

ALLES VOOR DE KAT
best friends Tipi tent (€ 36,90)

best friends Voerbak onderlegger 50 cm x 30 cm (€ 11,90)

best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm (€ 12,90)

RABBIT ROSIE, 1,2 kg (€ 20,90) 

Waarde  € 82,60

Speciale prijs € 33,-

COOL AND DRY
best friends cooling mat 81 cm x 96 cm (€ 42,90)

best friends Duo Voerbak voor op reis (€ 25,90)

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

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

Waarde  € 111,60

Speciale prijs € 45,-

OUTDOOR
V7 LINE UNIVERSELE BEZEM (€ 38,90) 

V7 LINE HANDVEGER (€ 18,50)

V7 LINE BLIK (€ 14,-)

V7 LINE BRUSHTEX (€ 10,90)

SPEEDY (€ 19,50)

MICROPAD POWERBORSTEL** (€ 10,50)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

Waarde € 136,20 

Speciale prijs  
€ 40,- 

OUTDOOR SWING
V7 LINE S800 (€ 54,90) 

V7 LINE HANDVEGER (€ 18,50)

V7 LINE BLIK (€ 14,-)

V7 LINE BRUSHTEX (€ 10,90)

SPEEDY (€ 19,50)

MICROPAD POWERBORSTEL** (€ 10,50)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

Waarde € 152,20 

Speciale prijs  
€ 45,- 

**Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.
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Frisse wind in huis

SCHONE LUCHT AIRBOWL 1+ 
PROWIN AIRBOWL 1+ (per stuk € 119,-)

in de kleuren zilver (1) of wit (2)

per stuk € 95,-
U bespaart € 24,-

SCHONE LUCHT AIRBOWL 2 (3)
PROWIN AIRBOWL 2 (€ 159,-)

€ 127,-
U bespaart € 32,-

SCHONE LUCHT (4)
Twee geuren naar keuze

proWIN PURE AIR PURPLE, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR BALANCE, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR GREEN TEA, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR BLUE, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR ZERO, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR RELAX, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR SWEET, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR LAVENDER, 500 ml (€ 24,50)

proWIN PURE AIR WHITE LILY****, 500 ml (€ 24,50)

per set € 39,20

U bespaart per set € 9,80

****Zolang de voorraad strekt.
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Nieuwe geur
proWIN PURE AIR WHITE LILY****, 500 ml (5) 

(1000 ml / € 49,-)

€ 24,50

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. I ****Zolang de voorraad strekt.

Set aanbevelingen

proWIN PURE AIR MIX, 4 x 100 ml  

(1000 ml / € 74,75)

€ 29,90

CALEX LIQUID*, 500 ml  

(1000 ml / € 31,80)

€ 15,90

SWEETHEART 14 cm x 14 cm

in de kleuren grijs, rood, blauw**** en groen****

per stuk € 8,90

LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm

in de kleuren cyaan, grijs en roze

per stuk € 12,90

Set aanbevelingen

 - Elimineert formaldehyde in de omgevingslucht
 - Voor een verbeterde leefomgeving 
 - Perfect voor de AIRBOWLs en AIR PUMP
 - Bloemig-zoete geur van lelietjes-van-dalen en jasmijn
 - Vrij van declarabele allergene geurstoffen

 Per verkochte  SWEETHEART gaat € 2,- naar de proWIN stichting.
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proWIN zorgt voor goed zicht

RAAMKOZIJNEN (6)
CREAMEX SOFT, 250 g met sponsje Ø 80 mm (€ 16,50)

SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm (€ 30,90)

UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)

€ 54,90

U bespaart € 14,40 

MICROSTANDAARD Handschoen

20 cm x 15 cm

€ 23,90

Set aanbeveling

RAAMKOZIJNEN SPEEDY (7)
CREAMEX SOFT, 250 g (€ 15,90)

SPEEDY (€ 19,50)

MICROPAD UNIVERSEEL (€ 10,50)

€ 37,90

U bespaart € 8,-



15*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. I ****Zolang de voorraad strekt.

RAAMREINIGER  

GREEPVERLENGING 50 cm

€ 25,90

RAAMREINIGER TELESCOOPSTEEL 1,5 m

€ 44,90

WINDOW WONDER

€ 44,90

Set aanbevelingen
Limited edition 
SOFTCLEAN LEMON MINT* ****, 1000 ml (8) 

€ 17,90

RAMEN STER (9)
RAAMREINIGER 30 cm (€ 59,90)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

MET

SOFTCLEAN*, 1000 ml (€ 17,90)

OF

SOFTCLEAN LEMON MINT* ****, 

1000 ml (€ 17,90)

per set € 79,90

U bespaart per set € 21,80 

A

B

A B

 - Zuinig reinigingsconcentraat
 - Met fris-fruitige munt-limoen geur
 - 100 % natuurlijke grondstoffen
 - Ecologisch gecertificeerd (ECOCERT)
 - Gelimiteerde geur editie



3 halen,
2 betalen

3 halen,
2 betalen
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Afwassen als een professional

AFWAS DROOM (10)
GLANCY, 1000 ml (€ 12,90)

SCHUIMWONDER, 250 ml (€ 5,90)

MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)

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

€ 38,90

U bespaart € 9,70 

AFWASSEN EN DROGEN (11)
Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm (€ 9,90)

MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)

LONDRY 50 cm x 70 cm (€ 18,90)

SHORDRY 50 cm x 70 cm (€ 21,90)

€ 59,90

U bespaart € 10,70 

3 x LONDRY 50 cm x 70 cm (12)
(per stuk € 18,90)

€ 37,80

U bespaart € 18,90 

3 x SHORDRY 50 cm x 70 cm (13)
(per stuk € 21,90)

€ 43,80

U bespaart € 21,90 

3 x GLANCY, 1000 ml (14)
(per stuk € 12,90)

keuze uit

GLANCY, 

GLANCY HERBAL*, 

GLANCY ZERO* en 

GLANCY LEMON*

€ 30,90

U bespaart € 7,80 

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. 

