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We kijken ernaar uit om met u en ons jaarmotto het jaar 2022 te beginnen.

proWIN – wij vormen de toekomst, is het thema dat ons de komende maanden zal vergezellen en dat de  

kern vormt van onze bedrijfsoriëntatie. De toekomst heeft een duurzame invloed op elk gebied.  

Of het nu om productontwikkeling of verdere productontwikkeling gaat – in elke fase staat een milieubewust  

portfolio centraal. Wij voelen ons verplicht om onze bijdrage te leveren, om u een duurzaam aanbod te kunnen bieden.  

Al decennia lang geeft proWIN ook vorm aan de toekomst van veel verkooppartners die hun droom van onafhankelijkheid  

waar kunnen maken en u goed adviseren met hun deskundigheid en bekwaamheid. 

Digitale ervaring – proWIN demonstraties van de toekomst

Ook op het gebied van demo-ervaring gaan we met grote 

stappen richting toekomst – al meer dan een jaar  

worden veel klanten geïnspireerd door de flexibiliteit en  

het gebruiksgemak van digitale proWIN demonstraties.

Wij verheugen ons op dit jaar en wensen  

u veel plezier met onze proWIN  

Start van het jaar shoppen catalogus 2022!

Van harte welkom  
bij de start van het jaar

2022

proWIN – wij vormen de toekomst
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Face 'n' Eye Pads 

10 cm rond, 10 stuks (€ 27,90)

€ 13,95

U bespaart € 13,95 

STONE TEX, 500 ml (€ 17,90 I 1000 ml / € 35,80 ) 

€ 8,95

U bespaart € 8,95 

(1000 ml / € 17,90) 

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

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 Snuffelmat 70 cm x 70 cm (€ 39,90)

€ 19,95

U bespaart € 19,95 

U bespaart

 50%

Waszakje  met gerecycled materiaal voor meer  duurzaamheid.
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SOFTCLEAN*, 250 ml (100 ml / € 2,76)

Waarde € 6,90

GLANCY, 250 ml (100 ml / € 2,36)

of

ECO GLANCY*, 250 ml (100 ml / € 2,36)

Waarde per stuk € 5,90

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 250 g (100 g / € 3,16)

Waarde € 7,90 

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 be-

stelt, u een klantengeschenk ontvangt? Voor gasten van een online 

demonstratie is het ontvangen van een klantengeschenk gekoppeld 

aan een minimale bestelwaarde van € 30.

Klantengeschenken

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. 
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ALOË VERA Tandpasta, 50 ml (100 ml / € 11,- )

Waarde € 5,50

best friends Snack 

HERT MET PEER, 70 g

best friends Snack 

HAAS MET GROENE THEE, 70 g

GWNC Verzorgingscapsules, 5 stuks

Waarde € 8,50

RABBIT ROSIE, 70 g 

High Protection crème, 20 ml (100 ml / € 39,50)

Waarde € 7,90 

LA LA LAMB, 70 g 

Klantengeschenken



Nieuwe kleur
2 x V7 LINE HERZILEIN MINI (per stuk € 16,90)

kleur naar keuze 

STENNEX*, 750 ml  (€ 8,90)

Waarde per set € 42,70
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Boekingsgeschenken

proWIN AIR PUMP, 300 ml (€ 12,90)

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

Waarde € 42,80 

GLANCY HERBAL*, 250 ml (€ 5,90)

MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)

KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

Waarde € 46,70 

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

U kunt van het boekingsgeschenk afzien en als alternatief ontvangt u hiervoor een tegoedbon ter waarde van € 30 die u kunt inwisselen op uw demonstratie.

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. 

 - Innovatieve schoonmaakborstel - onze "Herzilein" in mini-formaat
 - Effectieve reiniging van toiletten en urinoirs
 - Komt moeiteloos onder de rand
 - Praktisch in gebruik
 - Ergonomische greep

met
clip

antraciet-metallic/zwart

wit/zwart

wit/grijs
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Boekingsgeschenken

GWNC softbalm, 200 ml  

(100 ml / € 18,45)

Waarde € 36,90 

KLOEKE! KALKOEN, 400 g - VPE 6 (€ 18,90) 

best friends Voerlepel (€ 5,50)

Waarde € 24,40 

best friends Voerbak WOEF (€ 15,90) 

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

Waarde € 28,80 

Time LIFT, 15 ml  

(100 ml / € 299,33)

Waarde € 44,90 

Make-up kwastje (€ 12,90) 

PROWIN EXPRESSION Make-up, 30 ml (per stuk € 24,90) 

keuze uit de kleuren 

Apricot en Brunette

Waarde per set € 37,80

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

Voor
katten
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MICROSTANDAARD Handschoen 20 cm x 15 cm

Waarde € 23,90 

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

(1000 ml / € 27,87)

Waarde € 20,90 

Nieuwe kleur
MICROBORSTEL Handschoen 22 cm x 15 cm

Waarde € 24,90 

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

POWERCRÈME SOFT, 250 g (€ 15,90)

Waarde € 25,80 

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 suc-

cesgeschenk naar keuze (u kunt kiezen uit de aanbiedingen). Als er tijdens een demonstratie 3 andere, vaste demonstraties worden geboekt, ontvangt de 

gastvrouw/-heer een extra succesgeschenk.

