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Een goed voor- 
nemen voor 2023

Je houdt van lange wandelingen in populaire vakantiegebieden –

ademt frisse lucht in en geniet van de natuur. In de media zie je berichten 

over oceanen die alleen bevolkt worden door zeedieren, algen, zeewier en co. 

Je observeert dieren die vrij leven, waarvan hun habitat bestaat uit groene weiden en kleurrijke bloemenvelden. 

Je ziet een schoon milieu – zonder plastic afval. Zouden we niet allemaal zo'n wereldbeeld willen? Het probleem is dat plastic een lange 

levensduur heeft, de afbraak kan honderden jaren duren. Bovendien kan het tijdens het gebruik al schadelijk zijn. Maar wat kunnen we eraan 

doen? Milieubewust handelen en macro- en microplastic zo veel mogelijk reduceren!

Sinds de oprichting vertrouwt proWIN op een systeem dat oog heeft voor het milieu en het principe volgt van een

maximaal resultaat met minimaal, behoeftegericht gebruik. 

proWIN voelt zich verplicht om microplasticvrij te werken en daarom is dit uit overtuiging standaard bij alle proWIN recepturen. De zeer 

efficiënte concentraten van het Symbiontische Reinigung®-productbereik maken zuinig doseren mogelijk en minimaliseren zo de behoefte 

aan grondstoffen en verpakkingen. Op pagina 19 staat een interessante voorbeeld berekening aan de hand van onze ALLESKUNNER. Je vindt 

alle producten op pagina 12 t/m 21. 

Bij onze productdivisie natural wellness staan, naast het persoonlijk welzijn van onze klanten, vooral de ecologische aspecten centraal. Op 

pagina 22 t/m 29 vind je jouw feel good producten. 

De productdivisie best friends met producten voor onze viervoeters is gebaseerd op een holistische voedingsaanpak. 

Met haar premium merk NATINA komt er soortspecifieke, natuurlijke dierenvoeding in de voerbak van honden en 

katten terecht. Je vindt alle best friends producten op pagina 30 t/m 35. 

Tijd om de goede voornemens voor 2023 in de praktijk te brengen. 

Wij helpen je er graag bij! 

- jouw bijdrage aan het milieu!
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Time INTENSE MASK, 50 ml (€ 54,90 I 1000 ml / € 1098,-)

€ 27,45

(1000 ml / € 549,-)

Je bespaart € 27,45

Als er bij een proWIN-demonstratie drie nieuwe demonstraties worden 

geboekt, krijgen alle aanwezige gasten de mogelijkheid om één van de 

drie volgende artikelen éénmalig voor de helft van de prijs aan te schaf-

fen (3 demonstraties = 1 product per gast, 6 demonstraties = 2 producten 

per gast etc.). Bovendien ontvangt de gastvrouw/-heer bij 3 demo boe-

kingen 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 Knuffeldeken 100 cm x 150 cm (€ 39,90)

€ 19,95

Je bespaart € 19,95

Een goed voor- 
nemen voor 2023

proWIN AIR PUMP, 300 ml (€ 12,90)

Pompsproeiflacon, 30 ml (€ 1,80)

proWIN PURE AIR, 500 ml  

keuze uit

PURE AIR A, BLUE B, GREEN TEA C, 

LAVENDER D, PURPLE E, RELAX F, 

WHITE LILY G, ZERO H, CHERRY BLOSSOM**** I  

of SWEET**** J

(per stuk € 24,90)

€ 19,80

Je bespaart € 19,80

Gastenactie

Je bespaart

 50 %

B C D E F G H I J

A

****Zolang de voorraad strekt.
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proWIN PURE AIR BLUE, 100 ml

Waarde € 7,90 

(1000 ml / € 79,-)

FLUFFY 20 cm x 20 cm

Waarde € 10,90

Word gast van een proWIN live-demo of een proWIN online- 

demo en kies een klantengeschenk uit onze aanbiedingen. 

Wist je dat: als je niet als gast aan de proWIN-demonstratie 

kunt deelnemen maar toch voor meer dan € 30 proWIN produc-

ten bestelt, dan ontvang je een klantengeschenk. Voor gasten 

van een online-demonstratie is het ontvangen van een klanten-

geschenk gekoppeld aan een minimale bestelwaarde van € 30.

Klantengeschenken

Geurvariant BLUE
zolang de voorraad

strekt.

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

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1*, 250 g

Waarde €8,90 

(1000 g / €35,60)
*
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High Protection crème, 20 ml

Waarde € 8,90 

(1000 ml / € 445,-)

GWNC body & massage, 15 ml

Waarde € 6,90 

(1000 ml / € 460,-)

best friends POOTJESBALSEM, 20 ml

Waarde € 6,90 

(1000 ml / € 345,-)

PROWIN YOUNG LIP SCRUB, 10 ml

Waarde € 9,90 

(1000 ml / € 990,-)

best friends BEEF STICKS, 50 g

CHICKEN CRUNCH, 70 g

of

CHICKEN CHICKI, 70 g
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ALLESREINIGERS SUMMER
ALLESKUNNER PREMIUM SUMMER, 500 ml (€ 19,90)

ALLESKUNNER Sproeiflacon, 500 ml (€ 5,90) 

MICROSTANDAARD Handschoen 20 cm x 15 cm (€ 24,90)

Waarde € 50,70 

VAARWEL KALK
CALEX LIQUID*, 500 ml  (€ 17,90)

LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm (€ 12,90)

LONDRY 50 cm x 70 cm (€ 18,90)

Waarde € 49,70 

HERZILEIN
V7 LINE HERZILEIN
keuze uit

antraciet metallic/zwart A, wit/zwart B, wit/grijs C 

of antraciet/wit transparant D

Waarde per stuk € 47,90 

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

Boekingsgeschenken

Reeds voor het boeken van een proWIN live-demo of een 

proWIN online-demo ontvang je een boekingsgeschenk dat je 

mag kiezen uit de volgende aanbiedingen.

