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Beste klanten,

Als de zomer gedag zegt en de herfst zijn intrede doet, 
komt de verandering om de hoek kijken. Een beet-
je weemoedig denken we terug aan die mooie, zonni-
ge dagen. Zodra de dagen korter worden, leven we op 
bij de gedachte hieraan. Met een beetje geluk heeft de 
herfst dit jaar nog een grote portie zon voor ons in zijn 
bagage. In elk geval verandert de herfst onze bossen 
met een kleurenpracht die geen enkele kunstenaar zo 
fantastisch zou kunnen creëren. Een kleurenzee waar 
je ook kijkt. En waar je maar geen genoeg van kunt 
krijgen.

Het outdoor seizoen eindigt en het is tijd voor gezellig-
heid. We worden niet meer naar buiten gelokt en we gaan 
bewuster genieten van de feel good sfeer thuis. Als de 
winter begint, wordt de behoefte om zich thuis te neste-
len groter.

Wij werken continu aan de ontwikkeling van ons natural 
wellness aanbod. Ook dit jaar hebben we weer geweldige 
nieuwigheden voor u uitgekozen, die u vanaf nu in ons 
assortiment kunt vinden. Allemaal potentiële favoriete 
artikelen!

Onze Gabi Winter natuurlijke cosmetica lijn heeft een 
aantal nieuwkomers. Vanaf nu is de GWNC-product- 
familie uitgebreid met een hoogwaardig serum met  
een regenererend kruidencomplex en het luxueuze  
extract van de Champagne druif: GWNC effect skin  
serum. Een ware bron van jeugdigheid voor de huid!

Ook gloednieuw, voor de verzachtende verzorging  
na het scheren, is de veganistische en allergeenvrij  
geparfumeerde AFTER SHAVE GELCREME. Of het nu om 
benen, oksels of de bikinilijn gaat, dit product zorgt voor 
een milde verzorging van de geschoren, gestresste huid 
en is een ideale bestrijder van huidirritaties - geschikt 
voor zowel dames als heren.

Een luchtige reiniging en verzorging krijgt u cadeau van 
de douchebelevenis „Shower SORBET“ en de body-
crème „Body SORBET“. Beide producten verwennen de 
huid met Dode Zee zout en zorgen voor een goed gevoel 
- ondersteund door een heerlijke aquatische geur.

Wees gerust benieuwd naar onze nieuwe natural  
wellness beauty creatie! 

De actuele beauty- en wellnesscatalogus herfst/winter 
2016/2017 die u momenteel in uw handen houdt, biedt 
alles wat wij nodig hebben om mooi te kunnen zijn, ons te 
verzorgen en ons goed te voelen.  

Inkijken, doorbladeren en favoriete producten ontdek-
ken - u zult verrast zijn!

Kom gezond en verzorgd de herfst en de winter door. 

Veel plezier met onze producten uit onze fantastische  
natural wellness wereld wordt u gewenst door,
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COSMETICA ABC

Hippophae Rhamnoides 
Oorspronkelijk afkomstig uit Nepal, is de tot de familie van de Elaeagnaceae behoren-
de Duindoorn tegenwoordig bijna overal ter wereld thuis. Hij heeft een voorkeur voor  
zand- en grindbodems in zonnige gebieden en groeit tot een hoogte van ca. 5000 centi-
meter. De zomergroene struik wordt tussen de 1 en 6 meter hoog en heeft een wijdver-
takt wortelstelsel dat tot ca. 1,5 - 3 meter in de diepte reikt en zich 12 meter horizontaal 
kan uitbreiden. Dit verzekert de planten van een stevige houvast op een vlakke onder-
grond, zoals deze in kustgebieden met steile oevers voorkomen. De duindoorn heeft zijn 
naam te danken aan zijn voorkeur voor zandgrond en de verdoornde uitlopers aan zijn 
takken. Hij wordt ook wel zeedoorn, hagedoorn, duinbes of zanddoorn genoemd. Tussen 
augustus en december rijpen de 6 tot 8 millimeter grote, ovale vruchten aan de struik. 
Ze zijn fel oranjerood tot geel en hebben een zeer hoog vitamine C gehalte, hoger zelfs 
dan sinaasappels of citroenen en een kleine hoeveelheid vitamine B12, deze vitamine 
komt anders uitsluitend in dierlijke producten voor. Bovendien bevatten ze een olie die 
rijk is aan meervoudig onverzadigde vetzuren en een zeer hoog bèta-caroteen gehalte. 
Duindoornolie en -extract worden graag in cosmetische middelen toegepast vanwege de 
huidkalmerende en versterkende werking. GWNC body & massage bevat duindoornolie, 
de GWNC lippenbalsem duindoornvruchtextract.

Hamamelis Virginiana
Witch hazel, heksenhazelaar, noemen de Engelsen deze plant die ook wel bekend is als 
de toverhazelaar. De tussen december en februari goudgeel tot karmijnrood bloeiende 
struik is nauwelijks te onderscheiden van de hazelnoot, maar ziet er door haar lintvor-
mige bloemblaadjes betoverend uit. De Hamamelis voelt zich thuis in Noord-Amerika en 
Azië, maar de langzaam groeiende struik heeft ook zijn plek gevonden als sierplant in 
onze tuinen.
De Bladeren en het schors van de Hamemelis Virginiana werden al door de inheemse 
bevolking van Noord-Amerika gebruikt vanwege hun adstringerende (samentrekkende) 
werking. Deze werking werd inmiddels in wetenschappelijke studies aangetoond en dit 
maakt dat de toverhazelaar in de phytotherapie gerekend wordt tot de goedgekeurde  
geneeskrachtige planten.  Ook de cometica industrie maakt graag gebruik van de  
huidverstrakkende, ontstekingsremmende eigenschappen. Hamamelis wordt toegepast 
in de GWNC cleansingmilk, GWNC hydrocare, GWNC day- and nightcare regenerative, 
GWNC tinted daycare, PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN.

Harpagophytum Procumbens
Duivelsklauw, ook wel woodspider genoemd, is afkomstig van de afrikaanse savannen 
en dankt zijn naam aan de klauwachtige, houtachtige vruchten die zich vasthaken in 
de vacht van dieren en zo verspreid worden. De kruidachtige plant vormt scheuten van 
ca. 1,5 m die zich over de bodem verspreiden en opvallende felroze tot paarse bloemen  
dragen.  Duivelsklauwextract wordt gebruikt voor medische doeleinden bij aandoe-
ningen van het bewegingsapparaat.  Duivelsklauwspray bevat Harpagophytum Pro- 
cumbens root extract voor de verbetering van de huiddoorbloeding, dit zorgt voor een 
warmteeffect en een ontspannen gevoel.



GWNC

Geniet ook van een veelvoud aan zachte en natuur-
lijke gezichts- en lichaamsverzorging van proWIN. 
GWNC - onze Gabi Winter natuurlijke cosmetica –  
zal ook u verrassen. Met zorg geselecteerde,  
speciale natuurlijke extracten en oliën vormen 
de basis van deze effectieve en harmoniserende  
verzorgingslijn. Duik er in en geef uw huid welda-
dige bescherming, balans en kracht voor een  
gezonde en zinnelijke huidbelevenis - met beto-
verende geurnuances.
Wij bieden u hoogwaardige verzorging, van-
zelfsprekend vrij van minerale oliën, siliconen en 
parabenen- GWNC voor mens en natuur.

ONZE NATUURLIJKE COSMETICA LIJN

GWNC effect skin serum
Een geurstofvrije, luxueuze verzorging van bijzon-
dere soort. Met het speciale GWNC wellness herbal 
kruidencomplex voor een frisse huid en het waarde-
volle extract van de Champagne druif, biedt dit serum 
uw huid alles wat ze zich maar wensen kan. U voelt 
zich de hele dag fris met een zachte en soepele huid. 

30 ml / € 34,90 

GWNC
natural cosmetics

by Gabi Winter
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GWNC cleansingmilk
Milde en subtiel geurende reinigingsmelk voor de 
zachte, maar grondige, dagelijkse gezichtsreiniging. 
Geselecteerde plantaardige extracten kalmeren het 
gevoelige huidoppervlak en echinacea en sleutel- 
bloemextract versterken haar weerstand. Uw huid 
voelt heerlijk schoon, fris en soepel aan.

100 ml / € 19,90 

Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen
Dit heerlijk zachte microvezelweefsel werd speciaal 
ontwikkeld voor de gevoelige gezichtshuid. Het be- 
vrijdt moeiteloos van vuil en make-up resten. De  
geteste, zeer goede huidverdraagzaamheid, een op-
timaal reinigingsresultaat ook zonder toevoegingen 
en hun levensduur bieden maximaal comfort en 
gebruik.

box van 2 stuks, 25 cm x 25 cm / € 20,90
box van 10 stuks, 10 cm x 10 cm / € 23,50

Haarband
Of het nu voor het opnemen van sportief zweet op het 
voorhoofd of in de nek is, of als hulp bij de gezichts-
verzorging om uw haar uit het gezicht te houden. 
Deze extreem zachte, soepele haarband is altijd 
klaar voor gevarieerd gebruik. 

one size / € 9,90

GWNC

Reinigingshandschoen voor gezicht en ogen
Voor iedereen die voor de gezichtsreiniging de 
voorkeur geeft aan een handschoen, is dit product  
precies goed. Extra zachte microvezelkwaliteit,  
duimopening en elastisch manchet voor een zachte 
maar grondige hygiëne en een goede grip.