Mix it
3 x
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3 x

3 x

OP NAAR DE VAATWASSER (15)
DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g (€ 12,90)

DISH N’CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g navulverpakking (€ 11,90)

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

GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (€ 13,50)

€ 34,90

U bespaart € 10,30 

MACHINESERVICE (16)
DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g (€ 12,90)

DISH N’CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g navulverpakking (€ 11,90)

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

GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (€ 13,50)

MACHINE SYSTEEMVERZORGING, 500 ml (€ 21,90)

MACHINE SYSTEEMVERZORGING accessoires beugelfles (€ 2,90)

€ 54,90

U bespaart € 15,10 

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. 

GLANCY, 5 l (17)
(per stuk € 44,90 I 1000 ml / € 8,98) 

keuze uit 

GLANCY, GLANCY HERBAL* en ECO GLANCY* 

per stuk € 35,90

 (1000 ml / € 7,18)

U bespaart € 9,-

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 5 kg (18)
(€ 79,90 I 1000 g / € 15,98)

€ 63,90

(1000 g / € 12,78)

U bespaart € 16,-

3 x DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2*, 2 kg (19)
(per stuk € 6,90)

€ 16,50

U bespaart € 4,20 

3 x GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (20)
(per stuk € 13,50)

€ 32,40

U bespaart € 8,10 
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Schone vloeren in een handomdraai

VLOERWONDER VERZORGING (24)
MISTER FLEXIBLE (€ 58,90)

VV Trapeze DROOG (€ 26,90)

VV Trapeze KATOEN (€ 26,90)

MET

VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT

500 ml (€ 15,90)

OF

BOSHINE* ****, 500 ml (€ 15,90)

per set € 99,90

U bespaart per set € 28,70

NIEUW
BOSHINE* ****, 500 ml (21)

€ 15,90

 (1000 ml / € 31,80)

 - Ecologisch dweilconcentraat met frisse geur
 - Reiniging en onderhoud tegelijk
 - Geschikt voor verschillende soorten vloeren: parket, houten vloerplanken, 

 laminaat, vinyl, kurk, tegels, stenen- en natuurstenen vloeren en vooral bijzonder  
 geschikt voor geoliede en gewaxte houtsoorten en vloeren.
 - Niet geschikt voor openporige, zuigende oppervlakken  

 (bv. aardewerk) en hoogglans oppervlakken
 - 100 % natuurlijke grondstoffen met hoogwaardige carnaubawas
 - Ecologisch gecertificeerd (ECOCERT)

A

A

B
B

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. I ****Zolang de voorraad strekt.

VLOERWONDER TENSIDENVRIJ (23)
MISTER FLEXIBLE (€ 58,90)

VV Trapeze DROOG (€ 26,90)

VV Trapeze HYGIËNE zonder omslagrand (€ 27,90) 

STONE TEX, 500 ml (€ 17,90)

€ 99,90

U bespaart € 31,70 

VLOERWONDER HOOGGLANS (22)
MISTER FLEXIBLE (€ 58,90)

VV Trapeze DROOG (€ 26,90)

VV Trapeze HYGIËNE zonder omslagrand (€ 27,90) 

MET

SOFTCLEAN*, 1000 ml (€ 17,90) 

OF

SOFTCLEAN LEMON MINT* ****, 

1000 ml (€ 17,90) 

per set € 99,90

U bespaart per set € 31,70

A

A
B

B

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 10
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DUBBEL GOED - VV TRAPEZE (25)
2 Vloervezels Trapeze naar keuze

VV TRAPEZE DROOG

VV Trapeze MAGIC

VV Trapeze HYGIËNE  

of VV Trapeze HYGIËNE zonder omslagrand

VV Trapeze MICROSTANDAARD

VV Trapeze LANGFLOR

VV Trapeze MICROBORSTEL**

VV Trapeze OUTDOOR**

VV Trapeze KATOEN

per set € 42,90

DUBBEL GOED - VLOERVEZELS (26) 
2 Vloervezels naar keuze

Vloervezel DROOG

Vloervezel HYGIËNE

Vloervezel MICROSTANDAARD

Vloervezel LANGFLOR

Vloervezel MICROBORSTEL**

Vloervezel OUTDOOR**

Vloervezel KATOEN

per set € 49,90

VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT, 2,5 l

€ 51,90

(1000 ml / € 20,76)

SOFTCLEAN*, 2,5 l

€ 39,90

(1000 ml / € 15,96)

STONE TEX, 2,5 l

€ 69,90

(1000 ml / € 27,96)

PROFI VLOEREXPRESSE

€ 53,90

Set aanbevelingen

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. I **Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.

