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Sinterklaas en Kerstmis staan voor de deur en daarmee ook 
de gelegenheid om uw naasten met een mooi persoonlijk 
geschenk te verblijden.

Om het zoeken voor u gemakkelijker te maken en zeker  
voor blije gezichten te zorgen, hebben we voor u in onze  
proWIN Sinterklaas- en Kerstwereld speciale sets en gewel- 
dige nieuwtjes uit alle productgebieden samengebracht.

We kunnen u deze keer op het gebied van de symbionti-
sche Reinigung® met "natürlich proWIN" een hele nieuwe 
lijn presenteren. Het is ons gelukt om onze reeds bestaande 
gecertificeerde ecologische reinigings- en wasmiddelen uit 
te breiden met twee speciale producten. Kijkt u zelf maar 
vanaf bladzijde 4 en laat u zich verrassen.

Ook twee andere bijzondere nieuwtjes willen we onder uw 
aandacht brengen. We hebben onze succesvolle en zeer  
gewilde luchtreinigingsapparaten proWIN AIR BOWL en 
PROWIN AIRBOWL 2 ditmaal met een speciale luxe versie 
uitgebreid: PROWIN AIRBOWL PREMIUM.
Tegelijkertijd bieden wij u ook met de nieuwe PROWIN  
AIRBOWL MINI een luchtreinigingsapparaat aan in een 
praktisch miniformaat. Beide Bowls combineren een mooi 
design met een gezonde omgevingsklimaat. Daarbij pas-
send zijn er ook weer nieuwe heerlijk ruikende proWIN 
PURE AIR-geurvarianten.

ln onze beauty- en wellnesslijn natural wellness presen- 
teren we u als absolute highlight de nieuwe proWIN Well-

ness BOWL om naast een verzorgende douchebeleving ook 
uw badkamer in een heerlijk geurende wellness oase om te 
toveren. 
U kunt daarbij met de Wellness SHOWER MINT of de  
Wellness SHOWER ENERGY kiezen uit twee natuurlijke  
aroma essences.

Een geweldige nieuwkomer voor de cosmeticafans: met de 
PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover bieden we u 
nu eindelijk een extra milde verwijderaar voor alle oogma-
ke-up varianten aan.
Onze PROWIN HAIR-lijn hebben we met een natuurlijke 
haarverzorgingspray PROWIN HAIR SHINING GLORY uitge-
breid. Het biedt een zijden glans, verzorging en zorgt voor 
makkelijk doorkambaar haar.

Deze keer bieden we u ook op het gebied van best friends 
voor uw allerbeste maatjes geweldige nieuwtjes aan. Bij 
nat en koud weer biedt onze POOTJESBALSEM de ideale  
bescherming voor de zachte kussentjes. Voor het verdere 
welbevinden van uw lievelingen kunnen wij als bijzonder 
lekkernij SPELT-STERRETJES MET GANS aanbevelen.

Bladert u er maar eens rustig doorheen en laat u zich door 
onze proWIN Sinterklaas- en Kerstwereld betoveren.

Wij wensen u en uw naasten een gezellig Sinterklaasfeest, 
een goede adventstijd, een vredig Kerstfeest en een goed  
begin van het nieuwe jaar 2018 toe!

Stefan Schäfer
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider

Michael Winter
Bedrijfsleider

Gabi Winter
Bedrijfsoprichtster
Bedrijfsleidster
Beschermvrouwe 
proWIN Stichting

Ingolf Winter
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider

Sascha Winter
Bedrijfsleider

Beste klanten,
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Power pakket (1)
• ORANGE POWER, 500 ml
• UNIVERSEEL 32  cm x 32 cmNemen vult de handen...

...geven vervult
het hart.
Margarete Seemann    

Leerverzorging (2)
• NATURE 40 cm x 40 cm
• VERZORGINGSBALSEM, 200 ml
• SPONSJE
• Bewaarbox 18 cm x 13 cm x 6,5 cm

Rond en schoon (3)
• SCHILDI
• REINIGINGSBAL

i.p.v. € 48,80

€ 39,90
U bespaart € 8,90

i.p.v. € 33,80

€ 26,90
U bespaart € 6,90

i.p.v. € 19,80

€ 15,90
U bespaart € 3,90

per stuk € 1 voor de proWIN Stichting
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Glinsterende Kerstperiode

Blauwe afwasset Eco (4)
• ECO GLANCY*, 1000 ml
• AFWASBORSTEL wit/blauw
• SCHUIMWONDER, 250 ml blauw
• Duo Pad HURRICANE 14 cm x 14 cm

"natürlich proWIN"

Vanaf nu zullen wij in het productassortiment Sym-
biontische Reinigung® alle ecologisch gecertificeerde 
producten (ECOCERT-keurmerk) samenbrengen in de  
nieuwe productlijn "natürlich proWIN". Zij zijn naast onze  
"power-producten" beschikbaar voor diegenen die vinden 
dat er in nog hogere mate rekening gehouden mag wor- 
den met duurzaamheid en milieuaspecten. We hopen dat 
wij hiermee de keuze van het voor u beste product kunnen 
vergemakkelijken. 
Afhankelijk van de gewenste productprestatie, reinigings-
tijd en ecologische vereiste zijn onze efficiënte, ecologisch 
georiënteerde producten en deze "natürlich proWIN"-pro-
ducten als alternatief of exclusief voor u beschikbaar. 
Wij wensen u er veel plezier mee! 

