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Kerstgeur

in elke ruimte - welkom in de proWIN Sinterklaas- en Kerstwereld

Kerstmis is een speciale tijd: alle zintuigen worden geactiveerd en creëren herinneringen en mooie momenten.
Vooral de geur van Kerst is een highlight: de geur van koekjes vermengt zich met de geur van een pas gekapte dennenboom. Wat
kan er fijner zijn dan het thuis gezellig te maken en de kersttijd samen met dierbaren en een geurige kop punch door te brengen.

Dit jaar willen wij u meenemen in een proWIN Sinterklaas- en Kerstwereld die geuren in het middelpunt zet.

Kerstgeuren bij proWIN – kan dat?
Natuurlijk kan dat. We hebben dit jaar namelijk producten die perfect bij de kersttijd passen. Laat u verrassen door een
limited edition met de geur van mandarijnen in het Symbiontische Reinigung productbereik of de aangename geur
van duindoorn in een nieuwe natural wellness productlijn. Met onze seizoensgebonden PURE AIR varianten kunt u thuis
een kerstachtige sfeer tevoorschijn toveren met de geur van appel-kaneel en tegelijkertijd de lucht vrij maken van schadelijke stoffen. Er is voor elk wat wils en uw huis of appartement wordt in een handomdraai veranderd in een kerstwereld.
Om uw familie en vrienden ook te kunnen verrassen met kerstgeuren, hebben we voor een lekker punch recept gezorgd
– zo wordt het lekker warm op koude dagen. Natuurlijk mogen we onze viervoeters niet vergeten: ook voor honden en
katten hebben we fantastische producten die voor knusse momenten zorgen. Maak het gezellig en ga met ons mee naar
de geurige kerstwereld van proWIN.
Wij wensen u en uw dierbaren een ontspannen adventstijd, een fijn
kerstfeest en een gezonde start van het jaar 2023.
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Uw proWIN Team

U bespaart

50 %
Gastenactie

2022
GWNC bodyscrub, 200 ml (€ 39,90 I 1000 ml / € 199,50)

€ 19,95
(1000 ml / € 99,75)
U bespaart € 19,95

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.).

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g (€ 14,90)
DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2*, 2 kg (€ 7,90)
GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (€ 14,90)

€ 18,85
U bespaart € 18,85

*
best friends Reisdeken 100 cm x 75 cm anti-slip (€ 33,90)

€ 16,95
U bespaart € 16,95
*

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert
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Klantengeschenken
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-demo
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 minimale
bestelwaarde van € 30.

BeeSOAP, 100 g

Golden TAN, 20 ml

PROWIN MAX ALL IN ONE SHOWERGEL FOR MEN, 50 ml
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€ 11,90

Waarde
(1000 ml / € 1190,-)

€ 6,90

(1000 g / € 69,-)

z a c h t e h o ni n g

g
e ur

€ 6,90

Waarde
(1000 ml / € 345,-)

Time INTENSE MASK, 10 ml

Waarde

€ 5,90

Waarde
(1000 ml / € 118,-)

CLEANERGY*, 125 ml

€ 7,90

*

ug j

ev

me t e en

vle

Waarde
(1000 ml / € 63,20)

best friends WINTERKAUWBOT
RUND MET FAZANT EN VEENBESSEN
12 cm, 1 stuk ****
e e nb e s s e n

best friends Snack
KALKOEN MET POMPOEN, 50 g
Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm
Waarde

€ 9,90

best friends
CAT STICKS, 50 g

proWIN PURE AIR GREEN TEA, 100 ml

€ 7,90

Waarde
(1000 ml / € 79,-)

frisse geur va

best friends
ALOE VERA Verzorgingsspray ****, 30 ml
n

gr o
en e
t he e
*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert ****Zolang de voorraad strekt.

€ 6,90

Waarde
(1000 ml / € 230,-)
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Voor
gastvrouwe
n/
-heren

Boekingsgeschenken
HANDEN & VOETEN
Reeds voor het boeken van een proWIN live-demo
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.

GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 19,90)
GWNC body & massage, 100 ml (€ 23,90)

Time LIFT, 15 ml

EXOTISCH

Waarde

€ 45,90

(1000 ml / € 3060,-)

Waarde

Shower EXOTIC, 200 ml (€ 13,90)
Lotion EXOTIC, 200 ml (€ 15,90)
Peelinghandschoen (€ 13,90)
Waarde
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€ 43,80

€ 43,70

POTJE SCHOON

best friends Hondendrinkfles, 500 ml (€ 16,90)
best friends Snackdummy (€ 8,90)
best friends BRUSHTEX (€ 10,90)

STENNEX*, 750 ml (€ 9,90)
COPPA** 25 cm x 25 cm (€ 13,90)
COPPA** 40 cm x 40 cm (€ 19,90)
Waarde

Waarde

€ 43,70

€ 36,70

*

BEZEMSET

CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (€ 20,90)
best friends Voerlepel paars**** (€ 5,90)
best friends CAT STICKS, 50 g (€ 3,20)

V7 LINE BEZEMSET
Waarde

€ 45,90

Waarde

HANDAFWAS

best friends READY TO GO (€ 6,90)
best friends VIS ROLLETJES, 4 stuks (€ 8,90)
best friends GEDROOGD RUNDVLEES, 200 g (€ 9,90)
best friends RUNDEROREN, 2 stuks (€ 6,90)

Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm (€ 9,90)
MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)
AFWASBORSTEL (€ 8,90)
GLANCY, 1000 ml (€ 12,90)
keuze uit CLASSIC A, HERBAL* B, LEMON* C of ZERO* D
Waarde per set

€ 51,60

A

*B

*C

€ 30,-

Waarde

€ 32,60

*D

Poepzakjes zijn niet bij de levering inbegrepen!

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

Succesgeschenken
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 kiezen
uit de volgende aanbiedingen). Als er tijdens een demonstratie
3 andere vaste demo-boekingen gemaakt worden, ontvangt de
gastvrouw/-heer een extra succesgeschenk.

