NEEM ALLEEN MEE WAT JE
ECHT NODIG HEBT!
Wat heb je echt nodig in de vakantie? Deze vraag stelt
vast iedereen zich voor een reis. Voor velen zal dat niet
alleen de juiste selectie kleding en schoenen of nuttige
accessoires voor de campingkeuken zijn. Dierenvrienden
zullen dan vooral aan hun harige vriendjes denken, die bij
ons mensen horen - altijd en overal. Dat geldt natuurlijk
ook tijdens de vakantiereis met de caravan.
Om jouw vachtvriendje een aangename reis te bezorgen,
is de juiste uitrusting onmisbaar. Daarbij moet je niet
alleen aan reisaccessoires denken op het gebied van
veiligheid, maar je vachtvriendje ook het nodige comfort
bieden. We bevelen je onze stijlvolle universele deken
aan, de proWIN best friends Reisdeken. Niet alleen om
een gezellige slaapplek in te richten, maar ook als je een
aangename ligplek op het strand of onderweg wil maken,
moet je de Reisdeken bij je hebben. De stijlvolle
universele deken heeft een antislip-effect en kan op tal
van verschillende ondergronden gebruikt worden.
De Voerbak voor op reis maakt je reisset compleet.
Gemaakt van siliconen en opvouwbaar, hierdoor kan het
plaatsbesparend worden opgeborgen. Zo kun je het
tijdens uitstapjes meenemen in je rugzak! De voerbak
is geschikt voor water en voer.

CARAVAN
SPECIAL

Mijn premium klantencode:

Leer het hele scala van onze productwereld
rond Symbiontische Reinigung, natural
wellness en best friends kennen.
Meer informatie kun je inwinnen bij je
proWIN consulent!

Mijn proWIN consulent

TIP – VOOR DE
CAMPINGVAKANTIE
MET HOND
Bij de keuze van een campingplek moet je erop
letten dat de plek ook "hondvriendelijk“ ontworpen is. Lees en vergelijk de beschrijvingen
van de campingplekken in detail!

VOLG ONS OP FACEBOOK
EN INSTAGRAM. TAG
ONS IN JE POSTS.

#prowin #prowininternational
#wijvormendetoekomst #wijzijnprowin
#wijmakenfans #ontour
#symbiontischereinigung
#naturalwellness #bestfriends

#ONTOUR
MET PROWIN OP REIS

DE WERELD IS TE MOOI
OM THUIS TE BLIJVEN!
DE REINIGING VOOR ONDERWEG
Plan je momenteel je volgende reis met je caravan? Het
maakt niet uit of het een rondreis door Europa van een
week is, een reis naar Kroatië aan de zee of naar de
bergen. Natuurlijk hoef jij in het vakantiegebied van je
keuze je favoriete proWIN producten niet te missen.
We hebben enkele tips and tricks voor jou bij elkaar
gebracht en laten je zien welke proWIN producten er
absoluut niet mogen ontbreken in je bagage. Zo ben je
goed voorbereid wat het schoonmaken van je huis
op vier wielen, je lichaamsverzorging in de vakantie
of de reisuitrusting voor je vachtvriendje ter plekke
betreft. Ook onderweg blijven we trouw aan ons motto:
krachtig in de werking, zacht voor het milieu.

TIJDENS de reis
Kom je eindelijk op je vakantiebestemming aan en is je
caravan ondanks de eerdere grondige schoonmaakbeurt,
weer smerig? Zo wil je je natuurlijk niet aan de andere
kampeerders vertonen. Geen probleem: met de proWIN
ALLESKÖNNER kun je afhankelijk van de hoeveelheid
vuil, de boel snel weer bijwerken. De allesreiniger met
frisse geur kun je natuurlijk ook binnen gebruiken. De
proWIN-klassieker is een onmisbare helper en mag in
geen enkel camping-huishouden ontbreken!

HET PERFECTE CAMPINGDINER

DUURZAME HYGIËNE IN DE CAMPER

Koken in de caravan! Wie al eens vakantie heeft
gehouden op een kampeerplek, weet dat een campingdiner meer te bieden heeft dan de dagelijkse portie
noedels met saus. Uiterlijk kort na 18.00 uur ruikt het op
de hele camping naar de heerlijkste gerechten. Voeg daar
een prachtig bergpanorama of een mooi gedekte tafel
met uizicht op zee aan toe en de avond zou niet perfecter
kunnen zijn.

Om de hygiëne op reis zo aangenaam en duurzaam mogelijk te maken, bevelen wij de volgende proWIN producten
aan die ongetwijfeld een plekje in je bagage zullen
vinden.

Tijd voor romantiek!
Om ervoor te zorgen dat niet alleen het eten een genot is,
maar ook het afwassen stressvrij verloopt, hebben we het
perfecte afwasmiddel voor je: ons krachtige handafwasmiddel GLANCY. Samen met de Duo Pad HURRICANE, die
dient als krachtige afwaspad met duo-effect, gaat de afwas
bijna als vanzelf. Trouwens: ook ons MILJOENENDING is
perfect geschikt als vaatdoek. Zo heb je een ideale keukenrol-vervanger van bamboe bij je waarmee je duurzaam
voor minder afval in de populaire vakantiegebieden zorgt.

