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Zomer 2022
Heeft u ook zò n zin in de zomer? We kunnen bijna niet meer wachten – eindelijk weer op pad met onze familie en vrienden en dan 

de zonnestralen voelen op onze huid. Niet alleen de natuur is in topvorm – ook ons lichaam en ons equipment moeten goed in vorm 

zijn. Wat is belangrijk in deze periode? We laten het u zien!

Zomergevoel? Wij zorgen ervoor: met sensationele producten wordt uw auto blinkend schoon, zowel van binnen als van buiten. Ook 

onze andere helpers uit de Symbiontische Reinigung maken van u de stralende ster op elk tuinfeest en van elk uitstapje. Gaat u graag 

met de caravan op reis? Super – want ook daar hebben we veel tips voor.

Op de pagina's 12 – 23 nemen we u mee in de wereld van de Symbiontische Reinigung.

Ons lichaam staat voor een grote uitdaging – de zomerzon is een grote belasting voor onze huid. Wat er nodig is, is een zachte, 

sensitive verzorging voor lichaam, huid en haar om het hoofd koel te houden als het er heet aan toe gaat.

Bekijk voor inspiratie pagina's 24 – 35 hoe onze producten uit het natural wellness productbereik u daarbij ondersteunen.

Onze viervoeters zijn blij dat het warmer wordt en het weer tijd is om erop uit te gaan – ze verheugen zich al op de outdoor avonturen 

met ons. In het warmste jaargetijde moet er echter met een paar dingen rekening worden gehouden.

U vindt onze best friends producten op de pagina's 36 – 43, die mogen bij zomerse uitstapjes absoluut niet ontbreken. 

Bovendien hebben we tips en zelfs een recept voor uw beste vriend samengesteld.

Met proWIN mag de zomer komen – wij zorgen voor zin in zon, natuur en een fijne tijd. Goed om te weten: uw proWIN consulent staat 

met raad en daad voor u klaar bij alles over het thema zomer, zodat u ontspannen en met een goed gevoel kunt genieten van de 

langste dagen van het jaar 2022.

Wij wensen u veel plezier met onze actuele catalogus!

proWIN – wij vormen de toekomst

– geniet van de zon met proWIN



3

ORANGE POWER, 250 ml (€ 21,90)

€ 10,95

U bespaart € 10,95 

(1000 ml / € 43,80)

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 krijgt de gastvrouw/-heer bij drie demo-boekingen 

een succesgeschenk.

of
Elke aanwezige gast bij een proWIN-demo heeft per demo-bestelwaarde 

van € 99 (bruto) de mogelijkheid om één van de volgende producten

aan te schaffen voor de helft van de prijs (vanaf een demo-bestelwaarde 

per klant van € 198 twee producten etc.).

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

€ 14,95

U bespaart € 14,95 

(1 m² / € 46,72)

Soap Concentrate MATCHA, 480 ml (€ 27,90)

PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

Foam Dispenser (per stuk € 15,90)

keuze uit de kleuren

Grey, Ivory of Matcha****

per set € 34,35

U bespaart per set € 34,35

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

****Zolang de voorraad strekt.

Gastenactie

U bespaart

 50 %
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KRISTAL MINI pocket

Waarde € 8,90

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER*, 125 ml

Waarde € 5,90 

(1000 ml / € 47,20) 

GLANCY HERBAL*, 250 ml

Waarde € 5,90 

(1000 ml / € 23,60)

 

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-demon-

stratie en u toch voor meer dan € 30 proWIN producten bestelt, u een 

klantengeschenk ontvangt? Voor gasten van een online demonstratie 

is het ontvangen van een klantengeschenk gekoppeld aan een mini-

male bestelwaarde van € 30.

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert

*

*

Klantengeschenken
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ALOE VERA Gel Spray, 30 ml

Waarde € 6,50 

(1000 ml / € 216,67)

FISH'N'FUNKY, 70 g

PROWIN HAIR HYDRO SHAMPOO, 100 ml

OF

PROWIN HAIR HYDRO CONDITIONER, 100 ml

Waarde per stuk € 6,90 

(1000 ml / € 69,-)

best friends ZOMER KAUWBOT Pina Colada, 12 cm, 1 stuk **** 

AFTER SHAVE GELCRÈME, 20 ml

Waarde € 5,90 

(1000 ml / € 295,-) 

best friends PUPPY- EN SENIOR KAUWBOT 12 cm, 1 stuk **** 

 

**Gecertificeerd door IASC https://prow.in/iasc ****Zolang de voorraad strekt.

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

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

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 ml

keuze uit ZERO A of LEMON B (per stuk € 19,90)

Waarde per set € 47,70 

TOILET REINIGING
COPPA** 25 cm x 25 cm (€ 13,90)

ACTIVE ORANGE, 1000 g (€ 29,90)

Waarde € 43,80 

BESCHERMING & VERZORGING
High Protection crème, 20 ml (€ 7,90)

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

GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 23,90)

Waarde € 53,70 

SMART LINE
SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER met telescoopsteel (€ 34,50)

MICROPAD LANGFLOR (€ 10,50)

Waarde € 45,- 

Reeds voor het boeken van een proWIN demonstratie of een proWIN online-demo ontvangt u een boekingsgeschenk 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. | https://prow.in/ecocert **Deze doek bevat koperionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. 

A  B* *

**

Boekingsgeschenken
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best friends Duo Voerbak voor op reis 

Waarde € 25,90 

best friends cooling mat 50 cm x 65 cm****

Waarde € 26,90

(1 m² / € 82,77) 

CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 20,90)

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

Waarde € 28,40 

HAARVERZORGING HYDRO
Haartulband cyaan (€ 25,90)

PROWIN HAIR HYDRO MASK, 200 ml (€ 19,90)

Waarde € 45,80

Time FILL, 15 ml 

Waarde € 44,90

(1000 ml / € 2993,33)

HAARVERZORGING INTENSIEF
Haartulband grijs (€ 25,90)

2 x PROWIN HAIR MASKER, 100 ml (per stuk € 9,90)

Waarde € 45,70  

****Zolang de voorraad strekt.
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SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm

Waarde € 23,90 

(1 m² / € 149,38)

ORANGE POWER PLUS, 500 ml 

Waarde € 27,90 

(1000 ml / € 55,80)

2 x LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm (per stuk € 12,90)

in de kleuren cyaan en grijs

Waarde € 25,80 

Voor een demonstratie omzet tussen de € 400 en € 599 ontvangt 

u als gastvrouw/-heer van een proWIN live-demo of een proWIN 

online-demo een extra succesgeschenk naar keuze (u kunt kie-

zen uit de volgende aanbiedingen). Als er tijdens een demonstra-

tie 3 andere vaste demo-boekingen gemaakt worden, ontvangt de 

gastvrouw/-heer een extra succesgeschenk.