Je kunt ook afzien van het boekingsgeschenk en als alterna-

tief ontvang je dan een tegoedbon ter waarde van € 30.

*

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

A B C D
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SCHOON & FRIS
GWNC cleansingmilk, 100 ml (€ 20,90) 

GWNC hydrocare, 100 ml (€ 22,90)

Waarde € 43,80 

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

best friends GEVOGELTE SNACKS, 150 g (€ 7,50)

Waarde € 37,40 

LICHAAMSPEELING
GWNC bodyscrub, 200 ml (€ 39,90)

Vijl voor de voeten (€ 5,90)

Waarde € 45,80 

GELUKSKATJES
GEVOGELTE EN KONIJN, 200 g - VPE 6 (€ 14,90)

CHICKEN CHICKI, 70 g (€ 2,90)

best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm (€ 13,90)

Waarde € 31,70 

CARE ESSENTIALS
Peelinghandschoen (€ 13,90)

Reinigingshandschoen voor gezicht en ogen (€ 11,90)

Soft Bodyhandschoen (€ 22,90)

Waarde € 48,70 
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Succesgeschenken

proWIN PURE AIR, 500 ml  

keuze uit

PURE AIR A, BLUE B, GREEN TEA C, 

LAVENDER D, PURPLE E, RELAX F, 

WHITE LILY G, ZERO H, 

CHERRY BLOSSOM**** I  

of SWEET**** J

Waarde per stuk € 24,90  

(1000 ml / € 49,80)

A B C D E F G H J

Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm

Waarde € 24,90  

POLIJSTEN
CREAMEX SOFT, 250 g (€ 15,90) 

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

Waarde € 25,80  

I

****Zolang de****Zolang de voorraad strekt. voorraad strekt.
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Voor een demonstratie omzet tussen de € 400 en € 599 ontvang je als 

gastvrouw/-heer van een proWIN live-demo of een proWIN online- 

demo een extra succesgeschenk dat je mag kiezen uit de volgende aan-

biedingen. Als er tijdens een proWIN demonstratie 3 andere, vaste 

demonstraties worden geboekt, ontvangt de gastvrouw/-heer een 

extra succesgeschenk.

GWNC body & massage, 100 ml

Waarde € 23,90

(1000 ml / € 239,-) 

LAM MET RIJST, 2,5 kg

Waarde € 20,90

(1000 g / € 8,36)

GWNC day & night intensive, 50 ml

Waarde € 29,90

(1000 ml / € 598,-) 

VERZORGDE KAT
best friends Visje Kattenkruid 16 cm x 10 cm**** (€ 8,90)

best friends Vachtverzorgingshandschoen plum**** (€ 13,90)

Waarde € 22,80

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

Haarborstel recyclaat (€ 5,90)

Waarde € 25,80

Ook verkrijgbaar als  
linkshandigen variant

****Zolang de voorraad strekt.
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Voor 
gastvrouwen/ 

-heren

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

SLIMME OPPERVLAKKEN
SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER met telescoopsteel (€ 36,90) 

SMART LINE NISSENWISSER met microvezel (€ 30,90)

SPEEDY (€ 19,90)

MICROPAD MAGIC (€ 11,90)

MICROPAD SHINE (€ 11,90)

MICROPAD POWERBORSTEL** (€ 11,90)

Waarde € 123,40

Speciale prijs € 34,-

SCHONE WAS
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER*, 750 ml (€ 22,90) 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3*, 500 g (€ 15,90)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID, 250 ml (€ 10,90)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7*, 500 ml met sproeikop (€ 14,90)

keuze uit

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

of ZERO* (per stuk € 21,90)

en

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5, 100 ml FLOWERY  

of HERBERY (per stuk € 21,90)

Waarde per set € 108,40

Speciale prijs per set € 29,-  

Speciale succesgeschenken

*

*

*

* *
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VOEDINGSSUPPLEMENT
2 x ALOE VERA Naturel, 1000 ml (per stuk € 31,90) 

ALOE VERA Capsules, 60 capsules (€ 31,90)

Waarde € 95,70

Speciale prijs € 35,-  

HYDRO
PROWIN HAIR HYDRO SHAMPOO, 300 ml (€ 16,90) 

PROWIN HAIR HYDRO CONDITIONER, 300 ml (€ 16,90)

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

Haarborstel recyclaat (€ 5,90)

Haarkam (€ 4,90)

Haartulband naar keuze cyaan A of grijs B  (per stuk € 26,90)

Waarde € 91,40

Speciale prijs € 24,-  

TOP VERZORGD
best friends ALOE VERA VERZORGINGSSPRAY, 150 ml (€ 15,90) 

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

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

best friends Verzorgingsdoek 18 cm x 18 cm, set van 2 blauw & 

beige*** (€ 10,90)

Waarde € 54,60

Speciale prijs € 20,-  

KATTEN-SET
best friends Mimi-deken 70 cm x 50 cm (€ 13,90) 

best friends Voerbak onderlegger 50 cm x 30 cm (€ 13,90)

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

KLOEKE! KALKOEN, 400 g - VPE 6 (€ 19,90)

Waarde € 55,20

Speciale prijs € 20,-  

Gastvrouwen/-heren van een proWIN live-demo of proWIN online-demo 

ontvangen vanaf een demonstratie omzet van € 600 een speciaal 

succesgeschenk – als er gebruik wordt gemaakt van het speciale 

succesgeschenk, komt het succesgeschenk te vervallen. Bovendien krijg 

je voor de extra omzet vanaf € 600 op de proWIN demo een bonuskorting 

van 10 %, die je bijv. kunt verrekenen met de speciale prijs van het

speciale succesgeschenk.