23 cm x 14 cm / € 10,90 

GRONDIGE  
REINIGING

Waszakje
___________________
20 cm x 20 cm / € 3,90 

is het alpha en omega voor een stralende, frisse teint. 
Make-up, talg en vuil verstoppen onze poriën waardoor 
ze de weg blokkeren voor verdere verzorging en zo huid-
onzuiverheden bevorderen. Om dit te voorkomen is een 
grondige reiniging van de huid ’s ochtends en ’s avonds 
van essentieel belang. De poriën worden geopend, de 
huid wordt schoon en bevrijd van vreemde deeltjes en is 
dus optimaal voorbereid voor de daarop volgende ver-
zorging.
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ZACHTE PEELING

GWNC softpeeling 
Deze peeling met een zachte crèmige consistentie 
maakt het huidoppervlak op een milde manier zacht 
met verzorgende jojobawas bolletjes. De gezichts- 
huid wordt voelbaar zacht en ziet er fris en vitaal 
uit. In combinatie met sheabutter wordt ze heerlijk 
soepel en zacht. 

50 ml / € 22,90 

Door de losse huidcellen een tot twee maal per week te verwijderen, wordt het natuurlijke regeneratie- 
proces van onze huid ondersteund. Het huidbeeld wordt verfijnd, de huid wordt mooi glad en onzuiver- 
heden worden tegengegaan. Indien regelmatig gebruikt wordt uw huid bestendiger en streelzacht. 

Peelinghandschoen
Het extra dunne en opgeruwde textielmateriaal ver-
fijnt en verlevendigt uw lichaamshuid. Vale of ruwe 
huid verdwijnt, uw huid wordt rozig en fris. Ook 
de opname van onze verzorgingsproducten wordt 
geoptimaliseerd.

21 cm x 12 cm / € 12,90

GWNC

GRONDIGE  
REINIGING
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Het vochtniveau van onze huid is bepalend 
voor ons uiterlijk. Stevigheid en elasticiteit 
hangen nauw samen met het vochtniveau. 
Helaas kunnen overmatige reiniging, de 
verkeerde producten en te sterke zonne-
straling de huid snel uitdrogen. Een trek-
kerig gevoel, jeuk en een schilferige huid 
kunnen het gevolg zijn. 

Met de onderstaande verzorgingsproducten 
kunt u uw huid een ruime dosis vocht geven, 
dit zorgt voor een weldadig huidgevoel en 
een fris uiterlijk.

GWNC hydrocare
Onze huid wordt dagelijks aan schadelijke  
invloeden blootgesteld. Ze heeft last van ver-
warmingslucht, UV-straling en grote tem-
peratuurverschillen. GWNC hydrocare met 
panthenol zorgt voor pure hydratatie en be-
strijdt huidirritaties door de uitgebalanceer-
de en adstringerende, natuurlijke werkzame  
stoffen. "Het dagelijkse glas water" voor uw 
gezicht - voor dames en heren. Ook optimaal 
na het scheren. 

100 ml / € 21,90 

PURE 
HYDRATATIE

GWNC refresh
Een vermoeide en gespannen gezichtshuid 
hoeft niet meer. Dit gelmasker maakt glad 
en stevig met een hoogwaardig algenextract 
en geeft u een mooi en opgefrist uiterlijk.  
Tekenen van stress en rimpeltjes verdwijnen 
in een oogwenk. Uw snelle energie kick en 
opfrisser in slechts 5-10 minuten.

50 ml / € 22,90

GWNC
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VERZORGING DAG EN NACHT

GWNC 24/7 softcare
Ook een uitgebalanceerd, mooi huidbeeld dient 
goed bijgehouden te worden. Deze lichte en zachte  
24-uurs crème met bio-paardestaart extract, Q10  
en vitamine E trekt snel in en laat geen glanzende,  
vettige film op de huid achter. Het versterkt de na-
tuurlijke beschermende functies en helpt om het  
gezonde, frisse uiterlijk te behouden.  

50 ml / € 22,90 

GWNC daycare regenerative
De tijd gaat niet zonder sporen achter te laten aan 
onze huid voorbij. Deze rijke, intensieve dagverzor-
ging met waardevolle bio-sleutelbloem-, bio-paar-
destaart- en bio-kamille extracten, vitamine A en 
provitamine B5, laat de celopbouw herleven en 
zorgt ervoor dat onze huid er weer jeugdig uitziet. 
Kan ook ideaal als basis voor uw make-up gebruikt 
worden.

50 ml / € 25,90 

GWNC nightcare regenerative
Gedurende de nacht ontwikkelt GWNC nightcare 
regenerative haar intensief herstellende werking. 
Plantaardige bio-extracten van kamille, salie en 
Sint Janskruid en plantaardige bio-oliën geven de 
gezichtshuid weer snel haar natuurlijke balans 
terug. Tijdens de nachtrust wordt ze heerlijk zacht 
en soepel!

50 ml / € 27,50 

GWNC



GWNC

DE 
BIJZONDERE 

KICK

GWNC Verzorgingscapsules
De gezichtshuid voelt heerlijk weldadig aan 
door de natuurlijke werkzame substanties 
van plantaardige oliën uit macadamiano-
ten en uit borage- en jojobazaden. Ze wordt 
ideaal hersteld en is hierdoor minder ge-
voelig voor invloeden van buitenaf. Waarde-
volle oliën samengebracht in een natuur-
lijke, veganistische capsule. Breng ze aan 
voor een voelbaar gladde, strakke en zachte 
gezichtshuid.

60 capsules / € 36,90
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GWNC tinted daycare
Deze lichtgetinte dagcrème op basis van natuur- 
lijke aardetinten geeft de huid een zachte tint en hier-
door een fris uiterlijk. Pinda-, jojoba- en sesamolie  
voeden de huid met waardevolle vetten en bescher-
men tegen vochtverlies. De crème is verkrijgbaar 
in twee kleurvarianten, apricot (licht) en brunette 
(donker).

per 30 ml / € 14,90

GWNC lipbalm
Deze waterafstotende lippenverzorgingsstift, gemaakt van pure natuur- 
wassen van de candelilla- en carnaubaplant met bijenwas, laat uw  
lippen weer stralen. De toegepaste lichtbeschermingsfactor (SPF 20) 
beschermt de gevoelige huidzone tegen celbeschadiging. Bijzonder  
milde, natuurlijke verzorging met een aangename vanille smaak - vrij  
van conserveringsmiddelen!

4,8 g / € 7,90

VERZORGDE LIPPEN
Het uiterlijk van onze lippen speelt een belangrijke rol op het effect dat wij op anderen hebben. Droog-
terimpeltjes of kleine scheurtjes zijn storend voor een verzorgd uiterlijk en zijn bovendien onaangenaam.  
Hier komt GWNC lipbalm u te hulp - zodat elke kus onvergetelijk wordt.

GWNC

GELIJKMATIG  
RUSTIG
Ook puistjes die af en toe de kop opsteken en roodheid in het gezicht zijn lastig en maken dat we ons on-
gemakkelijk voelen. Pigmenten kunnen helpen om de onruststokers te bedekken. Om een mooi, natuur-
lijk uiterlijk te behouden adviseren wij onze getinte dagcrème. Zij zorgt niet alleen dat onze gezichtshuid  
verzorgd is, maar ook voor een mooi, meer regelmatig uiterlijk.

Tip:
Gun uw lippen af en toe een peeling. Meng hiervoor eenvoudig suiker 
en honing en wrijf dit mengsel op uw lippen. Hierdoor worden ze weer  
fluweelzacht.
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GWNC effectiveeyes
Speciaal op de oogcontour afgestemde plantaar- 
dige substanties zoals bio-ogentroost-, bio-vrou-
wenmantel- en bio-korenbloem extract helpen om 
gezwollen oogleden te laten slinken en om de huid 
rondom de ogen strakker te maken. Deze zachte 
oogverzorgingscrème kan zeer goed als make-up 
basis gebruikt worden. 

Tip:
Mensen die aan hooikoorts lijden en vaak last heb-
ben van irritaties rond de ogen, ervaren de ontzwel-
lende werking van GWNC effectiveeyes als zeer 
aangenaam.

50 ml / € 22,90 

Het gebied rond de ogen behoort tot de gevoeligste huid van het gezicht en heeft de meeste verzorging  
nodig. De huid is extreem dun, heeft slechts een lage huidbescherming en wordt sterk belast door de 
mimiek. Haar soepele weefselstructuur maakt een goede beweeglijkheid mogelijk, maar neigt ook naar 
vroegtijdige rimpelvorming.

OGEN – STRALEND MOOI

GWNC

SOEPEL &
VEELZIJDIG

Gelmasker voor de ogen
Door het zachte fleece biedt dit oogmasker een op-
timaal draagcomfort. Gekoeld of verwarmd, leg het 
masker op de ogen en het geeft een rustgevend en 
ontspannen gevoel - ook ideaal voor op reis. 

ca. 22 cm x 10 cm / € 12,50
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Per 

verkochte  

proWIN Doggi 

gaan er € 2 naar 

de stichting.

PROWIN STICHTING

Neem even de tijd om te genieten van de weldadige warmte en doe tegelijkertijd iets goeds!
Onze proWIN Big Heart en onze proWIN Doggi zijn knuffelig, geven veel plezier en maken dat kou en een 
onbehaaglijk gevoel, gauw vergeten zijn. Bovendien kunnen ze op verschillende manieren gebruikt wor-
den. Als warmwaterkruik geven ze weldadige warmte en ontspanning en het pluizige overtrek nodigt uit 
om lekker te knuffelen. Niet alleen voor kinderen een heerlijke knuffelpartner en troost. Met elke verkoop 
steunen wij kinderhulpprojecten, want per verkochte proWIN Big Heart of proWIN Doggi gaat een deel 
rechtstreeks naar de proWIN stichting. Help ook mee! De proWIN stichting heeft zich ten doel gesteld om 
kinderen in nood in binnen- en buitenland te steunen en zo hun levens duurzaam te verbeteren. Uw hulp 
telt!

proWIN Big Heart, € 12,90
proWIN Doggi, € 15,90

IETS GOEDS DOEN!

Per  

verkochte  

proWIN Big 

Heart gaan er  

€ 3 naar de 

stichting.