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren
Succesgeschenken
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prowin sundays SUNSPRAY SPF 30, 150 ml

Waarde € 19,90 

(1000 ml / € 132,67)

Soft Bodyhandschoen

Waarde € 20,90 

best friends Vachtverzorgingshandschoen (€ 12,90) 

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

Waarde € 19,80 

best friends Trainee Bag**** (€ 11,90) 

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

Waarde € 18,80 

GWNC body & massage, 100 ml

Waarde € 22,90

(1000 ml / € 229,-) 

*https://prow.in/reef-friendly ****Zolang de voorraad strekt.

*
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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. Voor de demo-omzet boven de € 600 krijgt u bovendien

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

Speciale succesgeschenken

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert

AFWASWONDER
GLANCY LEMON*, 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)

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

Waarde € 86,40

Speciale prijs  

€ 21,-

AUTO INTERIEUR REINIGING
STONE TEX, 500 ml (€ 17,90) 

ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90)

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

WINDOW 32 cm x 64 cm (€ 29,90)

WONDER 45 cm x 40 cm (€ 18,90)

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

FLUFFY Handschoen 27 cm x 13 cm (€ 15,90)

V7 LINE BRUSHTEX (€ 10,90)

Waarde € 144,20

Speciale prijs  

€ 43,-

*
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RAZOR FOR WOMEN
RAZOR FOR WOMEN (€ 12,90) 

RAZOR BLADES FOR WOMEN, 3 stuks (€ 9,90) 

SHAVING MOUSSE FOR WOMEN, 150 ml (€ 18,90) 

AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18,90)

Waarde € 60,60

Speciale prijs € 16,-

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

ALOE VERA Gel, 150 ml (€ 20,90) 

ALOE VERA Heat Lotion, 150 ml (€ 22,90) 

Massageroller (€ 5,50)

Waarde € 66,20

Speciale prijs € 15,-

RAZOR FOR MEN 

PROWIN MAX RAZOR FOR MEN (€ 12,90)

PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN, 3 stuks (€ 9,90)

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

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

Waarde € 59,60

Speciale prijs € 16,-

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

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

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

CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 20,90) 

Waarde € 70,60

Speciale prijs € 33,-

TRAVEL IN STYLE 
best friends Traveller Bag 

Waarde € 99,- 

Speciale prijs € 45,-

**Gecertificeerd door IASC https://prow.in/iasc

** ** **
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Voor individualisten

OPBOUWSYSTEEM VOOR DE WAS MINI (1)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3*, 500 g (€ 14,90)

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

Doseerbal, 150 ml (€ 1,30)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 ml

keuze uit ZERO A of LEMON B (per stuk € 19,90)

per set € 27,90

U bespaart per set € 14,10 

WASTRIO BASIS (3)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 ml

keuze uit ZERO of LEMON (per stuk € 19,90)

per set € 44,90

U bespaart per set € 14,80 

WASTRIO FUNCTIONEEL (2)
keuze uit

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No.2 LAVENDER*, 750 ml (€ 20,90)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5, 100 ml

FLOWERY, HERBERY of GARDEN DREAM**** (per stuk € 20,90)

per set € 47,90

U bespaart per set € 14,80

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert ****Zolang de voorraad strekt.

Mix it
3 x

Mix it
3 x

Met gerecycledmateriaal voor meerduurzaamheid

A  B

*

*

* *

* *

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 6
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Nieuw 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE WHITE, 1,2 kg (5)

€ 24,90

(1000 g / € 20,75) 

 - Compact waspoeder voor stralend witte was
 - Zeer effectief tegen vlekken bij een minimale gebruikshoeveelheid
 - Aangename frisse geur met noten van citrus en lavendel
 - Huidverdraagbaarheid dermatologisch bevestigd
 - Ecologisch gecertificeerd (EU ecolabel)
 - Voldoende voor ca. 33 wasbeurten met een gemiddeld gebruik van 35 ml

Ecocert is een organisatie voor de certificering van ecolo-
gische of biologische producten. De basisprincipes van de 
norm zijn de bescherming van de aarde en haar natuurlijke 
grondstoffen, beschermen en informeren van consumen-
ten en de vermindering van onnodig afval en afvalwater. 
ECOCERT test onder andere was- en reinigingsmiddelen. 
Enkele producten uit het Symbiontische Reinigung-seg-
ment dragen het ECOCERT-keurmerk.

Verdere informatie vindt u onder: 
http://detergents.ECOCERT.com/en

NATURAL
DETERGENT

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert ****Zolang de voorraad strekt.

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 2,5 l (6) (per stuk € 84,90) (1000 ml / € 33,96) 

keuze uit ZERO A of LEMON B

per stuk € 67,90

(1000 ml / € 27,16)

U bespaart per stuk € 17,- 

Nieuwe geur
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5 GARDEN DREAM, 100 ml **** (4)

€ 20,90

(1000 ml / € 209,-)

 - Voor het individuele parfumeren van uw wasgoed
 - Frisse zomergeur met lichte houtnoten
 - Zuinig concentraat
 -  Vrij van declarabele allergene geurstoffen

A
 B*

*

*

%
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HAPPY TOILET (8)
ACTIVE ORANGE, 1000 g (€ 29,90)

STENNEX*, 750 ml A of 

STENNEX LEMONGRAS*,****, 750 ml B (per stuk € 8,90)

V7 LINE HERZILEIN (€ 45,90)

keuze uit antraciet metallic/zwart, 

antraciet/wit transparant,

wit/zwart

of wit/grijs 

per set € 72,90

U bespaart per set € 11,80

Limited edition 
STENNEX LEMONGRAS*,****, 750 ml (7)
(1000 ml / € 11,87) 

€ 8,90

 - Chloorvrije toiletreiniger
 - Gelformule voor perfecte hechting
 - 100 % natuurlijke inhoudsstoffen
 - Gelimiteerde geur editie met de natuurlijke frisheid van citroengras in bio-kwaliteit
 - Ecologisch gecertificeerd (ECOCERT)

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert ****Zolang de voorraad strekt.