Blauwe afwasset (5)
• GLANCY, 1000 ml
• AFWASBORSTEL wit/blauw
• SCHUIMWONDER, 250 ml blauw
• Duo Pad HURRICANE 14 cm x 14 cm

i.p.v. € 37,20

€ 27,90
U bespaart € 9,30

i.p.v. € 37,20

€ 27,90
U bespaart € 9,30

*GECERTIFICEERD
DOOR ECOCERT 

GREENLIFE F32600
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Stralende Glans (9)
 
• WINDOW 32 cm x 64 cm
• WONDER 45 cm x 40 cm
• Omverpakking WINDOW WONDER

Groene afwasset (8)
• GLANCY LEMONDREAM, 1000 ml
• SCHUIMWONDER, 250 ml groen
• AFWASBORSTEL wit/groen

groene afwasset Eco (7)
•  ECO GLANCY*, 1000 ml
•  SCHUIMWONDER, 250 ml groen
•  AFWASBORSTEL wit/groen

NIEUW (6)
•  ECO GLANCY, 1000 ml
 ecologische
 (hand-)afwasmiddel

Introductieprijs 

 € 12,50 

i.p.v. € 46,80

€ 37,90
U bespaart € 8,90

i.p.v. € 27,30

€ 19,90
U bespaart € 7,40

i.p.v. € 27,30

€ 19,90
U bespaart € 7,40

*GECERTIFICEERD
DOOR ECOCERT 

GREENLIFE 
F32600

GECERTIFICEERD
DOOR ECOCERT 
GREENLIFE 
F32600

NATURAL
DETERGENT
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Bakken voor de Feestdagen (10)
•  ORANGE POWER, 500 ml
•  OVEN- EN GRILLREINIGER, 500 ml
•  Kwastje
•  ALLESKUNNER, 1000 ml
•  Sproeiflacon ALLESKUNNER, 500 ml
•  UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm

Peperkoek 
eten, koekjes 

bakken, 
verfijnen met 

kaneel - 
het ruikt naar 

Kerstmis.

Bakken voor de Feestdagen eco (12)
•  ORANGE POWER, 500 ml
•  ECO OVEN- & GRILLREINIGER*, 500 ml
•  Kwastje
•  ALLESKUNNER, 1000 ml
•  Sproeiflacon ALLESKUNNER, 500 ml
•  UNIVERSEEL 32 cm x 32 cm

NIEUW (11)
•  ECO OVEN- & 
 GRILLREINIGER, 500 ml
 ecologische
 reinigingsgel

Introductieprijs 

€ 27,90
i.p.v. € 111,40

€ 89,90 
U bespaart € 21,50

i.p.v. € 111,40

€ 89,90 
U bespaart € 21,50

GECERTIFICEERD
DOOR ECOCERT 
GREENLIFE 
F32600

*GECERTIFICEERD
DOOR ECOCERT 

GREENLIFE F32600

NATURAL
DETERGENT
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Gemengd dubbel (13)
• 2 x KRISTAL 50 cm x 70 cm 
• 2 x MILJOENENDING 25 cm x 25 cm

Mooie schone feesttafel  
(15)
•  VAATWASMIDDEL, 500 g 
• GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml

Rvs Glans (14)
•  INOX CARE* 32 cm x 32 cm
•  INOX CLEAN* 31 cm x 32 cm
•  POWERCRÈME SOFT, 250 g

i.p.v. € 25,40

€ 19,90
U bespaart € 5,50

i.p.v. € 78,80

€ 59,90
U bespaart € 18,90

i.p.v. € 57,90

€ 44,90
U bespaart € 13,-

*Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.
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Parket kwartet (17)
•  MISTER FLEXIBLE
•  WASZAKJE 40 cm x 60 cm
•  VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT, 500 ml
•  VV Trapeze KATOEN

Gewoon flexibel (16)
• MISTER FLEXIBLE
• WASZAKJE 40 cm x 60 cm
• VV Trapeze DROOG

 met
• VV Trapeze HYGIËNE (A)
 of
• VV Trapeze ZIGZAG (B)
 of
• VV Trapeze MICROSTANDAARD (C)

(A) (B) (C)

Alles schoon onder de boom

NIEUW (18 & 19)
•  FLEXIBLE LINE HANDGREEP
 Alles gemakkelijk bij de hand!

 Introductieprijs

 € 9,90
•  FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL 
 Nu nieuw te combineren!

 Introductieprijs

 € 18,90

per set € 89,90
U bespaart 
tot € 30,30

i.p.v. € 106,60

€ 82,90
U bespaart € 23,70



Parket kwartet (17)
•  MISTER FLEXIBLE
•  WASZAKJE 40 cm x 60 cm
•  VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT, 500 ml
•  VV Trapeze KATOEN

Dubbel goed trapeze (20)
Combineert u naar keuze uit ons assortiment
2 Vloervezels Trapeze naar keuze

•  MAGIC  (A)

•  LANGFLOR  (B)

•  MICROBORSTEL  (C)

•  KATOEN  (D)

•  HYGIËNE zonder omslagrand  (E)

•  HYGIËNE  (F)

•  MICROSTANDAARD  (G)

•  DROOG  (H)

•  ZIGZAG  (I)

•  OUTDOOR  (J)

dubbel Goed
vloervezel (22)
Combineert u naar keuze uit
ons assortiment
2 Vloervezels naar keuze

•  LANGFLOR  (A)

•  MICROBORSTEL  (B)