1

1

1

1
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Op naar buiten

FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL 

€ 18,90

FLEXIBLE LINE TREKKER, 50 cm

€ 29,90

Set aanbevelingen

**Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.

OUTDOOR VLOERREINIGING (27)
MISTER FLEXIBLE (€ 58,90)

VV Trapeze OUTDOOR** (€ 34,50)

ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC, 500 ml (€ 18,50) 

€ 89,90

U bespaart € 22,-

V7 SWING (29)
V7 LINE S800 (€ 54,90)

V7 LINE HANDVEGER (€ 18,50)

V7 LINE BLIK (€ 14,-)

€ 74,90

U bespaart € 12,50 

V7 PARADE (28)
V7 LINE UNIVERSELE BEZEM (€ 38,90)

V7 LINE HANDVEGER (€ 18,50)

V7 LINE BLIK (€ 14,-)

€ 59,90

U bespaart € 11,50 

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 11
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OUTDOOR HANDSCHOONMAAK (30)
OUTDOOR Handschoen** 23 cm x 16 cm (€ 24,90)

ALLESKUNNER, 1000 ml (€ 27,90)

ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90) 

€ 49,90

U bespaart € 8,80 

DUBBEL GOED MICROPAD (33)
Twee MICROPADS naar keuze

MICROPAD DROOG

MICROPAD MAGIC 

MICROPAD SHINE

MICROPAD SOFT

MICROPAD HYGIËNE 

MICROPAD UNIVERSEEL

MICROPAD LANGFLOR

MICROPAD POWERBORSTEL**

MICROPAD OUTDOOR**

MICROPAD KATOEN

(per stuk € 10,50)

per set € 15,90

U bespaart per set € 5,10
MEUBELVERZORGING (31)
OMA'S MEUBELWONDER, 200 ml (€ 22,90)

NATURE 40 cm x 40 cm (€ 21,90)

€ 34,90

U bespaart € 9,90 

GLANZEND VERZEGELEN (32)
ZIJDEGLANS, 500 ml  

met sproeikop (€ 32,90)

FLUFFY Handschoen  

27 cm x 13 cm (€ 15,90)

€ 38,90

U bespaart € 9,90 

SPEEDY 

€ 19,50

Set aanbeveling

**Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.

1

1

3

5
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Premiumreiniging ...

ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC, 500 ml

€ 18,50

(1000 ml / € 37,-)

- Premium allesreiniger voor auto & huishouden

- Superconcentraat

- Met verzorgende formule & glanseffect

- Lichte frisse geur

HANDSCHOENEN PARADE - MICROSTANDAARD (34)
ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC, 500 ml (€ 18,50) 

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

€ 33,90

U bespaart € 8,50 

De allrounder met absorberende, zachte vezels voor bijna alle oppervlakken. 

Van vochtig tot nat voor het verwijderen van zwaardere vervuiling.

HANDSCHOENEN PARADE - LANGFLOR (35)
ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC, 500 ml (€ 18,50) 

LANGFLOR Handschoen*** 22 cm x 16 cm (€ 24,90)

€ 34,90

U bespaart € 8,50 

De profi voor gestructureerde oppervlakken. De hoge pool dringt door tot in de kleinste

groeven en neemt vuil en water op.

***Niet geschikt voor hoogglans oppervlakken.
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... met de ALLESKUNNER

HANDSCHOENEN PARADE - CARWASH (36)
ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC, 500 ml (€ 18,50)

CARWASH 20 cm x 15 cm (€ 22,50)

€ 32,50

U bespaart € 8,50 

De praktische schoonmaakhulp voor een snelle 

en grondige autowasbeurt.

HANDSCHOENEN PARADE - MICROBORSTEL (37)
ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC, 500 ml (€ 18,50) 

MICROBORSTEL Handschoen** 22 cm x 15 cm (€ 24,90)

€ 34,90

U bespaart € 8,50 

De perfecte symbiose van de MICROSTANDAARD vezels met abrasieve borstelharen

voor de intensieve reiniging van krasbestendige oppervlakken in het huishouden.

HANDSCHOENEN PARADE - OUTDOOR (38)
ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC, 500 ml (€ 18,50) 

OUTDOOR Handschoen** 23 cm x 16 cm (€ 24,90)

€ 34,90

U bespaart € 8,50 

De krachtpatser van robuuste microvezels met hoge abrasiviteit reinigt en

verwijdert buiten zelfs het zwaarste vuil. 

**Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.
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Bent u klaar voor de 
voorjaarscheck?

Zo wordt uw huis
in het voorjaar weer fris  

en schoon!

Ramen wassen

Stof en vuil verwijderen

Balkon en terras in orde maken

Meubels fris opboenen

Wij hebben de  

juiste producten
voor u!

To-do list
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– nu wordt het schoon

VOORJAARSSCHOONMAAK  
MET proWIN 
Kunt u het voorjaar al zien? Wij wel – en daarom is het nu de hoogste tijd om ook thuis schoon schip te maken en de winter het huis uit te 
poetsen. Maar waar kun je het beste beginnen? We hebben een kleine checklist voor u gemaakt waarmee u op elk gebied in en rond uw 
huis klaar bent voor het voorjaar.