*

*

Voor frisse-lucht-fans

 A  B

*

Flacon gemaakt van
94 % gerecycled materiaal



15*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert **Deze doek bevat koperionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. ****Zolang de voorraad strekt.  

TOILET REINIGINGSSET (9)
ACTIVE ORANGE, 1000 g (€ 29,90)

KEUZE UIT

STENNEX*, 750 ml A of 

STENNEX LEMONGRAS*,****, 750 ml B (per stuk € 8,90) 

per set € 29,90

U bespaart per set € 8,90

TOILET REINIGING (10)
ACTIVE ORANGE, 1000 g (€ 29,90)

COPPA** 40 cm x 40 cm (€ 19,90)

KEUZE UIT

STENNEX*, 750 ml A of 

STENNEX LEMONGRAS*,****, 750 ml B (per stuk € 8,90) 

per set € 44,90

U bespaart per set € 13,80

TOILETBRIL & DEKSEL (11)
CREAMEX SOFT, 250 g (€ 15,90)

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

COPPA** 40 cm x 40 cm (€ 19,90) 

€ 34,90

U bespaart € 10,80 

* * * *

 A  A B  B



GLANCY, 5 l (13) (per stuk € 44,90)

(1000 ml / € 8,98)

KEUZE UIT

CLASSIC, HERBAL* of ECO*

per stuk € 35,90

(1000 ml / € 7,18)

 U bespaart per stuk € 9,-

*

16 *Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert  ****Zolang de voorraad strekt. 

SPIK EN SPAN (14)
ORANGE POWER, 250 ml (€ 21,90)

CREAMEX SOFT, 250 g (€ 15,90)

UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 21,90)

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

KRISTAL 50 cm x 70 cm (€ 20,90)

€ 77,90

U bespaart € 12,60 

Nieuw formaat
Duo Pad HURRICANE 20 cm x 20 cm**** (15)

€ 14,90

(1m² / € 372,50)

 - Afwaspad met duo-effect
 - Grotere versie voor grotere taken
 - Hoog absorptievermogen
 - Sterk vuiloplossend vermogen

AFWASMAGIE (12)
GLANCY LEMON*, 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)

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

€ 67,90

U bespaart € 18,50 

*

Voor outdoor-koks

KOPEN OF KRIJGEN 
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 10

%



17*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert **Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.

IK WIL MEER VITAMINE E (18)
High Protection crème, 20 ml (€ 7,90)

High Protection crème met vitamine E-Pearls, 

100 ml (€ 21,90)

€ 21,90

U bespaart € 7,90 

3 x HIGH PROTECTION CRÈME MET VITAMINE E-PEARLS, (19)
100 ml (per stuk € 21,90)

€ 43,80

U bespaart € 21,90 
3 halen,

2 betalen

BBQ REINIGING (16)
Kwast 45 mm x 170 mm (€ 2,90)

STRONG** 40 cm x 40 cm (€ 15,90)

KEUZE UIT

OVEN- & GRILLREINIGER, 500 ml A 

of BURNEX*, 500 ml B (per stuk € 28,90) 

per set € 39,90

U bespaart per set € 7,80 

A  B

*

Eerst barbecuen en afwassen, daarna verzorgen

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 6

3 x MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (17)  
(per stuk € 19,90)

KEUZE UIT groene of grijze rand

€ 39,80

U bespaart € 19,90 

3 halen,
2 betalen
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MEUBELVERZORGING (20)
OMA'S MEUBELWONDER, 200 ml (€ 22,90)

MICRO SOFT 35 cm x 40 cm (€ 15,50)

€ 28,90

U bespaart € 9,50 

HOUT- & LEERVERZORGING (22)
NATURE 40 cm x 40 cm (€ 21,90)

KEUZE UIT

CAREBALM, 200 ml A of COCOBALM****, 200 ml B (per stuk € 11,50)

per set € 27,90

U bespaart per set € 5,50

ZIJDEACHTIGE VERZEGELING (21)
ZIJDEGLANS, 500 ml met sproeikop (€ 32,90)

MICRO SOFT 35 cm x 40 cm (€ 15,50)

€ 39,90

U bespaart € 8,50 

A  B

Voor verzorgingsprofs

****Zolang de voorraad strekt.
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RAMEN- & COCKPIT DOEKENSET (24)
HOOGGLANSMAGIC, 32 cm x 32  cm (€ 20,90)

FLUFFY Handschoen 27 cm x 13 cm (€ 15,90)

WINDOW 32 cm x 64 cm (€ 29,90)

WONDER 45 cm x 40 cm (€ 18,90)

€ 64,90

U bespaart € 20,70 

SCHONE BEKLEDING (23)
STONE TEX, 500 ml (€ 17,90)

ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90) 

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

V7 LINE BRUSHTEX (€ 10,90)

€ 45,90

U bespaart € 12,70 

Voor autovrienden

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 10
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Nieuw
AUTOKÖNNER*,****, 1000 ml (25)

€ 24,90

Nieuw
OMNIFOAM****, 1,5 l (26)
exclusieve
introductieprijs t /m 
10 oktober 2022 

€ 29,90

i.p.v. € 34,90

 - Universeel autoreinigingsconcentraat
 -  Geschikt voor interieur- en exterieurreiniging en ook voor de ruitensproeierinstallatie
 - pH-neutrale formule met lakbescherming
 - Met fruitig kruidige geur
 - Ecologisch gecertificeerd (ECOCERT)

 - Drukpomp sproeier voor het maken van schuim
 - Voor het opschuimen van de ALLESKUNNER, CLEANERGY & AUTOKÖNNER
 - Met instelbare schuimdikte door verschillende opzetstukken
 - Moeiteloze, doelgerichte toepassing van onze producten
 - Uitlijning opzetstukken is horizontaal en verticaal instelbaar
 - Optimaal voor grotere oppervlakken
 - Ombouw mogelijk naar gewone drukpomp sproeier zonder schuimvorming

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert ****Zolang de voorraad strekt.