•  KATOEN  (C)

•  HYGIËNE  (D)

•  MICROSTANDAARD  (E)

•  DROOG  (F)

•  ZIGZAG  (G)

•  OUTDOOR  (H)

(A)

(E)

(H)

(F)

(I)

(B)

(D)

(G)

(J)

NIEUW (21)

•  FLEXIBLE  LINE 
  HOEKSTUK
 ook voor lastige plekken
 
 Introductieprijs

 € 5,90
 

(C)
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per 2 stuks

€ 41,90
U bespaart 

tot € 27,10

per 2 stuks € 49,90
U bespaart tot € 19,90  

Introductieprijs 

 € 17,90

NIEUW (23)

•  STONE TEX, 500 ml
 tensidevrije neutrale
 reiniger voor micro- 
 poreuze oppervlakken

(A)

(B)

(C)

(D)

(F)

(E)

(H)

(G)
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(A)

(D)(C)

(E)

(B)

NIEUW (24)

•  PROWIN AIRBOWL MINI
 ons luchtreinigingsapparaat
 in mini-formaat met USB-aansluiting

 Introductieprijs

 € 59,90

Tweemaal Mini (25)
•  2 x PROWIN AIRBOWL MINI

i.p.v. € 119,80

€ 99,- 
U bespaart € 20,80

Geurende Kerst

Prima klima Premium (26)
•  PROWIN AIRBOWL PREMIUM
  met een van onze PURE AIR geurvarianten:
•  proWIN PURE AIR, 4er set per 100 ml (A) 

•  proWIN PURE AIR PURPLE, 500 ml (B)

•  proWIN PURE AIR HERBAL FLAVOUR, 500 ml (C)

•  proWIN PURE AIR FRESH, 500 ml (D)

•  proWIN PURE AIR BALANCE, 500 ml (E) 

per set

€ 259,- 
U bespaart

tot € 29,90



NIEUW (28, 29 & 30)
•  proWIN PURE AIR HERBAL FLAVOUR, 500 ml 
•  proWIN PURE AIR BALANCE, 500 ml 
•  proWIN PURE AIR FRESH, 500 ml

 Introductieprijs

 per stuk € 24,50

NIEUW (27)
•  PROWIN AIRBOWL PREMIUM
  ons luchtreinigingsapparaat van  
  modern edel design

 Introductieprijs

 € 259,- 

Schone Prestatie (31)
• win-i zwart limited edition

€ 699,- 

NIEUW (32)
• win-i HYGIËNE- & MATRASSEN OPZETSTUK 
geschikt voor de win-i elektrische borstel
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Introductieprijs

€ 39,90 
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Stralend schone Badkamers (33)
•  Schuimfles SUPERSCHUIM, 500 ml
•  BAD JUWEEL* 40 cm x 40 cm 
•  X-TRA DRY 50 cm x 70 cm
•  SOFTCLEAN**, 250 ml

 met
•  POWER ONTKALKER**, 500 ml (A)
 of
•  BAD- EN SANITAIRREINIGER, 500 ml (B)
 of
•  ONTKALKER**, 500 g (C)

NIEUW (34 & 35)
•   DEURMAT IN & OUT 58 cm x 78 cm
 robuust bovendeel van 100 % 
 gerecycled PET met een afvoersleuf

•  DEURMAT IN 
 58 cm x 78 cm
 zacht katoenen microvezel 
 met een hoge 
 wateropname-capaciteit

Introductieprijs 

 per stuk € 99,00 

(A) (B) (C)

i.p.v. € 77,30

per set € 59,90 
U bespaart € 17,40

* DEZE DOEK BEVAT ZILVERIONEN (BIOCIDE) VOOR DE   
   ANTIBACTERIËLE BESCHERMING VAN DE VEZEL.
**GECERTIFICEERD DOOR ECOCERT GREENLIFE F32600

Glanzende tijden

Schone Kerstlaarzen
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WC-experts (36)
•  ACTIVE ORANGE universeel schuim, 1000 g
 
 met
•  V7 WC CLEANER wit/grijs (A)
 of
•  V7 WC CLEANER antraciet/wit transparant (B)
 of
•  V7 WC CLEANER antraciet-metallic/zwart (C) 
 of
•  V7 WC CLEANER wit/zwart (D)

(A)

(C)

 (B) (D)

"Hartelijk" 
Kerstfeesti.p.v. € 69,80

per set € 49,90 
U bespaart € 19,90
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Car Polish (38)
•   MICROPAD POLISH & CLEAN
•   POLISH & CLEAN 40 cm x 40 cm
 met
•   CARPOLISH STRONG, 250 ml (A)
 of 
•   CARPOLISH SOFT, 250 ml (B)

Car Shine (40)
•   X-TRA DRY 50 cm x 70 cm
•   ALLESKUNNER PREMIUM, 500 ml
•  Sproeiflacon ALLESKUNNER, 500 ml
•   CARWASH 20 cm x 15 cm
•   Emmer winter editie, 5 l

Car Complete (37)
•   MICROPAD POLISH & CLEAN
•  POLISH & CLEAN 40 cm x 40 cm
•  CAR WAX HARD, 150 ml
•  WAX 40 cm x 40 cm
 met
•   CARPOLISH STRONG, 250 ml (A)
 of 
•   CARPOLISH SOFT, 250 ml (B)