Stralend schone ramen? 
Geen probleem voor de SPEEDY met de MICROPAD

Buiten gaat het verder – 
de OUTDOOR vezel is perfect voor het zware werk

Weg met stof en pluis op de vloer – 
de DROOG-vezel zorgt ervoor

Geeft meubels glans – 
ZIJDEGLANS als geheime favoriet

Ramen of glazen oppervlakken, het maakt de SPEEDY met een aan het opper-
vlak aangepaste MICROPAD niet uit. De ergonomisch gevormde reinigingshulp 
ligt ideaal in de hand en maakt zo optimale drukverdeling en gelijkmatig 
reinigen mogelijk. De verschillende beschikbare MICROPADs kunnen door 
middel van klittenband eenvoudig worden bevestigd en zijn verkrijgbaar 
voor een breed scala van oppervlakken en doeleinden. Niet alleen uw ramen  
worden glanzend.
SPEEDY € 19,50

per MICROPAD € 10,50

Dankzij zijn stugheid en hoge abrasiviteit is de robuuste vezel perfect geschikt  
voor gebruik buitenshuis. Droog kan de vloervezel als vervangende bezem 
worden gebruikt en nat voor het schoonmaken en verwijderen van zelfs  
hardnekkig vuil. Niet alleen vloeren profiteren van de krachtige reinigings- 
prestatie, maar terrasmeubels bijvoorbeeld ook. 
Echter let op: onze specialist voor buitenshuis is niet geschikt voor krasge-
voelige oppervlakken. 
VV Trapeze € 34,50

Vloervezel € 33,90

MICROPAD € 10,50

Handschoen € 24,90

De stofzuiger onder de vloervezels en dat helemaal zonder stroom. Dankzij 
de elektrostatische lading neemt de langpolige microvezel moeiteloos stof en 
haar van alle gladde oppervlakken op. De trapezevorm past ideaal op het lichte 
en wendbare MISTER FLEXIBLE reinigingssysteem. De vezel is echter ook ver-
krijgbaar in rechthoekvorm voor de PROFI VLOERWISSER of als handige variant 
voor de SPEEDY.
VV Trapeze € 26,90

Vloervezel € 27,90

MICROPAD € 10,50

Verzegelen en onderhoud in één. De verzorgende emulsie op siliconenbasis  
maakt oppervlakken ongevoelig voor omgevingsinvloeden en geeft een zijde-
achtige glans. Voor gebruik dient de aanbeveling van de fabrikant van de te be-
handelen oppervlakken te worden gecontroleerd. Als de oppervlakkenfabrikant 
het gebruik van verzorgende emulsies op siliconenbasis niet uitsluit, dan dient 
het oppervlak eerst te worden gereinigd voordat het met het product wordt 
behandeld. Spray de verzorgende emulsie niet rechtstreeks op het oppervlak,  
maar op een geschikte proWIN doek waar de ZIJDEGLANS mee wordt aange-
bracht. Na een korte droogtijd kan worden nagepolijst. 
500 ml met sproeikop € 32,90 

(1000 ml / € 65,80)



EASY BODYPEELING (40)
Peeling SORBET, 150 ml (€ 14,90)

Peelinghandschoen (€ 12,90)

€ 19,90

U bespaart € 7,90 
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Peeling Time

SINGLE BODYPEELING (39)
Peeling SORBET, 150 ml (€ 14,90)

MET

Massageband (per stuk € 24,90)

keuze uit de kleuren cyaan A of grijs B

per set € 29,90

U bespaart per set € 9,90

SOFT BODYPEELING (41)
Peeling SORBET, 150 ml (€ 14,90)

Soft Bodyhandschoen (€ 20,90)

€ 26,90

U bespaart € 8,90 

A B

GWNC softpeeling, 50 ml

€ 23,90

(100 ml / € 47,80)

Set aanbevelingen
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elk
4 x

3 x

3 x MAX All in One Showergel, 200 ml (44)
(per stuk € 11,90)

€ 28,50

U bespaart € 7,20 

4 x RAZOR BLADES, 3 stuks (45)
(per pak € 9,90)

naar keuze  

voor dames A of heren B

per set € 31,70

U bespaart per set € 7,90

MAX SHAVING (42)
PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN, 200 ml (€ 17,90)

PROWIN MAX RAZOR FOR MEN (€ 12,90)

€ 26,90

U bespaart € 3,90 

MAX SHAVING & CARE (43)
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 

A

B
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Kom maar op met die zon

UV BESCHERMING - GEZICHT & LIPPEN SPF 20 (50)
prowin sundays LIPBALM SPF 20, 4,8 g (€ 7,90)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 

200 ml (€ 22,90)

€ 24,90

U bespaart € 5,90 

UV BESCHERMING & PEELING (46)
GWNC softpeeling, 50 ml (€ 23,90)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 

200 ml (€ 22,90)

€ 37,90

U bespaart € 8,90 

UV BESCHERMING & MASKER (47)
GWNC refresh, 50 ml (€ 23,90)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 

200 ml (€ 22,90)

€ 37,90

U bespaart € 8,90 

UV BESCHERMING - GEZICHT & LIPPEN SPF 50 (51)
prowin sundays SUNSTICK SPF 50, 15 g (€ 19,90)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 

200 ml (€ 22,90)

€ 36,90

U bespaart € 5,90 

UV BESCHERMING & LICHTE TINT (49)
PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare, 

30 ml (per stuk € 14,90)

keuze uit de kleuren  

Apricot A of Brunette B

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 

200 ml (€ 22,90)

per set € 29,90

U bespaart per set € 7,90

A B

UV BESCHERMING & FLUID (48)
GWNC hydrocare, 100 ml (€ 22,90)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 

200 ml (€ 22,90)

€ 36,90

U bespaart € 8,90 



29****Zolang de voorraad strekt.