Kinderen helpen, dat ligt proWIN-bedrijfsopricht-
ster en bedrijfsleidster Gabi Winter na aan het hart.  
Vanuit deze wens om te helpen, werd op 23 maart 
2010 de proWIN stichting opgericht.

Het doel? De situatie van kinderen in nood in binnen- 
en buitenland te verbeteren, zodat ze een reële kans 
hebben op een beter leven.

Meer over de proWIN stichting en de reeds onder-
steunde projecten vindt u onder:
www.prowin.net/cms/prowin-stiftung.htm
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BEGIN DE DAG  
FRIS

GWNC DOUCHEGEL LEMON GRASS
Een lichte douchegel voor een sprankelende frisse douche ervaring met de geur van citroengras. Geniet  
's morgens van de milde reiniging, het zachte schuim, de frisse geur en het heerlijke gevoel van uw huid.

150 ml / € 11,90 

GWNC BODYLOTION LEMON GRASS
Voor de verzorging van uw lichaamshuid na het douchen of na het baden adviseren wij deze verfrissend lichte 
textuur met bio-jojoba olie, bio-avocado olie en bio-sheabutter, vrij van conserveringsmiddelen. Trekt snel in 
de huid, omhult met een heerlijke citrusgeur en maakt onze huid klaar voor de dag.

150 ml / € 15,90 

GWNC
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LICHAAMSVERZORGING VOOR IEDERE DAG
Kent u dat gevoel?
We staan 's morgens op en voelen ons moe en slapjes. Na een blik in de spiegel zouden we ons liever ver-
stoppen... Wat kun je doen als je lichaam niet echt in de actiemodus komt? Dan helpt een verkwikkende 
douche met aansluitend een verwenprogramma. De "geest" wordt gewekt en u ondergaat een miraculeuze 
"transformatie". 

Massagespin
Dit hulpje geeft een aangenaam gevoel en helpt om 
te ontspannen terwijl het over de huid glijdt. Voor een 
fijne pauze tussendoor - ook ideaal in combinatie 
met onze GWNC body & massage lichaamsolie. Een 
super wellness cadeau voor een heerlijk gevoel. 

€ 4,50  

GWNC body & massage
Beleef een echte zinnelijke ervaring met deze body- 
en massage olie. GWNC body & massage met aman-
del- en duindoornolie streelt uw lichaamshuid en 
laat u wegdromen. De exotische geur spreekt zowel 
mannen als vrouwen aan en voldoet aan de aller-
hoogste eisen.

100 ml / € 22,50 

GWNC

Massageroller
Zachte rubbernoppen voor een eenvoudig en 
snel massage- en ontspanningsresultaat. De 
lichte stijging van de huiddoorbloeding onder-
steunt de opname van tegelijkertijd aangebrachte 
lichaamsverzorgingsproducten. 

€ 4,90 



16 / Beauty & wellness catalogus / GWNC 

GWNC bodycream    
Een droge lichaamshuid voelt niet aangenaam aan. 
Ze is trekkerig, jeukt, is schilferig en maakt ons niet 
gelukkig. Deze zachtsmeltende, rijke lichaams-
crème laat uw huid weer ademen. Waardevolle  
plantaardige oliën en bio-aloë vera zorgen voor 
balans en beschermen uw huid. De zachte, poeder-
achtige geur benadrukt het geweldige effect.

150 ml / € 26,90 

Zwemmen in de zee is bijzonder aangenaam - onvergelijkbaar, stimulerend fris. Als we aan de zee denken,  
denken we niet alleen aan het heerlijke verfrissende water, maar ook aan de geur en de smaak van zout en 
het geluid van de golven. Laat u ook betoveren door dit natuurlijke "zee-extraatje".
 
 

VERZORGING MET DE 
KRACHT VAN DE ZEE

GWNC bluewater bodyscrub
Onder de douche wordt uw lichaamshuid heerlijk glad en 
zacht door de milde peelingkorrels van zeezout en bamboe 
extract.  Deze verzorging wordt ondersteund door algenex-
tract en tarwekiemolie. We voelen ons goed in ons vel en de 
geur van de zee overspoelt ons met het vakantiegevoel. Haal 
het vakantiegevoel terug in uw eigen badkamer! Voor haar 
en hem! 

150 ml / € 29,90

GWNC

ZO ZACHT,  
DAAR MOET JE WEL VAN  HOUDEN



GWNC bodybalm
Vooral na het baden of douchen smacht onze  
lichaamshuid naar iets speciaals. Deze  
zinnelijke lichaamsbalsem van topklasse van  
bio-zonnehoed- en bio-paardestaart extract  
en bio-aloë vera bladgel laat uw huid weer 
stralen. Het zachte en zijdeachtige uiterlijk  
maakt ons gelukkig en de zinnelijke geur  
omhult ons de hele dag.

200 ml / € 26,90 

GWNC

Soft Bodyhandschoen
Veel zachte en op de menselijke huid afgestemde mi-
crovezels zijn perfect geschikt voor de eenvoudige en 
grondige lichaamsreiniging. Deze handschoen zorgt 
met zijn revitaliserende extra effect voor een gewel-
dig, fris huidgevoel.  

22 cm x 15 cm / € 20,90

GWNC nailcare oil
Mooie nagels spelen een belangrijke rol bij 
ons uiterlijk. Het kostbare mengsel van diver-
se plantaardige oliën zoals macadamia noot-, 
jojoba- en amandelolie, geeft uw vinger- en 
teennagels natuurlijke stevigheid en glans. Een 
mooi en verzorgd uiterlijk - vrij van conser-
veringsmiddelen - en om u te laten genieten, 
met een heerlijke geur.

10 ml / € 11,90 

VERWEN PROGRAMMA 
VOOR HET HELE LICHAAM

Het beste uit de natuur - waardevolle 
plantaardige substanties en geselec-
teerde werkzame stoffen bieden onze 
huid alles wat zij nodig heeft. Laat 
u verleiden en maak kennis met uw 
lievelingsproduct.
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GWNC

Peelinghandschoen voor de voeten
De handschoen reinigt en verzacht de voeten dankzij de ingewerkte peelingborstels. De huid van de voeten 
wordt gerevitaliseerd en glad en kan verzorgende substanties effectief opnemen.

18 cm x 11 cm / € 11,90

NATUURLIJK MOOI  
VERZORGDE VOETEN....

GWNC Voetbadzout
Dit sensationele voetbadzout verbindt de aangename eigenschappen van het natuurlijke steenzout met de bij-
zondere extracten uit de flora. zoals de Yucca Schidigera. Vermoeide en futloze voeten, droge huid of scheurt-
jes door overmatige eeltvorming zijn passé en de heerlijke kruidengeur zorgt voor weldadige ontspanning.

500 g / € 17,90

Onze voeten dragen ons, ons hele leven lang. 
Gun ze daarom regelmatig een extra dosis ver-
zorging - met een weldadig voetbad, een natuur-
lijke crème of een verfrissende spray voor heer-
lijke ontspannende momenten.
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GWNC

Vijl voor de voeten
Deze hielen-gladmaker zorgt dat ongewenste eelt  
mild verwijderd wordt en voorkomt kloven en 
scheurtjes. Mooie, verzorgde voeten horen bij een 
verzorgd uiterlijk. 

€ 4,90 

Ons GWNC Voetspray mag in geen enkele tas  
ontbreken voor een snelle en eenvoudige  
verfrissing tussendoor. Spray het op en  
voel die frisse kick. Betrouwbare bestrijder van  
voetengeur, hydrateert en heeft een heerlijk 
verkoelend effect. Deze voetspray trekt snel in 
zonder vet te maken en ruikt heerlijk naar nana 
munt en granaatappel.

125 ml / € 16,90

GWNC Voetspray met salie 
en bamboe

GWNC Voetverzorgingscrème
Deze crème verzorgt onze voeten met behulp 
van salie en rozemarijn. Verfrist, deodoriseert en  
bestrijdt uitdrogingsverschijnselen. Zodat u  
zeker en fris voor de dag komt. Voor een bete-
re opname adviseren wij vooraf een voetbad met 
ons GWNC Voetbadzout.

150 ml / € 22,90
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SHOWERGEL FOR MEN
Een pittige, revitaliserende dou-
chegel voor de verzorgde man. 
De optimale start van de dag of na 
het sporten. Reinigt de lichaams- 
huid grondig maar mild, maakt 
fris en revitaliseert de huid met 
de speciale vitamine E-Pearls.  
Frisheid en vitaliteit voor hem met 
een sportieve, natuurlijke geur. 

200 ml / € 15,90 

 

BODYLOTION FOR MEN
Stress en belastende invloeden 
maken de lichaamshuid vaal en 
gestresst. Met deze extra verzor-
ging zet hij zichzelf weer op de rit. 
Versterking van de huidbarrière, 
celregeneratie en een voorraad 
frisheid: dat zijn de pijlers van deze 
speciale mannen verzorging. Deze 
lotion trekt snel in zonder dat er 
een vettige film op de huid ach-
terblijft en omhult het lichaam met 
een frisse, sportieve geur.

200 ml / € 9,90 

DEO ROLL ON FOR MEN 
Gemakkelijk en snel aangebracht 
beschermt deze deo tegen on- 
aangename transpiratiegeur en 
overmatig transpireren. De na- 
tuurlijke deodoriserende werk-
zame stoffen, in combinatie met 
verzachtende en verzorgende  
substanties, beschermen de huid 
tegen huidirritatie en zorgen er 
voor dat u fris en zelfverzekerd 
voor de dag komt. Vrij van alcohol 
en aluminiumchloorhydraat.

50 ml / € 7,90

 

PROWIN MAX

VOOR ECHTE MANNEN!
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PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN
Deze scheergel is mild voor uw gezichtshuid zodat het glijden van het 
scheermes de huid niet onnodig belast. Na het aanbrengen verandert 
de gel in een crème-achtig schuim dat zich gemakkelijk laat verdelen. 
Het Cellactive®-Men-complex versterkt de weerstand en de stress-
resistentie van de huid. Microsneetjes die zijn ontstaan door het sche-
ren genezen sneller en de huid wordt langdurig gehydrateerd. Voor 
een zachte scheerbeurt.