PROWIN EXPRESSION Lipstick, 4,5 g
keuze uit Berry A, Dahlia B of Rosewood C
Waarde per stuk

8

B

Waarde per stuk

€ 26,90

Bronzer CONCENTRATE, 10 ml

€ 24,90

Waarde
(1000 ml / € 2490,-)

€ 24,90
A

Haartulband naar keuze cyaan of grijs

C

LANGFLOR Handschoen 22 cm x 16 cm
Waarde

€ 25,90

STONE TEX, 500 ml (€ 18,90)
STONE TEX Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90)
Waarde

€ 24,80

UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm
Waarde

€ 22,90

best friends TANDVERZORGINGSGEL, 50 ml (€ 7,50)
best friends Fingerling set van 2** (€ 10,90)
best friends WINTER KAUWBOT
RUND MET FAZANT EN VEENBESSEN**** 12 cm, 1 stuk (€ 3,20)
Waarde

best friends Vachtverzorgingshandschoen (€ 13,90)
best friends Snack KALKOEN MET POMPOEN, 150 g (€ 7,90)
Waarde

€ 21,80

€ 21,60

ook verkrijgbaar in
linkshandigen variant

**Bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. ****Zolang de voorraad strekt.
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Voor
gastvrouwe
n/
-heren

Speciale succesgeschenken
INTENSE

Gastvrouwen/-heren van een proWIN live-demo of een proWIN onlinedemo krijgen vanaf een demonstratie omzet van € 600 een speciaal
succesgeschenk – indien er gekozen wordt voor het speciale succesgeschenk komt het succesgeschenk te vervallen. Vanaf € 600 demo-omzet
krijgt u voor de extra omzet bovendien een bonuskorting van 10 %, die
u bijv. kunt verrekenen met de speciale prijs van het speciale succesgeschenk.

Time INTENSE MASK, 50 ml
Waarde € 54,90
(1000 ml / € 1098,-)
Speciale prijs

€ 10,-

STAP VOOR STAP
GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 19,90)
GWNC body & massage, 100 ml (€ 23,90)
GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 27,90)
naar keuze met
High Protection crème met vitamine E-Pearls,
100 ml (€ 22,90) A
of
PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 25,90) B
Waarde A € 94,60
Waarde B € 97,60
Speciale prijs per set
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€ 24,-

A

B

STRALENDE BADKAMERS
STENNEX*, 750 ml (€ 9,90)
COPPA** 25 cm x 25 cm (€ 13,90)
COPPA** 40 cm x 40 cm (€ 19,90)
SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm (€ 31,90)
SUPERSCHUIM fles rond, 500 ml (€ 5,90)
naar keuze met
500 ml CLEANERGY* (€ 17,90) A
of CLEANERGY MANDARIN* **** (€ 17,90) B
Waarde per set € 99,40
Speciale prijs per set

A

B
*

*

*

€ 25,-

STOFZUIGEN ZONDER STROOM
MISTER FLEXIBLE (€ 64,90)
VV Trapeze DROOG (€ 29,90)
Waarde € 94,80
Speciale prijs

€ 24,-

DOGS ON TOUR
best friends READY TO GO (€ 6,90)
best friends Pootjesdoek 31 cm x 31 cm grijs (€ 12,90)
best friends Vachtverzorgingsdoek 40 cm x 80 cm (€ 29,90)
best friends Trainee Bag (€ 11,90)
best friends VIS SNACKS****, 150 g (€ 7,50)
Waarde € 69,10
Speciale prijs

€ 24,-

Poepzakjes zijn niet
bij de levering
inbegrepen!

VERWENPAKKET VOOR KATTEN
RABBIT ROSIE, 1,2 kg (€ 20,90)
best friends Vachtverzorgingshandschoen (€ 13,90)
GRANDIOOS! GEVOGELTE, 85 g - VPE 16 (€ 26,90)
best friends Waszak XL 70 cm x 80 cm (€ 13,90)
Waarde € 75,60
Speciale prijs

Ook verkrijgbaar in
linkshandigen variant

V PE 1
6

€ 26,-

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert **Deze doek bevat koperionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. ****Zolang de voorraad strekt.
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Coole verzorging –
jong en uniseks
Nieuw

YOUNG FACE WASH & CARE (2)
YOUNG Face Wash Concentrate****, 100 ml (€ 29,90)
Foamer****, 150 ml (€ 5,90)
YOUNG Face Care****, 50 ml (€ 24,90)

YOUNG Face Wash Concentrate****, 100 ml (1)

€ 29,90

€ 44,90

(1000 ml / € 299,-)

U bespaart € 15,80

z a c h t e un i s e k

sg
e ur

-

Gezichtsreinigingsconcentraat met micellen-technologie
Reinigt de huid zacht en grondig
Met vochtvasthoudende ingrediënten en terugvettend complex
Inhoud voldoende voor ca. 4 vullingen van de Foamer

Nieuw
Foamer****, 150 ml (3)

€ 5,90

YOUNG CLEAR & SMOOTH (4)
2 stuks naar keuze
PROWIN YOUNG CLEAR, 50 ml (€ 24,90)
PROWIN YOUNG SMOOTH, 50 ml (€ 24,90)

€ 39,90
U bespaart € 9,90
- Schuimdispenser voor het opschuimen
van gezichtsreinigingsconcentraat
- Perfect geschikt voor ons
YOUNG Face Wash Concentrate
- Maximale inhoud: 150 ml
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****Zolang de voorraad strekt.

Mix it
2x

Nieuw

2 x PROWIN YOUNG BLACK MASK, 50 ml (6)
(per stuk € 14,90)

YOUNG Face Care****, 50 ml (5)

€ 23,80

€ 24,

90

%

U bespaart € 6,-

(1000 ml /€ 498,-)

2 x youngtime - Time to Remove, 15 ml (7)
(per stuk € 14,90)

%

€ 23,80
r o m i g e u ni s

U bespaart € 6,-

ek

s ge

ur

YOUNG LIPS (8)
-

Matterende gezichtsverzorging voor de jonge huid
Hydraterende, kalmerende en poriënverfijnende ingrediënten
Zacht smeltende receptuur
Trekt snel in zonder een vettig gevoel op de huid achter te laten

TEENIESET CLEAR (9)

PROWIN YOUNG LIP SCRUB, 10 ml (€ 9,90)
PROWIN YOUNG LIP BALM, 4,8 g (€ 8,90)

€ 14,90
U bespaart € 3,90

TEENIESET REMOVE (10)

YOUNG INTENSE CARE (11)

youngtime - Time to Wash, 100 ml (€ 21, )
youngtime - Time to Clear, 50 ml (€ 23,90)
youngtime - Time to Care, 50 ml (€ 25,90)

youngtime - Time to Wash, 100 ml (€ 21, )
youngtime - Time to Remove, 15 ml (€ 14,90)
youngtime - Time to Care, 50 ml (€ 25,90)

PROWIN YOUNG BLACK MASK, 50 ml (€ 14,90)
PROWIN YOUNG LIP SCRUB, 10 ml (€ 9,90)
PROWIN YOUNG LIP BALM, 4,8 g (€ 8,90)

