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Beste klant,

De zomer staat voor de deur! Om met 
volle teugen van de zon te kunnen ge-
nieten, is het belangrijk om onze huid 
er zo goed mogelijk op voor te bereiden. 

Het nieuwe design van onze SUNDAYS-
lijn is echt iets om naar uit te kijken: 
naast uitgebreide bescherming van uw 
huid houden we bij deze proWIN-lijn 
natuurlijk ook het milieu in het oog.
Alle bijbehorende productinhoud is vrij 
van microplastic – en bovendien zijn 
veel van deze producten ook nog eens 
koraalvriendelijk en daar zijn we erg 
trots op!
Met onze kwalitatief hoogwaardige 
SUNDAYS-producten beschermt u uzelf,  
uw huid en ons milieu!

Wist u dat u door het lezen van deze 
catalogus al deel uitmaakt van een 
grandioze duurzaamheidsgedachte?
Ons actuele naslagwerk is gemaakt 
van 100 procent gerecycled papier – zo 
is milieubescherming dubbel zo leuk!
We werken er voortdurend aan om de 
toekomst vorm te geven met ons as-
sortiment rond het merk natural well-
ness.
We ontwikkelen en optimaliseren onze 
klassiekers steeds verder – en ook 
onze nieuwe producten voldoen van-
zelfsprekend vanaf het begin aan de 
hoogste normen.
Het team van het proWIN product-
management zoekt steeds vlijtig naar 
nieuwe producten die ons, en ook u als 
klant, enthousiast zullen maken. 

Overtuig uzelf van onze geweldige se-
lectie!
Behalve producten staat er in onze 
beauty- en wellness catalogus ook veel 
informatie over toepassingsgebieden 
en inhoudsstoffen. Zo heeft u, naast 
het uitgebreide advies van uw proWIN-
consulent, ook nog een andere partner 
direct bij de hand.

Wilt u nog meer informatie over  
proWIN? Bezoek dan onze website 
www.prowin.net. 

Wij wensen u heel veel plezier met 
onze nieuwe beauty- & wellness cata-
logus.

proWIN natural wellness – goed doen 
met beauty!
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sundays = fun days
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SUNDAYS Sunlotion SPF 30
Waterbestendige sunlotion met hoge  
lichtbeschermingsfactor – vooral voor  
de lichte, lichtgevoelige lichaamshuid.

200 ml / € 22,90
per 1000 ml € 114,50

prowin sundays LIPBALM SPF 20
Waterafstotende 
lippenverzorgingsstick van
natuurlijke wassen.

4,8 g / € 7,90 

SUNDAYS Sunspray SPF 30
Transparante zonnebeschermingsspray  
– ideaal bij sportieve activiteiten.   

150 ml / € 19,90
per 1000 ml € 132,67  

SUNDAYS Sunlotion SPF 20
Waterbestendige sunlotion met gemiddelde  
lichtbeschermingsfactor zodat u de eerste zon-
nestralen ongedeerd doorstaat en ervan kunt 
genieten.
 
200 ml / € 21,90 
per 1000 ml € 109,50

SUNDAYS Sunstick SPF 50
Waterafstotende sunstick met hoge zonnebe-
schermingsfactor voor sterk zonbelaste huid-
delen. Perfect voor onderweg.

15 g / € 19,90 
per 1000 g € 1326,67 

SUNDAYS After Sun Lotion
Verkoelende bodylotion met vochtin-
brengers – ideaal na het zonnebaden.

200 ml / € 19,90
per 1000 ml € 99,50

SUNDAYS After Sun Showergel
Verkoelende en verfrissende douchebelevenis 
na het zonnebaden.

200 ml / € 11,90
per 1000 ml € 59,50

Een zonbeschermde huid is erg belangrijk – op het strand, 
in de bergen of thuis in de tuin: de zon kan enorm krachtig 
zijn, dit kan leiden tot een rode huid en zonnebrand, zelfs tot 
ernstige huidschade aan toe. proWIN gaat met de nieuw ont-
worpen SUNDAYS-lijn voor uitgebreide bescherming van uw 
huid en houdt het milieu daarbij altijd in het oog!

• Reef friendly: sinds 2021 zijn zonnebrandcrèmes met 
oxybenzone & octinoxaat verboden op Hawaii. Het vermoe-
den bestaat dat ze koraal laten verbleken en er de oorzaak 
van kunnen zijn dat koraal afsterft. De producten van de  
SUNDAYS-lijn zijn zonder uitzondering vrij van oxybenzone 

of octinoxaat en hierdoor in overeen-
stemming met de Hawaïaanse Koraal 
Wet. In onze formules zien we boven-
dien af van het gebruik van octocryleen 
dat ook bekritiseerd wordt vanwege het  
beschadigen van koraalriffen – de koraal- 

vriendelijkheid van onze producten werd in een onafhan-
kelijk laboratorium getest en bevestigd. Natuurlijk kunt u  
blijven vertrouwen op de bewezen proWIN kwaliteit.  
Bescherm uzelf, uw huid en het milieu.

SUNDAYS – VOOR ONTSPANNEN ZONNEBADEN!

De SUNDAYS LIJN – ZONNEBESCHERMING OP HET HOOGSTE NIVEAU

Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

SUNDAYS Sunlotion Sensitive SPF 50+
Waterbestendige sunlotion met zeer hoge licht-
beschermingsfactor en vrij van geurstoffen voor 
de gevoelige huid. Ook geschikt voor mensen 
met polymorfe lichtdermatose.
 
100 ml / € 19,90 
per 1000 ml € 199,-

Vegan

*4

*4 https://prow.in/reef-friendly
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Duurzaamheid – wij nemen dat letterlijk!  
De productie van papier belast het milieu – door het 
gebruik van oud papier kan deze belasting aanzienlijk 
gereduceerd worden. Juist daarom gebruiken we gere-
cycled papier voor onze actuele catalogus.

Wat is het voordeel voor het milieu?
Gerecycled papier wordt verkregen uit oud papier en 
kan na gebruik weer volledig gerecycled worden. Door 
het lezen van deze catalogus maakt u dus al deel uit van 
een groot en duurzaam doel. Dit maakt milieubescher-
ming dubbel zo leuk – proWIN natural wellness.

Recycling? Logisch!

BeeSOAP
Vaste, palmolievrije zeep met bijenwas uit ge-
controleerd biologische teelt – voor een schoon, 
fris en soepel huidgevoel na het handen was-
sen met de zoet-romige geur van honing!
 
100 g / € 6,90 
per 1000 g € 69,-

PomySOAP
Vaste, palmolievrije zeep met de geur van  
granaatappel – voor een schoon, fris en soepel  
huidgevoel na het handen wassen!
 
100 g / € 6,90 
per 1000 g € 69,-

Soap Dish
Porseleinen zeepbakje – optimaal voor het 
opbergen van vaste stukken zeep. Dankzij de 
groeven in het zeepbakje kan de zeep goed op-
drogen.
 
Grey of Ivory per stuk € 9,90

Per  
verkochte  

PomySOAP gaat  
€ 1 naar de proWIN  

stichting.

Per  
verkochte  

BeeSOAP gaat  
€ 1 naar de proWIN 

pro nature
stichting.

Vegan
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PROSEA CRÈME
De PROSEA CRÈME is een natuurcosmetische 
crème voor gezicht en lichaam die geschikt is 
voor de bescherming en verzorging van alle 
huidtypes. Het toegepaste spirulina extract 
beschikt over antioxidatieve eigenschappen 
en ondersteunt de huid met talrijke vitamines, 
mineralen en aminozuren.

100 ml / € 25,90
per 1000 ml € 259,-

Per  
verkochte 

PROSEA CRÈME 
gaat € 1  naar de 

proWIN pro nature
stichting.

Vegan
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Body SORBET
Lichte, luchtige lichaamscrème met 
Dode Zee zout.

200 ml / € 13,90 
per 1000 ml € 69,50

Shower SORBET
Voor een lichte, luchtige douchebele-
venis met Dode Zee zout. 