Car finish (39)
•  CAR WAX HARD, 150 ml
•  WAX 40 cm x 40 cm

De slee moet blinken

i.p.v. € 109,10

per set € 79,90 
U bespaart € 29,20

i.p.v. € 42,30

per set € 33,90 
U bespaart € 8,40

i.p.v. € 66,80

€ 54,90
U bespaart € 11,90

i.p.v. € 78,70

€ 59,90
U bespaart € 18,80
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Charity (41)
• ALLESKUNNER, 2000 ml (A)
 

 € 42,90 
 per stuk € 1 voor de proWIN Stichting

• OVEN- EN GRILLREINIGER,
 1000 ml (B)

 € 43,50  
 per stuk € 1 voor de proWIN Stichting

• SWEETHEART groen (C)
 of  rood (D) 14 cm x 14 cm

 elk € 7,90 
 per stuk € 2 voor de proWIN Stichting

• SWEETHEART rood (E) 
 20 cm x 20 cm
 

 € 11,50 
 per stuk € 2,70 voor de proWIN Stichting

Charity
Steun de proWIN Stichting met de aankoop van een van 
deze producten, hiermee steunt u kinderhulpprojecten 
in binnen- en buitenland.

Charity (42)
• proWIN Big Heart (A)

 € 12,90  
 per stuk € 3 voor de proWIN Stichting

• proWIN Doggi (B)

 € 15,90 
 per stuk € 2 voor de proWIN Stichting

• Vilttas Red Hearts (C)

 € 36,90 
 per stuk € 2 voor de proWIN Stichting
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"Pas als  
Kerstmis in 
je hart zit,...

...zit de Kerst 
ook in de lucht."

Williams Turner Ellis

Ik wil meerVitamine e (44)
• High Protection crème met vitamine E-Pearls, 100 ml
• High Protection crème met vitamine E-Pearls, 20 ml

Bescherming en verzorging (45)
• High Protection crème met vitamine E-Pearls, 20 ml
• GWNC lipbalm, 4,8 g

Stralende tanden (43)
• 2 x ALOË VERA Tandpasta, 100 ml
• 2 x Tandenborstel DENTALCARE SOFT-MED*
• Flosdraad gewaxt, 10 m

i.p.v. € 29,80

€ 21,90
U bespaart € 7,90

i.p.v. € 27,60

€ 24,50
U bespaart € 3,10

i.p.v. € 15,80

€ 11,50
U bespaart € 4,30

*Met antibacteriële 
bescherming van de  
borstels door zilver biocide.
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prowin max shaving (46)
• PROWIN MAX RAZOR FOR MEN
• PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN, per 3 stuks
• PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN 
 LIMITED EDITION, 200 ml
• Houder Scheermes

Ladies shaving (47)
• RAZOR FOR WOMEN
• RAZOR BLADES FOR WOMEN, per 3 stuks
• SHAVING MOUSSE FOR WOMEN, 150 ml
• Houder Scheermes

• GWNC hydrocare, 100 ml
 verfrissende lotion als ideale  
 verzorging na het scheren

• AFTER SHAVE  
 GELCRÈME, 75 ml
 milde verzorging voor een  
 zijdeglad huidgevoel  
 na het scheren

i.p.v. € 38,70

€ 33,90
U bespaart € 4,80

€ 21,90

i.p.v. € 39,70

€ 33,90
U bespaart € 5,80

€ 18,90

DE IDEALE  
AANVULLING

DE IDEALE  
AANVULLING

Bescherming en verzorging (45)
• High Protection crème met vitamine E-Pearls, 20 ml
• GWNC lipbalm, 4,8 g

Stralende tanden (43)
• 2 x ALOË VERA Tandpasta, 100 ml
• 2 x Tandenborstel DENTALCARE SOFT-MED*
• Flosdraad gewaxt, 10 m
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Expression (48)
• PROWIN EXPRESSION Mascara Black, 10 ml
• PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Black, 1,08 g (A)
 of
• PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Graphite,  
 1,08 g (B)

• Puntenslijper - gratis

(C)
• GWNC cleansingmilk, 100 ml
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen 10 cm x 10 cm,
 2 stuks
• PROWIN EXPRESSION Loose Powder, 10 g
• Poederkwast

(D)
• PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover,  
  100 ml
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen 10 cm x 10 cm,
 10er box

NIEUW (49)
• PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover,  
  100 ml
 2 fasen verwijderen zacht elke oog make-up

i.p.v. € 24,80

per set € 21,90
U bespaart € 2,90

i.p.v. € 73,60

€ 59,90
U bespaart € 13,70

i.p.v. € 42,40

€ 34,90
U bespaart € 7,50

Introductieprijs  

€ 18,90
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Beauty revolution (50)
• MY DAY CLEAR WASHGEL, 100 ml
• MY DAY CREAM RICH, 50 ml
• Beauty Etui
 
 met
• TIME TO BOOST, 15 ml (A)  
 of
• TIME TO LIFT, 15 ml (B)
 of
• TIME TO FILL, 15 ml (C)

Beauty time (51)
• TIME TO BOOST, 15 ml
• TIME TO LIFT, 15 ml (A)
 of
• TIME TO FILL, 15 ml
• TIME TO LIFT, 15 ml (B)
 of
• TIME TO BOOST, 15 ml
• TIME TO FILL, 15 ml (C)