€ 54,90

€ 46,90

€ 24,90

U bespaart
€ 16,80

U bespaart € 15,80

U bespaart € 8,80

90

90

****Zolang de voorraad strekt.
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Hoogwaardige verzorging
– stijlvol en duurzaam
WASH RICH (12)

WASH LIGHT (13)

Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19, )
Time CREAM RICH, 50 ml (€ 39,90)

Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19,90)
Time CREAM LIGHT, 50 ml (€ 34,90)

€ 46,90

€ 41,90

U bespaart € 12,90

U bespaart € 12,90

INTENSE (14)

2 x Time EYE CREAM, 20 ml (15)

2 serums naar keuze
Time BOOST, Time FILL
of Time LIFT, per stuk 15 ml
(per stuk € 45,90)

(per stuk € 24,90)

90

€ 64,90
U bespaart € 26,90
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Mix it
2x

€ 39,80
U bespaart € 10,-

%

EYE RICH (16)

WASH TONIC (17)

Time EYE CREAM, 20 ml (€ 24, )
Time CREAM RICH, 50 ml (€ 39,90)

Time CLEAR WASHGEL, 100 ml (€ 19,90)
Time TONIC, 100 ml (€ 17,90)

€ 49,90

€ 29,90

U bespaart € 14,90

U bespaart € 7,90

90

Vo
duur or meer
zaam
h ei d

2 x Time CREAM RICH, 50 ml Refill (18)
(per stuk € 34,90)

€ 55,80
U bespaart € 14,-

%

2 x Time INTENSE MASK, 50 ml Refill (19)
(per stuk € 49,90)

€ 79,80
U bespaart € 20,-

%
15

Party chique
KWASTENSET (20)

PROWIN EXPRESSION Make-up Apricot, 30 ml (21)

2 kwasten naar keuze
Make-up kwastje (€ 13,90)
Poederkwast (€ 13,90)
Rougekwast (€ 13,90)

(€ 24,90 I 1000 ml /€ 830,-)

€ 19,90
(1000 ml / € 663,33)
U bespaart € 5,-

€ 22,20
U bespaart € 5,60

it
M ix
2x

TINTED DAYCARE (22)

EYES (23)

2 stuks naar keuze
PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare Apricot
of Brunette, per stuk 30 ml (per stuk € 15,90)

PROWIN EXPRESSION Mascara Black, 10 ml (€ 14,90)
PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Black A
of Graphite B, per stuk 1,08 g (per stuk € 10,90)

€ 25,

40

U bespaart € 6,40

Mix it
2x

per set € 21,90
U bespaart per set € 3,90

A

16

B

LIPGLOSS (24)

LIPSTICK (25)

2 stuks naar keuze
PROWIN EXPRESSION Lipgloss Berry
of Summerstar, per stuk 7,4 ml (per stuk € 16,90)

2 stuks naar keuze
PROWIN EXPRESSION Lipstick Berry, Dahlia
of Rosewood, per stuk 4,5 g (per stuk € 24,90)

€ 27,-

€ 39,80

U bespaart € 6,80

U bespaart € 10,-

Mix it
2x

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER
MEER DETAILS OP
PAGINA 8

Mix it
2x

Set aanbeveling

ROUGE (26)
2 stuks naar keuze
PROWIN EXPRESSION Rouge Peach
of Violet, per stuk 6,5 g (per stuk € 21,90)

€ 35,-

PROWIN EXPRESSION Loose Powder, 10 g

€ 36,90
(1000 g / € 3690,-)

U bespaart € 8,80

it
M ix
2x
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Maximaal in
kerststemming
MAX SHAVING (27)

MAX ENERGY (28)

PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN, 200 ml (€ 19, )
PROWIN MAX RAZOR FOR MEN (€ 13,90)
PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCRÈME, 75 ml (€ 19,90)

PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN, 200 ml (€ 19,90)
PROWIN MAX RAZOR FOR MEN (€ 13,90)
PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN, 50 ml (€ 29,90)

€ 39,90

€ 44,90

U bespaart € 13,80

U bespaart € 18,80

90

MAX BEARD (29)
PROWIN MAX BEARD OIL, 50 ml (€ 19, )
PROWIN MAX BEARD COMB (€ 9,90)
90

2 x PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN,
200 ml (30)
(per stuk € 19,90)

€ 22,90

€ 31,80

U bespaart € 6,90

U bespaart € 8,-

%

2 x MAX All in One Showergel,
200 ml (31)
(per stuk € 11,90)

€ 19,U bespaart € 4,80

18

%

Limited edition

VERZORGING VOOR DE KLEINTJES (33)
3 stuks naar keuze
prowin BabyCare Bad- en wasgel, 200 ml (€ 9,90)
prowin BabyCare Gezichts- en bodylotion, 200 ml (€ 9,90)
prowin BabyCare Weer- en windcrème, 100 ml (€ 9,90 )

BabyBibby**** in gelimiteerde kleur geel (32)

€ 11,90

€ 21,90
U bespaart € 7,80

Mix it
3x

- Onmisbare knoeibescherming voor uw kleintje
- Snel en moeiteloos omdoen door praktische klittenbandsluiting
- Zacht en absorberend materiaal, bijzonder zacht voor de gevoelige
babyhuid

Set aanbeveling

2 x prowin BabyCare Weer- en windcrème,
100 ml (34)

BabyBibby

€ 11,90

(per stuk € 9, )
90

€ 15,80
U bespaart € 4,-

%
****Zolang de voorraad strekt.

D21-2506

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

19

Van top tot teen
een frisse geur
STAP VOOR STAP MET PROSEA (35)

STAP VOOR STAP MET HIGH PROTECTION (36)

GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 19, )
GWNC body & massage, 100 ml (€ 23,90)
GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 27,90)
PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 25,90)

GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 19,90)
GWNC body & massage, 100 ml (€ 23,90)
GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 27,90)
High Protection crème met vitamine E-Pearls, 100 ml (€ 22,90)

€ 62,90

€ 59,90

U bespaart € 34,70

U bespaart € 34,70

90

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

2 x PROSEA CRÈME, 100 ml (37)

2 x GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (38)

(per stuk € 25, )

(per stuk € 27,90)

€ 41,40

€ 44,60

90

U bespaart € 10,40

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

%
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U bespaart € 11,20

%

Nieuw

Nieuw

Nieuw

COMPACT Hair & Body Wash
Soft Scent****, 100 g (39)

COMPACT Face Wash****, 60 g (40)

Soap Bag**** (41)

€ 14,90

€ 4,50

€ 14,90

(1000 g / € 248,33)