Succesgeschenken

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. 
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Voor
katten

GWNC hydrocare, 100 ml

Waarde € 22,90 

Bronzer CONCENTRATE, 

10 ml (100 ml / € 249,-)

Waarde € 24,90 

PROWIN EXPRESSION Rouge, 6,5 g (100 g / € 336,92) 

keuze uit de kleuren Peach en Violet

Waarde per stuk € 21,90

Succesgeschenken

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

**Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.

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

best friends GEDROOGD RUNDVLEES, 200 g (€ 9,90)

Waarde € 20,80 

best friends BRUSHTEX (€ 10,90) 

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

Waarde € 17,80 



10

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. Bovendien is er vanaf € 600 omzet een extra korting 

van 10 % die u bv. kunt verrekenen met de bijbetaling van het speciale succesgeschenk. 

Speciale succesgeschenken

Voor 
gastvrouwen/

-heren

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife.

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

zilver of wit

proWIN PURE AIR MIX, 

4 x 100 ml (€ 29,90)

Waarde per set € 148,90 

Speciale prijs  
per set € 50,-

BONTE WAS 
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER*, 2,5 l (€ 57,90) 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 2,5 l (per stuk € 84,90) 

naar keuze ZERO A of LEMON B

Waarde per set € 142,80 

Speciale prijs per set € 40,- 

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

proWIN PURE AIR MIX, 

4 x 100 ml (€ 29,90)

Waarde € 188,90 

Speciale prijs  
€ 65,- 

STRALEND SCHOON WASGOED
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3*, 2,5 kg (€ 61,50) 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 2,5 l (per stuk € 84,90) 

naar keuze ZERO A of LEMON B

Waarde per set € 146,40

Speciale prijs per set € 42,- 

 A  A B  B
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NATUURLIJK LICHT VERZORGD
GWNC cleansingmilk, 100 ml (€ 20,90) 

GWNC 24/7 softcare, 50 ml (€ 23,90) 

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare, 30 ml (per stuk € 14,90) 

keuze uit de kleuren Apricot en Brunette

GWNC Verzorgingscapsules, 60 stuks (€ 37,90) 

Viltshopper mini - gratis 

Waarde per set € 97,60 

Speciale prijs per set € 25,- 

Viltshopper mini  met gerecycledmateriaal voor meer  duurzaamheid.

NATUURLIJK RIJK VERZORGD
GWNC cleansingmilk, 100 ml (€ 20,90) 

GWNC day & night intensive, 50 ml (€ 29,90) 

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare, 30 ml (per stuk € 14,90) 

keuze uit de kleuren Apricot en Brunette

GWNC Verzorgingscapsules, 60 stuks (€ 37,90) 

Viltshopper mini - gratis 

Waarde per set € 103,60

Speciale prijs per set € 27,- 

STRALENDE VERSCHIJNING 

PROWIN EXPRESSION Make-up, 30 ml (per stuk € 24,90) 

keuze uit de kleuren Apricot en Brunette

PROWIN EXPRESSION Concealer Apricot, 8 ml (€ 17,90) 

PROWIN EXPRESSION Loose Powder, 10 g (€ 34,90)

PROWIN EXPRESSION Lipcontourpotlood Rosewood, 1,14 g (€ 14,90)

PROWIN EXPRESSION Lipstick Rosewood, 4,5 g (€ 24,90)

Waarde per set € 117,50 

Speciale prijs per set € 35,- 

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

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

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

Waarde € 77,70

Speciale prijs € 26,-

VERWENPAKKET VOOR KATTEN 
CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 20,90) 

best friends Vachtverzorgingshandschoen (€ 12,90) 

ook verkrijgbaar voor linkshandigen 

EDEL! EEND, 85 g - VPE 16 (€ 25,60) 

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

Waarde € 72,30 

Speciale prijs € 26,-

VPE 
16
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Voor keukenliefde

POWERSET (3) 
Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm (€ 9,90)

POWERCRÈME SOFT, 250 g (€ 15,90)

LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm (€ 12,90)

SCHUIMWONDER 250 ml (€ 5,90) 

ORANGE POWER, 250 ml (€ 21,90)

UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)

ALLESKUNNER, 1000 ml (€ 27,90)

ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90) 

€ 89,90

U bespaart € 32,30 

Nieuw
LONDRY**** 50 cm x 70 cm (1)

€ 18,90

Nieuw
SHORDRY**** 50 cm x 70 cm (2)

€ 21,90

Set aanbeveling

OVEN- & GRILLREINIGER, 500 ml  

(1000 ml / € 57,80)

€ 28,90

****Zolang de voorraad strekt.

 - Sterke microvezel theedoek
 - Snel en moeiteloos afdrogen
 - Ideaal voor potten, pannen en groot serviesgoed
 - Zeer absorberend, ook geschikt als afdruipdoek
 - Streeploze en pluisvrije glans

 - Fijne microvezel theedoek
 - Snel en moeiteloos afdrogen
 - Ideaal voor servies en bestek
 - Streeploze en pluisvrije glans
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DOEKENSET KEUKEN PROFS HOOGGLANS (4)
MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)

KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

HOOGGLANSMAGIC 32  cm x 32  cm (€ 20,90)

€ 69,90

U bespaart € 15,70 

DOEKENSET KEUKEN PROFS NATURE (6)
MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)

KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 23,90)

NATURE 40 cm x 40 cm (€ 21,90)

€ 69,90

U bespaart € 16,70 

Nieuwe kleur
MICROBORSTEL

HANDSCHOEN (5)
22 cm x 15 cm

€ 24,90

 - Reinigigingshandschoen voor krasbestendige  
  oppervlakken
 - Zachte microvezel gecombineerd met abrasieve   

 borstelharen, nu ook in antraciet
 - Lost vastzittend vuil krachtig op
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Voor glanzende meubels

MEUBELVERZORGING (7)
OMA'S MEUBELWONDER, 200 ml (€ 22,90)

MICRO SOFT 35 cm x 40 cm (€ 15,50)

€ 31,90

U bespaart € 6,50 

HOUT- & LEERVERZORGING (8) 
SPEEDY (€ 19,50)

MICROPAD KATOEN (€ 10,50)

MET

VERZORGINGSBALSEM, 200 ml 

met sponsje Ø 80 mm (€ 12,50)

OF

COCOBALM, 200 ml 

met sponsje Ø 80 mm (€ 12,50)

per set € 37,50

 U bespaart per set € 5,-

Set aanbevelingen

NATURE 40 cm x 40 cm

€ 21,90

ZIJDEGLANS, 500 ml met sproeikop 

(1000 ml / € 65,80)

€ 32,90

 A

 B

 A

 B
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WINDOW WONDER (9) 
WINDOW 32 cm x 64 cm (€ 29,90)

WONDER 45 cm x 40 cm (€ 18,90)

Omverpakking WINDOW WONDER

€ 38,90

U bespaart € 9,90 

****Zolang de voorraad strekt.

VOETEN VEGEN (10)
DEURMAT 58 cm x 78 cm****

(€ 99,-)

€ 74,90 

U bespaart € 24,10 

ALLESKUNNER, 2000 ml 

(1000 ml / € 22,25)

€ 44,50

 Per verkochte ALLESKUNNER, 2000 ml 
 gaat € 1,- naar de proWIN stichting.

Favoriete producten
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Waszakje  met gerecycled materiaal voor meer  duurzaamheid.

Waszakje  met gerecycled materiaal voor meer  duurzaamheid.

Voor was sterren

OPBOUWSYSTEEM VOOR DE WAS MINI (11)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3* (eco waskrachtversterker), 500 g (€ 14,90)

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

Doseerbal, 150 ml (€ 1,30)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1* (eco basis wasmiddel), 500 ml (per stuk € 19,90) 

keuze uit ZERO A of LEMON B

per set € 27,90

U bespaart per set € 14,10

OPBOUWSYSTEEM VOOR DE WAS MEDIUM (12)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER* (eco functioneel wasmiddel), 750 ml (€ 20,90)

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

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

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

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

Doseerbal, 150 ml (€ 1,30)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1* (eco basis wasmiddel),  

500 ml (per stuk € 19,90) 

keuze uit ZERO A of LEMON B

per set € 56,90

U bespaart per set € 28,80

Set aanbeveling

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7* 

(eco vlekkenspray), 500 ml met sproeikop

(1000 ml / € 25,80)

€ 12,90

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife.

 A

 B

 B
 A
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TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1* (13) 
2,5 l (per stuk € 84,90 I 1000 ml / € 33,96)

keuze uit ZERO A of LEMON B

per stuk € 67,90

(1000 ml / € 27,16)

U bespaart € 17,-

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 
LAVENDER* (14) 

2,5 l (€ 57,90 I 1000 ml / € 23,16)

€ 46,30

(1000 ml / € 18,52)

U bespaart € 11,60 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3* (15) 

2,5 kg (€ 61,50 I 1000 g / € 24,60)

€ 49,20

(1000 g / € 19,68)

U bespaart € 12,30 

2 x TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5 (16)
100 ml (per stuk € 20,90) 

keuze uit FLOWERY A of HERBERY B 

(wasgeur)

€ 33,40

U bespaart € 8,40 

Set aanbevelingen

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4* 

(eco waterontharder), 325 g 

(1000 g / € 30,46)

€ 9,90

OSSENGALZEEP, 100 g

€ 2,50

MACHINE SYSTEEMVERZORGING,

500 ml (1000 ml / € 43,80)

€ 21,90

Mix it

 B

 A

 B

 A

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP  PAGINA 10
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Door op een goede manier de was te 
doen, kan het energie- en wasmiddel-
verbruik van de wasmachine aanzien-
lijk verminderd worden - dat bespaart 
stroom, water en uiteindelijk geld. Met 
de volgende wastips laten wij u zien 
hoe u uw wasgedrag kunt aanpassen 
en zo een waardevolle bijdrage kunt 
leveren aan de bescherming van het 
milieu.

Was voorsorteren
Sorteer uw textiel op witte, bonte en 
fijne was, op wol/zijde etc. Volg altijd 
de onderhoudsinstructies op de eti-
ketten van uw textiel.