200 ml / € 10,90
per 1000 ml € 54,50

Body SPRAY
Verfrissende bodyspray met Dode 
Zee zout.

75 ml / € 16,90
per 1000 ml € 225,33

Massageband
De massageband is ideaal geschikt voor 
gebruik onder de douche. Het maakt de 
rug grondig vrij van vuildeeltjes en dode 
huidcellen.

cyaan of grijs 
per stuk € 25,90

Soft Bodyhandschoen
Voor eenvoudige en grondige lichaams-
reiniging. Met bijkomend revitaliserend 
effect voor een geweldig, fris huidgevoel.  
 
€ 22,90

Vegan

Vegan

Vegan

Peeling SORBET
Peeling als ideale aanvulling voor een 
streelzachte lichaamshuid.

150 ml / € 14,90
per 1000 ml € 99,33
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Shower EXOTIC
De zacht schuimende douche olie met  
argan-, teunisbloem-, avocado- en ricinus-
olie reinigt de huid bijzonder grondig en 
laat een aangename, zinnenprikkelende 
exotische geur achter. Door de gebruikte 
oliën wordt de huid extra verzorgd. Ook 
ideaal voor de droge huid!
 
200 ml / € 13,90 
per 1000 ml € 69,50

Exotisch voor thuis

Lotion EXOTIC
Verzorgende bodylotion met argan-, teunis-
bloem-, avocado,- amandel- en ricinusolie 
als ideaal aanvulling na het douchen – voor 
een soepele huid met zinnenprikkelende 
exotische geur!
 
200 ml / € 15,90 
per 1000 ml € 79,50

Vegan

Vegan
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Minder is meer
De huid van mensen met een allergie of een huid die zeer 
gevoelig is, reageert al snel onaangenaam op verande-
ringen of contact met stoffen. Daarom is hiervoor een bij-
zonder lichte textuur nodig met huidkalmerende werkza-
me substanties en werkzame stoffen die de huidbarrière 
stabiliseren. 

Onze sensitive-producten zijn vrij van kleurstoffen, emul-
gatoren, conserveringsmiddelen (volgens bijlage V van de 
EU-cosmeticaverordening) en geurstoffen. Ze werden in 
samenwerking met de Deutscher Allergie- und Asthma-
bund e.V. ontwikkeld en succesvol getest en dragen alle-
maal het bijbehorende keurmerk.

sensitive BODYLOTION
Extra milde, snel intrekkende en niet  
vette bodylotion.   
 
200 ml / € 15,90
per 1000 ml € 79,50 Vegan

sensitive FACE CREAM
Milde gezichtscrème voor de dagelijkse 
verzorging van de gevoelige huid met  
SPF 10.  
 
50 ml / € 19,90
per 1000 ml € 398,- Vegan

sensitive SHOWERGEL
Huidvriendelijke, zacht schuimende  
douchegel voor een bijzonder milde 
dagelijkse lichaamsreiniging.
 
200 ml / € 14,90 
per 1000 ml € 74,50 Vegan

sensitive WASH FOAM
Zacht schuimend wasschuim met  
speciaal geselecteerde, milde was- 
substanties voor een bijzonder zachte 
reiniging.   
 
100 ml / € 14,90
per 1000 ml € 149,-

Vegan

*2 https://prow.in/daab

*2

sensitive SHAMPOO
Milde en huidvriendelijke haarshampoo 
voor dagelijks gebruik.
 
150 ml / € 13,90 
per 1000 ml € 92,67 Vegan

12/2021

www.daab.de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 Test-Logo 12_2021.pdf   1   19.03.20   15:56

11



12



prowin BabyCare Bad- en wasgel
Extra milde waslotion voor gezicht, haren en  
lichaam van onze allerkleinsten.  
 
200 ml / € 9,90
per 1000 ml € 49,50

prowin BabyCare Gezichts- en bodylotion
Ondersteunende, geurstofvrije verzorging voor de 
hele huid, vooral na de reiniging. 
 
200 ml / € 9,90 
per 1000 ml € 49,50

prowin BabyCare Weer- en windcrème 
De zachte, jonge huid heeft te lijden van kou en nat-
tigheid. Help uw kind met deze speciale verzorgende 
crème.

100 ml / € 9,90
per 1000 ml € 99,-

Vegan

Vegan

Babycare
De huid van onze kleintjes is nog zeer gevoelig, vandaar 
dat ze bijzonder milde en beschermende verzorgingspro-
ducten nodig heeft. Daarom hebben we bij de selectie van 
de inhoudsstoffen extra aandacht besteed aan de huid-
verdraagbaarheid en het behoud en de opbouw van de 
huidbarrière. 

In deze producten hebben we bewust afgezien van geur-
stoffen om de gevoelige huid te beschermen tegen mo-
gelijke problemen door de toename van allergieën. Huid-
verzorging van proWIN van het hoogste niveau voor onze 
kleintjes!

BabyBibby 
Ons babyslabbetje – perfecte helper in het 
alledaagse leven met een baby en onmis-
bare knoeibescherming voor uw kleintje.

€ 11,90

Vegan

Vegan

Het productlabel OEKO-TEX STANDAARD 100 certificeert de onschadelijkheid van textiel.  
Meer informatie over OEKO-TEX onder https://www.oeko-tex.com/en/

D21-2506
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youngtime Time to Clear
Softpeeling op basis van fruitzuur.  
Natuurlijk voorkomend fruitzuur ver-
wijdert oppervlakkige huidcellen en 
maakt zo het huidoppervlak glad.    
 
50 ml / € 23,90
per 1000 ml € 478,-

youngtime Time to Wash
Alcoholvrije wasgel voor de dagelijkse 
gezichtsreiniging van de jonge huid met 
opfris-effect. 

100 ml / € 21,90
per 1000 ml € 219,-

Vegan

Vegan

youngtime Time to Care
Lichte crème met basis lichtbescher-
mingsfactor. Deze zeer vetarme verzor-
ging is ideaal voor de onzuivere, licht 
vette huid.

50 ml / € 25,90
per 1000 ml € 518,-

Vegan

youngtime Time to Remove
Door zijn antimicrobiële en verzorgende 
bestanddelen reduceert de anti-acné gel 
de roodheid van puistjes en laat ze snel-
ler verdwijnen.

15 ml / € 14,90
per 1000 ml € 993,33

Vegan

Jongeren hebben vaak last van puistjes en irri-
taties in het gezicht, op de borst of rug. En dan 
komt deze verzorgingslijn goed van pas. Het zeer 
effectieve systeem voor de jeugdige probleem-
huid werd ontwikkeld door wetenschappers met 

jarenlange dermatologische ervaring. Alle pro-
ducten kenmerken zich door een goede huid-
verdraagbaarheid en zijn vrij van parabenen en 
kleurstoffen. 
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Echt jouw ding
Ook jongeren en jong volwassenen zonder probleemhuid hebben baat bij een goede, evenwichtige 
huidverzorging. Om tot een mooi resultaat te leiden, dient dit zo licht mogelijk en niet vet te zijn.     
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PROWIN YOUNG CLEAR 
Met dit luchtige, zachte reinigingsschuim voor de 
jonge of jong volwassen huid worden gezicht, hals 
en decolleté heerlijk zacht en poriëndiep gereinigd.

50 ml / € 24,90
per 1000 ml € 498,-

PROWIN YOUNG SMOOTH 
Deze ideaal verfrissende gezichtsverzorging geeft 
de jonge huid alles wat ze nodig heeft. Het mooie 
matterende effect zorgt voor een glansvrij en egaal 
uiterlijk.

50 ml / € 24,90
per 1000 ml € 498,-

PROWIN YOUNG BLACK MASK
Zuiverend gezichtsmasker en peeling met waarde-
volle plantaardige oliën, vochtinbrengende ingre-
diënten en actief kool – voor een gladdere huid die 
straalt van nieuwe frisheid.