200 ml / € 16,90 

PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE
...precies het juiste voor de mannenhuid. In dit product strijden een 
optimale aftershave verzorging en 24-uurs anti-aging effect tegen 
een droge en vermoeide huid en verslapte gelaatstrekken. De 7 + 1 
elkaar opbouwende werkzame stoffen complexen bieden de mannen-
huid alles wat belangrijk is en maken haar sterk en soepel. Zonder 
vettige glans, de ideale verzorging voor mannen.

30 ml / € 39,90 

SPECIALE VERZORGINGSPRODUCTEN VOOR DE MAN! 
Afgestemd op zijn behoeften - met producten voor het scheren, gezichts-en lichaamsverzorging - voor 
het ideale begin van de dag. Grondige werking, zacht voor de huid en een tintelfrisse belevenis voor een 
streelzacht en aantrekkelijk resultaat. Vanzelfsprekend dermatologisch getest met een aangetoonde zeer 
goede huidverdraagzaamheid! 

PROWIN MAX

PROWINMAX

PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN
Voor de veeleisende mannenhuid hebben we bij dit product voor een 
crème-achtige textuur gekozen. Ook dit product bevat een combinatie 
van aftershave- en gezichtsverzorging met Q10 en komt ideaal tege-
moet aan alle behoeften van de mannelijke gezichtshuid. Trekt snel in 
en maakt de gezichtshuid streelzacht en glad. Kies uw product.

50 ml / € 29,90
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RAZOR FOR WOMEN 
Stylisch scheermes voor dames met 4-voudig 
scheerblad, past zich moeiteloos aan de huidcontour 
aan. Zelfs gevoelige huidzones zoals b.v. de bikinilijn 
worden streelzacht - met huidkalmerende gelstrips 
(kamille).

€ 11,90

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

€ 11,90

RAZOR BLADES FOR WOMEN 
3 vervangende scheermesjes (4-voudig scheerblad) 
voor RAZOR FOR WOMEN

€ 9,90 per 3 stuks

PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN
3 vervangende scheermesjes (6-voudig scheermes + 
trimmer) voor de PROWIN MAX RAZOR FOR MEN

€ 9,90 per 3 stuks

RAZOR
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Verzorgingstip 1: voor beginners ons dagelijkse anti-aging 
minimum-programma.
Reinig de huid 's morgens grondig, maar mild met MY DAY 
WASHGEL en bereid haar optimaal voor op de daaropvolgende 
behandeling.  Verwen de huid vervolgens met MY DAY CREAM 
RICH.
 
Verzorgingstip 2: anti-aging basis-programma
Als aanvulling op tip 1, 1-2 x per week onze MY DAY FACE  
PEELING toepassen na de reiniging.  De peeling maakt glad en 
maakt dat de daaropvolgende verzorgingsproducten nog beter 
en sneller kunnen doordringen in de huid.
 
Verzorgingstip 3: anti-aging opbouw-programma
Tip 1 of Tip 2 plus een of twee van de PROWIN TIME serums 
(BOOST, FILL). Wij adviseren u om 's morgens na de reiniging 
TIME TO FILL op het gehele gezicht aan te brengen en daarna 
met MY DAY CREAM RICH af te sluiten. Breng 's avonds na de 
reiniging TIME TO BOOST als ondersteuning van de regenera-
tie op het gehele gezicht aan. Ook hierna vervolgens MY DAY 
CREAM RICH aanbrengen.
 
Verzorgingstip 4: anti-aging speciaal-rimpel-programma
Als aanvulling op tip 1, tip 2 en tip 3 - vooral voor de rimpeltjes 
op het voorhoofd, rondom de ogen en de nasolabiale lijnen (van 
zijkant neus naar mond) - TIME TO LIFT als laatste stap voor 
MY DAY CREAM RICH op de gewenste gebieden aanbrengen.
 
Verzorgingstip 5: anti-aging intensief-programma
Dagelijks 's morgens en/of 's avonds MY DAY CLEAR 
WASHGEL,TIME TO BOOST, TIME TO FILL, TIME TO LIFT en MY 
DAY CREAM RICH aanbrengen. Als aanvulling 1-2 x per week 
onze MY DAY FACE PEELING toepassen na de reiniging.
 
 

Onze 5 verzorgingstips voor de persoonlijke anti-aging  
verzorging met de PROWIN TIME producten:
 

PROWIN TIME

PROWIN TIME 
VERZORGINGSTIPS



 

PROWIN TIME

MY DAY CREAM RICH
In deze crème hebben we alles samengebracht waar een rijke anti-aging verzorging voor staat. Kan zowel 
als bescherming gedurende de dag, maar ook als opbouwende nachtverzorging gebruikt worden. Negatieve 
milieu invloeden, UV-bepaalde huidveroudering en slappe gelaatstrekken behoren tot het verleden. Met deze 
luxueuze anti-aging crème met werkzame stoffen van topklasse wordt uw gezichtshuid voelbaar gladder en 
steviger.   Rimpeltjes worden verminderd en de huid ziet er vitaal uit. 

50 ml / € 32,90

MY DAY FACE PEELING
Deze peeling gel, op basis van hoogwaardige fruit-
zuren (Alpha Hydroxy Acids), verwijdert oppervlak-
kige, losse huidcellen en maakt de huidzones glad. 
Ondersteunt de huid tegen uitdrogingsverschijn-
selen en stimuleert de celregeneratie. Na gebruik 
kunnen werkzame stoffen beduidend gemakkelijker 
en efficiënter in de huid dringen om daar effectief te 
kunnen werken.

30 ml / € 24,90 

MY DAY CLEAR WASHGEL 
De intensief vochtinbrengende wasgel reinigt de huid 
grondig van vet-, vuil-, en make-up resten. De huid 
voelt na het wassen fris, schoon en niet trekkerig aan. 
Natuurlijk kan deze wasgel ook buiten de PROWIN 
TIME lijn met andere natural wellness verzorgings-
producten gecombineerd worden.

100 ml / € 19,90 

Neue 
Bilder

DE LUXUEUZE ANTI-AGING VERZORGING VAN PROWIN!
Wetenschappelijk ontwikkeld product dat zich in de praktijk ruim bewezen heeft, deze bijzondere gezichts-
verzorging kenmerkt zich door de snel zichtbare resultaten na elk gebruik in de strijd tegen de tekenen van 
de tijd.  Alle producten kenmerken zich door een zeer goede huidverdraagzaamheid. U kunt uw anti-aging 
verzorging zelf geheel naar wens en intensiteit samenstellen. U kunt kiezen uit de MY DAY basisproducten 
en de 3 speciale serums. Alle producten van de PROWIN TIME SKINMANAGEMENT lijn zijn vrij van mine-
rale oliën, siliconen en parabenen. Bovendien hebben wij bij de speciale serums afgezien van geurstoffen.
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TIME TO BOOST
Dit regenererend serum met speciaal transport- en 
regeneratie complex met zeer doeltreffende salicyloyl 
phytosphingosin stimuleert de lichaamseigen colla-
geenvorming en bouwt de huid van binnenuit weer op. 
De huidstructuur verbetert en de huid wordt strak en 
jeugdig. U zult het verschil zien.

15 ml / € 44,90 

TIME TO LIFT
Hooggedoseerd serum ter reductie van expressie-
lijntjes. De innovatieve micro emulsie maakt dat de 
werkzame stoffen diep binnendringen - voor een 
mooi voorhoofd en mooie oogcontour. Met squalaan, 
acetyl hexapeptid-8 en glycerine wordt uw huidzone 
direct gladder en wordt de rimpeldiepte aanzienlijk 
verminderd.

15 ml / € 44,90 

TIME TO FILL
Al na het eerste gebruik laat u uw gezicht weer sralen. Dit zeer rijke hydraterende serum met de  
speciale combinatie van lange- en korte keten hyaluronzuren maakt een 2-voudige werking  
mogelijk: de huid wordt voldoende gehydrateerd en wordt door het aanvullen van de lichaamseigen hyaluron-
voorraad van binnenuit gladder gemaakt.

15 ml / € 44,90 

PROWIN TIME
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Vaak krijgen jongeren te maken met puistjes en irritaties in het gezicht, decolleté of op de rug. Hier komt 
deze verzorgingslijn goed van pas. Het zeer effectieve 3-componenten systeem werd door wetenschappers 
met jarenlange dermatologische ervaring ontwikkeld voor de jeugdige probleemhuid. Alle producten ken-
merken zich door een goede huidverdraagzaamheid en zijn vrij van parabenen en kleurstoffen.  
Een huid met fijne poriën met youngtime skinmanagement!

Time to Clear
Zachte fruitzuurpeeling voor 
een frisse teint. Het toege-
paste fruitzuur maakt de huid 
glad en helpt haar bij de op-
bouw. Indien 1 tot 2 keer per 
week gebruikt, kan men de  
verbetering van het vocht-
gehalte merken en laten de  
zichtbare successen in de  
strijd tegen huidonzuiver- 
heden zich al snel zien.

50 ml / € 21,90 

Time to Wash
Alcoholvrije wasgel voor de da-
gelijkse gezichtsreiniging met 
opfris-effect. Kalmeert de ge-
voelige en geïrriteerde huid met 
aloë vera extract en hydrateert. 
De wasgel geeft een aangenaam 
fris en schoon gevoel. Bij regel-
matig gebruik wordt het huid- 
beeld beter en wordt de huid 
merkbaar zachter met fijnere 
poriën. 

100 ml / € 19,90 

Time to Care
Lichte crème met basis licht- 
beschermingsfactor. Deze bijzon-
dere vetarme verzorging is ideaal 
voor de onreine, licht vette huid. 
Deze verzorging, met cerami-
den voor een sterke barrièrefunc-
tie, maakt de huid stabieler tegen 
schadelijke milieu invloeden Ook 
hier levert aloë vera een bijdrage 
aan de kalmering van de huid en 
de verhoging van het vochtgehalte. 
Ideaal als dag- of nachtverzorging 
voor de jeugdige probleemhuid.