A
B

*

*
* *

 *Gecertificeerd door IASC https://prow.in/iasc ***Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezels.
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SPEED REINIGEN (4)
SPEEDY (€ 19,90)

MICROPAD MAGIC (€ 11,90)

MICROPAD SHINE (€ 11,90)

MICROPAD POWERBORSTEL** (€ 11,90)

€ 46,90

Je bespaart € 8,70

Goed uitzicht

SLIMME OPPERVLAKKEN (3)
SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER met telescoopsteel (€ 36,90)

MICROPAD MAGIC (€ 11,90)

MICROPAD SHINE (€ 11,90)

MICROPAD POWERBORSTEL** (€ 11,90)

€ 53,90

Je bespaart € 18,70

SCHONE RAMEN (1)
RAAMREINIGER, 30 cm (€ 62,90)

SOFTCLEAN*, 250 ml (€ 7,90)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 24,90)

€ 78,90

Je bespaart € 16,80

RAAMKOZIJNEN (2)
CREAMEX SOFT, 250 g (€ 15,90)

SIMPLY DRY 40 cm x 40 cm (€ 24,90)

UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm (€ 22,90)

€ 49,90

Je bespaart € 13,80

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

*

KOPEN OF KRIJGEN
WORD GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 10
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AFSTOFFEN (5)
FLUFFY Handschoen 27 cm x 13 cm (€ 16,90)

LIGHT & QUICK 32 cm x 32 cm (€ 12,90)

€ 22,90

Je bespaart € 6,90

ZIJDEACHTIGE VERZEGELING (6)
ZIJDEGLANS, 500 ml met sproeikop (€ 35,90)

MICRO SOFT 35 cm x 40 cm (€ 15,90)

€ 39,90

Je bespaart € 11,90

HOUT- & LEERVERZORGING (7)
SPEEDY (€ 19,90)

MICROPAD KATOEN (€ 11,90)

keuze uit

CAREBALM, 200 ml A 

of 

COCOBALM ****, 200 ml B  

elk met sponsje Ø 80 mm

(per stuk € 12,90)

per set € 36,90

Je bespaart per set € 7,80

MEUBELVERZORGING (8)
OMA'S MEUBELWONDER, 200 ml (€ 22,90)

NATURE 40 cm x 40 cm (€ 21,90)

€ 34,90

Je bespaart € 9,90

****Zolang de voorraad strekt.

A B

Hier ga je naar
de clip!



SCHONE LUCHT 1+ (9)
proWIN PURE AIR MIX, 4 x 100 ml (€ 29,90) 

keuze uit 

PROWIN AIRBOWL 1+, zilver A of wit B (per stuk € 139,-)

per set € 139,-
Je bespaart per set € 29,90

SCHONE LUCHT 2 (10)
proWIN PURE AIR MIX, 4 x 100 ml (€ 29,90) 

PROWIN AIRBOWL 2 (€ 179,-) 

€ 179,-
Je bespaart € 29,90

A
B

Thuis op
adem komen

Wat kan de AIRBOWL precies?
En waarin zijn de modellen verschillend?

Meer INFORMATIE voor jou is te 
vinden op: www.airbowl.net

AIRBOWL 1+ AIRBOWL 2

Geluidsniveau
volgens DIN EN
60704-1:2010 

Standen

Kleur-LEDs + 
Kleurverloop

Temperatuurweer-
gave

Timer

Ionisator

Sleep Mode

Aansluiting

Stand 1 = 52,3 dB

1 stand

4 LEDs 
7 kleuren

✘

✘

✔

✘

voeding

Stand 1 = 43,3 dB 
Stand 2 = 46,3 dB
Stand 3 = 52,3 dB

3 standen

4 LEDs 
7 kleuren

✔

1-9 h  (in- en uit- 
schakelen mogelijk)

✔

✔

voeding

14
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SWEET PUMP (12)
2 x proWIN AIR PUMP, 300 ml (per stuk € 12,90)

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

SWEETHEART 14 cm x 14 cm (€ 9,90) 

€ 49,90

Je bespaart € 15,70

****Zolang de voorraad strekt.

Limited edition 
proWIN PURE AIR CHERRY BLOSSOM****, 500 ml (13) 

€ 24,90

(1000 ml / € 49,80)

 -     Elimineert formaldehyde in de omgevingslucht
 -     Voor een verbeterde leefomgeving 
 -     Perfect voor AIRBOWLs en AIR PUMP
 -     Fruitige geur van rode bessen en kersen met een florale noot
 -     Vrij van declarabele allergene geurstoffen

GEURVERSTUIVER (11)
proWIN AIR PUMP, 300 ml (€ 12,90) 

Pompsproeiflacon klein, 30 ml (€ 1,80)

proWIN PURE AIR, 500 ml (per stuk € 24,90) 

keuze uit

PURE AIR A, BLUE B, GREEN TEA C, 

LAVENDER D, PURPLE E, RELAX F, 

WHITE LILY G, ZERO H, 

CHERRY BLOSSOM**** I  

of SWEET**** J

per set € 28,90

Je bespaart per set € 10,70

B C D E V G H I J

A

Wist je dat?

Onze PURE AIR geuren zijn super zuinig in 
gebruik. Met 500 ml concentraat kun je, bij 
een dosering van 15 ml per toepassing, je 
AIR BOWL 33 x vullen! Als je je AIRBOWL om de 
2 dagen met vers water vult, heb je 66 dagen 
lang schone lucht! 

Frisse lucht in je ruimtes kost je dus slechts 
37 cent per dag. 

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

Hier ga je naar
de clip!