(1000 g / € 149,-)

z a c h t e ge

r o mi g e g e u
r

ur

- Compacte huid- en haarreiniging
- Met rijke en vochtinbrengende
ingrediënten
- Verzorgt het haar en maakt het heerlijk soepel
- Met een zacht kruidige geur

SOAP & CREAM (42)
PROSEA CRÈME, 100 ml (€ 25, )
naar keuze met
BeeSOAP of PomySOAP, per stuk 100 g (per stuk € 6,90)
90

- Compacte gezichtsreiniging
- Zachte en effectieve gezichtsreiniging
- Met rijke, terugvettende en
vochtvasthoudende ingrediënten
- Voor een fris en voelbaar verzorgd huidgevoel

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

per set € 23,90

- Praktisch zeepzakje
- Voor het bewaren en het opschuimen
van vaste stukken zeep
- Zacht peelingeffect
- Met gerecyclede katoen voor meer duurzaamheid

PURE ONTSPANNING (43)
GWNC body & massage, 100 ml (€ 23,90)
Massagespin (€ 5,90)

€ 19,90
U bespaart € 9,90

te

hon

in g g e ur

z ac

h

U bespaart per set € 8,90

2 x ALOE VERA Heat Lotion, 150 ml (44)

naa

€ 41,40

l geu
t ap p e r

U bespaart € 10,40

fruitige

gr a

(per stuk € 25,90)

*

Per verkochte
PomySOAP gaat
€ 1,- naar de
proWIN stichting.

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

*

%
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Het perfecte
cadeautje
Limited edition

Limited edition

Soap Concentrate Sensual Moment****, 480 ml (45)

Body Cream Sensual Moment****, 200 ml (46)

€ 29,90

€ 15,90

(1000 ml / € 62,29)

(1000 ml / € 79,50)

r ui k t n a a r d

uin
do o

r n e n d e n n e nh o u
t

-

Mild vloeibaar zeepconcentraat met upcycling-bio-duindoorn-extract
Voor de zachte en milde reiniging van de handen, het gezicht en het lichaam
Ook geschikt als badtoevoeging
Met zinnelijk frisse geurnoten van duindoorn en dennenhout
Voor verdund gebruik met water in onze Foam Dispenser
Inhoud voldoende voor 16 vullingen van de Foam Dispenser

SENSUAL MOMENT (47)
Soap Concentrate Sensual Moment****, 480 ml (€ 29,90)
Body Cream Sensual Moment****, 200 ml (€ 15,90)
Hand Cream Sensual Moment****, 75 ml (€ 14,90)

€ 44,90
U bespaart € 15,80

22

****Zolang de voorraad strekt.

-

Rijke lichaamscrème met upcycling-bio-duindoorn-extract
Met intensief verzorgende ingrediënten
Trekt goed in en zorgt voor een zacht verzorgd huidgevoel
Met zinnelijk frisse geurnoten van duindoorn en dennenhout

atc

hag

e ur

f r is s e

2 stuks naar keuze
Soap Concentrate MATCHA
of
Soap Concentrate Sensual Moment****,
per stuk 480 ml (per stuk € 29,90)

m

SOAP CONCENTRATE (48)

Mix it
2x

€ 47,80
U bespaart € 12,-

Limited edition
Hand Cream Sensual Moment****, 75 ml (49)

€ 14,90
(1000 ml / € 198,67)

HANDEN VLEIERIJ (50)
2 stuks naar keuze
Hand Cream Sensual Moment****, 75 ml (€ 14,90)
of
Hand MOUSSE, 75 ml (€ 14,90)
of
GWNC natural handcare, 75 ml (€ 18,90)

€ 24,90
Mix it
2x

-

Handcrème met upcycling-bio-duindoorn-extract
Met waardevolle ingrediënten en oliën
Voor mooi verzorgde en streelzachte handen
Trekt goed in en zorgt voor een aangenaam huidgevoel
Met zinnelijk frisse geurnoten van duindoorn en dennenhout

****Zolang de voorraad strekt.
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Kijk maar eens bij de volgende link voor
meer geurige inspiratie:
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Geurenmagie bij proWIN
– het perfecte cadeau idee

Bij proWIN draait het dit jaar allemaal om de geurenmagie van de kersttijd. Vooral in onze
wellness productlijnen is dit een erg belangrijk thema. Om ervoor te zorgen dat u met Kerst een geschikt cadeau
idee voor een dierbaar persoon heeft dat bij de geurenwereld past, presenteren wij u onze vier
geurklassiekers. Onze aanbieding voor u: één geur naar keuze, 100 ml für € 22,90 (1000 ml / € 229,-)
i.p.v. € 29,90 (1000 ml / € 299,-) (51) en de keuze uit twee geuren voor € 39,80 i.p.v. € 59,80 (52).

Twee g
naar k euren
euze v
oor

€ 39, 80
i.p.v. € 80
59,

A

B

C

PINK WIN FOR WOMEN
– bloemig, zacht, fris

BLUE WIN FOR MEN –
verkwikkend, bruisend, fris

IW ONE - mannelijk, sensueel, sterk!

Het eau de parfum staat voor vrouwelijkheid, luchtigheid en natuurlijkheid. Een
krachtige, frisse kopnoot van bergamot
en citroen in combinatie met fluweelzachte
galbanum en kardemom heeft zowel een
trendy als een zinnelijk en fris effect.

Sportief, elegant en mannelijk –
daar staat deze eau de toilette voor.
Zijn zinnelijk mannelijke, frisse
sportieve uitstraling maakt
BLUE WIN FOR MEN uniek.

D
Only You – mysterieus, sensueel, magisch!
Geniet van dit eau de parfum voor de
vrouw met mysterieuze geurnoten en
laat u meevoeren naar een luxueuze
geurenwereld.

Bij deze eau de toilette zijn verschillende
geuren harmonisch op elkaar afgestemd –
de etherische oliën vloeien zachtjes in elkaar
over in de afzonderlijke geurnoten. Een heel
speciaal cadeau voor hem.

Nodig uw vrienden uit –
samen op geurreis met Kerstmis
De gezellige adventstijd is ideaal om fijne mensen uit te nodigen en een
ontspannen tijd met hen door te brengen. Om ervoor te zorgen dat u thuis een
kerstachtige geur verspreidt en tegelijkertijd iets lekkers
kunt aanbieden aan uw vrienden en bekenden, hebben
wij een lekker punchrecept voor u – hiermee ruikt en
smaakt de kersttijd lekker.