Young (52)
• PROWIN YOUNG CLEAR, 50 ml
• PROWIN YOUNG SMOOTH, 50 ml

prowin babyCare (53)
• prowin BabyCare Bad- en 
 Wasgel, 200 ml
•  prowin BabyCare Gezichts- en  
 Bodylotion, 200 ml
• prowin BabyCare Weer-en Wind- 
 crème, 100 ml
• Babyslabbertjes apricot (A) of
 groen (B) 
 gemaakt van bijzonder zacht 
 microvezelweefsel

i.p.v. € 107,60

per set€ 79,90
U bespaart € 27,70

i.p.v. € 49,80

€ 38,90
U bespaart € 10,90

i.p.v. € 89,80

per set € 59,90
U bespaart € 29,90

i.p.v. € 39,60

per set € 29,90
U bespaart € 9,70

NIEUW

Expression (48)
• PROWIN EXPRESSION Mascara Black, 10 ml
• PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Black, 1,08 g (A)
 of
• PROWIN EXPRESSION Kajal oogpotlood Graphite,  
 1,08 g (B)

• Puntenslijper - gratis

(C)
• GWNC cleansingmilk, 100 ml
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen 10 cm x 10 cm,
 2 stuks
• PROWIN EXPRESSION Loose Powder, 10 g
• Poederkwast

(D)
• PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover,  
  100 ml
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen 10 cm x 10 cm,
 10er box

NIEUW (49)
• PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover,  
  100 ml
 2 fasen verwijderen zacht elke oog make-up
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Introductieprijs 

€ 15,90

Hair (54)
(A)
•  2 x PROWIN HAIR Shampoo, 250 ml
•  PROWIN HAIR CRÈMESPOELING,  
 250 ml 

 (B)
•  2 x PROWIN HAIR  
 COLOUR Shampoo, 250 ml
•  PROWIN HAIR  
 COLOUR CRÈMESPOELING, 250 ml 

• PROWIN HAIR SHAMPOO,  
  500 ml navulling (E)

• PROWIN HAIR   
  COLOUR SHAMPOO,  
  500 ml navulling (F)

NIEUW (55)

•  PROWIN HAIR SHINING GLORY, 
 100 ml 
 natuurlijke verzorgingsspray voor  
 zijdezacht haar

• PROWIN HAIR MASKER, 100 ml
• Haartulband grijs (C)

• PROWIN HAIR MASKER, 100 ml
• Haartulband wit (D) 

Introductieprijs 

€ 17,90
Introductieprijs  

€ 14,90
NIEUW

i.p.v. € 28,90

€ 23,90
U bespaart € 5,00

i.p.v. € 37,90

€ 31,50
U bespaart € 6,40

i.p.v. € 35,80

€ 25,90
U bespaart € 9,90

i.p.v. € 35,80

€ 25,90
U bespaart € 9,90

NIEUW
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Pure Ontspanning (59)
(A)
• GWNC body & massage, 15 ml
• Massagespin

 (B)
• GWNC body & massage, 100 ml
• Massagespin

NIEUW (60)
• Rugmassageband
 microvezelweefsel met een satijnen rand –
 helpt daar waar je handen niet meer bij kunnen

Introductieprijs  

€ 24,90

Baddromen (58)
•   SCHUIMBAD harmony time, 250 ml 
•   SCHUIMBAD ocean time, 250 ml

i.p.v. € 21,80

€ 18,90
U bespaart € 2,90

i.p.v. € 10,40

€ 6,90
U bespaart € 3,50

i.p.v. € 27,00

€ 17,90
U bespaart € 9,10

Advent, 
advent dat een 
lichtje brengt...

€ 10,90

Baddroom (57)
   •  SCHUIMBAD 
       harmony time, 
       250 ml

Introductieprijs  

€ 10,90

•  SCHUIMBAD  
 ocean time, 250 ml
 met Dode Zeezout,  
 het bijzondere extraatje

NIEUW (56)

Introductieprijs 

€ 15,90

Hair (54)
(A)
•  2 x PROWIN HAIR Shampoo, 250 ml
•  PROWIN HAIR CRÈMESPOELING,  
 250 ml 

 (B)
•  2 x PROWIN HAIR  
 COLOUR Shampoo, 250 ml
•  PROWIN HAIR  
 COLOUR CRÈMESPOELING, 250 ml 
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NIEUW

Introductieprijs  

€ 19,90
NIEUW

Introductieprijs  

€ 14,90
Sensitive (61)
(C)
• sensitive WASH FOAM, 100 ml
• sensitive FACE CREAM, 50 ml 
laat gevoelige gezichtshuid 
ademen, met daab-keurmerk

i.p.v. € 34,80

€ 29,90
U bespaart € 4,90

(A)  (B)

Doucheplezier (62)
 (A)
• PROWIN MAX SHOWERGEL  
 FOR MEN, 200 ml
• PROWIN MAX BODYLOTION 
 FOR MEN, 200 ml
•  Sporthanddoek
• Vilten mandje grijs
•  Douchespons wit - gratis

 (B)
• sensitive SHOWERGEL, 200 ml
• sensitive BODYLOTION, 200 ml
• sensitive WASH FOAM, 100 ml
• sensitive FACE CREAM, 50 ml 
• Vilten mandje grijs
• Douchespons wit - gratis

i.p.v. € 76,50

€ 56,90
U bespaart € 19,60

i.p.v. € 51,60

€ 41,50
U bespaart € 10,10
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Introductieprijs  

€ 8,90
Stille nacht, heilige nacht....