NIEUW
SUNDAYS Sunlotion Sensitive SPF 50+****, 

100 ml (54)

€ 19,90

 - Zonnebrandcrème met zeer hoge lichtbeschermingsfactor speciaal voor de  
 gevoelige huid
 - Geschikt voor gezicht en lichaam
 - Ook geschikt voor mensen met polymorfe lichtdermatose
 - Koraalvriendelijkheid bevestigd door een onafhankelijk proefinstituut
 - Waterbestendig
 - Vrij van geurstoffen

Mix it

SUN (53)
2 stuks vrij te kiezen

prowin sundays SUNLOTION SPF 20, 200 ml (€ 21,90)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 200 ml (€ 22,90)

prowin sundays SUNSPRAY SPF 30, 150 ml (€ 19,90)

SUNDAYS Sunlotion Sensitive SPF 50+, 100 ml (€ 19,90)

per set € 38,- 

UV BESCHERMING & VERKOELENDE GEL SPRAY (52)
ALOE VERA Gel Spray, 300 ml (€ 20,50)

prowin sundays SUNLOTION SPF 30, 200 ml (€ 22,90)

€ 34,90

U bespaart € 8,50 

Tube

van 45 % gerecycled 

materiaal



Mix it –
3 halen,

2 betalen
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Voor intensieve gezichtsverzorging

ANTI AGING (55)
Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19,90) 

Time TONIC, 100 ml (€ 16,90)

Time CREAM LIGHT, 50 ml (€ 34,90)

€ 56,90

U bespaart € 14,80 

INTENSIEF (56)
keuze uit 

Time FILL,

Time BOOST en 

Time LIFT, 

per stuk 15 ml (per stuk € 44,90)

per set € 89,80

U bespaart per set € 44,90

NIEUW
Beauty Massage**** (57)

€ 39,90

 - Gezichtsmassageset bestaande uit massageroller en massagesteen van zwart obsidiaan
 - Voor een ontspannende gezichts- en lichaamsmassage
 - Ook geschikt voor het inwerken van verzorgingsproducten

****Zolang de voorraad strekt.
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2 x youngtime –  
Time to Remove, 15 ml (59)
(per stuk € 13,90)

€ 22,20

U bespaart € 5,60 

2 x PROWIN YOUNG  
BLACK MASK, 50 ml (60)
(per stuk € 14,90)

€ 23,80

U bespaart € 6,-

Limited edition
PROWIN YOUNG LIP SCRUB APPLE FLAVOUR****, 10 ml (61)

€ 9,90

(100 ml / € 99,-)

Limited edition
PROWIN YOUNG LIP BALM APPLE FLAVOUR****, 4,8 g (62)

€ 8,90

(100 g / € 185,42)

 - Zacht smeltende peeling voor de gevoelige lippen
 - Peelingdeeltjes op suikerbasis
 - Nieuwe variant met fruitig appel aroma

 - Met jojoba- en ricinusolie voor zacht verzorgde lippen
 - Nieuwe variant met fruitig appel aroma

****Zolang de voorraad strekt.

Mix it

PROWIN YOUNG (58)
2 stuks naar keuze

PROWIN YOUNG CLEAR, 50 ml (€ 24,90)

PROWIN YOUNG SMOOTH, 50 ml (€ 24,90)

per set € 39,80

 U bespaart per set € 10,-
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Geven is leuk

INTENSIEVE HAARVERZORGING (63)
PROWIN HAIR MASKER, 100 ml (€ 9,90) 

MET

Haartulband (per stuk € 25,90)

keuze uit de kleuren 

cyaan A of grijs B

per set € 26,90

U bespaart per set € 8,90

ZACHT INGEPAKT (65)
Wellnesshanddoek 90 cm x 150 cm, grijs (€ 49,90)

€ 39,90

U bespaart € 10,-

SHOWER & AFTER SHAVE (64)
PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18,90)

MAX All in One Showergel, 200 ml (€ 11,90)

€ 24,90

U bespaart € 5,90 

A

B

ONTSPANNENDE MASSAGE (66)
GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

Massagespin (€ 4,50)

Massageroller grijs (€ 5,50)

€ 24,90

U bespaart € 8,-
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ZACHT GESCRUBD (67)
GWNC bodyscrub, 200 ml (€ 36,90)

GWNC bodyscrub, 200 ml Refill (€ 29,90)

€ 47,90

U bespaart € 18,90 

ZACHTE REINIGING (68)
GWNC cleansingmilk, 100 ml (€ 20,90) 

Face ‘n‘ Eye Pads 10 cm rond, 10 stuks (€ 27,90)

€ 34,90

U bespaart € 13,90

WASZAKJE  met gerecycled materiaal voor meer  duurzaamheid.

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

SOEPELE VOETEN (69)
GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

Peelinghandschoen voor de voeten (€ 11,90)

PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

€ 56,90

U bespaart € 21,70 

ZACHTE VOETEN (70)
GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 18,90)

GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

Peelinghandschoen voor de voeten (€ 11,90)

GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 23,90)

€ 56,90

U bespaart € 20,70 

 Per verkochte PROSEA CRÈME gaat € 1,-  
 naar de proWIN pro nature stichting.

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 11
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HUID- EN NAGELVERZORGING (71)
PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

Vijl voor de voeten (€ 4,90)

€ 29,90

U bespaart € 12,40 

2 x GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (72)
(per stuk € 23,90)

€ 38,20

U bespaart € 9,60 

2 x PROSEA CRÈME, 100 ml (73)
(per stuk € 24,90)

€ 39,80

U bespaart € 10,-

 Per verkochte PROSEA CRÈME gaat € 1,-  
 naar de proWIN pro nature stichting.

 Per verkochte PROSEA CRÈME gaat € 1,-  
 naar de proWIN pro nature stichting.
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Zo maakt u uw
voeten klaar voor het voorjaar:

1. Een schoonheidsbad met
aansluitend een massage of een 

peeling als frisse oppepper.