50 ml / € 20,90



Decoratieve cosmetica van proWIN - producten met 
de intense uitstraling voor bijzondere momenten! Zet 
uzelf eens in de spotlight en vestig de aandacht op uzelf  
- u bent het waard!

PROWIN  
EXPRESSION

PROWIN EXPRESSION Mascara black
Deze natuurcosmetische mascara zorgt voor mooie, volumineuze wimpers, zonder 
te vervagen, met vele natuurlijke verzorgende substanties en natuurlijke minerale 
kleurpigmenten.  Uw ogen komen zo nog mooier tot hun recht. Oogheelkundig getest 
en geschikt voor contactlens draagsters

10 ml / € 14,90 

PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood 
Natuurcosmetisch Kajal oogpotlood voor mooie, expressieve ogen. Met de applicator kunt u de natuurlijke, 
minerale kleurpigmenten vervagen. Speciaal met jojoba, candelilla en mango olie voor de tere, gevoelige huid 
rond de ogen. Ook geschikt voor contactlens draagsters - oogheelkundig getest.

1,08 g / € 9,90

Cosmetica Bag
Deze toilettas biedt op reis een passende plek voor uw cos-
metica producten. Met diverse vakjes, een geïntegreerd af-
neembaar spiegeltje en een ophanglus heeft u alles altijd 
bij de hand.

€ 15,90 

Beauty Etui
De orde in uw handtas  
wordt bewaard door dit 
elegante, kleine tasje  
waarin u uw beauty pro- 
ducten bewaard - met  
spiegel voor de check-up.

€ 9,90

ALLES GEREGELD VOOR ONDERWEG
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PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOO
Geschikt voor dagelijks gebruik bij gekleurd 
haar en/of highlights. Het natuurlijke colour-
repair-complex met zonnebloemen extract be-
schermt de kleurpigmenten in uw haar, ook in 
het zonlicht. De extracten van vijgen, aloë vera en  
oranjebloesem in combinatie met panthenol  
bieden extra ondersteuning. Effectieve reini-
ging, verzorging en bescherming van haar en 
hoofdhuid - vrij van siliconenolie.

250 ml / € 12,50 

PROWIN HAIR ANTI AGING Tonic
Speciaal verzorgingsproduct met een uitstekend 
natuurlijk werkzame stoffen complex (Advanced 
Ingredient Award) voor de regeneratie van het 
haar en de hoofdhuid. Erwtenspruitextract, cafe-
ïne en vitamines zijn goede voedingsstoffen voor 
de haarwortels en stimuleren zo de haargroei. 
Anti-aging haarverzorging voor dames en heren 
voor een gezonde en volle haardos.

200 ml / € 19,90 

PROWIN HAIR COLOUR CRÈMESPOELING
Na het wassen van het haar verzorgt deze 
crèmespoeling vooral gekleurd en/of ontkleurd 
haar (highlights) met natuurlijke haar- en kleur-
bescherming. Panthenol en sheabutter hydrateren 
het haar en geven glans. Het doorkammen wordt 
vergemakkelijkt en de haarpigmenten worden  
beschermd tegen vroegtijdig vaal 
worden. 

250 ml / € 12,90 

PROWIN HAIR

Haartulband
Snelle en milde manier van haardrogen zonder te 
wrijven met superfijn, absorberend microvezel-
weefsel. Zo wordt uw haar niet opgeruwd en gaat 
het niet in de knoop - ter bescherming van een 
gladde, gezonde haarstructuur! 

€ 25,90 

Het hangt van vele factoren af hoe onze haren 
en hoofdhuid er uitzien. Mechanische belasting, 
chemische substanties, maar ook temperatuurs-
beïnvloeding laten hun sporen achter. Met deze 
productlijn van het huis proWIN zorgen wij voor 
een allround-verzorgingspakket voor haar en 
hoofdhuid.

Verzorging voor mooi en gezond haar!
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PROWIN HAIR

PROWIN HAIR MASKER
Deze intensieve verzorging voor het haar dringt diep in de haren binnen en maakt ze heerlijk zacht en veer-
krachtig. Ook droog en broos haar wordt weer glad, soepel en glanzend. Glycerine, betaïne, panthenol, olijfolie 
en olijfblad extract versterken de structuur van het haar en van de hoofdhuid, verbeteren het vochtgehalte en 
zorgen dat onze haardos er prachtig uitziet.

100 ml / € 9,90 

Haarborstel
Deze tweezijdige skeletborstel met korte en lange kunststof borstelharen zorgt voor veerkracht en luchtig-
heid van elk soort haar. Ideaal voor föhnkapsels, want de gaatjes maken snel drogen mogelijk. Met soft-grip 
handvat voor een goede houvast.

€ 4,90 

PROWIN HAIR CRÈMESPOELING
Voor de verdere verzorging van het haar bieden wij u onze crèmespoeling aan, ook deze is geschikt voor alle 
haartypen. De crèmespoeling verzorgt het haar na het wassen en maakt dat het voelbaar gladder en zachter 
wordt. De ingrediënten olijfblad-extract en olijfolie versterken het haar en geven het een prachtige glans. 
Geen klitten meer bij het doorkammen.

250 ml / € 9,90

PROWIN HAIR SHAMPOO
Geschikt voor alle haartypen voor dagelijks gebruik. Deze milde shampoo met olijfbladextract en provitamine 
B5 reinigt de hoofdhuid en het haar van vuil, vet en resten van verzorgingsproducten. De shampoo hydrateert 
en maakt het haar glanzend en soepel, natuurlijk vrij van siliconenolie.

250 ml / € 9,50
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BESCHERMING VOOR
HET HELE GEZIN

High Protection crème met vitamine E-Pearls
Huidbescherming op elk moment - vooral voor onze veel belaste handen. Deze waterafstotende crème met 
vitamine E-Pearls beschermt met zuivere, uitstekend door de huid te verdragen paraffinum liquidum tegen 
scheurtjes, kloofjes en tegen uitdroging. Ook een aanrader als bescherming tegen de kou. Verzachtende pan-
thenol en vitamine E voor een mooie en sterke huid, met een frisse citrusgeur. 

100 ml / € 21,90

FOOTSAFE
Deze actieve voetgel met panthenol en ureum verzorgt en versterkt de vaak en veel belaste voeten en de 
menthol geeft een aangename geur. De gel stimuleert voelbaar het welbevinden van de voeten en laat een 
tintelend, verkoelend fris gevoel achter. Uw voeten worden hygiënisch schoon verzorgd zonder uit te drogen 
en huidirritaties kunnen sneller afnemen. 

75 ml / € 16,90 

DUIVELSKLAUW
Weldadig verzorgende spray, vrij van conserveringsmiddelen, met een verwarmend en ontspannend effect op 
de lichaamsdelen van uw keuze. Het hydrateert onze huid en stimuleert de huidstructuur. Het bijzondere com-
plex van werkzame stoffen uit duivelsklauw, wintergroen en eucalyptus stimuleert de doorbloeding van de 
huid en geeft ons warmte en een ontspannen gevoel. Vooral sporters hebben baat bij dit verzorgingsproduct. 

75 ml / € 10,90

PROTECT & CARE

Geselecteerde verzorgende en beschermende producten in de bewezen proWIN kwaliteit. Producten voor 
de speciale behoeften van uw gezicht, handen en hele lichaam.

HANDSAFE
De verzorgende handhygiëne gel voor soepele en hygiënisch schone handen, zonder water. Dit maakt dat 
HANDSAFE zeer geschikt is voor het "handen wassen" onderweg. De verkoelende en hydraterende receptuur 
verzorgt belaste handen en zorgt voor een veilig, schoon huidgevoel. Ook onaangename geurtjes zoals b.v. 
nicotine-, diesel- of uiengeur verdwijnen effectief. HANDSAFE van het huis proWIN is de perfecte begeleider 
in het dagelijks leven. 

50 ml / € 10,90
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ANTI AGE LIFTING
Onze verstevigende crème met langdurige werking. Waardevolle algensubstantie 
gecombineerd met natuurlijke plantaardige fruitextracten van kers en pruim ge-
ven de gezichtshuid een mooi en jeugdig uiterlijk. Rimpels worden verzacht en uw 
huid wordt optimaal versterkt. Ze voelt weer heerlijk zacht en glad aan.  

50 ml / € 31,90

Meerdere factoren hebben invloed op de veroudering van onze huid. Vooral UV-licht, maar ook slechte voe-
ding, te weinig water drinken, gebrek aan slaap, stress en de consumptie van alcohol of nicotine zorgen ervoor 
dat onze huid sneller veroudert. Bepaalde cosmetische anti-aging substanties en uw lifestyle helpen om dit 
tegen te gaan - met een positieve instelling en voldoende beweging in de buitenlucht. Actieve en enthousi-
aste mensen hebben een ongelooflijk positieve uitstraling - neem iemand als voorbeeld en gun u zelf deze  
"natuurlijke schoonheid"! 

EYE ROLL ON
Voor een gladde en frisse huid in het dunne en gevoelige gebied rondom de ogen. 
Deze heerlijk verkoelende oogverzorging is gemakkelijk aan te brengen met het 
metalen roll-on kogeltje en zorgt voor een mooi instant-fresh-effect. Dit geurstof-
vrije product met een anti-aging werkzame stoffen complex van soja- en rijstpep-
tiden bestrijdt vermoeide oogleden en rimpeltjes. 

15 ml / € 16,90 

VLOEIBARE ZEEP AMANDELBLOESEM
Deze pH-neutrale vloeibare zeep in moderne  
pompflacon reinigt de huid op een zachte manier 
en verspreidt de betoverende geur van amandel-
bloesem. De zeep kan voor de handen, maar ook 
voor andere lichaamsdelen gebruikt worden. De 
huid wordt schoon en fris en wordt heerlijk zacht 
verzorgd. 