50 ml / € 14,90
per 1000 ml € 298,-

PROWIN YOUNG LIP BALM
Verwennende lipbalsem met verzorgende jojoba- 
en ricinusolie. Laat een natuurlijke roze glans en 
een fruitige meloengeur op de lippen achter. 
 
4,8 g / € 8,90 

PROWIN YOUNG LIP SCRUB 
Zacht smeltende peeling op suikerbasis voor de 
gevoelige lippen. Met fruitige meloengeur.
 
10 ml / € 9,90 
per 1000 ml € 990,-

Vegan Vegan
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EXPRESSION Mascara Black
Deze mascara voegt veel natuurlijke plant- 
aardige stoffen en minerale kleurpigmenten aan 
uw wimpers toe voor kleur, volume en verzorging.

10 ml / € 14,90
per 1000 ml € 1490,-

Poederkwast
Handgemaakte kwast met mooie houten  
steel en voorzien van fijn synthetisch haar  
– ook ideaal geschikt voor allergiege- 
voelige of allergische mensen.   

€ 13,90

PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood
Natuurcosmetisch kajal oogpotlood voor 
mooie, expressieve ogen.

Black of Graphite 
per stuk 1,08 g / per stuk € 10,90 

Vegan

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare
Licht getinte dagcrème met verzorgende 
plantaardige oliën en op basis van natuur-
lijke aardetinten.

Apricot of Brunette
per stuk 30 ml / per stuk € 15,90 
per 1000 ml € 530,-

PROWIN EXPRESSION Loose Powder
Matterende, losse poeder voor een natuur- 
lijke, egale en frisse teint met een zachte  
geur.    
 
10 g / € 36,90
per 1000 g € 3690,-

Vegan

Vegan

PROWIN EXPRESSION  Make-up
Crèmige, natuurlijke cosmetische founda-
tion voor een mooie, gelijkmatige teint en 
een natuurlijke look. 

Apricot 
30 ml / € 24,90
per 1000 ml € 830,-

Vegan

Make-up kwastje
Het perfecte hulpmiddel voor het eenvoudig aan-
brengen van make-up. Met fijn synthetisch haar 
– ook ideaal voor mensen met een allergie.   
 
€ 13,90

Rougekwast
Door de schuine borstelharen kan de poeder 
rouge preciezer en makkelijker worden aange-
bracht. Met synthetisch haar – ook ideaal voor 
mensen met een allergie.

€ 13,90

PROWIN EXPRESSION Rouge
De natuurlijke cosmetische poederrouge 
benadrukt de gewenste gelaatstrekken en 
geeft een stralende teint. 

Violet         Peach
per stuk 6,5 g / per stuk € 21,90

Refill
per stuk 6,5 g / per stuk € 17,90

Brush Cleansing Pad
Kwasten-reinigingspad van siliconen voor een 
zachte en ongecompliceerde reiniging van uw 
cosmetica kwasten!

€ 2,90

Vegan

PROWIN EXPRESSION Compact Powder
De natuurlijke cosmetische compact poeder geeft 
uw huid een natuurlijk uitziende, matterende finish 
– voor een frisse en stralende teint! 

Apricot         
9 g / € 24,90 

Refill
9 g / € 19,90  

PROWIN EXPRESSION Eyebrow Gel
Natuurlijke cosmetische wenkbrauwgel 
met kleurpigmenten en praktische appli- 
cator voor het aanbrengen – voor natuur- 
lijk ogende, expressieve en prachtige 
wenkbrauwen!

Light Brown 
6 ml / € 18,90

Vegan
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Voor een bijzondere verschijning
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PROWIN EXPRESSION Lipgloss
De natuurlijke cosmetische receptuur laat 
een betoverende glans op de lippen achter en 
plakt niet. 

per stuk 7,4 ml / per stuk € 16,90 

Puntenslijper

€ 3,90

Face 'n' Eye Pads
Reinigingsdoekjes voor de dagelijkse, zachte reini-
ging. In de zin van duurzaamheid herbruikbaar en 
handig verpakt in een WASZAKJE van gerecycled 
polyester. 
 
10 stuks / € 29,90

PROWIN EXPRESSION Concealer
De zachte crèmige, natuurlijke cosmetische formule 
versmelt met de huid en camoufleert donkere krin-
gen, huidonzuiverheden en roodheid zonder dat het 
er kunstmatig uitziet.

Apricot   
7,4 ml / € 17,90

Vegan

PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover
De Eye Make-Up Remover verwijdert met zijn twee 
fasen-formule zelfs waterproof make-up op een mil-
de manier.
 
100 ml / € 19,90 
per 1000 ml € 199,-

Vegan

Lipkwastje
Voor het eenvoudig en hygiënisch 
aanbrengen van lippenstift. Syn-
thetische haartjes – ook geschikt 
voor mensen met een allergie.   
 
€ 7,90

PROWIN EXPRESSION Lipstick
Natuurcosmetische lippenstift met plantaardige oliën  
van gecontroleerd biologische landbouw – voor mooie,  
expressieve lippen met een zijdeachtige finish.

per stuk 4,5 g / per stuk € 24,90

Berry

Dahlia 

Rosewood

Berry 

Summerstar

PROWIN EXPRESSION   
Lipcontourpotlood
Natuurcosmetische receptuur voor een perfect 
opgemaakte lipcontour.

Rosewood 
1,14 g / € 14,90

Het productlabel OEKO-TEX STANDAARD 100 certificeert de 
onschadelijkheid van textiel. Meer informatie over 
OEKO-TEX onder https://www.oeko-tex.com/en/

Vegan

D21-2506
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Timeless Haute Couture
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Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

Reiniging

Serums - optionele intensieve verzorging

Time CLEAR WASHGEL – 's morgens en 's avonds
• Milde reinigingsgel met vochtinbrengende ingrediënten.
•  Breng een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan op het gezicht, de hals en het decolleté, masseer 

zachtjes in en spoel het af met schoon water.
•  Tip: een reinigingsproduct is onmisbaar bij de dagelijkse verzorging. Make-up, zweet en vuil moet niet 

alleen 's avonds na een lange dag van de huid worden gewassen, maar ook 's morgens is het essentieel 
om de huid te reinigen. 's Nachts vinden er regeneratieprocessen in onze huid plaats. Via de zweetklieren 
worden afvalstoffen uit de huid getransporteerd. Deze moeten 's morgens eerst van de huid verwijderd 
worden, inclusief overtollig talg en zweet, voordat de verzorging wordt aangebracht. 

100 ml / € 19,90
per 1000 ml € 199,-

Time FACE PEELING – 1 tot 2 keer per week
•  Peeling gel voor het losmaken van oppervlakkige huidschilfers.
• Maakt de huid glad en stimuleert de celvernieuwing.
•  Na reiniging met Time CLEAR WASHGEL een dun laagje op het gezicht aanbrengen en na ongeveer 15 

minuten afspoelen met schoon water. Vermijd contact met de oogcontour en slijmvliezen. Gelieve niet te 
gebruiken in geval van couperose of rosacea.

•  Tip: onze huid stoot tot 500 miljoen huidcellen af tijdens de celvernieuwingscyclus (ca. om de 28 dagen). 
De natuurlijke veroudering vertraagt deze cyclus en de dode huidcellen blijven langer op de huid zitten 
waardoor de teint er vaal en dof uit gaat zien. Creëer een huidverzorgingsroutine waarbij de peeling re-
gelmatig wordt toegepast, zoals in het weekend of tijdens een beautydag. 

30 ml / € 24,90
per 1000 ml € 830,-

Time TONIC – 's morgens en 's avonds
•  Zuiverend gezichtswater voor het verwijderen van de laatste make-up of vuilresten – om de huid optimaal 

voor te bereiden op de volgende verzorging.
•  Na voorafgaande reiniging met Time CLEAR WASHGEL op een reinigingsdoekje aanbrengen en over het 

gezicht, de hals en het decolleté wrijven. Vermijd de oogcontour.
•  Tip: de samenstelling van Time TONIC is een symbiose van zachte reiniging en vochtinbrengers. De huid 

is perfect voorbereid op de daaropvolgende verzorging.