BLINKENDE BAK (27)

AUTOKÖNNER*,****, 1000 ml (€ 24,90)

SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm (€ 30,90)

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

€ 64,90

U bespaart € 15,80 

*

**

Voor glansexperts

Flacon gemaakt van
98 % gerecycled materiaal



21**Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken. 

VELGENGLANS STRONG (28)
WHEEL SHINE, 750 ml (€ 19,90)

STRONG** 40 cm x 40 cm (€ 15,90)

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

€ 49,90

U bespaart € 10,80 

POLIJSTEN (30)
MICROPAD POLISH & CLEAN (€ 10,50)

POLISH & CLEAN 40 cm x 40 cm (€ 16,90)

CARPOLISH, 250 ml

KEUZE UIT

SOFT A of STRONG B (per stuk 15,90)

per set € 29,90

U bespaart per set € 13,40

VELGENGLANS DUO PAD STRONG (29)
WHEEL SHINE, 750 ml (€ 19,90)

Duo Pad STRONG** 15 cm x 20 cm (€ 10,50)

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

€ 44,90

U bespaart € 10,40 

VERZEGELEN (31)
CAR WAX HARD, 150 ml (€ 49,90)

WAX 40 cm x 40 cm (€ 16,90)

€ 54,90

U bespaart € 11,90 

A
 B



Nieuw
Handwash Paste, 200 ml**** (32)

€ 16,90

(1000 ml / € 84,50)

 - Handwaspasta met puimsteenpoeder en walnoot-peeling  
	 voor	het	verwijderen	van	hardnekkig	vuil
 - Bovendien verzorgt kokosolie de overbelaste handen
 - Met de frisse, sprankelende geur van limoen, basilicum & cederhout 

****Zolang de voorraad strekt.

Klik hier voor de blog post
over het onderwerp stacaravan
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AUTOKÖNNER*, 1000 ml
Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. https://prow.in/ecocert
Het universele autoreinigingsconcentraat voor interieur en exterieur maakt alle auto oppervlakken vrij van straatvuil, insecten en andere zware vervuiling. De 
pH-neutrale formule spaart de lak en heeft een fruitig kruidige geur. Bij temperaturen boven nul ook geschikt voor de ruitensproeierinstallatie (mengsel 1:10).
Voor het schoonmaken van de buitenkant is onze AUTOKÖNNER ideaal te gebruiken in onze OMNIFOAM drukpomp sproeier (mengsel 1:20). Houdt altijd rekening 
met het reinigingsadvies van de fabrikant van uw te reinigen voorwerpen – test in geval van twijfel de materiaalverdraagbaarheid op een niet zichtbare plek.   

WHEEL SHINE, 750 ml
zuurvrije velgenreiniger
- Reinigt en zorgt voor glans in één handeling
-  Voor alle licht metalen- en stalen velgen, verchroom-

de en gepolijste velgen – niet gebruiken op hete 
velgen   v 

POLISH & CLEAN 40 cm x 40 cm
auto-verzorgingsdoek voor een perfecte finish
- Zacht voor oppervlakken
- Ondersteunt het resultaat van het polijstmiddel
- Moeiteloze verwijdering van productresten
- Voor gevoelige autolak oppervlakken

CARPOLISH STRONG, 250 ml 
en de lak blinkt als nieuw
- Maakt glanzend en frist de kleur op
- Verwijdert vuilresten en teervlekken 
-  Verzorgende componenten beschermen de laklaag
-  Voor reeds doffe en sterk verweerde gekleurde en 

metallic lak – niet op ongelakt kunststof

WAX 40 cm x 40 cm
verzorgingsdoek voor de 
nabehandeling bij het waxen
-  Zachte microvezeldoek voor voorzichtig afvegen
-  Neemt waxresten op en laat een schitterende, lang-

durige glans achter

LANGFLOR HANDSCHOEN 22 cm x 16 cm
reinigingshandschoen voor gestructureerde oppervlakken
- Perfecte dieptereiniging dankzij de hoge pool
- Hoge vuil- en wateropname capaciteit

CARPOLISH SOFT, 250 ml 
in een mum van tijd als nieuw
- Maakt glanzend en frist de kleur op
- De kleinste oneffenheden worden verwijderd 
-  Verzorgende componenten beschermen de laklaag
-  Voor zo goed als nieuwe en licht verweerde gekleur-

de en metallic lak – niet op ongelakte kunststof 

CAR WAX HARD, 150 ml
lakbescherming met langdurige werking
- Verzegelt de gereinigde oppervlakken 
- Beschermt langdurig tegen weersinvloeden
-  Voor gepolijste gekleurde en metallic lak – niet op 

ongelakte kunststof

MICROPAD POLISH & CLEAN
applicatiepad voor auto polijstmiddelen
-  Maakt snel en zorgvuldig aanbrengen van de polijst- 

middelen mogelijk
-  Beste resultaat door het cirkelvormig aan te bren-

gen op aaneengesloten lakoppervlakken
- Voor gekleurde en metallic lak

– proWIN zorgt dat het glanzend en schoon wordt
AUTOFANS OPGELET

In de zomer zijn mensen graag buiten – waarom dan niet een paar uurtjes besteden aan het 

blinkend schoon boenen van uw auto? Wij hebben de juiste producten voor u verzameld.