2. Nagels in vorm vijlen en  
met olie verzorgen, ook bij  

kunstnagels.

3. Incrèmen en de gevoelige 
huid beschermen tegen invloeden 

van buitenaf.
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– met proWIN begint u goed verzorgd aan het voorjaar

ZET JE BESTE BEENTJE VOOR 
Het was een lange winter en onze voeten waren ter bescherming goed ingepakt in dikke sokken. Met de eerste zonnestralen krijgen onze 
voeten ook weer meer bewegingsvrijheid. Om ervoor te zorgen dat u ontspannen en goed verzorgd de teenslippers en sandaaltjes kunt pakken, 
hebben we de ultieme producten verzameld die niet mogen ontbreken bij uw voetverzorging.

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

GWNC Voetbadzout

GWNC Voetverzorgingscrème

GWNC nailcare oil

GWNC body & massage

PROSEA CRÈME

Peelinghandschoen voor de voeten

Vijl voor de voeten

Het voetbad zorgt dat vermoeide en overbelaste voeten 
verzorging, verfrissing en ontspanning in één krijgen. 
Kristallijn steenzout met geselecteerde plantaardige ex-
tracten en -oliën beschermt de huid tegen uitdrogen en 
scheurtjes. Tijdens het voetbad wordt de doorbloeding van 
de huid gestimuleerd en overtollig eelt kan gemakkelijk 
worden verwijderd.
500 g € 18,90 (1000 g / € 37,80)

De perfecte verzorging voor belaste benen en voeten. Het 
trekt snel in zonder een vettige film achter te laten. Amandel- 
olie, salie en rozemarijn verzorgen niet alleen de huid, maar 
hebben ook een desodoriserend en stimulerend effect.
150 ml € 23,90 (100 ml / € 15,93)

Bij voetverzorging hoort ook een goede verzorging van de teen-
nagels. Met de praktische roll on kunnen de kostbare en ver-
zorgende plantaardige oliën eenvoudig worden aangebracht. 
Indien regelmatig gebruikt, worden de nagels en de huid rond 
de nagels sterker en worden broze nagels tegengegaan. Ook 
ideaal voor de verzorging van het nagelbed bij gelakte nagels 
of kunstnagels.
10 ml € 12,50 (100 ml / € 125,-)

De lichaams- en massage olie kan in combinatie met het 
GWNC Voetbadzout ook als hand- en voetpeeling worden 
gebruikt. Gebruik hiervoor een theelepel Voetbadzout op 
de bevochtigde hand, voeg er een druppel olie aan toe en 
wrijf het zout-olie-mengsel eerst in de handen – masseer 
er dan de voeten mee. 
100 ml € 22,90

De natuurlijke cosmetische crème in een duurzame verpak- 
king is perfect geschikt voor verzorging van top tot teen. 
De geselecteerde inhoudsstoffen beschermen de huid tegen  
invloeden van buitenaf, uitdrogen en behouden het vochtge-
halte van de huid. Per verkochte PROSEA CRÈME gaat € 1,- 
naar de proWIN pro nature stichting.
100 ml € 24,90

Wrijf de handschoen na een voetbad of een douchebeurt 
met cirkelende bewegingen over de natte voeten –  
zo worden losse huidschilfertjes gemakkelijk verwijderd 
met de peeling-borstelhaartjes.
€ 11,90 

De hielen-held – eenvoudig, handig, afzonderlijk te gebrui-
ken. Met lichte druk worden de droge voeten bevrijd van on-
gewenste eeltvorming. De twee kanten van de vijl hebben een 
verschillende korreling.
€ 4,90

Hier ga je naar de
natural wellness 
Eindklantenshop
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Say cheese

NIEUW
best friends Fingerling set van 2** **** (74)

€ 10,90

NIEUW
best friends TANDVERZORGINGSGEL, 50 ml**** (76)

€ 7,50

(100 ml / € 15,-)

 - Voor snelle tandverzorging- en reiniging bij honden en katten
 - Effectieve verwijdering van tandplak en zachte massage van het tandvlees
 - Kan slechte adem verminderen

 - Verzorgende tandgel voor honden met natuurlijke muntolie voor een frisse adem
 - De gel verspreidt zich door zijn structuur en de tongbewegingen van de hond  

 gelijkmatig in de mondholte
 - Ideaal in combinatie met onze Fingerling

**Bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. | ****Zolang de voorraad strekt.

PERFECT SMILE (75)
best friends Fingerling set van 2** **** (€ 10,90)

best friends TANDVERZORGINGSGEL, 50 ml (€ 7,50)

€ 14,90

U bespaart € 3,50 
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KLEINE HELPERS (77)
best friends CALMING FLUID, 60 ml (€ 15,90)

best friends ARNIKA VITALSPRAY, 100 ml (€ 14,90)

best friends Verzorgingsdoek 18 cm x 18 cm**, set van 2 (€ 10,90)

€ 29,90

U bespaart € 11,80 

WANDERLUST (78)

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

best friends Voerbak voor op reis, 13 cm (€ 5,90)

best friends Snacktas (€ 9,90) 

best friends Snack KALKOEN MET POMPOEN, 150 g – gratis

€ 33,-
U bespaart € 7,70 

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

best friends Voerbak voor op reis,18 cm (€ 7,90)

best friends Snacktas (€ 9,90) 

best friends Snack KALKOEN MET POMPOEN, 150 g – gratis

€ 43,-
U bespaart € 7,70 
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Kleine hondjes worden groot