100 ml / € 17,90
per 1000 ml € 179,-

Time FILL – 's morgens en/of 's avonds
• Vochtinbrengend serum met korte en lange keten hyaluronzuur.
•  Na de voorafgaande reiniging het serum aanbrengen op het gezicht, de hals en het decolleté. 

Gebruik het serum altijd vóór de huidverzorging.
•  Tip: in de loop van het natuurlijke verouderingsproces verliest de huid het vermogen om te voorkomen 

dat het vocht in het huidweefsel verdampt en om het vast te houden. Time FILL verhoogt het vochtgehalte 
van de huid en vermindert zo rimpels.

15 ml / € 45,90
per 1000 ml € 3060,-

Time BOOST – 's morgens en/of 's avonds
• Intensief regenererend serum.
•  Na de voorafgaande reiniging het serum aanbrengen op het gezicht, de hals en het decolleté.  

Gebruik het serum altijd vóór de huidverzorging.
• Tip: tijdens het natuurlijke verouderingsproces verliest de huid elasticiteit en stevigheid. Het BOOST-
   complex versnelt de natuurlijke vernieuwing van de huid en bevordert de lichaamseigen productie van  
   bindweefsel (collageen en elastine).

15 ml / € 45,90
per 1000 ml € 3060,-
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Time LIFT – 's morgens en/of 's avonds
• Oogrimpelserum tegen expressielijnen. 
•  Na de voorafgaande reiniging aanbrengen, dep een kleine hoeveelheid voorzichtig langs de oogcontour. Breng het 

serum altijd vóór de oogverzorging aan.
•  Tip: lachen, huilen, knipperen en dergelijke hebben direct effect op de gevoelige oogcontour. Het LIFT-complex 

werkt rechtstreeks in op de plaats waar de expressierimpels ontstaan.

15 ml / € 45,90
per 1000 ml € 3060,-

Time EYE CREAM – 's morgens en 's avonds
• Anti-aging verzorging speciaal voor de zeer dunne, gevoelige oogcontour.
• Ideaal geschikt als basis voor make-up.
•  Na de voorafgaande reiniging een kleine hoeveelheid zachtjes met uw ringvinger langs de oogcontouren indeppen.
•  Tip: de huid rond de ogen is ongeveer 4 keer dunner dan de rest van de gezichtshuid en heeft geen onderhuids 

vetweefsel. Daarom is er verzorging nodig die specifiek is afgestemd op deze behoeften. In vergelijking met de ge-
zichtshuid is de huid van de lippen ook erg dun. Time EYE CREAM is ook perfect voor de verzorging van de lippen.

20 ml / € 24,90
per 1000 ml € 1245,-

Time CREAM LIGHT – 's morgens en 's avonds 
• Lichte anti-aging gezichtsverzorging voor de vette, normale en gecombineerde huid.
• Na het reinigen gelijkmatig aanbrengen op gezicht, hals en decolleté.
•  Tip: vanaf de leeftijd van ongeveer 20 jaar begint de huid al langzaam te verouderen. Time CREAM LIGHT is de per-

fecte manier om kennis te maken met anti-aging. De lichte verzorging combineert belangrijke ingrediënten die de 
huid hydrateren, beschermen en voeden en de huidvernieuwing stimuleren. Ook perfect voor warme dagen wan-
neer rijke huidverzorging te zwaar is voor de huid.  

50 ml / € 34,90
per 1000 ml € 698,-

Time CREAM RICH – 's morgens en 's avonds 
• Rijke anti-aging gezichtsverzorging voor de droge en zeer droge huid.
• Na het reinigen gelijkmatig aanbrengen op het gezicht, de hals en het decolleté.
•  Tip: gedurende het natuurlijke verouderingsproces wordt de huid steeds veeleisender en heeft ze een rijkere ver-

zorging nodig. Time CREAM RICH heeft alle belangrijke anti-aging eigenschappen van Time CREAM LIGHT, maar is 
veel intensiever in zijn zorgkarakter. Ook perfect voor koude dagen, wanneer een lichte verzorging niet voldoende 
is.

50 ml / € 39,90
per 1000 ml € 798,-

Vegan

Vegan

Vegan

Refill 50 ml / € 34,90
per 1000 ml € 698,-

Basisverzorging

Vegan

Time EYE ROLL ON  – 's morgens, 's avonds en tussendoor
•  Verkoelende oogverzorging met opfris-effect en anti-aging werkstofcomplex REGU®-AGE.
•  Met licht cirkelende bewegingen op de oogcontour aanbrengen.
•  Tip: een vermoeide, gezwollen oogcontour ziet er niet mooi uit en voelt ook niet goed aan. De massage met de 

verkoelende kogel in combinatie met het anti-aging werkstofcomplex REGU®-AGE van soja- en rijstpeptiden  
stimuleert de microcirculatie van de huid. Rimpeltjes worden gereduceerd, zwellingen en wallen worden ver-
minderd. De gevoelige oogcontour wordt gehydrateerd en fris.

 
15 ml / € 18,90 
per 1000 ml € 1260,-

Ogen – optionele intense verzorging
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Masker - optionele intensieve verzorging
Vegan

Time INTENSE MASK – 's avonds en naar behoefte
• Rijke anti-aging gezichtsverzorging voor de droge en zeer droge huid.
•  Na de reiniging royaal aanbrengen op gezicht, hals en decolleté, zodat alles bedekt is met een dun wit laagje, on-

geveer 15 minuten laten intrekken en dan zachtjes inmasseren. Vermijd de huid rondom de ogen. Was het masker 
niet af.

•  Tip: verwen uzelf en uw huid af en toe met een extra portie verzorging. De huid is ons grootste orgaan en voert elke 
dag opnieuw een veelvoud aan taken uit, waarvan we ons in het dagelijks leven niet altijd bewust zijn. Tempera- 
tuurregeling, tastzin, beschermings- en herstelmechanismen en nog veel meer functies waarbij wij de huid kunnen 
ondersteunen. De inhoudsstoffen van Time INTENSE MASK revitaliseren en verbeteren de natuurlijke herstelpro-
cessen van de huid. Ze hydrateren, kalmeren, beschermen en verzorgen tegelijkertijd fluweelzacht.

50 ml / € 54,90
per 1000 ml € 1098,-

Refill 50 ml / € 49,90
per 1000 ml € 998,-
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Natuurlijk verzorgd!

GWNC refresh
• Verfrissend masker met algenextract voor alle huidtypes.
• Na de reiniging mesdik, d.w.z. iets dikker dan een crème, aanbrengen op gezicht, hals en decolleté 
en na een inwerktijd van 5-10 minuten afspoelen met schoon water. Vermijd contact met de oogcon-
tour en breng het masker alleen aan, masseer het niet in.
• Opmerking: weinig slaap, een te lage dagelijkse vloeistofinname, maar ook stress zijn onmiddellijk 
zichtbaar op onze huid. Ze ziet er moe, vaal en futloos uit en rimpeltjes worden beter zichtbaar. Hya-
luronzuur en glycerine hydrateren intensief. Het toegepaste algenextract maakt het weefsel strakker 
en heeft een gladmakend effect en mentyllactaat vitaliseert de huid. Voor zichtbare energie en vita-
liteit met een langdurig fris gevoel. 
• Tip: gun uzelf en uw huid eens een kleine adempauze. Beautyrituelen kunnen helpen om de pro-
ducten ook regelmatig te gebruiken.