Laad de wastrommel  
zo vol mogelijk
Was pas als u een volle lading was-
goed heeft verzameld - zo bespaart u 
elektriciteit en water.

Kies het juiste wasmiddel en let 
op de dosering
Pas de dosering aan de waterhardheid 
en de vuilheidsgraad van het textiel 
aan (instructie is te vinden op de ver-
pakking).

De juiste producten helpen om 
milieubewust te wassen
Met de producten uit ons proWIN Op-
bouwsysteem voor de was wordt u een 
wasgoed professional. 
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FLOWERY

Meer informatie over het
proWIN Opbouwsysteem voor  
de was vindt u in de clip.

- het proWIN Opbouwsysteem voor de was

MILIEUBEWUST WASSEN  
GEMAKKELIJK GEMAAKT

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4* TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5 Galzeep TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7*

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER* TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3*

Eco basis wasmiddel voor hand-  en machinewas. Voor 
een perfect wasresultaat en levendige kleuren. De zeer 
goede huidverdraagbaarheid van het product is derma-
tologisch bevestigd. 2 Varianten verkrijgbaar.

De ecologische waterontharder zonder 
toevoegingen is de ideale aanvulling in 
gebieden met hard tot zeer hard water. Het 
bindt storende stoffen tijdens het wassen 
en reduceert hierdoor de waterhardheid. 
De zeer goede huidverdraagbaarheid van 
het product is dermatologisch bevestigd.

Wasgeur om toe te voegen aan de was-
machine voor individuele parfumering 
van het textiel.  Vrij van declarabele aller-
gene geurstoffen. 2 Varianten verkrijgbaar.

Verwijdert diverse vlekken zoals vet-, 
bloed- of grasvlekken uit wit en kleurecht 
textiel. De beproefde formule met de  
natuurlijke actieve bestanddelen is opti-
maal geschikt voor gerichte voorbehan-
deling. 2 Varianten verkrijgbaar:

OSSENGALZEEP, vast
Klein en handig - ideaal voor onderweg

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID 
(vloeibaar): met praktische borstelappli-
cator - snel en eenvoudig in gebruik. De 
zeer goede huidverdraagbaarheid van het 
product is dermatologisch bevestigd.

De eco vlekkenspray voor snelle en ef-
fectieve vlekwijdering. Verwijdert hard-
nekkige bleekbare vlekken zoals fruit- en 
groentevlekken uit wit en kleurecht tex-
tiel.

Het eco functionele wasmiddel biedt een optimale 
was- en reinigingskracht speciaal voor sport- en func-
tionele kleding, alsmede microvezels. De zeer goede 
huidverdraagbaarheid van het product is dermatolo-
gisch bevestigd.

Het eco-gecertificeerde bleekmiddel op zuurstofbasis 
voor doelgerichte verwijdering van grauwsluier, bleek-
bare vlekken en sterke vervuiling – aan te bevelen voor 
witte en kleurvaste bonte was op 30 - 95°C. De zeer 
goede huidverdraagbaarheid van het product is der-
matologisch bevestigd.

ZERO: 
geurstofvrij 
- ideaal voor 
mensen met een
geurstof allergie

LEMON: 
met een subtiele 
citrusgeur

HERBERY

ECOCERT is één van de toonaangevende bedrijven  
op het gebied van de certificering van ecologische 

producten. Meer informatie vindt u onder:  
http://detergents.ECOCERT.com

NATURAL
DETERGENT

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife.
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Mix it

Voor familiemomenten

IK WIL MEER VITAMINE E (17)
High Protection crème, 20 ml (€ 7,90)

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

€ 21,90

U bespaart € 7,90 

4 x ALOË VERA Tandpasta (20)
100 ml (per stuk € 7,90)  

€ 25,30

U bespaart € 6,30 

VERZORGDE LIPPEN (19)
GWNC lipcare, 4,8 g (€ 8,90)

prowin sundays LIPBALM SPF 20, 4,8 g (€ 7,90)

2 stuks naar keuze

€ 11,90

MEER HUIDBESCHERMING (18)
3 x High Protection crème met vitamine E-Pearls, 100 ml

(per stuk € 21,90)

€ 49,50 
U bespaart € 16,20 

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

STRALENDE TANDEN (21)
ALOË VERA Tandpasta, 100 ml (€ 7,90)

MET

Tandenborstel DENTALCARE SOFT-MEDIUM* (per stuk € 5,90) 

kleur naar keuze

per set € 10,90

U bespaart per set € 2,90

groen

roze

zwart  

turquoise
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STRALENDE KINDERTANDEN (22)
ALOË VERA KINDERTANDPASTA, 50 ml (€ 5,50) 

MET
KINDERTANDENBORSTEL 

DENTALCARE SOFT (per stuk € 5,90) 

kleur naar keuze

per set € 8,50

U bespaart per set € 2,90

2 x ALOË VERA KINDERTANDPASTA (23)  
50 ml (per stuk € 5,50)  

€ 8,80

U bespaart € 2,20 

2 x ALOË VERA Hair & Body Shampoo (24)
300 ml (per stuk € 16,90) 

€ 27,-
U bespaart € 6,80 

blauw 

roze

2 x DUIVELSKLAUW (29) 
75 ml (per stuk € 11,90)  