250 ml / € 11,90 
500 ml / € 19,90 (navulling)

VERZORGDE
HANDEN

PROTECT & CARE

ANTI-AGING



GEZOND BRUIN
AUTOBRONZ‘AGE is de gezondste manier om het hele jaar door een zomerse “look” te krijgen.  
U hoeft zich niet aan de schadelijke UV-stralen van de zon en zonnebanken bloot te stellen. Met onze 
AUTOBRONZ‘AGE kunt u uw individuele bruine tint kiezen. Door het aantal keren dat u het gebruikt,  
beslist u zelf over het resultaat. 

Tip:
Om een mooi regelmatig bruiningsresultaat te krijgen, is het aan te bevelen om voor gebruik de huid te behandelen 
met een peeling. Dit verwijdert losse huidschilfers en maakt het oppervlak van de huid glad. Voor het gezicht beve-
len wij onze GWNC softpeeling aan en voor het lichaam de GWNC bluewater bodyscrub.

AUTOBRONZ ÁGE
Vochtinbrengende crème met bruin-zonder-zon effect. De werk- 
zame DHA stof maakt dat de huid van gezicht en lichaam al na een  
paar uurtjes een mooie, egale bruine teint heeft die, afhankelijk van  
het huidtype, ca. 1 week aanhoudt. Vochtinbrengers, vitaminen en 
plantaardige oliën maken de huid heerlijk zacht en soepel. Geniet het 
hele jaar door van de unieke combinatie van verzorging en een bruin 
kleurtje met AUTOBRONZ’AGE (zonder UV-bescherming).

100 ml / € 19,90 

PROTECT & CARE

AFTER SHAVE GELCRÈME
Na het scheren van de benen, oksels of de gevoeli-
ge bikinilijn reageert de huid al snel met irritaties zoals 
pukkeltjes of roodverkleuring. Juist in zo'n geval komt  
deze gelcrème goed van pas. Het kalmeert de 
huid ideaal, hydrateert, laat het gespannen gevoel  
afnemen en versterkt de weerstand. Ook het in-
groeien van haren wordt verminderd. Voor een 
zijdezacht huidgevoel met een frisse geur - geschikt  
voor dames en heren.

75 ml / € 18,90 
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PROTECT & CARE

Body SORBET
Licht luchtige lichaams-
verzorging met plant- 
aardige oliën, Dode Zee-
zout en vochtinbrengers 
- de speciale body- en 
mind verzorging. 

200 ml / € 12,90 

Shower SORBET
Douchen met Dode Zee-
zout voor een zachte rei-
niging van de lichaams-
huid met een aquatische 
frisse geur - voor een fris 
en schoon huidgevoel.

200 ml / € 9,90 
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PROWIN SUNDAYS

Zonder spijt van de zon genieten!
Onze huid wordt belast door met name de verhoogde UV-straling en een verandering in onze vrijetijds- 
besteding. De warmte, het licht en het goede humeur zijn zo aangenaam, dat we het liefst de gevaren van  
zonnestraling zouden willen vergeten. Buiten de positieve effecten zoals warmte, zonlicht en een goed humeur, 
is er steeds vaker sprake van UV-bepaalde huidbeschading. Bescherm uzelf veilig met de zonnebescher-
mingsproducten van proWIN. Of het voor uw sportieve bezigheden buitenshuis is, zwemmen of gewoon een 
wandeling - hier vindt u het passende product voor elk soort zorg en behoefte. We hebben de serie aangevuld 
met een uitstekend After-Sun product zodat u ook lang van uw gebruinde huid kunt genieten. 

Dermatest heeft de huidverdraagzaamheid van onze zonneproducten met een „zeer goed“ beoordeeld.

Zonnebescherming met waardevolle werkzame stoffen voor een 3-voudige huidbescherming:

1. Lichtbeschermingsfilter met UVA- en UVB-bescherming
 Deze beschermt onze huid effectief tegen een te veel aan zonnestraling.
2. Celbescherming door antioxidanten
 Antioxidanten worden als ingrediënten toegepast omdat ze onze cellen beschermen en het natuurlijke herstel- 
 mechanisme van onze huid ondersteunen. 
3. Werkstofcomplex voor een langdurige hydratatie
 Dit beschermt onze huid tot 72 uur tegen het verlies van vocht, uitdroging en hierdoor ook tegen rimpelvorming.

Dit alles voor u en uw huid zodat deze ook tijdens de zonnige dagen soepel en zacht blijft. 

SUNLOTION SPF 20
Waterproof sunlotion met een 
gemiddelde lichtbeschermings-
factor (SPF 20) en de heerlijke 
allergeenvrije prowin sundays 
geur. Aan te bevelen voor alle 
bruiningstypen in onze con-
treien. Vrij van emulgatoren en 
conserveringsmiddelen.

200 ml / € 18,90 

SUNSPRAY SPF 30
Bij sportieve activiteiten of bij een 
sterk behaarde huid, onze trans-
parante waterproof sunspray 
met hoge lichtbeschermingsfac-
tor (SPF 30) is geschikt voor elk 
huidtype in onze contreien. Ge-
makkelijk en snel aan te bren-
gen, de spray kan ook probleem-
loos op de hoofdhuid gebruikt 
worden. Voelt niet vet aan, plakt 
niet, is vrij van emulgatoren en 
conserveringsmiddelen en aller-
geenvrij geparfumeerd.

200 ml / € 19,90 

SUNLOTION SPF 30
Onze waterproof sunlotion met 
hoge lichtbeschermingsfactor (SPF 
30) en met de allergeenvrije prowin 
sundays geur is vooral geschikt voor 
alle lichte huidtypen in onze contrei-
en. Ook deze lotion is vrij van emul-
gatoren en conserveringsmiddelen.

200 ml / € 19,90 

FACE CREAM SPF 30
Speciale zonnebescherming voor 
gezicht, hals en decolleté met hoge 
UV-bescherming (SPF 30), vrij van 
conserveringsmiddelen en aller- 
geenvrij geparfumeerd. Het bij-
zondere verwerkte bescher-
mende DNA-complex beschermt 
deze gevoelige huidzones tegen 
beschadiging en versterkt hun 
herstelmechanismen.

75 ml / € 19,90 



SUNLOTION SENSITIVE SPF 50
Waterproof sunlotion met hoge lichtbeschermings-
factor (SPF 50), vrij van geurstoffen en conser-
veringsmiddelen - speciaal voor kinderen of per-
sonen met een allergiegevoelige of gevoelige huid. 
Puur minerale zonnebeschermingsfilters bescher-
men de huid tegen UV-beschadiging. Deze UV- 
bescherming is ook aan te bevelen bij het ver- 
blijf in gebieden met intensieve zonnestraling (bij  
de evenaar of in gebergten).

100 ml / € 19,90 

SUNSTICK SPF 50
Dit biedt deze gemakkelijk smeltende, waterproof 
sunstick, vrij van conserveringsmiddelen, met een 
hoge lichtbeschermingsfactor (SPF 50) en de aller-
geenvrije prowin sundays geur: snel en gemakke-
lijk aan te brengen met directe bescherming voor  
de lippen, de neusbrug, de wangen, het voorhoofd of 
de schouders. Past in elke tas, kan direct gebruikt 
worden en is een betrouwbare bescherming.

15 g / € 18,90

AFTER SUN LOTION
Na het zonnen heeft de huid behoefte aan rust en herstel. Deze heerlijk ver- 
koelende, niet vette en intensief vochtregulerende lichaamslotion laat uw huid 
weer opleven en zorgt voor een langdurige bruine teint. De lotion met onze  
allergeenvrije prowin sundays geur geeft u een fris en verkwikt gevoel.

200 ml / € 18,90 

Geniet van een  
zonnig leven met 
de bescherming 

van prowin  
sundays! 
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Bad- en Wasgel
Extra milde waslotion voor gezicht, haren en lichaam. De gevoelige huid wordt bijzonder zacht gereinigd door 
milde suikertensiden. Bio-sleutelbloemwater en olijfbladextract hebben een ideale verzachtende werking en 
stabiliseren de belangrijke huidbarrière. Huid en haar worden schoon en tegelijkertijd zacht verzorgd!

200 ml / € 9,90 

Gezichts- en Bodylotion
Ondersteunende verzorging voor de hele huid, vooral na de reiniging. Versterk de beschermende functies van 
de baby- en peuterhuid met olijfolie, bio-sleutelbloemwater en vitaminen zodat het huidje haar uitgebalan-
ceerde en zachte uiterlijk behoudt. Alleen het beste voor onze kleintjes!

200 ml / € 9,90 

Weer- en Windcrème
De zachte, jonge huid heeft te lijden van koude en vocht. Help uw kind met deze speciale verzorgende crème. 
Deze bevat waardevolle beschermende vetten zoals zonnebloem- en olijfolie in combinatie met bijenwas en 
stabiliserend bio-sleutelbloemwater. Bescherming en balans voor de onbeschermde huid van het gezicht en 
de handen zodat negatieve milieu invloeden hier geen effect op hebben.

100 ml / € 9,90 

ZACHTE VERZORGING VOOR 
BABY'S EN PEUTERS

PROWIN BABYCARE

De huid van onze kleintjes is nog zeer gevoelig, vandaar dat ze bijzonder milde en beschermende verzor-
gingsproducten nodig heeft. Vandaar dat wij bij de selectie van de inhoudsstoffen speciaal gelet hebben op 
de huidverdraagzaamheid en het behouden en opbouwen van de huidbarrière. In deze producten hebben 
we bewust afgezien van geurstoffen om de gevoelige huid te beschermen tegen mogelijke problemen door 
de toename van allergieën. Alle producten zijn dermatologisch getest - met een zeer goede huidverdraag-
zaamheid. Huidverzorging van proWIN van het hoogste niveau voor onze kleintjes!
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PROWIN KIDS

PROWIN KIDS SHOWERGEL 
Zachte en milde SHOWERGEL voor de milde, dagelijkse lichaamsreiniging. De met vitamine E gevulde roze 
of lichtblauwe magic pearls worden tijdens het douchen onzichtbaar op de huid en verzorgen heerlijk zacht.  
Uw kinderen zullen er gek op zijn.