Sorbetdromen (64)
 (A)
• Shower SORBET, 200 ml
• Body SORBET, 200 ml
• Simply Lovely DEO ROLL ON, 50 ml
• Sporthanddoek
• Vilten mandje zwart
• Douchespons roze - gratis

 (B)
• Shower SORBET, 200 ml
• Body SORBET, 200 ml
• Peelinghandschoen
• Vilten mandje zwart
• Douchespons roze - gratis

i.p.v. € 57,50

€ 44,90
U bespaart € 12,60

i.p.v. € 50,60

€ 37,90
U bespaart € 12,70

 
•  Simply Lovely  
 DEO ROLL ON, 50 ml
 voor een zeker gevoel,
 zonder aluminiumzouten 
 en zonder alcohol 

NIEUW (63)
Sensitive (61)
(C)
• sensitive WASH FOAM, 100 ml
• sensitive FACE CREAM, 50 ml 
laat gevoelige gezichtshuid 
ademen, met daab-keurmerk
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Hands (67)
•  MY HANDS CREAM  
 Limited Edition, 75 ml
• Vijltjes Waaier

€ 14,90

i.p.v. € 109,40

per set € 79,90
U bespaart € 29,50

i.p.v. € 19,40

€ 15,90
U bespaart € 3,50

NIEUWE VARIANT (66) 

• MY HANDS CREAM  
 Limited Edition, 75 ml
 voor zijdezachte handen,  
 met de geur van granaatappel

Hands & Feet (65)
• GWNC Voetbadzout, 500 g
• GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml
• High Protection crème met vitamine E-Pearls, 100 ml

 met
• Vilten mandje zwart
 en
• VLOEIBARE ZEEP Olivedream, 250 ml
• VLOEIBARE ZEEP Olivedream, 500 ml navulling (A)
 of
• VLOEIBARE ZEEP Amandelbloesem, 250 ml
• VLOEIBARE ZEEP Amandelbloesem, 500 ml navulling (B)

 of met
• Vilten mandje grijs
 en
• VLOEIBARE ZEEP Olivedream, 250 ml
• VLOEIBARE ZEEP Olivedream, 500 ml navulling (C)
 of
• VLOEIBARE ZEEP Amandelbloesem, 250 ml
• VLOEIBARE ZEEP Amandelbloesem, 500 ml navulling (D)
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Wellnessfeeling (68)
•  GWNC Voetbadzout, 500 g
•  GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml
•  GWNC body & massage, 100 ml
•  High Protection crème  
 met vitamine E-Pearls, 100 ml
•  Vilten mandje zwart (A)
 of grijs (B)

i.p.v. € 100,10

per set € 69,90
U bespaart € 30,20

Verwen programma voor uw voeten (69)
• GWNC Voetbadzout, 500 g
• GWNC Voetverzorgingscrème, 150 ml
• Peelinghandschoen voor de voeten

i.p.v. € 52,70

€ 44,50
U bespaart € 8,20

...klein klokje 
kling..."

Kling klokje 
klingelinge- 

ling,...

 of met
• Vilten mandje grijs
 en
• VLOEIBARE ZEEP Olivedream, 250 ml
• VLOEIBARE ZEEP Olivedream, 500 ml navulling (C)
 of
• VLOEIBARE ZEEP Amandelbloesem, 250 ml
• VLOEIBARE ZEEP Amandelbloesem, 500 ml navulling (D)
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Geursensatie (70)
• JUST WIN FOR WOMEN, 
 Eau de Parfum, 100 ml (A)

 of

• BLUE WIN FOR MEN, 
 Eau de Toilette, 100 ml (B)

 of

• Only You, 
 Eau de Parfum, 100 ml (C)

 of

• IW ONE FOR MEN,    
 Eau de Toilette, 100 ml (D)

Geursensatie (70)
• JUST WIN FOR WOMEN, Eau de Parfum, 100 ml
• Parfumverstuiver zwart (E) of zilver (F)
 of
• BLUE WIN FOR MEN, Eau de Toilette, 100 ml 
• Parfumverstuiver zwart (G) of zilver (H)
 of
• Only You, Eau de Parfum, 100 ml 
• Parfumverstuiver zwart (I) of zilver (J)
 of
• IW ONE FOR MEN, Eau de Toilette, 100 ml
• Parfumverstuiver zwart (K) of zilver (L)

(A)

 (B)

(C)

 (D)

i.p.v. € 29,90

elk € 19,90
U bespaart € 10,00

i.p.v. € 44,80

per set € 29,90
U bespaart € 14,90

Midden in de winternacht ging de hemel 
open...

ook per stuk  
verkrijgbaar
voor € 14,90
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NIEUW (72)
• Wellness SHOWER ENERGY, 250 ml (A)

• Wellness SHOWER MINT, 250 ml (B) NIEUW

Introductieprijs 

per stuk € 24,90Vul de aroma essences proWIN Wellness  
SHOWER MINT - met de verfrissende geur van munt -  
of proWIN Wellness SHOWER ENERGY - met  
de vitaliserende geur van citroen en gember -  
in de daarvoor bestemde reservoir en geniet  
van uw wellnessdouche.

prowin wellness bowl (71)
• proWIN Wellness BOWL
• Wellness SHOWER ENERGY, 250 ml (A)
 of
• Wellness SHOWER MINT, 250 ml (B)