€ 19,-
U bespaart € 4,80 

2 x ALOË VERA Heat Lotion (28) 

150 ml (per stuk € 22,90)  

€ 36,60

U bespaart € 9,20 

2 x POWER4YOU (27) 
10 x 10 ml (per pak € 16,90)  

€ 27,-
U bespaart € 6,80 

2 x ALOË VERA Capsules (26)
60 capsules (per pak € 29,90)  

€ 47,80

U bespaart € 12,-

2 x ALOË VERA Naturel (25) 

1000 ml (per stuk € 29,90)  

€ 47,80

U bespaart € 12,-
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Voor geluksmomenten

REINIGING EN NACHTVERZORGING (30)
GWNC cleansingmilk, 100 ml (€ 20,90) 

GWNC Verzorgingscapsules, 60 stuks (€ 37,90)

€ 46,90

U bespaart € 11,90 

NATUURLIJK LICHT GETINT (31)
GWNC 24/7 softcare, 50 ml (€ 23,90)

MET

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare Apricot, 30 ml (€ 14,90)

OF

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare Brunette, 30 ml (€ 14,90)

per set € 29,90

U bespaart per set € 8,90

NATUURLIJK RIJK GETINT (32)
GWNC day & night intensive, 50 ml (€ 29,90)

MET

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare Apricot, 30 ml (€ 14,90)

OF

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare Brunette, 30 ml (€ 14,90)

per set € 34,90

U bespaart per set € 9,90

Set aanbevelingen

Face 'n' Eye Pads 

10 cm rond, 10 stuks

€ 27,90

GWNC effectiveeyes, 50 ml

(100 ml / € 47,80) 

€ 23,90

 A

 A

 B

 B

 B

 B

Waszakje  met gerecycled materiaal voor meer  duurzaamheid.

EXTRA AANBIEDING; MEER DETAILS PAG. 3
 A

 A

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP  PAGINA 11
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Nieuw
PROWIN EXPRESSION  

Compact Powder Refill****, 9  g (35)
in de kleuren Apricot A en Brunette B

(100 g / € 221,11)

per stuk € 19,90

Highlight
GWNC effect skin serum, 30 ml 

(100 ml / € 116,33)

€ 34,90

 - Anti-aging serum met extract van de Champagne- 
 druif en regenererend kruidencomplex
 - Natuurlijke cosmetische receptuur
 - Verdeel na de reiniging een pompje over de voor- 

 af afgedroogde huid van gezicht, hals en decol- 
 leté. Vermijd contact met de oogcontour.
 - Door het natuurlijke verouderingsproces verliest  

 onze huid haar elasticiteit en vitaliteit.  
 Regeneratie processen vertragen en het vermo- 
 gen om vocht op te slaan in het huidweefsel  
 of te voorkomen dat het verdampt, wordt minder.  
 Hyaluronzuur en betaïne verzorgen de huid met  
 vocht, ectoïne voorkomt vroegtijdige celschade  
 en in combinatie met het kruidencomplex in het  
 product worden celvernieuwings processen  
 (regeneratie) ondersteund.
 - Het serum kan als enig verzorgingsproduct ge- 

 bruikt worden bij een vette tot normale huid,  
 maar ook op warme dagen. Bij een droge, veel- 
 eisende huid of tijdens een koeler jaargetijde  
 kan er daarna een extra verzorgingsproduct  
 gebruikt worden.

Nieuw
PROWIN EXPRESSION  

Compact Powder****, 9  g (34) 

in de kleuren Apricot A en Brunette B

(100 g / € 276,67)

per stuk  
€ 24,90

 - Natuurlijke cosmetische receptuur
 - Geeft een natuurlijk uitziende, matte finish
 - Kan alleen worden gebruikt, om bij te werken of om  

 make-up te fixeren
 - Met praktische refill in het belang van de duurzaamheid
 - In 2 kleurnuances

****Zolang de voorraad strekt.

Voor meer duurzaamheid!Navulsystemen be-schermen het milieu  en sparen de  portemonnee!

KWASTENSET (33)
Brush Case (€ 12,90)

Make-up kwastje (€ 12,90) 

Poederkwast (€ 12,90)

Rougekwast (€ 12,90)

Lipkwastje (€ 7,90)

€ 44,90

U bespaart € 14,60 

 A  A

 B

 B
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Nieuw
Brush Cleansing Pad**** (37)

€ 2,90

Nieuw
PROWIN EXPRESSION 

Eyebrow Gel**** (38) 
6 ml,  in de kleuren Light Brown A 
en Dark Brown B
(100 ml / € 298,33)

per stuk € 17,90 

 - Reinigingspad voor kwasten
 - Voor een zachte en ongecompliceerde reiniging  

 van uw cosmetica kwasten
 - Met praktische zuignap op de achterkant voor beves- 

 tiging aan de wastafel en voor een betere grip van de  
 reinigingspad

 - Natuurlijke cosmetische receptuur
 - Voor gedefinieerde, expressieve wenkbrauwen
 - De ingesloten kleurpigmenten vullen ongewenste  

 kale plekjes in de wenkbrauwen probleemloos op
 - Geltextuur brengt de wenkbrauwen in model
 - Afwasbaar
 - In 2 kleurnuances