200 ml / € 12,90 

PROWIN KIDS BODYLOTION 
Speciaal op de kinderhuid afgestemde, huidneutrale BODYLOTION. De lotion hydrateert en verzorgt soepel en 
zacht met zonnebloemolie en perzikboter. Ook de magic pearls in dit product zullen uw kinderen blij verras-
sen. Een magische verzorgingsbelevenis - zo wordt kinderverzorging leuk!

200 ml / € 11,90 

ZACHTE VERZORGING VOOR 
KIDS

Om ook onze kinderen veilig te kunnen verzorgen, hebben we speciaal voor meisjes en jongens vanaf 3 jaar 
producten voor de lichaamsreiniging en -verzorging ontwikkeld. Alle producten zijn mild maar allergeen-
vrij geparfumeerd en verzorgen de huid met alles wat belangrijk is. Het product bevat magic pearls die 
onze kinderen "betoveren", hun huid beschermen en voor een mooi verzorgd resultaat zorgen.
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De wereld van de geuren is magisch. Onze neus kan 
meer dan 10.000 verschillende geuren waarnemen. 
Geuren hebben een sterk bepalende invloed op onze 
stemming en dragen bij aan ons gevoel van welzijn. 
Zo kan een aangename geur ons leven van alledag 
geweldig verrijken, een echte "zoethouder" zijn. Wij 
associëren geuren met belevenissen en emoties. 

Wie herinnert zich de typische geuren van vroeger 
niet? Bijvoorbeeld als oma brood bakte terwijl we 
aan de keukentafel ons huiswerk maakten. En dan 
die heerlijke geur van vers brood die door het huis 
trok en waardoor alles zo heerlijk huiselijk en goed 
aanvoelde... Telkens als we deze geur ruiken gaan we 
automatisch terug naar onze jeugd en zijn we in ge-
dachten weer in oma's keuken.

We zullen automatisch aan een voor ons belangrijke 
persoon denken en ons met hem of haar verbonden 
voelen als de geur van een bepaald parfum onze neus 
bereikt. 

Een lekkere geur is als een visitekaartje.

Eau de parfum, eau de toilette en eau de Cologne 
worden ieder met een andere intensiteit ontwikkeld.

Bent u op zoek naar een nieuwe geur?
Onze tip voor u: test elke geur altijd op uw huid. 
Lichaamswarmte zorgt ervoor dat de geurmoleculen 
zich kunnen ontplooien, deze worden bij iedereen an-
ders waargenomen. Voor het testen is de binnenkant 
van de polsen ideaal geschikt. Wrijf de geur niet uit. 
Wat u het beste bevalt, hangt helemaal van uw per-
soonlijke smaak en neus af. 

Onderstaand een overzicht van onze proWIN-geuren 
uit het natural wellness programma:

JUST WIN FOR WOMEN – Eau de Parfum
Karakter: bloemig - zacht -  fris
Geurcompositie: zacht frisse mix van bergamot,  
citroen, zwarte bessen, peren en heliotroop.

BLUE WIN FOR MEN – Eau de Toilette
Karakter: verkwikkend - bruisend - fris
Geurcompositie: frisse mix van sinaasappel, manda-
rijn, diverse aqua-noten, ceder, peper en vetiver.

Only You by GABI WINTER – Eau de Parfum
Karakter: mysterieus - sensueel - magisch
Geurcompositie: edele mix van kardemom, anijs, jas-
mijn, sinaasappelbloesem, patchouli en cashmere 
hout.

IW ONE FOR MEN – Eau de Toilette
Karakter: mannelijk - sensueel - sterk
Geurcompositie: charismatische mix van lavendel, 
citroen, munt, groene noten, lelietjes van dalen en 
houtnoten zoals ceder- en sandelhout.

Voor ons vanzelfsprekend:
Alle proWIN-geuren voldoen aan de hoogste kwa-
liteitseisen van de IFRA (International Fragrance As-
sociation, www.ifraorg.org), de internationale unie 
voor parfums en geurstoffen. Zij stellen standaards 
op (code of practice), gebaseerd op de resultaten van 
onderzoeksinstituten, die de basis vormen voor een 
wereldwijd erkend risicobeheersysteem voor een 
veilig gebruik van geurstoffen. Hierin is alles opge-
nomen van aanbevelingen voor geurstoffen en ge-
bruiksbeperkingen tot verboden aan toe.

Duik ook in de magische wereld van proWIN natural 
wellness en maak kennis met geuren om verliefd 
op te worden!

LEKKERE LUCHTJES – 
WAT U ALTIJD AL OVER  
GEUREN WILDE WETEN
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GEUREN

JUST WIN FOR WOMEN
Eau de Parfum 

100 ml / € 29,90 

BLUE WIN FOR MEN
Eau de Toilette 

100 ml / € 29,90 

 BLOEMIG 
ZACHT

FRIS!

VERKWIKKEND 
BRUISEND
FRIS!
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 MYSTERIEUS 
SENSUEEL

MAGISCHIW  ONE
Eau de Toilette 

100 ml / € 29,90 

IW  ONE
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 MYSTERIEUS 
SENSUEEL

MAGISCH
Eau de Parfum 

100 ml / € 29,90 
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In onze badkamer zijn heel wat verschillende potjes 
en tubes crème te vinden. Hierop staat informatie met 
vaktermen en symbolen die in heel Europa hetzelfde 
gebruikt worden. De basis hiervoor wordt gevormd 
door de EU-cosmetica verordening die geldt voor alle 
fabrikanten en leveranciers voor de europese markt. 
Alle productrelevante gegevens dienen goed zicht-
baar en leesbaar op de verpakkingen te staan.

Door het grote aantal symbolen, getallen en gege-
vens kan men snel het overzicht kwijtraken.

Wat is de bedoeling van al die begrippen en 
tekeningen?
Laat u niet onzeker maken, maar kijk met ons mee! 
Wij leiden u door de etiketten-jungle en leggen u 
de betekenis uit van de diverse gegevens. Zodat u 
uw producten in de toekomst beter begrijpt en kunt 
lezen.

De product etikettering omvat juridisch duidelijk  
gestelde verplichte data:
 • productnaam
 • naam van het bedrijf - de verantwoordelijke  
    persoon
 • o.a. het doel van gebruik
 • o.a. de toepassing
 • de capaciteit
 • de PAO of het MHD (THT)
 • de charge
 • "ingrediënten" (lijst van de inhoudsstoffen   
     volgens de INCI-verklaring)

Ingrediënten:
Achter deze wettelijk verplichte benamingen ver-
stoppen zich alle inhoudsstoffen die het product 
bevat. Het is verplicht om deze in volgorde van hun 
gewichtspercentage onder elkaar te vermelden. Dit 
wil zeggen: hoe meer werkzame stof een product 
bevat, hoe hoger deze stof in de lijst vermeld wordt. 
Alleen inhoudsstoffen met minder dan een procent in 
het totaalproduct staan in een willekeurige volgorde. 
De naamsaanduiding voor alle inhoudsstoffen is uni-
form bepaald. In deze wordt de INCI-aanduiding en 
niet de nationale naamsaanduiding voorgeschreven. 
Deze INCI staat voor "International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients". 
Om u te helpen, stellen we in elke editie van onze na-
tural wellness catalogus een selectie van inhouds-
stoffen met hun INCI-aanduiding in de vorm van ons 
"cosmetica-ABC" aan u voor. Stap voor stap leert u 

steeds meer over uw verzorgingsproducten en kunt u 
een goede cosmetische basiskennis opbouwen. Wij, 
het proWIN natural wellness team en onze proWIN 
consulenten, staan als adviserende cosmetica part-
ners voor u klaar.

"Zandloper"
Producten waarvan de houdbaarheid vanaf het mo-
ment van productie maximaal slechts 30 maan- 
den bedraagt, dienen voorzien te zijn van een  
houdbaarheidsdatum. Dit wordt samen met het 
zandloper symbool of met de tekst "tenminste houd-
baar tot" en de desbetreffende datum op het pro-
duct vermeld. Bovendien staat een vermelding 
op het product waar deze informatie te vinden is 
(b.v. aan de onderkant).

"Potje met open deksel"
Dit symbool heeft betrekking op de periode waarin 
het cosmetische product, nadat het geopend is, nog 
veilig gebruikt kan worden (PAO = period after ope-
ning). In het potje-symbool staat deze periode ver-
meld. De maanden worden met de letter "M" afge-
kort. Deze vermeldingen zijn zowel op de verpakking 
als op het product te zien.

"Hand in geopend boek" 
Middels dit symbool worden klanten geattendeerd op 
additionele, belangrijke informatie met betrekking 
tot het product of op wettelijk verplichte vermeldin-
gen die vanwege de grootte van de verpakking niet 
op het product vermeld kunnen worden en daarom 
terug te vinden zijn in een separaat document.

„UVA“ 
Dit symbool wordt gegeven aan zonnebeschermings-
producten waarvan de UVA-bescherming tenminste 
1/3 van de UVB-bescherming bedraagt.

Wanneer dienen producten definitief opgeruimd te 
worden:
Producten die langer geopend zijn dan de PAO aan-
geeft of waarvan de houdbaarheidsdatum ver-
streken is, dienen niet meer gebruikt te worden. Bij 
onjuiste opslag of behandeling kunnen er reeds op  
voorhand verschillen in kleur, consistentie en geur  
optreden. Dit zijn waarschuwingssignalen en  
kunnen er op duiden dat de inhoud niet meer in  
orde is. In een dergelijk geval is het raadzaam om  
de producten weg te gooien en te ruilen voor een  
nieuw product.