Voor een schoon huis
VOOR de reis
Om vroegtijdige materiële schade aan je caravan te voorkomen, is het aan te bevelen om de buitenkant minstens
twee keer per jaar schoon te maken. Hiervoor gebruik je
onze proWIN ALLESKUNNER en de FLEXIBLE LINE (bv.:
MISTER FLEXIBLE, MISTER FLEXIBLE MINI, FLEXIBLE
LINE HANDGREEP, FLEXIBLE LINE HOEKSTUK). Met de
praktische ALLESKÖNNER drukpomp sproeier kun je
het efficiënte super concentraat eenvoudig aanbrengen
op grote oppervlakken. Ook onze absorberende droogdoek SIMPLY DRY of onze reinigingshandschoen CARWASH
ondersteunen je perfect bij het schoonmaken van de buitenkant.

TIP – DE SLIMME
OPLOSSING VOOR
TOILETREINIGING:
Om niet alleen je caravan van binnen en buiten
te laten stralen, maar ook het kleine kamertje
spik en span te maken, rust jij je caravan uit
met onze V7 LINE HERZILEIN MINI. Het heeft
het perfecte formaat voor camping toiletten!

Gevallen kruimels kun je eenvoudig opvegen met onze
V7 LINE HANDVEGER, deze kun je daarna klein opgevouwen in een lade opbergen. Onze sprayflacon proWIN AIR
PUMP helpt in combinatie met onze proWIN PURE AIR
tegen allerlei onaangename geurtjes. Het verdeelt de inhoud
met een fijne sproeinevel in je leefruimtes en kan in kleine
ruimtes ook gericht gebruikt worden.

ALS ER TOCH IETS MISGAAT!
TEX N’CLEAN BOUTIQUE No. 6 DRY –
onze vaste galzeep voor onderweg.
Zodat hardnekkige vlekken zich snel
laten verwijderen.

ALOE VERA Hair & Body Shampoo, 300 ml
De milde en huidvriendelijke 2-in-1-shampoo kun je
gebruiken voor het wassen van je haar en je lichaam.
Het is geschikt voor alle gezinsleden
en vooral zeer aan te bevelen bij een
droge of geïrriteerde huid. Omdat er
twee producten gecombineerd
worden in één fles, is het plaatsbesparend en hoort dus thuis in
elke vakantietas. Wist je dat:
aloë vera je huid kalmeert, vooral
nadat je uitgebreid in de zon hebt
gelegen, en van veel vocht voorziet?

BeeSOAP, 100 g
Onze vaste, palmolievrije zeep ruikt naar zoete honing en
past gemakkelijk in elke tas. Zo heb je de mogelijkheid
om ook onderweg je handen, gezicht en lichaam te
wassen – voor een schoon, fris en soepel huidgevoel!

TIPS – OM JE ZEEP TE BEWAREN!
Om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk van je vaste stuk
zeep kunt profiteren, dien je rekening te houden met het
volgende:
1. Zorg ervoor dat je vaste zeep altijd goed kan drogen!
Leg het hiervoor op een geschikte opbergplek.
2. Grote stukken zeep kunnen verdeeld worden in kleine
stukken zeep. Zo zijn ze beter te hanteren en worden
niet helemaal nat bij gebruik.
3. Maak je zeep vrij van vuil of haar! Zo wordt het niet
onnodig vies en ziet er meteen veel beter uit.

#SHOPPINGTIME
WWW.PROWIN-WELLNESS.NET/NL/

JE REISSET VOOR ELKE GELEGENHEID!
Voor een korte weekendtrip of voor een vakantie van drie weken
avontuur in de bergen: zorg dat je de volgende proWIN reisset altijd
bij je hebt! Een zonbeschermde huid is niet alleen in de vakantie erg
belangrijk: de zon is enorm krachtig en kan in het ergste geval tot
huidschade leiden. Maar niet alleen onze huid heeft speciale verzorging nodig, ook onze tanden moeten beschermd worden!

SUNDAYS Sunlotion SPF 30, 200 ml
De sunlotion met hoge lichtbeschermingsfactor beschermt je huid bij juist gebruik tegen
zonnestralen en hierdoor tegen UV-bepaalde
huidveroudering en onherstelbare schade
door de zon.

SUNDAYS Sunstick SPF 50
Speciale huidzones hebben speciale
bescherming nodig! De Sunstick biedt met
lichtbeschermingsfactor 50 betrouwbare
bescherming aan lichaamsdelen die direct
met de zon in aanraking komen.

Tandenborstel DENTALCARE SOFT-MEDIUM
ALOE VERA Tandpasta, 100 ml
Wat mag er nooit ontbreken als je op reis bent?
De juiste tandenborstel inclusief tandpasta.
Ze zorgen voor een frisse adem en een ideale
bescherming voor een duurzame en
betrouwbare mondhygiëne – ook onderweg!

HANDSAFE, 50 ml
Als onmisbare metgezel in het dagelijks
leven, hoort onze HANDSAFE ook in je
bagage. De handgel biedt je onderweg de
noodzakelijke verzorging en verfrist.
Zelfs onaangename geuren worden
betrouwbaar verwijderd.