PUPPY TRIO (80)
3 x PUPPY, 2,5 kg (per stuk € 19,90)

€ 49,90

U bespaart € 9,80 

NIEUW
best friends

READY TO GO**** (79)

€ 6,90

 - Praktische poepzakjeshouder met karabijnhaak
 - Kan gemakkelijk aan de lijn worden bevestigd
 - Met gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid

best friends cooling mat 

50 cm x 65 cm

€ 26,90

Nu weer verkrijgbaar!

best friends cooling mat 

81 cm x 96 cm

€ 42,90

Set aanbevelingen

****Zolang de voorraad strekt.

Poepzakjes zijn niet
bij de levering
inbegrepen!
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Nieuwe kleur
best friends Vachtverzorgingsdoek 40 cm x 80 cm grijs**** (83)

€ 29,90

PUPPY LOVE (81)
best friends Vachtverzorgingsdoek 40 cm x 80 cm, grijs (€ 29,90)

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

best friends Knuffeldeken 100 cm x 150 cm (€ 39,90)

best friends Voerbak WOEF (€ 15,90)

best friends Voerbak onderlegger 50 cm x 30 cm (€ 11,90)

€ 89,-
U bespaart € 21,50 

2 x best friends CARE SPRAY, 100 ml (82)
(per stuk € 16,90)

€ 27,-
U bespaart € 6,80 

****Zolang de voorraad strekt.
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NIEUW
best friends BEEF STICKS, 130 g**** (84)

€ 7,50

(100 g / € 5,77)

 - Hartige, lekkere knabbelsticks voor honden
 - Als beloning, bij het trainen of als snack tussendoor
 - Kunnen heel gemakkelijk in kleine beloningsstukjes worden gebroken
 - In een praktisch snackzakje met zipsluiting

2 x best friends RUNDEROREN, 2 stuks (85)
(per pakje € 6,50)

€ 10,40

U bespaart € 2,60 

2 x CHICKEN CRUNCH, 2 kg (86)
(per stuk € 21,90)

€ 35,-
U bespaart € 8,80 

Zei iemand eten?

****Zolang de voorraad strekt.
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VPE 6

VPE 6

VPE 6

VPE 6

GRAINFREE MIX (87)
GEVOGELTE MET GROENTE, 2,5 kg (€ 19,90)

LEVER MET APPEL, 2,5 kg (€ 19,90)

ZALM MET DRUIVENPIT, 2,5  kg (€ 19,90)

ZEEVIS MET ERWTEN, 2,5 kg (€ 19,90)

best friends BEEF STICKS, 50 g – gratis

€ 64,90

U bespaart € 14,70 

LENTEKRIEBELS 200 g (88)
KIP MET PASTINAAK, 200 g - VPE 6 (€ 13,90)

LAM MET SPINAZIE EN VENKEL, 200 g - VPE 6 (€ 13,90)

€ 24,50

U bespaart € 3,30 

LENTEKRIEBELS 800 g (89)
KALF MET ZOETE AARDAPPELEN, 800 g - VPE 6 (€ 26,90)

WILD MET VEENBESSEN, 800 g - VPE 6 (€ 26,90)

€ 47,90

U bespaart € 5,90 



LENTE DUET 400 g (95)
KALKOEN MET WORTELS, 400 g - VPE 6 (€ 18,90)

GEVOGELTE EN KONIJN, 400 g - VPE 6 (€ 18,90)

€ 31,90

U bespaart € 5,90 

LENTE DUET 200 g (94)
KALKOEN MET WORTELS, 200 g - VPE 6 (€ 13,90)

GEVOGELTE EN KONIJN, 200 g - VPE 6 (€ 13,90)

€ 21,90

U bespaart € 5,90 

Nieuw
KALKOEN MET WORTELS, 200 g - VPE 6**** (90)

€ 13,90

(1000 g / € 11,58)

KALKOEN MET WORTELS, 400 g 

- VPE 6**** (91)

€ 18,90

(1000 g / € 7,88)

VPE 6 VPE 6
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Kattenmenu deluxe

Nieuw
GEVOGELTE EN KONIJN, 200 g - VPE 6**** (92)

€ 13,90

(1000 g / € 11,58)

GEVOGELTE EN KONIJN, 400 g 

- VPE 6**** (93)

€ 18,90

(1000 g / € 7,88)

 - Super premium natvoer voor volwassen katten
 - Rijk aan kalkoen (monoproteïne)
 - Met fijne worteltjes
 - Gemaakt van natuurlijke, hoogwaardige grondstoffen

 - Super premium natvoer voor volwassen katten
 - Rijk aan gevogelte en konijn
 - Verfijnd met kattenkruid
 - Gemaakt van natuurlijke, hoogwaardige grondstoffen

****Zolang de voorraad strekt.

VPE 6
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VPE 6

MIX AND MATCH (96)
DINNER PACK VOOR KATTEN 16 x 85 g (€ 25,60)

bestaande uit: 3 x RUND, 85 g, 3 x GEVOGELTE, 85 g, 

3 x ZALM, 85 g, 3 x LAM, 85 g, 4 x EEND, 85 g

€ 21,90

U bespaart € 3,70 

LIEVELINGSMAALTJE (97)
3 x CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (per stuk € 19,90)

€ 49,90

U bespaart € 9,80 

MEGA MINIS (99)
best friends CHICKEN MINIS, 150 g**** (€ 6,90)

best friends DUCK MINIS, 150 g**** (€ 6,90)

€ 9,90

U bespaart € 3,90 

MENU VOOR MINI'S (100)
KITTEN, 1,5 kg (€ 21,90)

KITTEN! GEVOGELTE, 200 g - VPE 6 (€ 13,90)

€ 29,90

U bespaart € 5,90 

2 x CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (98)
(per stuk € 20,90)

€ 33,40

U bespaart € 8,40 

3 x 4 x 
3 x 

3 x 
3 x 

****Zolang de voorraad strekt.



Je bent wat je eet.
Gezonde voeding

is niet alleen goed voor de vacht,
maar ook voor de tanden!