Per verkochte
SWEETHEART 14 cm x 14 cm 
gaat er € 2,- naar de proWIN 
stichting.
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BASISSET OPBOUWSYSTEEM VOOR DE WAS (14)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER*, 750 ml (€ 22,90)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3*, 500 g (€ 15,90)

keuze uit 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1, 500 ml LEMON* A of ZERO* B  

(per stuk € 21,90)

per set € 39,90

Je bespaart per set € 20,80

AANVULLENDE SET WASGOED (15)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID, 250 ml (€ 10,90) 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7*, 500 ml met sproeikop (€ 14,90) 

keuze uit 

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5, 100 ml FLOWERY A of HERBERY B

(per stuk € 21,90) 

per set € 39,90

Je bespaart per set € 7,80

3 x TEX N'CLEAN BOUTIQUE WHITE, 1,2 kg (16)
(per stuk € 24,90)

€ 59,70

Je bespaart € 15,-

TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 1, 2,5 l (17)
(per stuk € 89,90 I 1000 ml / € 35,96)

keuze uit LEMON* A of ZERO* B

per stuk € 71,90 

(1000 ml / € 28,76)

Je bespaart per stuk € 18,-

Fris wasgoed
met een schoon geweten

A B

*

* *

*

*

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

A B

A *

B *

Wist je dat?

Het basis wasmiddel
super zuinig in gebruik 
is en helemaal vrij van
enzymen, zeep en
optische bleek- 
middelen. 

Het ecologisch gecerti-
ficeerd is (ECOCERT) en 
zijn huidverdraagbaar-
heid is dermatologisch 
bevestigd!

Je voor 4-5 kg wasgoed 
gemiddeld 10 ml nodig 
hebt. Dit is voldoende 
voor ca. 250 was- 
beurten.

%

KOPEN OF KRIJGEN
WORD GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP  PAGINA 10
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TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 3*, 2,5 kg (19)
(€ 64,90 I 1000 g / € 25,96)

€ 51,90 

(1000 g / € 20,76)

Je bespaart € 13,-

Duurzaam 
in het groot:

Met onze grootver- 
pakkingen bespaar je  
niet alleen verpakkings- 
afval, maar spaar je ook  
je portemonnee.

Super zuinig!

Voor 2,5 kg wasgoed
heb je gemiddeld
30 ml nodig.
Dit is voldoende voor ca.  
83 wasbeurten.

TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 2 LAVENDER*, 2,5 l (18)
(€ 64,90 I 1000 ml / € 25,96)

€ 51,90 

(1000 ml / € 20,76)

Je bespaart € 13,- 

3 x TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 4*, 325 g (20)
(per stuk € 11,90)

€ 28,50 

Je bespaart € 7,20 

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

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 afval-
water. 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

NATURAL
DETERGENT

%

%

*

*

*
*

*
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KRACHTIGE HELPERS (21)
BURNEX*, 500 ml (€ 29,90)

ORANGE POWER, 250 ml (€ 22,90)

STRONG** 40 cm x 40 cm (€ 15,90)

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

€ 59,90

Je bespaart € 18,70

RVS REINIGING & ONDERHOUD (24)
CREAMEX SOFT, 250 g (€ 15,90)

FENOCLEAN*** 31 cm x 32 cm (€ 22,90)

FENOCARE*** 32 cm x 32 cm (€ 22,90)

€ 46,90

Je bespaart € 14,80

ALLESREINIGERS (22)
ALLESKUNNER, 1000 ml (€ 29,90)

Sproeiflacon neutraal, 500 ml (€ 5,90)

MICROSTANDAARD Handschoen

20 cm x 15 cm (€ 24,90)

€ 46,90

Je bespaart € 13,80

HOOGGLANS (23)
SOFTCLEAN*, 1000 ml (€ 18,90) 

SUPERSCHUIM fles, 500 ml (€ 5,90)

HOOGGLANSMAGIC

32 cm x 32 cm (€ 20,90)

€ 34,90

Je bespaart € 10,80

Sterke concentraten
voor je keuken

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife.  | https://prow.in/ecocert **Niet geschikt voor krasgevoelige oppervlakken. ***Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel. 

*

3 x MILJOENENDING 25 cm x 25 cm (25)
naar keuze met groene of grijze rand (per stuk € 19,90)

per set € 39,80

Je bespaart € 19,90

3 halen,
2 betalen

*



– wat betekent dat?!
Milieubewust schoonmaken

Milieubewust schoonmaken betekent hygiënisch schoonmaken en tegelijkertijd het milieu zo weinig mogelijk belasten. Milieubelasting kan niet 
alleen voorkomen worden door de milieuvriendelijke inhoudsstoffen van reinigingsmiddelen, maar ook door de producten zuinig te gebruiken en 
te doseren1. Zo zorgen reinigingsmiddelen in de vorm van concentraten voor minder verpakkingsafval. 

Voordelen      

door het gebruik van concentraten:

✔	 Zuinig	gebruik	van	grondstoffen
✔ Minder gebruik van chemicaliën
✔ Besparing van verpakkingen en als gevolg daarvan 
 verbetering van de CO

2
-voetafdruk

Producttip     

De proWIN ALLESKUNNER – onze allesreiniger

Met de proWIN ALLESKUNNER kan bijna het hele huishouden gereinigd worden! 
Het effectieve super concentraat is geschikt voor alle waterbestendige, afwasbare op-
pervlakken in het huishouden zoals vloeren, muren, plafonds, meubels en ramen. Om de 
schuimvorming te verbeteren voor een betere reinigingsprestatie en gemakkelijke toe-
passing, adviseren we de proWIN SUPERSCHUIM fles. 

Afvalreductie –
met de proWIN ALLESKUNNER, 1000 ml als voorbeeld

! Bij een	dosering	van	1:10	kun	je	22	plastic	flessen	incl. 
	 sproeikoppen	besparen	in	je	huishouden.