Set aanbeveling

PROWIN EXPRESSION Rouge,  6,5 g

keuze uit de kleuren Peach en Violet

(100 g / € 336,92)

per stuk € 21,90

Ook verkrijgbaar als refill (100 g / € 275,38) 

per stuk € 17,90

Light Brown

Dark Brown

Peach

Violet

STRALENDE TEINT (36)
PROWIN EXPRESSION Loose Powder, 10 g (€ 34,90) 

PROWIN EXPRESSION Concealer Apricot, 8 ml (€ 17,90)

MET

PROWIN EXPRESSION Make-up Apricot, 30 ml (€ 24,90) 

OF

PROWIN EXPRESSION Make-up Brunette, 30 ml (€ 24,90) 

per set € 59,90

U bespaart per set € 17,80

 A

 B

 A  B

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

 A

 B

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP  PAGINA 11
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Mix it

Mix it

ONWEERSTAANBARE LIPPEN (39)
PROWIN EXPRESSION Lipcontourpotlood Rosewood, 1,14 g (€ 14,90)

PROWIN EXPRESSION Lipstick Rosewood, 4,5 g (€ 24,90)

Lipkwastje (€ 7,90)

€ 34,90

U bespaart € 12,80 

2 x PROWIN EXPRESSION Lipstick (40)
4,5 g (per stuk € 24,90)

keuze uit de kleuren  

Berry, Dahlia en Rosewood

€ 39,80

U bespaart € 10,- 

PROWIN EXPRESSION 

Kajal oogpotlood, 1,08 g

keuze uit de kleuren  

Black en Graphite

(100 g / € 916,67)

per stuk € 9,90

PROWIN EXPRESSION 

Mascara Black, 10 ml

(100 ml / € 149,-)

€ 14,90

2 x PROWIN EXPRESSION Lipgloss (41)
8 ml (per stuk € 16,90) 

keuze uit de kleuren  

Berry en Summerstar

€ 27,- 

U bespaart € 6,80

Set aanbevelingen

Face 'n' Eye Pads 

10 cm rond, 10 stuks

€ 27,90

Waszakje  met gerecycled materiaal voor meer  duurzaamheid.

EXTRA AANBIEDING; MEER DETAILS PAG. 3

Berry

Dahlia

Rosewood

Berry

Summerstar
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Lang, 
smal

gezicht

PROWIN EXPRESSION Rouge:
Welke manier van aanbrengen 
past bij u? 

Rond
gezicht

Ovaal
gezicht

Hoekig
gezicht
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– perfecte highlights voor uw gezicht
PROWIN EXPRESSION  

Make-up die bij u past geeft uw gezicht een frisse teint en zorgt voor stralende accenten. De producten van de  
PROWIN EXPRESSION lijn met hun natuurlijke cosmetische recepten geven u een natuurlijke mooie verschijning. 
Wij nemen het gebruik van twee producten onder de loep: de PROWIN EXPRESSION Rouge en de  
PROWIN EXPRESSION Concealer.

Comfortabel thuis shoppen  
– de natural wellness eindklantenshop

Wilt u met een klik een duik nemen in de wereld van natural wellness?  
Dat is geen probleem met onze eindklantenshop.

• Onder www.prowin-wellness.net/nl vindt u onze online-shop
• U hoeft alleen maar uw premium klantencode in te voeren en dan  
 kunt u naar hartenlust rondneuzen in de wereld van onze natural  
 wellness producten.

PROWIN EXPRESSION Rouge  
– geeft kleur en definieert de gezichtscontour

PROWIN EXPRESSION Concealer 
– hoge dekking zonder maskereffect

Met onze rouge accentueert u de wangen in een handomdraai en benadrukt u de 
contouren van uw gezicht optimaal. 

Het is erg belangrijk om nooit te veel product te gebruiken en het aangepast aan 
de vorm van het gezicht aan te brengen. Zo creëert u een natuurlijke frisse teint, 
brengt u stralende highlights aan en geeft u vorm aan uw gezichtscontrouren.

De PROWIN EXPRESSION Concealer dekt huidonregelmatigheden zoals 
roodheid, zwarte kringen en huidonzuiverheden optimaal en laat de teint er 
vlekkeloos uitzien. De lichte textuur versmelt zacht met uw huid en laat fijne 
lijntjes en rimpeltjes optisch naar de achtergrond verdwijnen. Met de  
volgende stappen bereikt u een optimaal resultaat met uw PROWIN  
EXPRESSION Concealer:

✔ Kies de kleur van de concealer één tint lichter dan uw make-up.

✔ Breng de concealer met behulp van de applicator aan op de te bedekken  
 huid.

✔ Deppend op de huid aanbrengen – niet wrijven, anders gaat het product 
 in huidplooitjes zitten.

✔ Bepaal de dekking heel eenvoudig met de hoeveelheid die u 
 gebruikt.