Goed verteerbare eiwitten:
Onze belangrijkste focus als basis voor groei, 

spierstelsel en stofwisseling 

Mineralen:
Belangrijk voor het functioneren van het 

organisme

 Hoogwaardige vetten en oliën:
Eersteklas energieleveranciers

Vitale stoffen:
Een evenwichtige verhouding van  

verschillende vitale stoffen

Koolhydraten:
De tweede energiebron

Doe de voertest
en probeer het uit:
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Meer info over het thema vindt u 
in onze blog-bijdrage.

– geen probleem met best friends

PERFECT SMILE

Vanaf de derde tot en met de zesde levensmaand begint uw hond met wisselen en 
verliest hij zijn melktanden. Na deze vaak inspannende levensfase heeft de volwassen 
hond 42 tanden om voedsel vast te grijpen, vast te houden en te kauwen – regelmatige 
tandverzorging is nodig om ervoor te zorgen dat ze gezond en sterk blijven.

Zieke tanden en ontstoken tandvlees herkent u aan de geelbruin verkleurde of bruine 
randjes op het tandvlees – dit is tandplak en bacteriële aanslag. Ook een slechte adem 
is meestal een duidelijke aanwijzing van tandproblemen of een tandvleesontsteking.  

Wees dit voor – door dagelijkse tandverzorging en hoogwaardige voeding
Voor de hondentandverzorging heeft u speciale producten nodig – gebruik in geen 
geval tandenborstels of tandpasta's voor mensen. Ze zijn niet geschikt voor dieren 
en doen vaak meer kwaad dan goed. In de meeste gevallen kunnen speciale honden 
tandpasta's en honden fingerlings, voor het poetsen van de hondentanden, tandsteen 
voorkomen. Het beste is om uw hond al op puppyleeftijd aan de dagelijkse tandverzor-
ging te laten wennen – dan is het later niet stressvol voor hem, maar een ontspannen 
ritueel. Ook dental-kauwbotten of knabbels kunnen de vorming van tandsteen tegen-
gaan en een bijdrage leveren aan de mondgezondheid van uw hond! Ook het gebruik 
van droogvoer kan bijdragen aan het natuurlijke afslijten van tandsteen en versterkt 
de kauwspieren.

Knabbeltips
Door het gebruik van kauwsnacks helpt u uw hond om zijn natuurlijke kauwbehoefte te 
bevredigen en de kauwspieren te versterken. Onze best friends DENTAL KAUWBOTTEN 
zijn niet alleen ideaal voor de bezigheid, maar ook voor de actieve tandreiniging 
thuis en onderweg. En zodat het knabbelen niet saai wordt, is er als alternatief ons 
GEDROOGD RUNDVLEES, onze RUNDEROREN en helemaal nieuw: onze krokante BEEF 
STICKS in een nieuw recept!

best friends Fingerling set van 2**

best friends TANDVERZORGINGSGEL, 50 ml

DENTAL KAUWBOTTEN, 2 STUKS

-  Voor een snelle reiniging van de hondentanden
-  Effectieve verwijdering van tandplak en zachte 
 massage van het tandvlees
-  Kan slechte adem ve  rminderen
€ 10,90

-  Verzorgende tandgel met natuurlijke muntolie 
 voor een frisse adem
-  De gel verspreidt zich door zijn structuur 
 en de tongbewegingen van de hond gelijkmatig in de  
 mondholte
- Ideaal in combinatie met onze Fingerling
€ 7,50

(100 ml /€ 15,-)

-  Voor kleine en grote honden
-  Natuurlijk kauwplezier met salie en
 geselecteerd mineralenmengsel
- Bezig zijn en gebitsverzorging
 in één
12 cm, 2 stuks € 6,90

17 cm, 2 stuks € 9,90

**Bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. 



Bij ons beginnen gaat heel makkelijk. In de proWIN Akademie  
leert u bij het Startseminar alles wat u moet weten over proWIN en de producten
– en dat zonder kosten. Op locatie of gemakkelijk online.

Bij proWIN krijgt iedereen dezelfde kans en profiteert iedereen
van ons eerlijke verkoop concept:

• geen inschrijfkosten
• geen minimum bestelhoeveelheden of aankoopverplichting 
• geen opleidingskosten
• u bepaalt zelf welke producten u verkoopt

Als u proWIN-merk ambassadeur wilt worden, 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.net

Bent u net zo geïnspireerd door proWIN als Eva?
Word dan ook proWIN-merk ambassadeur!

Artikelnr.: 90.403.53.40

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 GmbH
Place es Gullemins 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.

Hoe u een succesvolle carrière en dus 
uw persoonlijke proWIN-huis kunt opbouwen, laat Eva u 

zien in deze clip.

ECOCERT is één van de toonaangevende bedrijven 
op het gebied van de certificering van ecologische 
producten. 
Verdere informatie vindt u onder: 
http://detergents.ECOCERT.com/en

NATURAL
DETERGENT