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert

*
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SCHUIMIG (35)
2 STUKS NAAR KEUZE
Soap Concentrate DYNAMIC****, 480 ml (€ 27,90)

Soap Concentrate WHITE PASSION****, 480 ml (€ 27,90)

Soap Concentrate MATCHA, 480 ml (€ 27,90)

per set € 39,90

U bespaart per set € 15,90

ZIJDEZACHT (36)
BeeSOAP, 100 g (€ 5,90)

PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

Soap Dish (per stuk € 9,90)

KEUZE UIT de kleuren Grey of Ivory

per set € 32,90

U bespaart per set € 7,80

LUCHTIG (34)
Soap Concentrate MATCHA, 480 ml (€ 27,90)

PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

Foam Dispenser (per stuk € 15,90)

KEUZE UIT de kleuren Grey, Ivory of Matcha****

per set € 54,90

U bespaart per set € 13,80

Limited edition
Soap Concentrate DYNAMIC****, 

€ 27,90

(1000 ml / € 58,13)

 - Mild vloeibaar zeepconcentraat met sheabutter
 - Voor de zachte en milde reiniging van de handen, het gezicht en het lichaam
 - Met frisse geurnoten van gember en rozemarijn
 - Voor verdund gebruik met water in onze Foam Dispenser
 - Inhoud voldoende voor 16 vullingen van de Foam Dispenser

****Zolang de voorraad strekt. 

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

Per verkochte 
PROSEA CRÈME 
en BeeSOAP gaat 
er € 1,- per stuk 
naar de proWIN pro 
nature stichting.

Mix it
2 x

Voor feel-good momenten

480 ml (33)
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HANDEN & VOETEN (39)
GWNC Voetbadzout, 150 g (€ 7,90)

GWNC body & massage, 100 ml (€ 22,90)

GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

GWNC natural handcare, 75 ml (€ 17,90)

€ 48,90

U bespaart € 12,30 

VERFRISSEND (40)
3 STUKS NAAR KEUZE
HANDSAFE, 50 ml (€ 11,90)

FOOTSAFE, 75 ml (€ 17,90)

per set € 29,90

NAGELS & HANDEN (37)
GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

GWNC natural handcare, 75 ml (€ 17,90)

€ 24,90

U bespaart € 5,50 

NAGELOLIE & VERZORGING (38)
GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,50)

PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 24,90)

€ 29,90

U bespaart € 7,50 

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

Mix it
3 x



26

2 x SUNDAYS Sunlotion SPF 20, 200 ml (41)
 (per stuk € 21,90) 

€ 35,-
U bespaart € 8,80 

2 x SUNDAYS Sunlotion SPF 30, 200 ml (42) 
(per stuk € 22,90)

€ 36,60

U bespaart € 9,20 

2 x SUNDAYS Sunspray SPF 30, 150 ml (per stuk € 19,90) (43)
OF

2 x SUNDAYS Sunlotion Sensitive SPF 50+, 100 ml (per stuk € 19,90) (44)
OF

2 x SUNDAYS Sunstick SPF 50, 15 g (per stuk € 19,90) (45)

per set € 31,80

 U bespaart per set € 8,-

* *

*

Voor zonaanbidders
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Limited edition
SUNDAYS After Sun Shampoo****, 200 ml (46)

€ 16,90

(1000 ml / € 84,50)

2 x SUNDAYS After Sun Showergel, 200 ml (47)  

(per stuk € 11,90)

€ 19,-
U bespaart € 4,80 

2 x SUNDAYS After Sun Lotion, 200 ml (48)  

(per stuk € 19,90)

€ 31,80

U bespaart € 8,-

 - Regenererende shampoo na het zonnebaden
 - Geselecteerde tensiden maken het haar zacht vrij van zand, zout- en 

 chloorresten
 - 2-in-1 shampoo en crèmespoeling – voor een betere doorkambaarheid
 - Met de aangename SUNDAYS-geur

****Zolang de voorraad strekt. 

Reef friendly: vanaf 2021 zijn zonnebrandcrèmes met oxybenzone & octinoxaat verboden op Hawaii. Het vermoeden 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 "conform de Hawaïaanse Koraal Wet". In de nieuwe receptuur zien we bovendien af van het gebruik van 
octocryleen dat eveneens bekritiseerd wordt vanwege het beschadigen van koraalriffen – de koraal-vriendelijkheid van onze producten werd 
in een onafhankelijk laboratorium getest en bevestigd. Natuurlijk kunt u blijven vertrouwen op de bewezen proWIN kwaliteit. 
*https://prow.in/reef-friendly
Bescherm uzelf, uw huid en het milieu.
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SHAVE (51)
2 STUKS NAAR KEUZE
SHAVING MOUSSE FOR WOMEN, 150 ml (€ 18,90)

AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18,90)

per set € 29,90

U bespaart per set € 7,90

4 x RAZOR BLADES, 3 stuks (52) 

(per pak € 9,90)

NAAR KEUZE voor dames of heren

per set € 31,70

U bespaart per set € 7,90

RAZOR & SHAVE (49)
SHAVING MOUSSE FOR WOMEN, 150 ml (€ 18,90)

RAZOR FOR WOMEN (€ 12,90)

RAZOR BLADES FOR WOMEN, 3 stuks (€ 9,90)

AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18,90)

€ 47,90

U bespaart € 12,70 

RAZOR (50)
SHAVING MOUSSE FOR WOMEN, 150 ml (€ 18,90)

RAZOR FOR WOMEN (€ 12,90)

AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 18,90)

€ 39,90

U bespaart € 10,80 

Mix it
2 x

4 x

Voor een gladde huid

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 11
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29****Zolang de voorraad strekt.