50 ml / € 23,90 
per 1000 ml € 478,-

GWNC hydrocare
• Verfrissende fluïd voor alle huidtypes.
• Breng na de reiniging een pompje op de eerder afgedroogde huid van gezicht, hals en decolleté aan en 
klopt het zachtjes in. Breng de fluïd altijd vóór de verzorging aan. Vermijd contact met de oogcontour.
• Tip: de huid is ons grootste orgaan en voert elke dag weer een veelvoud aan taken uit, waarvan we ons 
niet altijd bewust zijn. Zo beschermt ze ons bv. tegen invloeden van buitenaf en hierdoor is ze een barrière 
voor de meest uiteenlopende stoffen. Rode Zonnehoed ondersteunt de beschermende functies van de huid 
en panthenol, glycerine en aloë vera zorgen voor intensieve hydratatie.
• Tip: door de licht antiseptische en porieverfijnende werking is het bij uitstek geschikt voor gebruik na het 
scheren. Dit maakt het een perfect unisex-product.

100 ml / € 22,90
per 1000 ml € 229,-

GWNC cleansingmilk
• Zachte reinigingsmelk voor de normale, droge en veeleisende huid.
• Breng 1-2 pompjes aan op het gezicht, verdeel het met cirkelende bewegingen zacht over het gezicht, de 
hals en het decolleté en was het daarna met schoon water af. De reinigingsmilk kan ook op een natte huid 
worden aangebracht. Het hecht dan niet zo goed en dient daarom direct verdeeld te worden.
• Tip: een reinigingsproduct is onmisbaar voor de dagelijkse verzorging. Make-up, zweet en vuil dient niet 
alleen 's avonds van de huid gewassen te worden, maar ook 's morgens is een grondige reiniging van de 
huid essentieel. 's Nachts vinden er in onze huid regeneratieprocessen plaats en worden afvalproducten 
afgevoerd via de zweetklieren. Die moeten 's morgens eerst van de huid worden verwijderd, inclusief over-
tollig talg en zweet, voordat de verzorging wordt aangebracht. 
• Tip: koppel de reiniging gewoon altijd aan het tandenpoetsen – dan vergeet je het niet.

100 ml / € 20,90
per 1000 ml € 209,-

Vegan

Vegan

Vegan
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GWNC softpeeling 
• Crèmige peeling met jojobawas kogeltjes.
• Na het reinigen met GWNC cleansingmilk, zacht met cirkelende bewegingen in de nog vochti-
ge huid masseren – ca. één minuut lang – en vervolgens met schoon water afspoelen. Vermijd 
contact met de oogcontour en slijmvliezen. Niet gebruiken bij couperose, rosacea of open ont-
stekingen (bv. bij acné). 
• Opmerking: tijdens de celvernieuwingscyclus stoot onze huid (ca. om de 28 dagen) tot wel 500 
miljoen dode huidcellen af die de teint er vaal en dof uit laten zien. Door de peeling worden de 
dode huidcellen voorzichtig verwijderd en wordt de doorbloeding van de huid gestimuleerd. Het 
resultaat is een rozige, gladde teint en de huid wordt zacht verzorgd door de sheabutter in het 
product.
• Tip: de peeling kan ook snel onder de douche worden gedaan.
 
50 ml / € 23,90 
per 1000 ml € 478,-

Vegan

Reinigingshandschoen voor gezicht en ogen
De ideale oplossing voor iedereen die de voorkeur geeft aan 
een praktische gezichtsreiniging met een handschoen.  
 
€ 11,90

Peelinghandschoen
Het extra dunne en opgeruwde textielmateriaal 
verfijnt en verlevendigt uw lichaamshuid. Uw 
huid wordt rozig en fris.
 
€ 13,90

Het productlabel OEKO-TEX STANDAARD 100 certificeert de onschadelijkheid van textiel.  
Meer informatie over OEKO-TEX onder https://www.oeko-tex.com/en/

D21-2506
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GWNC natural handcare
Deze handcrème trekt snel in en laat 
geen vettig gevoel op de huid achter 
en geeft waardevolle verzorging  
en bescherming aan belaste han-
den.
 
75 ml / € 18,90 
per 1000 ml € 252,-

GWNC nailcare oil
Nagelverzorging met kostbare plantaar-
dige oliën voor een natuurlijk mooi en 
verzorgd uiterlijk en prachtige glans.
 
10 ml / € 12,90 
per 1000 ml € 1290,-

GWNC lipcare
Beschermt uw lippen en maakt ze 
zacht en soepel.

4,8 g / € 8,90 

VeganVegan
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GWNC Verzorgingscapsules  
• „Schoonheidsparels“ – de zeer intensieve verzorgende huidbescherming.
• Verdeel na de reiniging de inhoud van een capsule over de eerder afgedroogde huid van 
gezicht, hals en decolleté. Omdat de inhoud van de capsules zo rijk is, is een aansluitende 
verzorgende crème niet nodig. Productresten op de handen kunnen ook op droge haar-
punten of op droge lichaamsdelen zoals ellebogen of knieën worden aangebracht. Vermijd 
contact met de oogcontour. De capsules zijn alleen bedoeld voor uitwending gebruik.
• Tip: de beschermende functies van onze huid zijn overdag in volle gang. Als we slapen, 
moet de huid dus regenereren en de vorming van nieuwe cellen stimuleren. De inhouds-
stoffen van de GWNC Verzorgingscapsules ondersteunen het regeneratieproces, tegelij-
kertijd houden ze onze huid soepel en verminderen ze rimpels. 
• Tip: de capsules zijn ook zeer geschikt als bescherming tegen de kou bij een langer ver-
blijf in de buitenlucht als het erg koud is. 

60 capsules / € 39,90 

Vegan

GWNC effectiveeyes
• Anti-aging oogverzorging voor de gevoelige huid rond de ogen.
• Ideaal geschikt als basis voor make-up.
• Klop na de reiniging een klein beetje product voorzichtig met de ringvinger langs de oogcontour. 
• Tip: de huid rond onze ogen is zeer dun. Ze heeft slechts een klein aantal talg- en zweetklieren en bloedvaten en onze 
mimiek maakt haar bijzonder kwetsbaar. Hierdoor kan er door het natuurlijke verouderingsproces snel vroegtijdige 
rimpelvorming zichtbaar worden in de losse weefselstructuur. Daarom staat of valt de dagelijkse verzorgingsroutine 
met een speciaal op deze gevoelige huid afgestemde oogverzorging.
• Tip: oogverzorging hoort niet in de ogen, maar alleen op de huid rondom de ogen. Het jukbeen kan als natuurlijke 
grens onder het oog worden gezien, boven het oog is dat het voorhoofdsbeen. Klop de crème zachtjes in rond deze 
botten. Door de plantaardige oliën en -vetten in het product verdeelt het zich vanzelf met behulp van onze lichaams-
warmte en mimiek.

50 ml / € 23,90
per 1000 ml € 478,-

GWNC 24/7 softcare
• Lichte 24-uurs gezichtsverzorging voor de normale huid.
• Verdeel het na de reiniging over de eerder afgedroogde huid van gezicht, hals en decolleté. Vermijd contact met de 
oogcontour.
• Tip: bescherming en verzorging samengebracht in een zachte textuur. Met natuurlijke vochtinbrengers, regenereren-
de, de weerstand van de huid verhogende en huidkalmerende inhoudsstoffen combineert het alles wat een normale 
huid nodig heeft. Bovendien is het perfect geschikt als eenvoudige verzorging voor iedereen die het zonder systemi-
sche verzorging wil doen en tevreden is met maar één verzorgingsproduct.

50 ml / € 23,90
per 1000 ml € 478,-

GWNC day & night intensive
• Intensieve anti-aging verzorging voor de droge en veeleisende huid.
• Verdeel het na de reiniging over de eerder afgedroogde huid van gezicht, hals en decolleté. Vermijd contact met de 
oogcontour.
• Tip: in de loop van de jaren wordt onze huid steeds droger en veeleisender, zodat de gebruikte verzorgingsproducten 
aangepast dienen te worden aan de behoeften. GWNC day & night intensive heeft alle beschermende componenten 
die al in de GWNC 24/7 softcare te vinden zijn, maar is veel intensiever. Met het extract van de Champagnedruif en het 
regenererende kruidencomplex wordt het anti-aging potentieel benadrukt.