DE ETIKETTERING VAN UW PRODUCTEN
GOED BEGRIJPEN

UVA
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ALOË VERA

VOOR EEN STRALENDE LACH 

DentalCare Tandenborstel soft-med
Deze tandenborstel heeft een uniek borstelmateriaal 
met langdurige, antibacteriële bescherming. Zilver-
ionen beschermen de borstelharen tegen het vast-
zetten van bacteriën en microben en zorgen hierdoor 
voor een uitstekende mondhygiëne. Met interdenta-
le vorm zodat alle tandvlakken die gereinigd moeten 
worden, zeker bereikt worden!
 
 € 5,90 

ALOË VERA Tandpasta
Tand- en tandvleesverzorging met een aloë vera blad-
gelpercentage van 60 %, zonder fluoride.  Voorkom 
ook op een natuurlijke en milde manier de vorming 
van tandplak en tandsteen en bescherm uw tanden 
en tandvlees dankzij een goede mondhygiëne. Met 
baking soda en kiezelaarde voor stralende, witte tan-
den en een mint-aroma zonder menthol voor een 
langdurig frisse adem. 

100 ml / € 7,90 

De wereld van tintelende frisheid - met veel bio- aloë vera, met een grote aangetoonde werking en cer-
tificering. De optimale verzorging voor het hele gezin, vrij van minerale oliën, parabenen en geurstoffen  
(de ALOË VERA Tandpasta en de ALOË VERA Heat Lotion bevatten aroma's). Kies ook voor het beste van de 
aloë vera!
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ALOË VERA Hair & Body Shampoo
Voor de dagelijkse, milde reiniging van lichaam en haar van elk familielid. Start de 
dag perfect met deze geurstofvrije waslotion met een aloë vera bladgelpercentage 
van 50 %. Heerlijk luchtig met additioneel crèmespoelingseffect voor glad en goed 
doorkambaar haar. Verbetert zelfs het huidgevoel bij een geïrriteerde huid. Huid 
en haar voelen weer zacht en soepel aan.

300 ml / € 15,90 

ALOË VERA Deo Roll On
Deze parfum- en alcoholvrije antitransparant zonder aluminiumchloorhydraat, 
maar met 83 % aloë vera bladgel, beschermt vrouwen en mannen tegen onaan-
gename transpiratiegeur en overmatig transpireren. De gevoelige okselhuid wordt 
ideaal beschermd door de milde en huidvriendelijke, natuurlijke werkzame stoffen. 
Breng het hygiënisch en gemakkelijk aan voor een zacht en verzorgd huidgevoel.

50 ml / € 11,90

ALOË VERA Crème
Dankzij haar hoge aandeel plantaardige oliën met bijenwas wordt deze met name 
aanbevolen voor de droge en vetarme huid. U geeft uw lichaams- en gezichtshuid 
een optimale en natuurlijke verzorging met het aloë vera bladgelpercentage van  
70 % en de geselecteerde plantaardige werkzame stoffen.

150 ml / € 24,50 

VOOR ZACHTE 
 FRISHEID
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ALOË VERA Gel
Deze gel verfrist de huid van jong en oud. Dankzij de heerlijke, verkoelende wer-
king is het ook zeer aangenaam om de gel te gebruiken bij een gestresste, geïrri-
teerde huid. Het zeer hoge percentage aloë vera bladgel van 98 % zorgt voor veel 
hydratatie. ALOË VERA Gel mag in geen enkel huishouden of sporttas ontbreken.

150 ml / € 19,90 

ALOË VERA Lotion
Door de lichte textuur trekt deze lotion snel in de huid en geeft een aangenaam fris 
gevoel. Dit product is met een aloë vera bladgelpercentage van 85 % en koolzaadolie 
speciaal ontwikkeld voor de normale tot vette lichaams- en gezichtshuid. Bijna  
direct na het aanbrengen ziet u al effect en voelt uw huid zachter en gladder aan. 
Geef uw huid ook deze natuurlijke en verfrissende verzorging.

150 ml / € 22,90

ALOË VERA Gel Spray
De spray laat zich gemakkelijk doseren en kan zonder direct huidcontact aan- 
gebracht worden. De heerlijk verkoelende en hydraterende werking geeft u een 
mooi, aangenaam en weldadig huidgevoel - met een aloë vera bladgelpercentage 
van 99,5 %. ALOË VERA Gel Spray geeft snel een fris en aangenaam gevoel, vooral 
aan de huid die heeft blootgestaan aan de zon, of aan de gestresste of de gevoelige  
huid. De spray hoort in elke bagage thuis.

30 ml / € 5,90
300 ml / € 19,50

ALOË VERA Heat Lotion
Deze lotion biedt huidverzorging en tevens warmte en ontspanning. De huid wordt 
ideaal gehydrateerd en wordt soepel door het aloë vera bladgelpercentage van  
70 % en sheabutter.  Eucalyptusolie, peperextract, kamfer en menthol stimule-
ren de microcirculatie van de huid en zorgen voor een ontspannen warmtegevoel. 
Vooral na sportieve inspanning wordt dit als zeer aangenaam ervaren. Ook een 
weldaad voor koude voeten. 

150 ml / € 22,50

VOOR BIJZONDERE 
MOMENTEN



46 / Beauty & wellness catalogus / VOEDINGSSUPPLEMENTEN

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

POWER4YOU
Onze POWER4YOU is een voedingssupplement op 
basis van ginseng-, gember- en guarana-extracten,  
met toegevoegde vitamine C. Juist in tijden van  
sterke weersomslag, bij slaaptekort en in tijden  
van hoge prestatiedruk merken we dat onze ener-
gie en weerstand vermindert en dat onze stemming 
wisselt. Met vitamine C ondersteunt POWER4YOU 
het lichaam bij het verminderen van vermoeidheid, 
beschermt de cellen tegen oxidatieve stress en on-
dersteunt het normale functioneren van het zenuw- 
en immuunsysteem. 

10 Ampullen à 10 ml / € 16,90

ALOË VERA Naturel    
Al sinds lange tijd wordt de gel uit de bladeren van 
de aloë vera plant gebruikt voor lichaam en wel-
zijn. We gebruiken voor ons product een zeer groot 
aandeel (99,4 %) zuivere bladgel in ACTIV aloë® 
kwaliteit van gecontroleerde biologische land-
bouw. Door de speciale verwerkingsmethode kan 
de gewenste premium kwaliteit van de bladgel ge-
garandeerd worden. Dit maakt onze Aloë Vera  

Naturel tot een speciale aloë vera drank. Aangezien  
we geen dierlijke ingrediënten toevoegen is ons  
product veganistisch. Natuurlijk is onze ALOË VERA 
Naturel IASC gecertificeerd. Geef uw lichaam ook 
een goede ondersteuning met ons voedingssupple-
ment ALOË VERA Naturel!

1000 ml / € 29,90

In ons snelle, hectische leven ontbreekt 
vaak de noodzakelijke balans tussen in-
spanning en ontspanning. We verwach-
ten veel van ons lichaam en er wordt 
vaak het uiterste gevergd van onze na-
tuurlijke, lichaamseigen regulatiemo-
gelijkheden. Voedingssupplementen 
zijn levensmiddelen en verzorgen ons 
lichaam met voedingsstoffen en ande-
re werkzame stoffen die de natuurlijke 
functies ondersteunen en versterken. 
Voedingssupplementen zijn geen ver-
vanging van, maar een aanvulling op 
gevarieerde en evenwichtige voeding.
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Samen met ongeveer 65.000 ingeschreven consu-
lenten streven we een gezamenlijk doel na, om zo-
wel nu als in de toekomst succesvol met proWIN te 
kunnen zijn.
Verkopen bij proWIN betekent absolute vrijheid, om-
dat ieder voor zich kan bepalen hoe men zich ont-
wikkelen wil. Ons concept stimuleert iedereen indi-
vidueel, zo krijgt iedereen een persoonlijke kans om 
carrière te maken. 
Onze eigen proWIN Akademie laat gemotiveer-
de beginners kennis maken met de voordelen en 
de toepassingsgebieden van onze hoogwaardi-
ge producten en dat alles helemaal gratis en zon-
der verdere verplichtingen. Daarna zijn de deel-
nemers vrij om te beslissen of ze de proWIN kans 
aangrijpen en als proWIN consulenten aan de slag 
gaan. Onze exclusieve producten worden tijdens zo-
genaamde demonstraties, bij de klant aan huis, ge-
demonstreerd. Er zijn wisselende speciale aanbie-
dingen en acties die door de proWIN consulenten 
gepresenteerd worden. Tijdens de demonstraties  
kunnen zowel nieuwe klanten als gastvrouwen/he-
ren, maar ook nieuwe consulenten geworven worden.

Met proWIN als solide en sterke partner is succes 
te plannen en wordt het haalbaar. We nemen begin-
ners bij de hand, steunen hen bij hun opstap, bege-
leiden hen systematisch stap voor stap op hun pad 
naar succes en creëren hierdoor de noodzakelijke 
voorwaarden voor het behalen van hun persoonlijke 
doelen.
Deze doelen worden door elke consulent(e) persoon-
lijk vastgelegd. Of iemand een beetje wil bijverdienen 
of manager van zijn/haar eigen, grote bedrijfsstruc-
tuur wil worden, dat is helemaal aan de persoon zelf. 
Alles is mogelijk!

Belangrijk om te weten: bij ons is er geen sprake van 
een bepaalde minimum bestelhoeveelheid, noch van 
verplichte startbestellingen of de dwang om nieuwe 
producten af te nemen.
Dankzij geweldige, aantrekkelijke wedstrijden in 

combinatie met ons faire bedrijfssysteem, geven we 
elk van onze consulenten de kans om een regelmati-
ge en stabiele omzet te realiseren.

proWIN en jij - partners in het teken van succes!

Samen op weg naar succes!
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