AQUA SENSES (56)
3 STUKS NAAR KEUZE
Showergel AQUA SENSES, 200 ml (€ 11,90)

Bodygel AQUA SENSES, 200 ml (€ 13,90)

per set € 27,90

2 x GWNC hydrocare, 100 ml (53) 

(per stuk € 22,90)

€ 36,60

U bespaart € 9,20 

Mix it
3 x

Limited edition
Showergel AQUA SENSES****, 200 ml (54)

€ 11,90

(1000 ml / € 59,50)

Limited edition
Bodygel AQUA SENSES****, 200 ml (55)

€ 13,90

(1000 ml / € 69,50)

 - Verfrissende douchegel voor de dagelijkse reiniging
 - Zachte schuimende formule met een extra frisse kick en sportieve 

 frisse geur
 - Met vochtinbrengende ingrediënten en multimineralen complex

 - Verfrissende lichaamsgel voor de dagelijkse verzorging
 - Zeer lichte, niet vette textuur met een sportieve frisse geur
 - Met vochtinbrengende ingrediënten en multimineralen complex

Mix it
3 x

SORBET (57)
3 STUKS NAAR KEUZE
Shower SORBET, 200 ml (€ 9,90)

Body SORBET, 200 ml (€ 12,90)

per set € 24,90 

%



30

Voor haarspecialisten
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HAIR (58)
3 HALEN, 2 BETALEN
PROWIN HAIR SHAMPOO, 250 ml (€ 9,90)

OF

PROWIN HAIR CRÈMESPOELING, 250 ml (€ 9,90) 

per set € 19,80

U bespaart per set € 9,90

HAIR COLOUR (59)
3 HALEN, 2 BETALEN
PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOO, 250 ml (€ 12,90)

OF

PROWIN HAIR COLOUR CRÈMESPOELING, 250 ml (€ 12,90)

per set € 25,80

U bespaart per set € 12,90

HAIR HYDRO (60)
3 HALEN, 2 BETALEN
PROWIN HAIR HYDRO SHAMPOO, 300 ml (€ 15,90)

OF

PROWIN HAIR HYDRO CONDITIONER, 300 ml (€ 15,90)

per set € 31,80

U bespaart per set € 15,90

PROWIN HAIR HYDRO, 900 ml navulling (61)
KEUZE UIT SHAMPOO of CONDITIONER (per stuk € 32,90)

per stuk € 26,90

U bespaart per stuk € 6,-

Mix it
3 x

Mix it
3 x

Mix it
3 x

2 x PROWIN HAIR HYDRO MASK, 200 ml (62)  
(per stuk € 19,90)

€ 31,80

U bespaart € 8,-

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 7

2 x PROWIN HAIR MASKER, 100 ml (63) 

(per stuk € 9,90)

€ 15,80

U bespaart € 4,-

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 7
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2 x ALOE VERA (64)
KEUZE UIT 2 x ALOE VERA Naturel, 1000 ml 

of 2 x ALOE VERA Capsules, 60 stuks (per pak € 29,90)

per set € 47,80

U bespaart per set € 12,-

4 x ALOE VERA Tandpasta, 100 ml (65) 

(per stuk € 7,90)

€ 25,30

U bespaart € 6,30 

2 X ALOE VERA KINDERTANDPASTA, 50 ml (66)
 (per stuk € 5,50)

€ 8,80

U bespaart € 2,20 

HAIR & BODY (67)
ALOE VERA Hair & Body Shampoo, 300 ml (€ 16,90)

ALOE VERA Hair & Body Shampoo, 1000 ml (€ 39,90)

€ 46,90

U bespaart € 9,90 

*

*

*

* **

 *Gecertificeerd door IASC https://prow.in/iasc 

Voor zachtaardigen

%%

%

FP
M0

18
 DI

NC
ER

TO
.DE

/P
LA

ST
IKF

RE
I

FP
M0

10
 DI

NC
ER

TO
.DE

/P
LA

ST
IKF

RE
I



33

ALOE VERA HUIDVERZORGING (70)
2 STUKS NAAR KEUZE
ALOE VERA Gel, 150 ml (€ 20,90)

ALOE VERA Lotion, 150 ml (€ 23,90)

ALOE VERA Crème, 150 ml (€ 24,90)

ALOE VERA Heat Lotion, 150 ml (€ 22,90)

per set € 37,90

BABYCARE (72)
2 STUKS NAAR KEUZE
prowin BabyCare Bad- en Wasgel, 200 ml (€ 9,90) 

prowin BabyCare Gezichts- en Bodylotion, 200 ml (€ 9,90)

per set € 15,80

U bespaart per set € 4,-

SENSITIVE (71)
3 STUKS NAAR KEUZE
sensitive SHAMPOO, 150 ml (€ 13,90)

sensitive SHOWERGEL, 200 ml (€ 13,90)

sensitive BODYLOTION, 200 ml (€ 14,90)

per set € 29,90

*Gecertificeerd door IASC https://prow.in/iasc ***https://prow.in/daab

* * * *

VERKOELEND (68)
2 x ALOE VERA Gel Spray, 30 ml (per stuk € 6,50)

ALOE VERA Gel Spray, 300 ml (€ 20,50)

€ 26,80

U bespaart € 6,70 

*

2 x ALOE VERA Deo Roll On, 50 ml (69) 

(per stuk € 11,90)

€ 19,-
U bespaart € 4,80 *

%%

Mix it
2 x

** *

MEER INFORMATIE OVER HET
ONDERWERP, IS HIER TE VINDEN:

Mix it
3 x

Mix it
2 x

*** *** ***
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In de zomer wordt ook het haar blootgesteld aan extra belastende factoren. Warmte en meer zonlicht vereisen een intensieve verzorging – zowel bij heren als 
dames. Shampoo, crèmespoeling, een masker of de bijpassende stylingproducten – gun uzelf gezond en sterk haar en een verzorgde hoofdhuid.

Met de producten uit onze PROWIN HAIR lijn zorgt u snel weer voor glanzend en veerkrachtig haar.

Hier gaat u naar de
natural wellness 
eindklantenshop

Haartulband 

Deze super fijne microvezel haartulband kan telkens na het wassen van het haar gebruikt worden om de droogtijd van 
uw haar aanzienlijk te verkorten. Ook ideaal voor op reis, waar alles snel en handig moet zijn. Vooral lang haar heeft te 
lijden van hard wrijven met een gewone handdoek of van te lang föhnen. Niet met deze Haartulband!

Verkrijgbaar in de kleuren cyaan en grijs.

PROWIN HAIR MASKER, 100 ml

Wekelijkse, intensieve haarverzorging ter verbetering van de haartextuur. Masseer het masker eenmaal per week in het 
gewassen, handdoekdroge haar, laat het 2-3 minuten inwerken (onder de Haartulband kan het ook langer) en spoel het 
daarna met warm water uit. 