50 ml / € 29,90
per 1000 ml € 598,-

Vegan
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GWNC bodyscrub
Zachte verzorging met een hoog aandeel tarwekiemolie en peeling-
deeltjes van zeezout en bamboe. Voor een zachte, gladde huid.

200 ml / € 39,90
per 1000 ml € 199,50

Refill 
200 ml / € 32,90
per 1000 ml € 164,50

GWNC softbalm Refill

200 ml / € 32,90
per 1000 ml € 164,50

Massagespin
Al glijdend over de huid geeft dit hulpje een aangenaam 
gevoel en helpt om te ontspannen. Voor een fijne pauze 
tussendoor. 

€ 5,90
 

GWNC softbalm
Intensieve lichaamsverzorging met plantaardige oliën uit 
gecontroleerd biologische teelt.

200 ml / € 39,90
per 1000 ml € 199,50

Vegan

Vegan

Vegan
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Massageroller
Zachte rubbernoppen voor een eenvoudi-
ge en snelle massage en een ontspannen 
resultaat.

€ 5,90

GWNC Voetverzorgingscrème
Deze crème met salie en rozemarijn helpt onze voe-
ten te verzorgen met natuurlijke plantaardige sub-
stanties. Het verfrist en desodoriseert.
 
150 ml / € 27,90 
per 1000 ml € 186,-

Vijl voor de voeten

€ 5,90   

GWNC body & massage  
Massage olie met amandel- en duindoornolie 
streelt uw lichaamshuid en laat u wegdromen.

100 ml / € 23,90
per 1000 ml € 239,-

Vegan

GWNC Voetbadzout  
Kristallijn steenzout met plantaardige extrac-
ten en -oliën voor volledig tevreden voeten. 
 
500 g / € 19,90 
per 1000 g € 39,80 

Vegan

Peelinghandschoen voor de voeten
Handschoen met ingewerkte peelingborstel- 
haren – voor poriëndiepe reiniging en mooie,  
gladde voeten.  
 
€ 14,90

31



ALOE VERA Lotion
Door de lichte textuur trekt deze lotion snel in de 
huid en geeft een aangenaam fris gevoel. Dit pro-
duct is met een aloë vera bladgel percentage van 
85 % en koolzaadolie speciaal ontwikkeld voor de 
normale tot vette lichaams- en gezichtshuid. 
 
150 ml / € 25,90 
per 1000 ml € 172,67

ALOE VERA Heat Lotion
Deze lotion biedt huidverzorging en tevens warmte 
en ontspanning. Met een aloë vera bladgel percen-
tage van 86 %.
 
150 ml / € 25,90 
per 1000 ml € 172,67

ALOE VERA Crème
Dankzij het grote aandeel plantaardige oliën met 
bijenwas wordt deze crème met name aanbevolen 
voor de droge en vetarme huid. Met een bladgel 
percentage van 70 % aloë vera en geselecteer-
de plantaardige werkzame stoffen.  
 
150 ml / € 25,90
per 1000 ml € 172,67

ALOE VERA Gel
Het zeer hoge aloë vera bladgel percentage 
(98 %) zorgt voor veel hydratatie en frisheid.  
De ALOE VERA Gel mag in geen enkel huishouden  
of sporttas ontbreken.
 
150 ml / € 21,90 
per 1000 ml € 146,-

Vegan

Vegan

IASC - deze 4 letters staan voor International 
Aloe Science Council. Dit is een vereniging van  
aloë vera-boeren, -grondstof leveranciers, -ver-
werkers en -fabrikanten, wetenschappers en artsen 
die zich bezig houdt met bepaalde kwaliteitscriteria 
van de aloë vera eindproducten en hun certificering. 
Alle producten met het IASC-keurmerk bewijzen dat 
de afzonderlijke stappen van de teelt tot en met het 
eindproduct gecontroleerd zijn door het IASC en dat 
ze voldoen aan de kwaliteitsstandaard van het IASC. 

Beslissende criteria hiervoor zijn het aloë vera blad-
gelpercentage in de producten, de bladgelkwaliteit, 
de verwerkingsmethoden en de hygiënerichtlijnen 
die nageleefd dienen te worden.

Het IASC keurmerk staat voor gecontroleerde aloë 
vera grondstoffen en de verwerking daarvan.  
Overtuig uzelf onder www.iasc.org of https://prow.in/
iasc !

ALOE VERA

Vegan

*1

*1 https://prow.in/iasc
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ALOE VERA Hair & Body Shampoo
Voor de dagelijkse, milde reiniging van lichaam en haar voor het hele  
gezin. Start de dag perfect met deze geurstofvrije waslotion  
met een aloë vera bladgel percentage van 50 %.   
 
300 ml / € 17,90
per 1000 ml € 59,67

Refill 
1000 ml / € 39,90

TANDENBORSTEL DENTALCARE SOFT-MEDIUM *  
Het innovatieve tandenborsteldesign werd ontwikkeld in 
samenwerking met een Duitse tandarts. De ideale bescher-
ming voor een duurzame en betrouwbare mondhygiëne.

per stuk € 6,50

ALOE VERA KINDERTANDPASTA  
Geschikt voor de dagelijkse gebitsverzor-
ging voor alle kinderen in de schoolgaande 
leeftijd. Ideaal bij een sterke fluorideintole-
rantie.

50 ml / € 5,90
per 1000 ml € 118,-

KINDERTANDENBORSTEL DENTALCARE SOFT
Voor de grondige, maar zachte reiniging van de zachte 
melktanden en van het gevoelige tandvlees van kinderen. 
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar tot de schoolgaande 
leeftijd.

per stuk € 6,50

ALOE VERA Tandpasta
Tand- en tandvleesverzorging met 
een bladgel percentage van 60 %, zon-
der fluoride. Voorkom ook de vor-
ming van tandplak en tandsteen op 
een natuurlijke en milde manier en 
bescherm uw tanden en tandvlees.  
 
100 ml / € 7,90
per 1000 ml € 79,-

ALOE VERA Deo Roll On
Deze parfum- en alcoholvrije deodorant met 83 % aloë 
vera bladgel, beschermt zowel dames als heren tegen 
onaangename transpiratiegeur en overmatig transpire-
ren. 
 
50 ml / € 13,90 
per 1000 ml € 278,-

ALOE VERA Gel Spray
De spray kan gemakkelijk en zonder direct 
huidcontact worden aangebracht. Een aloë 
vera bladgel-percentage van 99,5 % met een 
heerlijk verkoelende en hydraterende wer-
king – voor een huid die weldadig aanvoelt.  
 
30 ml / € 6,90 
per 1000 ml € 230,-

300 ml / € 21,90 

per 1000 ml € 73,-

Vegan Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

*   Met antibacteriële bescherming van de borstelharen door het zilver biocide.

groen

roze

blauw

roze

zwart  

turquoise

Toothbrush Cup
Porseleinen tandenborstel-
beker voor het opbergen van  
tandenborstels en tandpas-
ta.    
 
Grey of Ivory, per stuk € 9,90
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In ons snelle, hectische leven ontbreekt vaak de 
noodzakelijke balans tussen inspanning en ont-
spanning. We verwachten veel van ons lichaam en 
er wordt vaak het uiterste gevergd van onze na-
tuurlijke, lichaamseigen regulatiemogelijkheden. 
Voedingssupplementen zijn levensmiddelen en 
verzorgen ons lichaam met voedingsstoffen en an-
dere werkzame stoffen die de natuurlijke functies 
ondersteunen en versterken.

Goed verzorgd
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ALOE VERA Naturel
De oude volkeren wisten de gel uit de bladeren van de aloë 
vera plant reeds op waarde te schatten ter ondersteuning van 
een gezond lichaam en welzijn. We gebruiken voor onze ALOE 
VERA Naturel een zeer groot aandeel (99,6 %) zuivere bladgel in  
ACTIValoe kwaliteit uit gecontroleerde biologische teelt. Vanzelf-
sprekend is ALOE VERA Naturel IASC gecertificeerd.  
 