Punch recept
Ingrediënten
9 sinaasappels
2 citroenen
1 pijpje kaneel
60 ml rum
4 kruidnagels
80 g bruine suiker
300 ml water
50 ml witte wijn

Zo shopt u zonder stress – met de natural
wellness eindklantenshop. Onder www.prowin-wellness.net/nl
vindt u onze online-shop. Gewoon de premium klantencode
invoeren en rondneuzen.

- Pers de citroenen en de sinaasappels
- Verhit het water, de witte wijn, het citroen- en sinaasappelsap
gedurende 5 minuten in een pan
- Kruidnagels, suiker, kaneel pijpje en rum toevoegen
- 30 Minuten laten trekken, door een fijne zeef zeven en aan de kook brengen
- In kopjes of glazen schenken en versieren met schijfjes sinaasappel.
Veel plezier bij het maken!
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Prachtig versierd
voor kerst
*

AFWASMARATHON (53)

*

*

3 halen,
2 betalen

3 x GLANCY, 1000 ml (per stuk € 12,90)
keuze uit
CLASSIC
HERBAL*
ZERO*
of LEMON*

f r i s s e c i t r o eng

eu

r

€ 25,80
U bespaart € 12,90

HANDAFWAS (54)
Duo Pad HURRICANE 13 cm x 13 cm (€ 9,90)
MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (€ 19,90)
AFWASBORSTEL (€ 8,90)
GLANCY, 1000 ml (€ 12,90)
keuze uit CLASSIC A, HERBAL* B, LEMON* C of ZERO* D

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

per set € 39,90
U bespaart per set € 11,70
A

B

*

C

f r is s e k r u
ide

n
geu

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

*

D

*

2 x LONDRY 50 cm x 70 cm (55)

3 x LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm (56)

(per stuk € 18, )

(per stuk € 12,90)
keuze uit cyaan, grijs of roze

90

€ 29,90

€ 29,90

U bespaart € 7,90

U bespaart € 8,80

Mix it
3x

%
2 x SHORDRY 50 cm x 70 cm (57)

GLANCY, 5 l (58)

(per stuk € 21, )

(per stuk € 49,90 I 1000 ml / € 9,98)
keuze uit
GLANCY CLASSIC A, HERBAL* B of LEMON* C

90

€ 34,90
U bespaart € 8,90

per stuk € 39,90
(1000 ml / € 7,98)
U bespaart per stuk € 10,A

B

*

C

*

%
*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert
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Het servies schittert
feestelijk
Nieuw
MACHINE N'CLEAN****, 500 ml (59)

€ 21,

90

(1000 ml / € 43,80)

3 x DISH N'CLEAN BOUTIQUE NO. 1*,
500 g navulling (60)
(per stuk € 12,90)

€ 25,

80

*

3 halen,
2 betalen

U bespaart € 12,

90

3 x DISH N'CLEAN BOUTIQUE NO. 2*, 2 kg (61)
(per stuk € 7,90)

€ 15,80

*

U bespaart € 7,90

3 halen,
2 betalen

3 x GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (62)
(per stuk € 14,90)

€ 29,80
U bespaart € 14,90
-
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Reinigings- en verzorgingsconcentraat voor wasmachines en vaatwassers
Ideaal voor de hygiënische basisreiniging
Verwijdert verschillende soorten aanslag en onaangename geur
Verzorgt afdichtingen en oppervlakken met een langdurig effect
Verlengt bij regelmatig gebruik de levensduur van de apparaten

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

3 halen,
2 betalen

BASISSET VAATWASSER (63)
DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 500 g (€ 14,90)
DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2*, 2 kg (€ 7, 90)
GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml (€ 14,90)

€ 29,90
U bespaart € 7,80

*

*

NATURAL
DETERGENT

DISH N'CLEAN BOUTIQUE NO. 1*, 5 kg (64)
(€ 99,90 I 1000 g / € 19,98)

€ 79,90

*

(1000 g / € 15, )
U bespaart € 20,98

ECOCERT is een organisatie voor de
certificering van ecologische of biologische
producten. De basisprincipes van de norm
zijn de bescherming van de aarde en haar
natuurlijke grondstoffen, de bescherming
*
en informatie van consumenten en de
vermindering van onnodig afval en afvalwater. ECOCERT test onder andere was- en
reinigingsmiddelen. Enkele producten uit
het Symbiontische Reinigung-segment
dragen het ECOCERT-keurmerk.
Verdere informatie vindt u onder:
http://detergents.ECOCERT.com/en

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert
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Ook in de badkamer is
alles fris
BADKAMERREINIGER (67)

Limited edition

STENNEX*, 750 ml (€ 9,90)
naar keuze 500 ml CLEANERGY* of CLEANERGY MANDARIN* ****
(per stuk € 17,90)
en
1000 g ACTIVE ORANGE
(per stuk € 29,90)

CLEANERGY MANDARIN* ****, 500 ml (66)

€ 17,90
(1000 ml / € 35,80)

*

f r ui t i g e m a

per set € 47,90
U bespaart per set € 9,80

n da
rijn
en g e u

*

*

*

r

-

Krachtige badkamerreiniger met materiaalvriendelijke formule
Maakt hygiënisch schoon en zorgt voor stralende glans
Met fruitige mandarijnengeur
100% natuurlijke inhoudsstoffen
Ecologisch gecertificeerd (ECOCERT)

STRALENDE BADKAMERS (68)
STENNEX*, 750 ml (€ 9,90)
COPPA** 25 cm x 25 cm (€ 13,90)
KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER
COPPA** 40 cm x 40 cm (€ 19,90)
MEER DETAILS OP PAGINA 11
SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm (€ 31,90)
SUPERSCHUIM fles rond, 500 ml (€ 5,90)
naar keuze met 500 ml CLEANERGY* A
of CLEANERGY MANDARIN* **** B
(per stuk € 17,90)

*

per set € 74,90
U bespaart per set € 24,50
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*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert ****Zolang de voorraad strekt.