PROWIN HAIR HYDRO MASK, 200 ml

Vochtinbrengend haarmasker met waardevolle kokosnootolie en zwarte haverextract zorgt voor intensief gevoed en 
krachtig haar met meer souplesse. Het kan haarbeschadiging en gespleten haarpunten voorkomen en bovendien ver-
zorgt het de hoofdhuid – voor gezond uitziend haar met een natuurlijke glans!

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.

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

Wordt	gastvrouw/-heer	van	een	proWIN	demonstratie	en	krijg	de	producten	cadeau.	
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw proWIN consulent.

– perfect verzorgd met PROWIN HAIR

HAARPRET IN DE ZOMER

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 7
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MIAUW! MINIS (74)
best friends CHICKEN MINIS, 150 g (€ 6,90)

best friends CHICKEN'N'FISH MINIS, 150 g**** (€ 7,50)

€ 11,50

U bespaart € 2,90 

GELUKSKATJES (75)
GRANDIOOS! GEVOGELTE, 400 g - VPE 6 (€ 18,90)

ZALIG! ZALM, 400 g - VPE 6 (€ 18,90)

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

€ 46,90

U bespaart € 9,80 

2 x best friends CAT STICKS, 150 g (76) 
(per pak € 7,50)

€ 12,-
U bespaart € 3,-

2 x GRANDIOOS! GEVOGELTE, 85 g - VPE 16 (77) 

(per VPE € 25,60)

€ 40,90

U bespaart € 10,30 

Nieuw
best friends CHICKEN'N'FISH MINIS, 150 g****(73)

€ 7,50

(1000 g / € 50,-)

 - Sappige & lekkere gourmet- 
 snack voor katten
 - Met gevogelte en zalm
 - Om te verwennen

2 x 16 stuks

****Zolang de voorraad strekt.

%

%

36
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Nieuw
PERFECT PUPPY, 2 kg ****(78)

€ 21,90

(1000 g / € 10,95)

Nieuw
best friends PUPPY- EN  
SENIOR KAUWBOTTEN 12 cm, 

2 stuks ****(80)

€ 6,90

(1 m / € 28,75)

Nieuw
best friends PUPPY- EN 
SENIOR KAUWBOTTEN 17 cm,  

2 stuks ****(81)

€ 9,90

(1 m / € 29,12)

 - Super premium volledig diervoeder voor puppy's en adolescente honden
 - Rijk aan vers lamsvlees
 - Monoproteïne
 - Graanvrij

 - Lekker kauwplezier van runderhuid
 - Zachte consistentie, daarom ideaal voor puppy's en oudere honden
 - Hoog eiwitgehalte (monoproteïne)

 - Lekker kauwplezier van runderhuid
 - Zachte consistentie, daarom ideaal voor puppy's en oudere honden
 - Hoog eiwitgehalte (monoproteïne)

3 x PERFECT (79)
3 x PERFECT PUPPY, 2 kg**** (per stuk € 21,90)

€ 56,-
U bespaart € 9,70 

****Zolang de voorraad strekt.
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ZOMERMENU (82)
EEND MET MAÏS, 2,5 kg (€ 17,90)

RUND MET AARDAPPELEN, 2,5 kg (€ 17,90)

LAM MET RIJST, 2,5 kg (€ 17,90)

€ 39,90

U bespaart € 13,80 

VOORDEELPAK (85)
3 x DUNKIN DUCK, 2 kg (per stuk € 21,90)

€ 56,- 

U bespaart € 9,70 

GENIETSET VOOR HONDEN (86)
CHICKEN CRUNCH, 2 kg (€ 21,90)

DUNKIN DUCK, 2 kg (€ 21,90)

RABBIT RUDI, 2 kg (€ 21,90)

LA LA LAMB, 2 kg (€ 21,90)

€ 76,-
U bespaart € 11,60 

2 x GEVOGELTE MET GROENTE, 2,5 kg (83)
(per stuk € 19,90)

€ 31,80

U bespaart € 8,-

2 x best friends Snack KALKOEN MET POMPOEN, 150 g (84) 

(per stuk € 6,90)

€ 11,-
U bespaart € 2,80 

%

%
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Nieuw
best friends Voerbak onderlegger 60 cm x 40 cm**** (88)

€ 23,90

(1 m² / € 99,58)

 - Anti-slip onderlegger voor voerbakken
 - Nu in groter formaat
 - Zorgt voor een schone voerplek voor honden en katten

Nieuw
best friends VIS ROLLETJES, 4 stuks**** (87)

€ 8,90

 - Smakelijke snackrolletjes voor honden
 - Mix van fijne forel en koolvis
 - In een praktisch snackzakje met zipsluiting

****Zolang de voorraad strekt.



40

ZOMERSNACKS KLEIN (91)
best friends ZOMER KAUWBOT Pina Colada  

12 cm, 2 stuks**** (€ 6,90)

best friends VIS ROLLETJES, 4 stuks**** (€ 8,90)

best friends BEEF STICKS, 130 g (€ 7,50)

€ 19,90

U bespaart € 3,40 

HOT DEAL (93)
3 x best friends RUNDEROREN, 2 stuks (per pak € 6,50)

€ 15,90

U bespaart € 3,60 

ZOMERSNACKS GROOT (92)
best friends ZOMER KAUWBOT Pina Colada 

17 cm, 2 stuks**** (€ 9,90)

best friends VIS ROLLETJES, 4 stuks**** (€ 8,90)

best friends BEEF STICKS, 130 g (€ 7,50)

€ 22,90

U bespaart € 3,40 

Nieuw
best friends ZOMER KAUWBOT Pina Colada 17 cm, 2 stuks**** (90)

€ 9,90

(1 m / € 29,12)

 - Lekker kauwplezier van runderhuid, kokos en ananas
 - Tandreiniging en bezig zijn in één
 - Limited edition – slechts zolang de voorraad strekt

Nieuw
best friends ZOMER KAUWBOT Pina Colada 12 cm, 2 stuks **** (89)

€ 6,90

(1 m / € 28,75)

 - Lekker kauwplezier van runderhuid, kokos en ananas
 - Tandreiniging en bezig zijn in één
 - Limited edition – slechts zolang de voorraad strekt