1000 ml / € 31,90

ALOE VERA Capsules
De smaakloze variant van onze ALOE VERA 
Naturel in capsulevorm. 
 
60 stuks / € 31,90

POWER4YOU
Onze POWER4YOU is een voedingssupplement op basis van gin-
seng-, gember- en guarana-extracten, met toegevoegde vitamine 
C. Het ondersteunt het lichaam met vitamine C ter vermindering 
van vermoeidheid, beschermt de cellen tegen oxidatieve stress 
en ondersteunt de normale functie van het zenuwstelstel en im-
muunsysteem.

10 ampullen à 10 ml / € 17,90
per 1000 ml € 179,-

Vegan

Vegan

Vegan

*1

*1 https://prow.in/iasc

*1
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PROWIN HAIR CRÈMESPOELING
De crèmespoeling verzorgt het haar 
na het wassen en maakt het voelbaar 
gladder en zachter.  
 
250 ml / € 10,90 
per 1000 ml € 43,60

PROWIN HAIR SHAMPOO
Shampoo met olijfbladextract en provita-
mine B5 voor de dagelijkse reiniging van 
alle haartypes.
 
250 ml / € 10,90 
per 1000 ml € 43,60

PROWIN HAIR MASKER
Deze intensieve verzorging 
dringt diep in het haar en 
maakt het heerlijk zacht en 
soepel. 
 
100 ml / € 10,90 
per 1000 ml € 109,- Vegan

Vegan

Vegan

Tot in de puntjes verwend
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Haartulband 
Ideaal om het haar snel en mild te drogen 
zonder het mechanisch droog te wrijven.

cyaan of grijs / per stuk € 26,90

PROWIN HAIR SHINING GLORY
Natuurlijke verzorgingsspray met additione-
le vochtinbrengers voor mooi en zijdezacht 
haar. De optimale verzorgende aanvulling op 
het dagelijkse haren wassen.
 

100 ml / € 16,90  
per 1000 ml € 169,-
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Met

gerecycled

materiaal

voor meer

duurzaamheid!

PROWIN HAIR HAAROLIE
Voor intensieve verzorging als pre-
wash haarmasker voor het haren 
wassen, na het haren wassen in 
het vochtige haar voor een mooie 
glans, in droog haar als styling fi-
nish & als verzorging van de haar-
punten ter voorkoming van split. 
 
100 ml / € 19,90 
per 1000 ml € 199,- Vegan

Haarborstel
De styling hulp voor 
alle haarlengtes!

€ 5,90  
Met

gerecycled

materiaal

voor meer

duurzaamheid!

Haarkam
Praktische haarkam met brede 
vertanding – ideaal voor het ont-
klitten, stylen en verdelen van uw 
haar!

€ 4,90  
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PROWIN HAIR COLOUR CRÈMESPOELING
Na het haren wassen ondersteunt deze crème- 
spoeling de bescherming van uw haar, de haar-
kleur en uw hoofdhuid met het natuurlijke  
colour-care-complex.
 
250 ml / € 13,90 
per 1000 ml € 55,60

PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOO
Shampoo met natuurlijk colour-repair- 
complex en panthenol. Ideaal voor gekleurd 
en/of ontkleurd haar (highlights).
 
250 ml / € 13,90 
per 1000 ml € 55,60

PROWIN HAIR HYDRO SHAMPOO
Door de unieke formule van de shampoo met vochtinbrengers  
wordt het haar intensief gehydrateerd. Met zwarte haver  
extract en kokoswater.
 
300 ml / € 16,90 
per 1000 ml € 56,33

Navulling
 
per stuk 900 ml / per stuk € 34,90
per 1000 ml € 38,78

PROWIN HAIR HYDRO CONDITIONER
Aanvullende verzorging na het haren was-
sen. De intensief verzorgende conditioner 
beschermt het haar tegen uitdrogen en 
zorgt dat het makkelijk doorkambaar wordt. 
Met zwarte haver extract en kokosolie.
 
300 ml / € 16,90 
per 1000 ml € 56,33

Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

PROWIN HAIR HYDRO MASK 
Intensief voedend haarmasker met 
waardevolle kokosolie en zwarte 
haver extract – voor sterk, soepel en 
gezond uitziend haar met een mooie, 
natuurlijke glans!
 
200 ml / € 19,90 
per 1000 ml € 99,50 Vegan
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PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN
Deze verzorging voor mannen trekt snel in en biedt uw huid alles wat ze nodig heeft: celbescherming, energie en rege-
neratie.

50 ml / € 29,90
per 1000 ml € 598,-

PROWIN MAX BEARD OIL
Zo mag uw baard gezien worden!  Met natuurlijke oliën voor een natuurlijk verzorgde baard – zonder vette film. 

50 ml / € 19,90
per 1000 ml € 398,-

PROWIN MAX BEARD COMB
Baardkam als styling assistent voor uw baard. Ook perfect om het baardhaar te ontwarren. 

€ 9,90

PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN
Deze scheergel is mild voor uw gezichtshuid zodat het glijden van het scheermes de huid niet onnodig belast. Na het 
aanbrengen verandert de gel in een crèmeachtig schuim dat zich gemakkelijk laat verdelen. Het Cellactive®-Men com-
plex versterkt de weerstand en de stressresistentie van de huid.

200 ml / € 19,90
per 1000 ml € 99,50

PROWIN MAX RAZOR FOR MEN 
Ergonomisch scheermes voor mannen met 6-voudig scheerblad, additionele trimmer en verzorgende gelstrips met 
aloë vera voor een grondige en milde scheerbeurt van de mannenhuid. 

€ 13,90

PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN 
3 vervangende scheermesjes (6-voudig 
scheermes + trimmer) voor de PROWIN MAX 
RAZOR FOR MEN 
 
3 stuks / € 11,90

Houder Scheermes   

€ 2,10

Vegan

Vegan

Vegan

Vegan

MAX All in One Showergel 
Een prikkelende, revitaliserende douchegel voor de actieve man. Reinigt de lichaamshuid en de haren grondig maar 
mild, maakt fris en revitaliseert.

200 ml / € 11,90 
per 1000 ml € 59,50
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PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCRÈME 
Kalmerende huidverzorging na het scheren. 

75 ml / € 19,90  
per 1000 ml € 265,33 Vegan

Voor mannen
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RAZOR FOR WOMEN 
Stijlvol scheermes met 4-voudig scheer-
blad dat zich moeiteloos aanpast aan de 
huidcontour. 

€ 13,90

RAZOR BLADES FOR WOMEN 
3 vervangende scheermesjes 
(4-voudig scheerblad)  voor de  
RAZOR FOR WOMEN.   
 
3 stuks / € 11,90

Glad en zacht
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Houder Scheermes
 
€ 2,10

AFTER SHAVE GELCRÈME
Kalmerende huidverzorging na het 
scheren.

75 ml / € 19,90
per 1000 ml € 265,33

SHAVING MOUSSE FOR WOMEN
Zacht scheerschuim met een speciaal
werkstofcomplex en zonnebloemolie.

150 ml / € 19,90
per 1000 ml € 132,67

Vegan

Vegan
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FOOTSAFE
Verkoelende gel voor de vaak en veel 
belaste voeten.

75 ml / € 17,90
per 1000 ml € 238,67

HANDSAFE
Handgel voor frisse en verzorg-
de handen zonder water.    

50 ml / € 12,90
per 1000 ml € 258,-

DUIVELSKLAUW
Weldadig verzorgende spray met een ver-
warmend en ontspannend effect, voor de 
lichaamsdelen van uw keuze.

75 ml / € 11,90
per 1000 ml € 158,67

Vegan

Vegan Vegan
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High Protection crème met
vitamine E-Pearls
Deze waterafstotende crème met vi-
tamine E-Pearls beschermt met zeer 
zuivere, uitstekend door de huid te 
verdragen paraffinum liquidum tegen 
uitdrogingsverschijnselen.