A*

B*

Set aanbeveling

EASY TOILET (69)
STENNEX*, 750 ml (€ 9,90)
V7 LINE HERZILEIN (€ 47,90)
keuze uit antraciet metallic/zwart A,
wit/zwart B,
wit/grijs C
*
of antraciet/wit transparant D

A

B

C

D

V7 LINE HERZILEIN MINI
in de kleuren antraciet metallic/zwart,
wit/zwart of wit/grijs

per stuk
€ 29,90

per set € 47,90
U bespaart per set € 9,90

FLEXIBLE DRY (70)
MISTER FLEXIBLE steel 3-delig (€ 26,90)
FLEXIBLE LINE TREKKER, 50 cm (€ 31,90)
SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm (€ 31,90)

€ 69,90
U bespaart € 20,80

SCHOON DROOG (72)
SIMPLY DRY 50 cm x 70 cm (€ 31,90)
COPPA** 25 cm x 25 cm (€ 13,90)
COPPA** 40 cm x 40 cm (€ 19,90)

€ 49,90
U bespaart € 15,80

Nieuw
V7 LINE HERZILEIN MINI
houder**** (71)
in de kleuren antraciet metallic/zwart A,
wit/zwart B of wit/grijs C

per stuk
€ 12,90

B
C

- Perfect opbergen van de HERZILEIN MINI

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert **Deze doek bevat koperionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. ****Zolang de voorraad strekt.
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Perfecte glans
in het hele huis
FLEXIBLE LINE (73)

VOEGENREINIGING (74)

MISTER FLEXIBLE (€ 64, )

ALLESKUNNER, 1000 ml (€ 29,90)
FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL (€ 19,90)

90

€ 44,90

€ 39,90

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

U bespaart € 20,-

U bespaart € 9,90

DUBBEL GOED - VV TRAPEZE (75)
2 Vloervezels Trapeze naar keuze
VV Trapeze DROOG 1
VV Trapeze KATOEN 2
VV Trapeze MAGIC 3
VV Trapeze HYGIËNE 4
VV Trapeze HYGIËNE zonder omslagrand 5
VV Trapeze MICROSTANDAARD 6
(per stuk € 29,90)
VV Trapeze LANGFLOR 7
VV Trapeze MICROBORSTEL** 8
VV Trapeze OUTDOOR** 9
(per stuk € 34,90)

per set € 44,

90

32

**Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.

1

2
3

4

7

5

8

6

9

1

DUBBEL GOED - VLOERVEZELS (76)
2 Vloervezels naar keuze
Vloervezel DROOG 1
Vloervezel KATOEN 2
Vloervezel HYGIËNE 3
Vloervezel MICROSTANDAARD 4
(per stuk € 29,90)
Vloervezel LANGFLOR 5
Vloervezel MICROBORSTEL** 6
Vloervezel OUTDOOR** 7
(per stuk € 34,90)

2
3

4
5

6

7

per set € 51,90

SMART LINE (77)

HANDIGE MISTER (78)

SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER
met telescoopsteel (€ 36,90)

FLEXIBLE LINE HANDGREEP (€ 10,90)
MISTER FLEXIBLE MINI (€ 22,90)

€ 24,90

€ 24,90

U bespaart € 12,-

U bespaart € 8,90

DUBBEL GOED MICROPAD (79)
2 MICROPADs naar keuze
MICROPAD DROOG 1
MICROPAD KATOEN 2
MICROPAD MAGIC 3
MICROPAD SHINE 4
MICROPAD SOFT 5
MICROPAD HYGIËNE 6
MICROPAD UNIVERSEEL 7
MICROPAD LANGFLOR 8
MICROPAD POWERBORSTEL** 9
MICROPAD OUTDOOR** 10
(per stuk € 11,90)

per set € 18,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U bespaart per set € 5,30

**Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken.
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Vuil
verjagen ...
V7 PARADE S800 (80)

V7 PARADE (81)

V7 LINE S800 (€ 57, )
V7 LINE HANDVEGER (€ 19,90)
V7 LINE BLIK (€ 14,90)

V7 LINE UNIVERSELE BEZEM (€ 39,90)
V7 LINE HANDVEGER (€ 19,90)
V7 LINE BLIK (€ 14,90)

€ 72,90

€ 59,90

U bespaart € 19,80

U bespaart € 14,80

90

Set aanbeveling

VOETEN VEGEN (82)
DEURMAT 58 cm x 78 cm (€ 99,-)

€ 74,

90

U bespaart € 24,

10

V7 LINE BEZEMSET

€ 45,90

KOPEN OF KRIJGEN
WORDT GASTVROUW/-HEER
MEER DETAILS OP PAGINA 7
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... en alles ruikt lekker
3 halen,
2 betalen

SCHONE LUCHT (83)

E lk

e da

g e e n ni e u w

eg
e ur

Drie geuren naar keuze
proWIN PURE AIR, 500 ml
proWIN PURE AIR GREEN TEA, 500 ml
proWIN PURE AIR BLUE, 500 ml
proWIN PURE AIR ZERO, 500 ml
proWIN PURE AIR SWEET, 500 ml
proWIN PURE AIR RELAX, 500 ml
proWIN PURE AIR LAVENDER, 500 ml
proWIN PURE AIR PURPLE, 500 ml
proWIN PURE AIR RED****, 500 ml
proWIN PURE AIR WHITE LILY****, 500 ml
per stuk € 24,90

€ 49,80
U bespaart € 24,90

GEURPOMP (84)

VAARWEL KALK (85)

proWIN PURE AIR MIX, 4 x 100 ml (€ 29, )
proWIN AIR PUMP, 300 ml (€ 12,90)

LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm (€ 12,90)
CALEX LIQUID*, 500 ml (€ 17, 90)

€ 31,90

€ 23,90

U bespaart € 10,90

U bespaart € 6,90

90

*

Ideaal om je
PROWIN AIRBOWL mee
schoon te maken

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert ****Zolang de voorraad strekt..
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Een sterk duo voor
een fantastische leefomgeving
– de PROWIN AIRBOWL en proWIN PURE AIR
Veel klanten zweren al jaren bij deze superheld: de PROWIN AIRBOWL. Hij is verkrijgbaar in verschillende varianten –
zijn geheim is een superconcentraat: proWIN PURE AIR. Dat maakt de PROWIN AIRBOWL de held voor een aangename
binnenlucht beleving.

Maar wat kan ons super concentraat proWIN PURE AIR?
Het vermindert de schadelijke stof formaldehyde aantoonbaar in de omgevingslucht – en het verbetert het binnenklimaat.
En omdat veel mensen kampen met een allergie en geurstoffen niet goed kunnen verdragen, is er onze proWIN PURE AIR ZERO,
een geurstofvrije variant die ook uitermate geschikt is voor mensen met een allergie – en die het productkeurmerk "Allergiker-geeignet" draagt
van de IUG.