NIEUW

Introductieprijs 

 per set € 299,00Onze proWIN Wellness BOWL, een speciaal apparaat van hoogwaardig  
chroom, geschikt voor alle gangbare douche- en badarmaturen,  
verandert uw douchewater in samenspel met onze aroma essences  
tot een unieke wellnessbeleving. 
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Winterse verzorging op 4 pootjes (73)
•   best friends Pootjesdoek 31 cm x 31 cm
•   best friends POOTJESBALSEM, 50 ml

Fijnproevers Set 
voor Katten (75)
• 16 x ZALIG! ZALM, per 85 g
• 16 x LEKKER! LAM, per 85 g
•  best friends Voerbak in hartvorm
  gratis

Fijnproevers Set 
voor Katten (76)
• 16 x EDEL! EEND, per 85 g 
• 16 x GRANDIOOS! GEVOGELTE,  
 per 85 g 
•  best friends Voerbak in hartvorm
 gratis

Sinterklaas- en Kerst dierenwereld

i.p.v. € 26,80

€ 19,90
U bespaart € 6,90

i.p.v. € 51,20

€ 45,50
U bespaart € 5,70

i.p.v. € 51,20

€ 45,50
U bespaart € 5,70

Introductieprijs  

€ 13,90

NIEUW (74)

•  best friends 
 POOTJESBALSEM, 50 ml
 werkt verzorgend en beschermend, 
 ideaal voor het koude seizoen
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Introductieprijs  

€ 5,90

NIEUW (79)

•  best friends Voerbak in hartvorm
 voerbak voor honden en 
 katten in hartvorm uit
 melamine, Ø 16,5 cm

Fijnproevers Set voor Honden (77)
•  6 x LAM MET SPINAZIE & VENKEL, per 800 g
•  ZALM MET DRUIVENPIT, 2,5  kg
•  best friends Voerbak in hartvorm
  gratis

Fijnproevers Set voor Honden (78)
•  6 X GEVOGELTE MET ARTISJOKKEN, per 800 g
•  LEVER MET APPEL, 2,5  kg
•  best friends Voerbak in hartvorm
  gratis

Fijnproevers Set voor Honden (80)
•   6 x ZALM EN FOREL, per 800 g
•   GEVOGELTE MET GROENTE, 2,5 kg
•   best friends Voerbak in hartvorm
  gratis

NIEUW (81)
• 4 x best friends SPELT-STERRETJES MET GANS,  
 per 100 g
 lekkere snack voor honden gebaseerd op spelt met 
 vers ganzenvlees, appel en rode biet

i.p.v. € 46,80

€ 39,90
U bespaart € 6,90

i.p.v. € 46,80

€ 39,90
U bespaart € 6,90

i.p.v. € 46,80

€ 39,90
U bespaart € 6,90

Introductieprijs  

€ 15,60

Winterse verzorging op 4 pootjes (73)
•   best friends Pootjesdoek 31 cm x 31 cm
•   best friends POOTJESBALSEM, 50 ml

Fijnproevers Set 
voor Katten (75)
• 16 x ZALIG! ZALM, per 85 g
• 16 x LEKKER! LAM, per 85 g
•  best friends Voerbak in hartvorm
  gratis

Fijnproevers Set 
voor Katten (76)
• 16 x EDEL! EEND, per 85 g 
• 16 x GRANDIOOS! GEVOGELTE,  
 per 85 g 
•  best friends Voerbak in hartvorm
 gratis
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Geen 
Sinterklaas of 
Kerst zonder 
geschenken!

oktober/november:
• CLEANTEX Textielbalsem, 125 ml
 
of

• Duo Pad STRONG 15 cm x 20 cm

december:
• LCD Shine 32 cm x 32 cm

oktober/november/december:
• 2 x SURF'N'TURF, 50 g 
 of
• 2 x ZALM MET DRUIVENPIT, 70 g
 of
• 2 x RUND MET AARDAPPELEN, 70 g
 of
• best friends BEEF STICKS, 8 stuks

 

Gastvrouwen geschenkenregeling
Geldig van 18.09. t/m 31.12.2017 

Reeds voor het boeken van een proWIN demonstratie ontvangt u als gastvrouw/-heer 
een boekingsgeschenk naar keuze. U kunt kiezen uit de aanbiedingen of ontvangt als 
alternatief 6 bonuspunten.  
Bij een demonstratie omzet tussen de € 401,00 en € 600,00 ontvangt u als gastvrouw/ 
-heer een extra succesgeschenk naar keuze (u kunt kiezen uit de aanbiedingen) of als 
alternatief 1 bonuspunt per volle € 50,00 demonstratie omzet. 
Bij een demonstratie omzet vanaf € 601,00 ontvangt u als gastvrouw/-heer 1 bonus-
punt per volle € 50,00 demonstratie omzet. U kunt de bonuspunten in uw persoonlijke 
bonuskaart sparen of op uw demonstratie als directbonus inwisselen voor een extra 
product. Elke aanwezige persoon ontvangt een gastengeschenk.