****Zolang de voorraad strekt.
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Nieuw 
best friends Trainee Bag ****(94)

€ 11,90

Nieuw
best friends Hondendrinkfles, 500 ml **** (95)

€ 16,90

 - Perfect geschikt voor de training
 - Dankzij de magneetsluiting is de traktatie eenvoudig te pakken
 - Gemakkelijk schoon te maken

 - Praktisch voor onderweg
 - Met drinkhulpstuk
 - Gemakkelijk schoon te maken

TRAINEE SET (96)
best friends Trainee Bag**** (€ 11,90)

best friends Hondendrinkfles,  

500 ml**** (€ 16,90)

€ 23,50

U bespaart € 5,30 

BLIKSEM SCHOONMAAK (97)
best friends Vachtverzorgingshandschoen (€ 12,90)

best friends Pootjeshandschoen 27 cm x 13 cm (€ 15,90)

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

€ 29,90

U bespaart € 13,80 

HET KOELE WATER IN (98)
best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16,90)

best friends CALMING FLUID, 60 ml (€ 15,90)

best friends ARNIKA VITALSPRAY, 30 ml (€ 5,90)

GRATIS best friends ZOMER KAUWBOT - 

Pina Colada 12 cm, 1 stuk****

€ 29,90

U bespaart € 8,80 

****Zolang de voorraad strekt.

Voor avonturiers
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Hier gaat u naar de
best friends
eindklantenshop
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Als de temperatuur sterk oploopt, hebben honden het veel moeilijker dan mensen. Waarom is dat eigenlijk zo? Anders dan mensen kunnen honden niet zweten: bij mensen 
verdampt het zweet op de huid en onttrekt zo effectief warmte aan het lichaam. Bij de beste vriend van de mens daarentegen, ontbreken de hiervoor noodzakelijke zweetklieren 
op de huid. Slechts in het gebied van de tong en de voetzolen hebben ze de mogelijkheid om te kunnen transpireren. Alleen hijgen zorgt voor een beetje extra verlichting. In dit 
verschil tussen eigenaar en dier schuilt het gevaar van snelle oververhitting bij extreem drukkend, heet weer. Enkele waardevolle tips helpen om dit tegen te gaan:

•	Kleine	porties	eten	en	altijd	voldoende	water	aanbieden	(pas	op	voor	stilstaand	water	bij	tankstations,	neem	altijd	eigen	drinkwater	mee)
•	Zoek	de	schaduw	op	voor	het	welzijn	van	uw	viervoeter	en	bescherm	hem	tegen	direct	zonlicht	(heet	asfalt	vermijden)
•	Liever	's	morgens	en	's	avonds	uitlaten	(vermijd	sportieve	bezigheden	rond	het	middaguur)
•	Afkoelen	met	water	(emmer	met	water,	tuinslang,	vijver	of	meer	bieden	effectieve	mogelijkheden)
•	Vacht	borstelen/knippen	en	regelmatig	naar	teken	zoeken	(best	friends	CALMING	FLUID	gebruiken)
• Neem eigen voer mee op reis, denk aan het EU-dierenpaspoort, vaccinatiestatus controleren
•	Let	op	bij	ritjes	met	open	raam	(tocht	kan	leiden	tot	bindvliesontsteking)
• Laat uw hond nooit in de auto achter
•	Uw	hond	heeft	bij	warmte	meer	rust	nodig	dan	normaal

Tip voor zoetekauwen
Recept voor hondenijs met yoghurt en meloen:
Voor deze zoete zomerse verfrissing heeft u slechts twee ingrediënten nodig – en u kunt er zelfs samen met uw hond van genieten. Voor een ijsblokjesvorm vol met ijs heeft 
u nodig:
• ca. 80 gram naturel yoghurt
• een klein stuk meloen, ca. 20 gram

Eenvoudig te maken. U kunt het ijs bv. 's morgens maken en invriezen totdat u thuiskomt van het werk. Zo gaat het in zijn werk:
1. Doe de yoghurt in een kommetje.
2. Pureer het stukje meloen met een vork en vermeng het met de yoghurt.
3.	Vul	de	ijsblokjesvorm	dan	met	het	mengsel	en	laat	het	enkele	uren	invriezen.
De ijsblokjesvorm heeft als voordeel dat u de blokjes ijs eenvoudig in de voerbak van uw hond kunt doen en het niet door het hele huis wordt verspreid. Maar u kunt natuurlijk 
ook andere ijsvormen gebruiken, bv. ijslolly's. Die hebben als voordeel dat u uw hond het ijs kunt voeren, wat voor jullie allebei een fijne belevenis is – vooral na een warm 
rondje uitlaten in de zomer.

Bied hondenijs altijd met mate aan – dus niet in al te grote hoeveelheden. 
Laat het van tevoren licht ontdooien omdat er anders maagklachten kunnen ontstaan.
Veel plezier en smakelijk eten!

best friends Hondendrinkfles, 500 ml **** 

- Praktisch voor onderweg
- Met drinkhulpstuk
- Gemakkelijk schoon te maken

best friends Trainee Bag****

- Perfect geschikt voor de training
-  Gemakkelijk uitnemen van de traktatie  

dankzij de magneetsluiting
- Gemakkelijk schoon te maken

best friends cooling mat****

- Verkoelend effect door lichaamscontact
- Ondersteunt de lichaamstemperatuur regulering op warme dagen
- Optimaal voor warme zomerdagen
- Gemakkelijk opvouwbaar

Verkrijgbaar in twee maten:
50 cm x 65 cm
81 cm x 96 cm

best friends Reisdeken anti-slip****

- Stijlvolle reisdeken voor honden en katten
- Met anti-slip en nieuw bovenmateriaal
- Optimaal geschikt als universele deken voor onderweg

Verkrijgbaar in twee maten:
70 cm x 55 cm
100 cm x 75 cm

– met best friends blijf je altijd cool

ZOMERTIPS VOOR VERKOELING

Meer info over het thema vindt u 
in onze blog-bijdrage.

****Zolang de voorraad strekt.



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.: 90.403.54.20

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

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

proWIN Belgium 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 in 

deze clip zien.