Set aanbevelingen

proWIN PURE AIR ZERO vermindert onaangename
geuren aantoonbaar
In uitgebreide tests* werd aangetoond dat de waargenomen geur van
verschillende onaangenaam ruikende substanties werd verminderd door
proWIN PURE AIR ZERO. Voor elk van deze stoffen werd een referentiestof
voor sanitaire-, vette- en dierengeur door sensorisch getrainde proefpersonen beoordeeld in een testruimte, met en zonder proWIN PURE AIR ZERO.
Voor alle drie de substanties werd door een meerderheid van de testers een
vermindering van de geurintensiteit vastgesteld bij gebruik van proWIN
PURE AIR ZERO.
* De reductie van de vastgestelde geurintensiteit van de onaangenaam ruikende referentiestof skatol (referentie voor sanitaire-/poepgeur), 2,4-decadienal (referentie voor vetgeur) en trimethylamine (referentie voor
vis-/dieren-/kadavergeur) met proWIN PURE AIR ZERO werd in 2022 bevestigd door het Fraunhofer-Institut für
Bauphysik (IBP-berichten UHS-018/2022, UHS-019/2022, UHS-020/2022).

PROWIN AIRBOWL 1+
in de kleuren
zilver of wit

per stuk
€ 139,-

PROWIN AIRBOWL 2

€ 179,-

proWIN PURE AIR ZERO,
500 ml

€ 24,90
(1000 ml / € 49,80)

Verdere informatie is ook te vinden onder
https://prow.in/airbowl-nl
37

Meer cadeautips ...
Het innovatieve ruimtereinigingssysteem van extra klasse
– zo veel meer dan een stofzuiger!
win-i

€ 799,• stofzuiger met waterfilter
• zonder stofzak
• met extra functies
• verschillende accessoires
• allergie vriendelijk

De efficiënte stofzuiger met waterfiltersysteem
met 3 hoofdfuncties:
• stofzuigen van vloeren, tapijten, bekleding
en matrassen (functie „CLEAN“)
• luchtreiniging (functie „AIR“)
• opzuigen van vloeistof (functie „WET“)

38

win-i
incl. elektrische borstel

€ 1029,-

Als aanvulling voor uw badkamer
*
CALEX LIQUID, 500 ml

€ 17,90
(1000 ml / € 35,80)

*
Per verkochte SWEETHEART (14 cm x 14 cm)
gaat € 2,- naar de proWIN stichting.

SOFTCLEAN,
1000 ml

SWEETHEART 14 cm x 14 cm
ook in rood verkrijgbaar

€ 18,90

€ 9,90

... uit de proWIN wereld
Als aanvulling
voor uw keuken
FENOCLEAN**
31 cm x 32 cm

€ 22,90

FENOCARE**
32 cm x 32 cm

€ 22,

90

*
ECO POLISH & SHINE,
250 ml

€ 12,90
(1000 ml / € 51,60)

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert **Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.
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Kerstmis
smaakt super
Nieuw

Limited edition

best friends RODE BIETEN HARTJES****, 150 g (86)

best friends WINTERKAUWBOTTEN
RUND MET FAZANT EN VEENBESSEN**** 12 cm, 2 stuks (87)

€ 7,50

€ 7,50

(1000 g / € 50,-)

(1 m ⁄ € 31,25)
best friends WINTERKAUWBOTTEN
RUND MET FAZANT EN VEENBESSEN**** 17 cm, 2 stuks (88)

€ 10,90
(1 m ⁄ € 32,06)

ge z onde r o

l ek k er e
t

s s en

b ie

- Fijne hondenkoekjes in hartvorm
- Perfect voor tussendoor of tijdens de training
- Goede portiegrootte en zeer goed verteerbaar

- Smakelijk kauwbot van runderhuid in een winters recept
- Kauwplezier en bezig zijn in één
- Hoog eiwitgehalte

3 x best friends GEDROOGD RUNDVLEES, 200 g (89)

2 x best friends VIS ROLLETJES, 4 stuks (90)

(per pak € 9, )

(per pak € 8,90)

€ 19,80

€ 14,20

U bespaart € 9,90

U bespaart € 3,60

90

3 ha
2 betalen
len
40

****Zolang de voorraad strekt.

vee

nb e

de

%

SNACKTASTIC (91)
best friends RODE BIETEN HARTJES****, 150 g (€ 7,50)
best friends GEVOGELTE SNACKS****, 150 g (€ 7,50)
best friends BEEF STICKS, 130 g (€ 7,50)

€ 18,50
U bespaart € 4,-

Nieuw

Nieuw

best friends GEVOGELTE SNACKS****, 150 g (92)
voor honden en katten

best friends VIS SNACKS****, 150 g (93)
voor honden en katten

€ 7,50

€ 7,50

(1000 g / € 50,-)

(1000 g / € 50,-)

- Lekkere, kleine hapjes
- Zonder suiker en zonder graan
- Met smakelijk gevogelte

- Lekkere, kleine hapjes
- Zonder suiker en zonder graan
- Met fijne vis

FRESH AND YUMMY (94)

FRESH AND TASTY (95)

RABBIT RUDI, 2 kg (€ 22, )
CHICKEN CRUNCH, 2 kg (€ 22,90)

DUNKIN DUCK, 2 kg (€ 22,90)
LA LA LAMB, 2 kg (€ 22,90)

€ 38,50

€ 38,50

U bespaart € 7,30

U bespaart € 7,30

90

****Zolang de voorraad strekt.
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Eerst vieren,
dan lekker liggen
Nieuw

KERSTMENU VOOR HONDEN (96)
2 x KALKOEN MET COURGETTE, 400 g - VPE 6 (per VPE € 19, ) A
of
2 x JUNIOR! GEVOGELTE, 400 g - VPE 6 (per VPE € 19,90) B
met
best friends Voerlepel paars**** gratis
90

best friends ALOE VERA VERZORGINGSSPRAY****, 150 ml (97)

€ 15,90
(1000 ml / € 106,-)

per set € 32,90

z a c h t e al o ë

B

g e ur

N ieuw
kleu r e

2x
VPE 6

ZACHTE VERZORGING (98)
best friends ALOE VERA VERZORGINGSSPRAY****, 150 ml (€ 15, )
best friends Verzorgingsdoek 18 cm x 18 cm**, set van 2 (€ 10,90)

€ 19,

- Milde verzorgende spray met 96 % aloë vera bladgel
- Zorgt voor extra hydratatie
- Voor een extra portie verzorging

2 x best friends TANDVERZORGINGSGEL, 50 ml (99)
90

90

(per stuk € 7,50)

€ 12,U bespaart € 3,-

U bespaart € 6,

90

%
42

ve

ra

U bespaart per set € 6,90
A

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

Nieuw

POOTJESBESCHERMING (101)

best friends Hondenbed maat M**** (100)

€ 145,-

best friends POOTJESBALSEM, 50 ml (€ 13,90)
best friends Pootjeshandschoen
27 cm x 13 cm grijs (€ 16,90)