Gastengeschenken

Waarde:

€ 10,50

Waarde:

€ 10,50

oktober/november:
• GWNC natural handcare, 20 ml 

oktober/november/december:
• GWNC Verzorgingscapsules, 5 stuks

december:
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen, 
 10 cm x 10 cm, 2 stuks

Waarde:

€ 5,90

Waarde:

€ 7,90

Waarde:

€ 7,90
Waarde:

€ 6,90
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oktober/november:
• GWNC natural handcare, 20 ml 

oktober/november/december:
• GWNC Verzorgingscapsules, 5 stuks

Waarde:

€ 5,90

• V7 WC CLEANER wit/zwart 
 of
• V7 WC CLEANER wit/grijs 
 of
• V7 WC CLEANER antraciet/wit transparant 
 of
• V7 WC CLEANER antraciet-metallic/zwart 
 of
• WINDOW 32 cm x 64 cm
• WONDER 45 cm x 40 cm
• Omverpakking WINDOW WONDER
 of
• BAD- EN SANITAIRREINIGER, 500 ml
• X-TRA DRY 40 cm x 40 cm
• SCHUIMWONDER, 250 ml 
 of
• INOX CLEAN* 31 cm x 32 cm
• INOX CARE* 32 cm x 32 cm

Boekingsgeschenken

Waarde:

€ 44,30

Waarde:

€ 42,00

Waarde:

€ 46,80

Waarde:

€ 43,90

*Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.
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• best friends CARE SPRAY, 
 100 ml
• best friends Verzorgingsdoek 
 18 cm x 18 cm, 2er set 
 of
• LAM MET RIJST, 2,5 kg
• best friends Verzorgingsdoek 
 18 cm x 18 cm, 2er set 

Waarde:

€ 28,80Waarde:

€ 27,80

Waarde:

€ 45,80

Waarde:

€ 44,90

• GWNC softpeeling, 50 ml
• GWNC refresh, 50 ml

• PROWIN TIME -  
 TIME TO FILL, 15 ml

Waarde:

€ 40,40

Waarde:

€ 43,70

• Shower SORBET, 200 ml
• Body SORBET, 200 ml
• Soft Bodyhandschoen

of

Boekings- 
geschenken

• GWNC body & massage, 100 ml
• GWNC Voetbadzout, 500 g
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• POWERCRÈME SOFT, 250 g
• Duo Pad HURRICANE 
 14 cm x 14 cm

Waarde:

€ 44,90

• best friends Pootjesdoek 31 cm x 31 cm
• best friends BEEF STICKS, 30 stuks

Waarde:

€ 18,85

Waarde:

€ 25,80

Waarde:

€ 25,40

• GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml
• VAATWASMIDDEL, 500 g

• GWNC bodycream, 150 ml 
Waarde:

€ 26,90
• PROWIN MAX 24/7  
 ENERGY FOR MEN, 50 ml 

Waarde:

€ 29,90

• ALOË VERA Hair & Body Shampoo, 300 ml
• SCHUIMWONDER, 250 ml 
• Douchespons groen - gratis

Waarde:

€ 21,80

• ELIXIR FRESH, 13 ml
 of
• ELIXIR POWER, 13 ml 
 of
• ELIXIR SENSATION, 13 ml

Waarde  
per stuk:

€ 19,90

Succes- 
geschenken

of of

of

of

of
• KRISTAL 50 cm x 70 cm 
• AFWASBORSTEL

Waarde:

€ 28,40
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Oktober
• MILJOENENDING 25 cm x 25 cm
• BAD JUWEEL* 40 cm x 40 cm 
• UNIVERSEEL 32  cm x 32 cm
• KRISTAL 50 cm x 70 cm 
• X-TRA DRY 50 cm x 70 cm
• FLUFFY 38 cm x 38 cm

November
• ORANGE POWER, 500 ml
• BAD- EN SANITAIRREINIGER, 500 ml
• GLANSSPOELMIDDEL, 1000 ml
• SOFTCLEAN, 1000 ml
• GLANCY, 1000 ml
• ALLESKUNNER, 1000 ml
• VAATWASMIDDEL, 500 g

December
• DESIGNER DEURMAT 60 cm x 90 cm

€ 99,00Waarde

€ 127,60Waarde

bijbetaling van € 30

€ 125,10Waarde

bijbetaling van € 30

Speciale Succesgeschenken
voor u als gastvrouw/-heer bij een demonstratie omzet vanaf € 400 

bijbetaling van € 20

*Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de 
antibacteriële bescherming van de vezel.
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• GWNC cleansingmilk, 100 ml
• GWNC effect skin serum, 30 ml
• GWNC day & night intensive, 50 ml
• proWIN Beauty Case small 

• PROWIN YOUNG CLEAR, 50 ml
• PROWIN YOUNG SMOOTH, 50 ml
• Reinigingsdoeken voor gezicht en ogen  
 10 cm x 10 cm, 10er box
• proWIN Beauty Case small 

€ 94,60Waarde

bijbetaling van € 20
€ 83,20Waarde

bijbetaling van € 15

• LAM MET RIJST, 2,5 kg
• EEND MET MAÏS, 2,5 kg
• 6 x KALF MET ZOETE AARDAPPELEN, per 200 g
• 2 x best friends CARE SPRAY, 100 ml
• best friends Verzorgingsdoek 18 cm x 18 cm, 2er set

€ 94,40Waarde

bijbetaling van € 35

ofSpeciale Succesgeschenken



36 | De proWIN Sinterklaas- en Kerstwereld

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstr. 8 • D-66557 Illingen

+49 (0) 68 25 - 9 20 10
info@prowin-international.nl • www.prowin.net

Zolang de voorraad strekt, onder voorbehoud  
van zet- en drukfouten!

Art.nr. 90.394.97.25

@Яна Корнеевец-Выдрен/ Fotolia
@ Yuganov Konstantin / Fotolia

@ vvvita / Fotolia
@ Lucky Business / Fotolia

@ Evgeny Atamanenko / Fotolia
@ Rawpixel.com / Fotolia
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