Heeft u nog geen premium klantencode? 
Dan helpt uw proWIN consulent u graag verder.Hier ga je naar de

natural wellness eindklantenshop



28

Voor hondenplezier

Nieuw
best friends

Traveller Bag**** (42)

€ 99,-

Nieuw
best friends Dogidoo**** (43)  

€ 8,90

PLAYTIME (44)
best friends Dogidoo (€ 8,90)

best friends Snackdummy (€ 8,90)

best friends Snack HAAS MET GROENE THEE, 70 g – gratis

€ 15,-
U bespaart € 2,80 

Nieuwe kleur
best friends Pootjesdoek**** (45) 

31 cm x 31 cm, grijs

€ 12,90

2 x best friends Pootjesdoek (46) 

31 cm x 31 cm (per stuk € 12,90)

€ 20,60

U bespaart € 5,20 

 - Stijlvolle, opvouwbare transporttas voor kleine honden en katten
 - Met uitneembaar ligkussen en opbergtas
 - Toegang vanaf de boven- of zijkant
 - Belastbaar tot ca. 8 kg
 - Afmeting:  H: 400  mm x B: 330  mm x D: 320  mm

 - Touwspeeltje voor honden
 - Robuust en duurzaam
 - Van 100 % gerecycled katoen

****Zolang de voorraad strekt.
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ZACHTE VACHT (47A)
best friends Vachtverzorgingsdoek 40 cm x 80 cm (€ 29,90)

€ 24,90

U bespaart € 5,- 

ZACHTE VACHT (47B)
best friends Vachtverzorgingsdoek 100 cm x 80 cm (€ 39,90)

€ 32,90

U bespaart € 7,- 

ZACHTE VACHT (47C)
best friends Vachtverzorgingsdoek pocket****, 55 cm x 42 cm 

(€ 24,90)

€ 19,90

U bespaart € 5,- 

WARM INGEPAKT S (48A)
best friends Hondenbadjas grijs, maat S (€ 39,90)

€ 32,90

U bespaart € 7,- 

WARM INGEPAKT M (48B)
best friends Hondenbadjas grijs, maat M (€ 44,90)

€ 36,90

U bespaart € 8,- 

WARM INGEPAKT L (48C)
best friends Hondenbadjas grijs, maat L (€ 54,90)

€ 41,90

U bespaart € 13,- 

****Zolang de voorraad strekt.
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Voor genieters

VACHTVERZORGING DELUXE (49A)
best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16,90)

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

best friends Vachtverzorgingshandschoen (€ 12,90)

€ 34,90

U bespaart € 9,80 

VACHTVERZORGING DELUXE (49B)
best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16,90)

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

best friends Vachtverzorgingshandschoen 

voor linkshandigen (€ 12,90)

€ 34,90

U bespaart € 9,80 

TASTE IT! 200 g (50)
 6 x KALF MET ZOETE AARDAPPELEN, 200 g  

(€ 13,90 | 1000 g / € 11,58)

€ 11,90

U bespaart € 2,- 

(1000 g / € 9,92)

TASTE IT! 800 g (51)
6 x RUND MET APPEL EN BOSBESSEN, 800 g 

(€ 26,90 | 1000 g / € 5,60)

€ 24,90

U bespaart € 2,- 

(1000 g / € 5,19)

SNACK-SET VOOR HONDEN (52) 
best friends GEDROOGD RUNDVLEES, 200 g (€ 9,90)

best friends Snack KALKOEN MET POMPOEN, 150 g (€ 6,90)  

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

€ 17,90

U bespaart € 3,80 

****Zolang de voorraad strekt.
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CHICKEN PARTY (54)
5 x GEVOGELTE MET GROENTE, 2,5 kg (per stuk € 19,90)

€ 79,-
U bespaart € 20,50 

GOURMET MIX (53)
2 x RUND MET AARDAPPELEN, 2,5 kg (€ 17,90)

2 x LAM MET RIJST, 2,5 kg (€ 17,90)

2 x EEND MET MAÏS, 2,5 kg (€ 17,90)

€ 85,-
U bespaart € 22,40 

Charity
best friends Voerlepel

€ 5,50

2 x best friends Snack  
HERT MET PEER (55),  

150 g (per zakje € 6,90)

€ 11,-
U bespaart € 2,80 

Per verkochte best friends Voerlepel 
gaat er € 1,- naar de proWIN pro nature stichting
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Voor kattengeluk

Nieuw
best friends cat pad(*)**** (56)
60 cm x 45 cm  

€ 29,90

KITTY’S HOME (57)
best friends cat pad 60 cm x 45 cm (€ 29,90)

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

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

€ 45,50

U bespaart € 9,20 

SNACKBOX VOOR KATTEN (58)
best friends DUCK MINIS, 150 g (€ 6,90)

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

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

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

€ 19,90

U bespaart € 6,30 

 - Praktische kattenbakmat 
 - De honingraatstructuur vangt kattenbakvulling direct bij de kattenbak op
 - Waterdicht en gemakkelijk schoon te maken
 - Met antislip coating

*Waarschijnlijk verkrijgbaar vanaf eind januari 2022. I ****Zolang de voorraad strekt. 
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Nieuw
FISH'N'FUNKY**** (59)
1,2 kg (1 kg / € 17,42)

€ 20,90

GOURMET MENU KITTY (61)
GRANDIOOS! GEVOGELTE, 85 g - VPE 16 (€ 25,60)

LEKKER! LAM, 85 g - VPE 16 (€ 25,60)

CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 19,90)

best friends Voerbak KITTY - gratis

€ 67,90

U bespaart € 3,20 

 - Super premium droogvoer voor volwassen katten
 - Rijk aan verse zalm
 - 100% monoproteïne
 - Graanvrij

KATTEN TRIO (60)
CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 20,90)

FISH'N'FUNKY, 1,2 kg (€ 20,90)

RABBIT ROSIE, 1,2 kg (€ 20,90)

€ 52,90

U bespaart € 9,80 

VPE 16 VPE 16

****Zolang de voorraad strekt.
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Waarom zijn ingrediënten die vrij 
zijn van microplastic belangrijk?
De plastic deeltjes kunnen schade 
aanrichten – daarom dient voorkomen 
te worden dat (micro)plastic in het  
milieu en in onze zeeën terechtkomt.