! Alleen al met de verkoop van de ALLESKUNNER in 2021 
	 (bij	een	dosering	van	1:10)	werd	548	ton	plastic	bespaard.

Zeg NEE tegen de klassieke keukenrol en JA 
tegen ons proWIN MILJOENENDING!
De doek is gemaakt van hernieuwbare bamboe 
en is geschikt voor toepassing in de keuken en 
eetkamer, bijvoorbeeld als vaatdoek. Het kan 
meermaals worden gebruikt, 
waardoor er wordt bespaard 
op keukenrol en het
milieu wordt beschermd. 

MILJOENENDING

€ 19,90

ALLESKUNNER, 1000 ml

€ 29,90

  1 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4162.pdf 19
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Kleine beslissing 
– groot effect

Door de toenemende ecologische bewustwording van de bevolking worden duurzaamheid en milieubescherming steeds meer een selectiecriterium bij 
de keuze van producten.
Sinds de oprichting vertrouwt het familiebedrijf proWIN op een reinigingssysteem dat oog heeft voor het milieu en het principe volgt van een maximaal 
resultaat met minimaal, behoeftegericht gebruik. De zeer efficiënte concentraten van het Symbiontische Reinigung-productbereik maken een zuinige 
dosering mogelijk en minimaliseren zo de behoefte aan grondstoffen en verpakkingen.
De algemeen veroorzaakte milieuvervuiling door het ontstane plastic afval is enorm! Hoe je plastic afval kunt besparen door het gebruik van onze 
concentraten, hebben we je al uitgelegd op pagina 19.

Met onze grootverpakking in 2,5-liter cans

kun je effectief plastic besparen!

De naturlich proWIN lijn omvat ecologisch gecertificeerde producten met een hoog percentage inhoudsstoffen van natuurlijke oorsprong (gecertificeerd 
volgens ECOCERT Greenlife). Met naturlich proWIN kan onze basisgedachte "zo weinig en zo mild mogelijk" nog individueler worden toegepast. Dit 
productpallet wordt bepaald door natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. Verder maken we gebruik van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal van 
gerecycleerd materiaal (recyclaat). Meer producten in grootverpakking vind je op: www.prowin.net

CALEX LIQUID*, 
5 flessen I per 0,5 liter € 17,90 = € 89,50

Grootverpakking 2,5 liter = € 62,90

(1000 ml / € 25,16)

Je bespaart: € 26,60 (29 %)

STONE TEX,
5 flessen I per 0,5 liter € 18,90 = € 94,50

Grootverpakking 2,5 liter = € 72,90

(1000 ml / € 29,16)

Je bespaart: € 21,60 (22 %)

VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT,
5 flessen I per 0,5 liter € 16,90 = € 84,50

Grootverpakking 2,5 liter = € 59,90

(1000 ml / € 23,96)

Je bespaart: € 24,60 (29 %)

Groots! Er zijn natuurlijk nog meer proWIN artikelen in grootverpakking!

Besparing t.o.v. losse aankoop Besparing t.o.v. losse aankoop Besparing t.o.v. losse aankoop

*Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert
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Ga hier naar onze 
duurzaamheidsclip

Zijn er nog meer milieuvriendelijke producten?
Natuurlijk! Informeer maar eens bij je consulent of ga naar www.prowin.net.

De ster onder onze milieuvriendelijke producten is absoluut de

 proWIN NATURE 

Waarom?	De	OEKO-TEX-gecertificeerde	doek	is	100	%	composteerbaar	na	
langdurig	gebruik	en	breekt	binnen	ca.	16	weken	volledig	af.

De zachte, absorberende universele doek van viscose (gemaakt van bamboe) en 
katoen is geschikt voor een groot aantal schoonmaakklussen. Ideaal als keukendoek 
en perfect voor de milde reiniging van gladde, gevoelige oppervlakken die geen 
microvezels kunnen verdragen.  

NATURE 40 cm x 40 cm

€ 21,90 

proWIN pro nature werd opgericht in augustus 2016 – de stichting die staat voor de betrokkenheid van de proWIN 
oprichtersfamilie bij milieu- en dierenwelzijn. Als enthousiaste natuur- en dierenliefhebbers hebben de leden van 
de familie Winter en Schäfer zich altijd ingezet voor hun bescherming – regionaal, nationaal en internationaal. 
Milieu- en diersoortenbescherming, evenals milieu educatie en -opleiding zijn de primaire doelstellingen van de 
proWIN pro nature stichting.

Als je één van onze proWIN pro nature producten koopt, doneer je

automatisch € 1,- van de artikelprijs aan de proWIN pro nature stichting.

PROSEA CRÈME, 100 ml

€ 25,90

(1000 ml / € 259,-)

BeeSOAP, 100 g

€ 6,90

(1000 g / € 69,-)

Hier ga je naar 
de clip!
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Een goed begin
van de dag

STRALENDE TANDEN (26)
ALOE VERA Toothpaste, 100 ml (€ 7,90) 

Tandenborstel DENTALCARE SOFT-MEDIUM*** 

 (per stuk € 6,90)

keuze uit 4 kleuren 

per set € 10,90

Je bespaart per set € 3,90

STRALENDE KINDERTANDEN (27)
ALOE VERA KINDERTANDPASTA, 50 ml (€ 5,90) 

KINDERTANDENBORSTEL DENTALCARE SOFT (per stuk € 6,90) 

keuze uit 2 kleuren 

per stuk € 8,90

Je bespaart per set € 3,90

3 x ALOE VERA Toothpaste, 100 ml (28)
(per stuk € 7,90)

€ 18,90

Je bespaart € 4,80

3 x ALOE VERA KINDERTANDPASTA, 50 ml (29)
(per stuk € 5,90)

€ 14,10

Je bespaart € 3,60

Toothbrush Cup 

in de kleuren Grey of Ivory

per stuk € 9,90

Set aanbeveling

%

%

groen

roze

zwart  

turquoise

blauw 

roze

 *Gecertificeerd door IASC https://prow.in/iasc *** Met antibacteriële bescherming van de borstelharen door het zilver biocide.