€ 21,90
U bespaart € 8,90

POOTJESBESCHERMING (102)
best friends POOTJESBALSEM, 50 ml (€ 13,90)
best friends Pootjesdoek 31 cm x 31 cm grijs (€ 12,90)

€ 18,90
U bespaart € 7,90
- Gezellige slaapplek
- Aangenaam zachte bekleding
- Modern design

HONDENWEER (103)

HONDENWEER (104)

best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16, )
best friends Vachtverzorgingsdoek
40 cm x 80 cm (€ 29,90)

best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16,90)
best friends Vachtverzorgingsdoek
100 cm x 80 cm (€ 39,90)

€ 39,90

€ 49,90

U bespaart € 6,90

U bespaart € 6,90

90

****Zolang de voorraad strekt.
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Eerst smullen,
dan spinnen
KERSTCADEAU VOOR KATTEN (105)

Limited edition

best friends cat pad 60 cm x 45 cm (€ 29, )
best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm roze**** (€ 13,90)
best friends CHICKEN'N'FISH MINIS, 150 g gratis

best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm roze**** (108)
best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm blauw**** (109)

90

€ 37,

90

per stuk € 13,90

U bespaart € 5,90

KERSTCADEAU VOOR KATTEN (106)
best friends cat pad 60 cm x 45 cm (€ 29,90)
best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm blauw**** (€ 13,90)
best friends CHICKEN'N'FISH MINIS, 150 g gratis

€ 37,90

- Knuffelzachte deken voor katten
- De must-have voor kleine snoezige tijgers om uit te rusten, lekker te liggen
en op te warmen
- Nu in twee nieuwe kleuren

U bespaart € 5,90

KERSTCADEAU VOOR KATTEN (107)

KAT IN HET BAKKIE (110)

best friends cat pad 60 cm x 45 cm (€ 29, )
best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm grijs (€ 13,90)
best friends CHICKEN'N'FISH MINIS, 150 g gratis

best friends BRUSHTEX (€ 10,90)
best friends Vachtverzorgingshandschoen (€ 13,90)
best friends DUCK MINIS, 150 g gratis

€ 37,90

€ 21,90

U bespaart € 5,90

U bespaart € 2,90

90

ook verkrijgbaar in
linkshandigen variant
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****Zolang de voorraad strekt.

MIX AND MATCH (112)

KERSTMENU VOOR KATTEN (111)
KALKOEN MET WORTELS, 400 g - VPE 6 (€ 19, )
GEVOGELTE EN KONIJN, 400 g - VPE 6 (€ 19,90)
KLOEKE! KALKOEN, 400 g - VPE 6 (€ 19,90)
90

€ 46,

90

U bespaart € 12,80

DINNER PACK VOOR KATTEN 16 x 85 g (€ 26,90 | 1000 g / € 19,78)

€ 22,90
(1000 g / € 16,84)
U bespaart € 4,-

V PE 6

3x

3x

3x

LIEVELINGSMAALTJE MET SNACK (113)

2 x ZALIG! ZALM, 400 g - VPE 6 (114)

CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 20, )
CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 20,90)
CHICKEN'N'FISH, 1,5 kg (€ 20,90)
best friends CAT STICKS, 50 g gratis

(per VPE € 19,90)

90

€ 49,90
U bespaart € 12,80

3x

4x

€ 31,80
U bespaart € 8,-

%
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Alle kerstideeën voor uw viervoeter zijn ook gemakkelijk verkrijgbaar in onze
eindklantenshop: www.prowin-bestfriends.net/nl
Heeft u nog geen premium klantencode? Dan helpt uw proWIN consulent u graag verder.
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Kersttijd is knuffeltijd
– ook voor uw viervoeter.

Veel vachtvriendjes doen het in de winter rustig aan. Om geen onnodige calorieën te verspillen, zijn ze minder actief als het koud is en ze slapen
meer. We hebben een paar tips voor u, hoe uw huistijger samen met u gezellig de adventstijd doorkomt en jullie ontspannen kunnen
genieten van de kerstgeur in huis.

Een gezellige feel-good plek!

Next level borstelen!

Lekker snacken – geen probleem!

Onze knuffelzachte en extreem donzige best friends
Knuffeldeken is uitstekend geschikt om in het mandje te
leggen en lekker te liggen. Bovendien heeft de stijlvolle en
bijzonder knuffelzachte dierendeken een isolerend effect
tegen koude vloeren. Ook onze best friends Mimi-deken is
een must-have voor kleine knuffeltijgers: om uit te rusten, lekker te liggen en zich te warmen.

Onze best friends Vachtverzorgingshandschoen in vijfvinger uitvoering is super geschikt voor de vachtverzorging van uw kat. De afgeronde siliconen borstelharen
zorgen voor een grondige, zachte borstelbeurt met een
licht massage effect. Zo wordt het vaak onaangename
borstelen een ongeëvenaarde wellness-belevenis.

Onze best friends CAT STICKS zijn perfect als verwennerij
op een gezellige dag – met het beste rundvlees zijn ze
gewoon onweerstaanbaar sappig en lekker. Uw kat zal
enthousiast zijn over de hapklare porties en de intense
smaak!

best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm
(in de kleuren grijs, roze of blauw): € 13,90

best friends Vachtverzorgingshandschoen
(ook verkrijgbaar voor linkshandigen): € 13,90

best friends CAT STICKS, 150 g € 7,90
(1000 g / € 52,67)

best friends Knuffeldeken
100 cm x 150 cm: € 39,90

Wilt u meer weten over het thema?
Klik dan op het blog-artikel

Wist u dat: met de PROWIN AIRBOWL
blijft de kerstgeur gegarandeerd in het hele huis.

https://prow.in/airbowl-nl

Onaangename geuren worden door onze PROWIN AIRBOWL gewoon geëlimineerd – dus ook perfect
in de buurt van kattenbakken. Omdat katten een uitgesproken reukvermogen hebben en vaak gevoelig reageren
op geurstoffen, wordt aanbevolen om de proWIN PURE AIR ZERO te gebruiken.
Met onze proWIN AIR PUMP kunnen nare geurtjes ook gericht worden bestreden.
Meer informatie over de PROWIN AIRBOWL vindt u op pagina 37.
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Bent u net zo geïnspireerd door proWIN als Eva?
Word dan ook proWIN-merk ambassadeur!
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

Hoe u een succesvolle carrière en dus
uw persoonlijke proWIN-huis kunt opbouwen, laat Eva u
zien in deze clip.

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

De catalogus is gemaakt van
100% gerecycled papier.
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