Gezondheidsbescherming voor uw 
viervoeter
Er is al microplastic teruggevonden in 
diverse organismen zoals zoogdieren, 
weekdieren, insecten etc. en zo vindt 
het, door bv. de consumptie van vis en 
schelpdieren, zijn weg weer terug naar 
ons – en naar onze viervoeters. Dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor de 
gezondheid, daarom zijn microplastic-
vrije producten zo belangrijk. 

proWIN geeft het positieve voorbeeld 
– onze verzorgingsproducten uit het 
best friends standaardassortiment 
zijn vrij van microplastic en werden 
bekroond met het FLUSTIX keurmerk. 
Zodra nieuwe producten worden  
opgenomen in het standaard assorti-
ment, worden ze ook gecertificeerd. 

FLUSTIX.COMCONTENT FREE 
FROM 

MICROPLASTICS

CONTENU DU 
PRODUIT SANS 

MICROPLASTIQUE

NO PLASTICS

D
IN
CE
RT
CO

.D
E/
PL
AS
TI
KF
RE
I

FP
M
00
00
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Het duurzaamheidslabel FLUSTIX garandeert een productinhoud zonder microplastic.  
Zo konden we de duurzame oriëntatie van proWIN nogmaals onderstrepen - deze keer bij onze  
best friends verzorgingsproducten. 

In het belang van de duurzaamheid worden 
vanaf nu ook de verpakkingen van onze best 
friends verzorgingsproducten omgezet in 
duurzame materialen.  
proWIN best friends – garandeert de beste 
kwaliteit voor uw viervoeter.

– het FLUSTIX keurmerk

NU OOK VOOR best friends  
VERZORGINGSPRODUCTEN

best friends SHAMPOO best friends CARE SPRAYbest friends POOTJESBALSEM

best friends VACHTGLANSSPRAY best friends ARNIKA VITALSPRAY

Zachte vachtreiniging, huidverzachtend en verzorgend, 
de toegepaste canola olie heeft een licht terugvetten-
de werking.
Toepassing: breng na het bevochtigen van de vacht 
een kleine hoeveelheid op de handpalmen aan en 
masseer het in de hondenvacht. Daarna zorgvuldig 
uitspoelen. Tip: voor een sterkere schuimvorming in-
masseren met onze Vachtverzorgingshandschoen.

Milde verzorgende en reinigende spray, ideaal voor  
de reiniging van ogen en oren, kalmerend en bescher-
mend.
Toepassing: ideaal in combinatie met onze Ver-
zorgingsdoek. Breng twee spraytjes CARE SPRAY  
op de Verzorgingsdoek aan en breng het daarna op 
de gewenste plek aan. Niet gebruiken op slijmvliezen. 

Milde verzorging van de poten, huidverzachtend en be-
schermend voor soepele voetzolen.
Toepassing: voor en na de wandeling een kleine hoe-
veelheid op de schone voetzolen aanbrengen en in-
masseren. Maak de poten van tevoren schoon met onze 
Pootjesdoek. Bijzonder geschikt in het natte en koude 
seizoen.

Mooie vachtglans zonder te plakken, vergemakkelijkt 
het kammen, milde receptuur.
Toepassing: onverdund op de vacht sprayen en daarna 
uitkammen. Alleen aanbrengen op vachtdragende 
lichaamsdelen. Ideaal in combinatie met onze Vacht-
verzorgingshandschoen.

Weldadige verzorgingsspray, zorgt voor aangename  
ontspanning bij stress of overmatige fysieke activiteit. 
Toepassing: onverdund op de gewenste lichaamsdelen 
van de hond sprayen of aanbrengen met onze Verzor-
gingsdoek. Ideaal na de training, een wandeling of na 
overmatige fysieke inspanning.



Bij ons beginnen is heel eenvoudig. 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.nl

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

Artikelnr.: 90.403.52.40

proWIN Winter GmbH                   
Zeppelinstraße 8                           
66557 Illingen                                
GERMANY
+49 (0) 68 25 / 9 20 10                  
info@prowin.net
www.prowin.net                             

proWIN Nederland B.V.                                     
Robert Schumandomein 2 / begane grond      
6229 ES Maastricht                                                     
NETHERLANDS                                                   
+31 (0) 4 37 90 11 15                                                                                 
info@prowin.nl                              
www.prowin.nl

proWIN Belgium 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.

De catalogus is gemaakt van  
100% gerecycled papier.

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

NATURAL
DETERGENT