*

* * *
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3 x ALOE VERA (30)
keuze uit

3 x ALOE VERA Naturel, 1000 ml A

of 3 x ALOE VERA Capsules, 60 capsules B

(per stuk € 31,90)

per set € 76,50

Je bespaart per set € 19,20

BODY BALANCE (32)
POWER4YOU, 10 x 10 ml (€ 17,90)

keuze uit

ALOE VERA Naturel, 1000 ml A 

of ALOE VERA Capsules, 60 capsules B

(per stuk € 31,90)

per set € 39,80

Je bespaart per set € 10,-

3 x POWER4YOU, 10 x 10 ml (31)
(per stuk € 17,90)

€ 42,90

Je bespaart € 10,80 %
A B

%

%

A

B

*
* * *

* *

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

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



HAND & VOET (34)
GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 27,90)

GWNC natural handcare, 75 ml (€ 18,90) 

GWNC nailcare oil, 10 ml (€ 12,90) 

€ 46,90

Je bespaart € 12,80

Wist je dat?

GWNC betekent: 
Gabi Winter Natural 
Cosmetics.

Onze natuurlijke 
verzorgende cosme-
tica voor gezicht en 
lichaam staat voor: 
hoge productkwaliteit 
en duurzaamheid in 
de zin van mens en 
natuur!
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Voor de speciale
feel-good factor

ONTSPANNEN VOETEN (33)
GWNC Voetbadzout, 500 g (€ 19,90)

GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 27,90)

Peelinghandschoen voor de voeten (€ 14,90)

€ 46,90

Je bespaart € 15,80

VERKOELENDE VERZORGING (35)
GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (€ 27,90)

FOOTSAFE, 75 ml (€ 17,90) 

€ 34,90

Je bespaart € 10,90

2 x GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml (36)
(per stuk € 27,90)

€ 44,60

Je bespaart € 11,20

GWNC body & massage, 100 ml

€ 23,90

(1000 ml / € 239,-)

Set aanbeveling

%

KOPEN OF KRIJGEN
WORD GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP  PAGINA 9
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3 x COMPACT SOAP (38)

3 stuks naar keuze

BeeSOAP, 100 g (€ 6,90)

PomySOAP, 100 g (€ 6,90)

€ 14,90

Je bespaart € 5,80

HUIDBESCHERMING (37)
High Protection crème, 20 ml (€ 8,90)

High Protection crème met vitamine E-Pearls, 100 ml (€ 22,90)

keuze uit  

BeeSOAP, 100 g A of PomySOAP, 100 g B (per stuk € 6,90)

per set € 26,90

Je bespaart per set € 11,80

Mix it
3 x

Per verkochte BeeSOAP gaat € 1,- 
naar de proWIN pro nature stichting
en per verkochte PomySOAP gaat 
€ 1,- naar de proWIN stichting.

A

B



Face 'n' Eye Pads 10 cm rond, 

10 stuks

€ 29,90 

WASZAKJE  met gerecycled materiaal voor meer  duurzaamheid.
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Kleine dingen met
een groot effect

PEELEN & HYDRATEREN (39)
GWNC softpeeling, 50 ml (€ 23,90)

GWNC refresh, 50 ml (€ 23,90) 

€ 36,90

Je bespaart € 10,90

CARE ESSENTIALS (41)
Peelinghandschoen (€ 13,90)

Reinigingshandschoen voor gezicht en ogen (€ 11,90)

Soft Bodyhandschoen (€ 22,90)

€ 34,90

Je bespaart € 13,80

INTENSIEVE LICHAAMSVERZORGING (40)
GWNC bodyscrub, 200 ml (€ 39,90) 

GWNC softbalm, 200 ml (€ 39,90) 

€ 54,90

Je bespaart € 24,90

GWNC day & night intensive, 50 ml

€ 29,90

(1000 ml / € 598,-)

Set aanbevelingen

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

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

KOPEN OF KRIJGEN
WORD GASTVROUW/-HEER 
MEER DETAILS OP PAGINA 9
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WINTERZON (42)
2 stuks naar keuze 

SUNDAYS Sunstick SPF 50, 15 g 

SUNDAYS Sunlotion Sensitive SPF 50+, 100 ml  

(per stuk € 19,90) 

€ 31,80

Je bespaart € 8,-

LIPCARE (43)
2 stuks naar keuze 

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

GWNC lipcare, 4,8 g (€ 8,90) 

PROWIN YOUNG LIP BALM, 4,8 g (€ 8,90) 

€ 11,90

2 x PROWIN EXPRESSION Lipgloss, 7,4 ml (44)
2 stuks naar keuze 

Berry of Summerstar

(per stuk € 16,90)

€ 27,-
Je bespaart € 6,80

2 x PROWIN EXPRESSION Lipstick, 4,5 g (45)
2 stuks naar keuze 

Berry, Dahlia of Rosewood

(per stuk € 24,90)

€ 39,80

Je bespaart € 10,-

Mix it
2 x

Mix it
2 x

Nieuw
EXPRESSION Lip Oil****, 7 ml (46)

€ 16,90

 -     Lipverzorgingsolie met lichte tint
 -     Beschermt, verzorgt en voedt de lippen
 -     Laat een stralende glans achter zonder te plakken

Mix it
2 x

Mix it
2 x

****Zolang de voorraad strekt.
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Hair care voor het
hele gezin

HYDRO BASISSET (47)
PROWIN HAIR HYDRO SHAMPOO, 300 ml (€ 16,90) 