100 ml / € 22,90 
per 1000 ml € 229,-

Foam Dispenser 
Porseleinen schuimdispenser voor het 
opschuimen van vloeibare zeepconcen- 
traten.

Grey of Ivory, per stuk € 15,90

Soap Concentrate MATCHA
Vloeibaar zeepconcentraat met mat-
cha-extract voor de zachte reiniging 
van handen, gezicht en lichaan. De in-
houd is voldoende voor 16 vullingen 
van de Foam Dispenser.

480 ml / € 29,90 
per 1000 ml € 62,29

Hand MOUSSE
Zachte handverzorging met matcha-
extract, sheabutter en amandelolie 
voor soepele handen.

 
75 ml / € 14,90 
per 1000 ml € 198,67

Vegan

Vegan
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Golden TAN
Vochtinbrengende crème met bruiningsef-
fect – de gezondste manier om natuurlijk en 
gelijkmatig bruin te worden.
 
100 ml / € 22,90 
per 1000 ml € 229,-

Bronzer CONCENTRATE
Door enkele druppels van het Bronzer  
CONCENTRATE te vermengen met uw crème, 
tovert u een mooie zomerse teint tevoor-
schijn.

10 ml / € 24,90 
per 1000 ml € 2490,-

Vegan

Vegan

Natuurlijk bruin
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Parfumverstuiver
Klein, handig, licht
en elegant.

zwarte of
zilveren dop / per stuk € 14,90

PINK WIN
Eau de Parfum 

100 ml / € 29,90 
per 1000 ml € 299,-

BLUE WIN
Eau de Toilette 

100 ml / € 29,90
per 1000 ml € 299,-

IW ONE
Eau de Toilette

100 ml / € 29,90
per 1000 ml € 299,-

Only You
Eau de Parfum

100 ml / € 29,90
per 1000 ml € 299,-

Favoriete geuren

Vegan Vegan

VeganVegan
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GEMAKKELIJK NABESTELLEN
Shoppen en je tegelijkertijd lekker op de bank nestelen? Dat is geen 
probleem met onze natural wellness eindklantenshop.

Met een klik kunt u een duik nemen in de wereld van natural well-
ness.

-  Klik op prowin-wellness.net/nl en u bent al in de online shop.
-  U hoeft alleen maar uw premium klantencode in te voeren en dan 

kunt u naar hartenlust rondneuzen in onze productenwereld.

Heeft u nog geen premium klantencode? Dan helpt uw proWIN con-
sulent u graag verder.

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

UW PREMIUM KLANTENCODE: 

Eindklantenshop

ZO KOMT U IN
DE SHOP
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UW PREMIUM KLANTENCODE: 

Thymus Vulgaris  
Tijm of tuintijm is waarschijnlijk de bekendste soort van de groenblijvende halfheesters. Tijm is afkomstig 
van de lipbloemenfamilie en heeft een groeihoogte tot 40 cm. Met meer dan 200 soorten is het geslacht zeer 
opvallend en heeft, afhankelijk van de soort, witte, roze of paarse bloemen en kleine grijs-groene bladeren 
waarvan de vorm kan variëren naargelang de soort.

Tijm werd reeds in de oudheid al gewaardeerd als medicinaal kruid voor de luchtwegen of bij spijsverterings- 
klachten. De naam is afgeleid van het Griekse "thymiama", wat zoveel betekent als "wierook" Dit soort gebruik is helemaal 
niet zo vergezocht als je aan zijn intens aromatische geur denkt. 
In de Middeleeuwen namen monniken de inheemse planten uit het Middellandse Zeegebied mee over de Alpen en maakten 
geneesmiddelen uit hun extract. Ook Hildegard von Bingen maakte gebruik van hun genezende kracht. In het mondaine le-
ven daarentegen, had tijm in die tijd een meer symbolische betekenis voor de hofdames. Een bosje tijm vastgemaakt aan het 
borstschild, zou de uitverkoren ridder beschermen in het tournooi en hem moed en kracht geven. Dit gebruik stamt vermoe-
delijk van het Griekse woord "thymos", dat moed en kracht betekent. 

Vandaag de dag is tijm niet meer weg te denken uit de keuken of het medicijnkastje. De etherische olie die de plant vormt en 
zijn intensiteit die afhankelijk is van soort en locatie, wordt erkend voor het medicinaal gebruik bij ziekten van de bovenste 
luchtwegen zoals bv. bronchitis of kinkhoest. Het smakelijke, aromatische kruid verfijnt onder andere soepen, stoofschotels 
en sauzen en maakt vette gerechten lichter verteerbaar.
Ook in de cosmetica wordt gebruik gemaakt van de doorbloeding bevorderende en zuiverende eigenschappen van tijmolie 
(Thymus Vulgaris Oil). Zijn intense geur komt ons ook tegemoet als desodoriserende component in parfums en dergelijke. 

Het GWNC Voetbadzout bevat Thymus Vulgaris Oil.

Tocopherol
Dit begrip verenigt een verscheidenheid van vitamine E-vormen. Alpha-tocopherol is de bekendste en best 
onderzochte vorm. Daarom wordt het begrip vitamine E meestal in dit verband gebruikt. Het gaat in deze 
om een in vet oplosbare stof met antioxiderende werking. Antioxiderend betekent dat een chemisch proces 
dat plaatsvindt wordt vertraagd of voorkomen.

In 1922 werd er voor het eerst melding gemaakt van een vruchtbaarheids-, voortplantings- en antisterili-
teitsvitamine waarin het tot dan onbekende in vet oplosbare component dat nodig is voor de voortplanting, 
werd beschreven. In de daaropvolgende jaren werden deze componenten in de vorm van alpha-tocopherol uit verschillende 
plantaardige stoffen geïsoleerd en werd naast de reeds bekende vitaminen A, B, C en D, vermeld als vitamine E. In 1968 werd 
vitamine E door de Amerikaanse Food and Nutrition Board erkend als belangrijke voedingsstof.
Plantaardige oliën vormen een goede voedingsbron van vitamine E. Hier geldt de regel: hoe meer onverzadigde vetzuren 
de olie bevat, hoe hoger het gehalte vitamine E. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat het raffineren – dus 
het reinigen of veredelen van de olie, kan leiden tot het verlies van vitamine E. Maar ook noten, zaden of eieren bevatten de 
waardevolle vitamine, al is het dan in kleine hoeveelheden.

Het ontleent de aanduiding antisteriliteitsvitamine aan zijn functie bij het reguleren van de geslachtsklieren in het menselijk 
lichaam. Gebruikelijker is echter zijn functie als vitamine ter bescherming van de cellen. Het beschermt de lichaamscellen 
tegen de invloed van zogenaamde vrije radicalen. Dit zijn agressieve zuurstofverbindingen die de cellen kunnen vernietigen. 
Zo wordt het een waardevolle inhoudsstof in de cosmetica, want met name de celmembranen en cellen van de huid profi-
teren van zijn antioxidatieve werking bij vrije radicalen. Vitamine E helpt bovendien de oppervlaktestructuur van de huid te 
verbeteren en verhoogt het vermogen van de huid om vocht vast te houden. Ook agressieve verbindingen die worden veroor-
zaakt door UV-straling, worden in de epidermis afgevangen en zo wordt vroegtijdige huidveroudering voorkomen.

Tocopherol zit bv. in GWNC day & night intensive.

De provitamine TOCOPHERYL ACETATE, dat een verbinding maakt tussen vitamine E en azijnzuur, wordt vanwege zijn hogere 
stabiliteit ten aanzien van warmte en zuurstof en zijn langere houdbaarheid, graag gebruikt in cosmetische middelen. Met 
behulp van huideigen enzymen wordt de werkzame stof na opname omgezet in vitamine E en kan zijn antioxidatieve werking 
ontwikkelen. Het zit onder andere in de High Protection crème met vitamine E-Pearls.
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