PROWIN HAIR HYDRO CONDITIONER, 300 ml (€ 16,90) 

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

€ 42,90

Je bespaart € 10,80

HYDRO NAVULSET (48)
2 stuks naar keuze

PROWIN HAIR HYDRO SHAMPOO, 900 ml 

navulling (€ 34,90)

PROWIN HAIR HYDRO CONDITIONER, 900 ml 

navulling (€ 34,90) 

€ 54,90

Je bespaart € 14,90

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

Mix it
2 x

HAIR ESSENTIALS (49)
Haarborstel recyclaat (€ 5,90) 

Haarkam (€ 4,90) 

Haartulband keuze uit cyaan A of grijs B  (per stuk € 26,90)

per set € 29,90

Je bespaart per set € 7,80

A

B

Voor meer
duurzaamheid

Refillsystemen 
sparen het milieu 
en de portemon-
nee!

Wetenswaardigheden over het onderwerp hair care
zijn te vinden in onze blog-bijdrage!
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Mix it3 halen,2 betalen

Mix it3 halen,2 betalen

PROWIN HAIR MASKER, 100 ml

€ 10,90 
 (1000 ml / € 109,-)

PROWIN HAIR SHINING GLORY, 100 ml

€ 16,90 

(1000 ml / € 169,-)

PROWIN HAIR HAAROLIE, 100 ml

€ 19,90 
(1000 ml / € 199,-)

Set aanbevelingen
HAIR COLOUR (50)
3 stuks naar keuze

PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOO, 250 ml (€ 13,90)

PROWIN HAIR COLOUR CRÈMESPOELING, 250 ml (€ 13,90)

€ 27,80 

Je bespaart € 13,90

HAIR (51) 
3 stuks naar keuze

PROWIN HAIR SHAMPOO, 250 ml (€ 10,90)

PROWIN HAIR CRÈMESPOELING, 250 ml (€ 10,90) 

€ 21,80

Je bespaart € 10,90

COMPACT Hair & Body Wash Soft Scent, 100 g 

€ 14,90

 (1000 g / € 149,-)

Onze COMPACT lijn  
is zuinig in gebruik en
er is niet veel verpak-
kingsmateriaal nodig. 
Ook de receptuur met 
minder water is hele-
maal in de geest van 
de duurzaamheid.

Onder www.prowin-wellness.net vind je onze 
online shop. Voer gewoon de premium klantencode in 
en kijk eens rond.



Nieuw model
best friends Hondenbadjas grijs, maat S**** (52)

€ 39,90

best friends Hondenbadjas grijs, maat M**** (53)

€ 46,90

best friends Hondenbadjas grijs, maat L****  (54)

€ 64,90
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Samen op
outdoor-avontuur

ZACHTE VERZORGING (55)
best friends Verzorgingsdoek 18 cm x 18 cm, set van 2, blauw & 

beige** (€ 10,90)

best friends CARE SPRAY, 100 ml (€ 16,90)

€ 19,90

Je bespaart € 7,90

SNEL SCHOON (56)
best friends SHAMPOO, 150 ml (€ 16,90)

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

€ 24,90

Je bespaart € 6,90

GLAMOUREUS WANDELEN A (57)
best friends Hondenhalsband VEGA, maat S-M**** (€ 34,90) 

best friends Hondenleiband VEGA 200 cm**** (€ 43,90) 

€ 68,-
Je bespaart € 10,80

GLAMOUREUS WANDELEN B (58)
best friends Hondenhalsband VEGA, maat M-L**** (€ 36,90)

best friends Hondenleiband VEGA 200 cm**** (€ 43,90) 

€ 70,-
Je bespaart € 10,80

 - Met warme col
 - Twee klittenbandsluitingen op de rug
 - Gemaakt van absorberende en sneldrogende microvezel

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



31

Nieuw
best friends Hondenleiband VEGA 200 cm**** (XX)

€ 43,90

best friends Hondenhalsband VEGA, maat S-M**** (XX)

€ 34,90

best friends Hondenhalsband VEGA, maat M-L**** (XX)

€ 36,90

FLUWEELZACHTE VACHT A (59)
best friends Vachtverzorgingsdoek

40 cm x 80 cm grijs (€ 29,90)

€ 24,90

Je bespaart € 5,-

FLUWEELZACHTE VACHT B (60)
best friends Vachtverzorgingsdoek

100 cm x 80 cm grijs (€ 39,90)

€ 34,90

Je bespaart € 5,-

2 x best friends POOTJES-
BALSEM, 50 ml (61)
(per stuk € 13,90)

€ 22,20

Je bespaart € 5,60

%

 - Gemaakt van veganistisch imitatieleer
 - Stijlvol en robuust
 - Lengte: 200 cm

 - Gemaakt van veganistisch imitatieleer
 - Individueel verstelbaar
 - Kleur: bruin/binnenkant zwart

****Zolang de voorraad strekt.

Nieuw
best friends Hondenleiband VEGA 200 cm**** (62)

€ 43,90

best friends Hondenhalsband VEGA, maat S-M**** (63)

€ 34,90

best friends Hondenhalsband VEGA, maat M-L**** (64)

€ 36,90
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Liefde gaat door
de maag

CHICKEN PARTY (65)
5	x GEVOGELTE MET GROENTE, 2,5 kg (per stuk € 20,90)

€ 79,-
Je bespaart € 25,50

VOORDEELPAK (67)
3	x DUNKIN DUCK, 2 kg (per stuk € 22,90)

€ 57,-
Je bespaart € 11,70

GOURMET MIX (66)
2	x RUND MET AARDAPPELEN, 2,5 kg (per stuk € 20,90)

2	x LAM MET RIJST, 2,5 kg (per stuk € 20,90)

2	x EEND MET MAÏS, 2,5 kg (per stuk € 20,90)

€ 85,-
Je bespaart € 40,40

2 x CHICKEN CRUNCH, 2 kg (68)
(per stuk € 22,90)

€ 36,60

Je bespaart € 9,20

%

best friends Hondenbed maat M

80 cm x 60 cm

€ 145,-
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VPE 6

PUPPY MENU A (69)
PUPPY, 2,5 kg (€ 20,90)

best friends PUPPY- EN SENIOR KAUWBOTTEN

12 cm, 2 stuks (€ 6,90)

JUNIOR! GEVOGELTE, 400 g - VPE 6 (€ 19,90)

€ 37,90

Je bespaart € 9,80

PUUR GENIETEN (71)
KALF MET ZOETE AARDAPPELEN, 200 g - VPE 6 (€ 14,90)

KIP MET PASTINAAK, 200 g - VPE 6 (€ 14,90)

€ 27,80

Je bespaart € 2,-

KAUWPLEZIER (73)
best friends DENTAL KAUWBOTTEN 12 cm, 2 stuks (€ 7,90)

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

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

€ 19,90

Je bespaart € 5,40

SNACK DUO (74)
best friends Snack HERT MET PEER, 150 g (€ 7,90)

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

€ 11,90

Je bespaart € 3,90

PUPPY MENU B (70)
PERFECT PUPPY, 2 kg (€ 21,90)

best friends PUPPY- EN SENIOR KAUWBOTTEN

12 cm, 2 stuks (€ 6,90)

JUNIOR! GEVOGELTE, 400 g - VPE 6 (€ 19,90)

€ 38,90

Je bespaart € 9,80

2 x best friends RUNDEROREN, 2 stuks (72)
(per pak € 6,90)

€ 11,-
Je bespaart € 2,80

%VPE 6
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Samen
knuffelen

Nieuwe kleur
best friends Vachtverzorgingshandschoen plum**** (75)
best friends Vachtverzorgingshandschoen plum

voor linkshandigen**** (76)

per stuk € 13,90

Nieuw
best friends Visje Kattenkruid 16 cm x 10 cm****  (77)

€ 8,90

 -  Voor een fluweelzachte, glanzende vacht
 -  Borstelen en massage in één
 -  Ook verkrijgbaar voor linkshandigen

 - Katoenen knuffeldier
 - Gevuld met kattenkruid
 - Om te knuffelen, te wrijven en te rollen

FIJNPROEVERS SET (78)
GRANDIOOS! GEVOGELTE, 400 g - VPE 6 (€ 19,90)

ZALIG! ZALM, 400 g - VPE 6 (€ 19,90)

€ 30,90

Je bespaart € 8,90

2 x CHICKEN CHICKI, 1,2 kg (79)
(per stuk € 20,90)

€ 33,40

Je bespaart € 8,40

****Zolang de voorraad strekt.

%
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KITTEN MENU (80)
KITTEN, 1,5 kg (€ 21,90)

KITTEN! GEVOGELTE, 200 g - VPE 6 (€ 14,90)

€ 31,90

Je bespaart € 4,90

SNACKBOX (81)
best friends CHICKEN MINIS, 150 g (€ 7,90)

best friends DUCK MINIS, 150 g (€ 7,90)

best friends CAT STICKS, 150 g (€ 7,90)

€ 18,90

Je bespaart € 4,80

De tijd vooruit –
duurzaam met best friends!

Bij proWIN komt soortspecifiek, natuurlijk 

dierenvoer in de voerbak van je huisdier.

Onze best friends productdivisie is gebaseerd op een holistische
benadering van voeding en combineert de hoogste kwaliteitsnormen.

In de geest van duurzaam bewustzijn ligt de nadruk bij de productie
van ons diervoeder op regionale ingrediënten evenals hoogwaardig
dierlijk eiwit en verse groente. Ook bij onze dierverzorgingsproducten 
gebruiken we consequent geen kunstmatige conserveringsmiddelen, 
kleur- en geurstoffen.

✔ Korte transportweg: het gehele assortiment proWIN
 dierenvoer komt van gecertificeerde Duitse bedrijven. 

✔ Natuurlijk	voer: ons voer bevat geen conserverings-
 middelen, geen kunstmatige aroma's, geen kleur-,
 vul- of lokstoffen.

✔ Duurzame materialen: op het gebied van aanvullende producten 
 vertrouwen we op duurzame materialen, gerecycelde 
 omverpakkingen en de lange levensduur van de producten.

✔ Microplasticvrij: ook al onze dierverzorgingsproducten zijn 
 vrij van microplastic en de verpakkingen zijn gemaakt van
 gerecycled materiaal (PCR verpakkingsmateriaal).

Green facts:

Maak het eens
gezellig:

Maak gebruik van ons praktische voer-abo en bespaar tijd! 
Zo heeft uw lieveling zijn voer altijd op tijd in zijn voerbak.
www.prowin-bestfriends.net



Bij ons beginnen gaat heel makkelijk. In de proWIN Akademie  
leer je bij het Startseminar alles wat je moet weten over proWIN en de 
producten – en dat nog wel gratis. 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
• Bepaal zelf welke producten je wil verkopen

Als je proWIN-merk ambassadeur wilt worden, helpt je
proWIN consulent je graag verder.

Meer informatie over het bedrijf, de job en over de 
producten is te vinden op onze website:
www.prowin.net

Ben je net zo enthousiast over proWIN als Eva?
Word dan proWIN-merk ambassadeur!

Artikelnr.: 90.403.56.20

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 des Guillemins 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
FSC-gecertificeerd	papier

Hoe je een succesvolle carrière en dus 
je persoonlijke proWIN-huis kunt opbouwen, dat laat Eva 

je zien in deze clip.


