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Beste dierenvrienden,

Wie van jullie is het zonder meer met 
deze uitspraak eens? Wij zeker! Want 
als baasjes van een hondenroedel we-
ten we hoe deze liefde voelt.

Herinnert u zich nog het moment 
waarop uw nieuwe harige huisgenoot 
ingetrokken is? Veel dieren trekken op 
een heel jonge leeftijd in, pas enkele 
weken oud en net van hun moeder af. 
Dan worden wij de vervangende ou-
ders. Andere viervoeters komen pas 
op volwassen leeftijd bij ons terecht 
en maken het gezin dan helemaal 
compleet. Want veel dieren hebben 
pas laat, maar nog niet te laat, in hun 
leven het geluk om een nieuw, lief-
devol thuis te vinden. Het maakt niet 
uit wanneer en hoe onze vrienden bij 
ons terecht gekomen zijn - het liefste 
zouden we nooit meer afstand van ze 
doen. Toch? 

Een uitgebalanceerde, kwalitatief 
hoogwaardige voeding en liefdevolle 
verzorging zijn goede voorwaarden 
voor een lang leven van uw huisdier.

Wij zijn toegewijde dierenvrienden. 
Momenteel maken er vier honden deel 
uit van ons gezin net zoals talloze vis-
sen en zelfs exoten zoals hagedissen, 
slangen en egeltjes. Ook onze mede-
werkers dragen dieren een warm hart 
toe. De collega's van de proWIN-cen-
trale en de Akademie delen hun huis 
met in totaal 34 honden en 28 katten. 
Bij proWIN wordt dierenliefde met 
grote letters geschreven! 

Onze viervoeters dienen natuurlijk 
als testers. Daarom weten we wat be-
langrijk is en verheugen we ons om u 
onze vernieuwde proWIN best friends 
producttak te mogen presenteren:

Met premium dierenvoedingspro-
ducten en diverse verzorgingsproduc-
ten. Basis was de reeds gewaardeer-
de best friends-productserie. De serie 
werd compleet herzien en dooront-
wikkeld en is nu nog beter! Het resul-
taat mag echt gezien worden.  

En als je vertrouwt wat je aan je lie-
velingen geeft, dan smaakt het ook. 

Het resultaat is echt een geweldig 
aanbod. Bekijk het zodadelijk maar 
eens! Uw gekwalificeerde proWIN- 
consulent(e) kan u meer vertellen over 
het nieuwe best friends-assortiment, 
de voordelen en de meerwaarde voor 
uw lievelingen.

Hier ziet u ons met onze vier beste 
vrienden. We zijn pas compleet als we 
allemaal samen zijn!

Hartelijke groeten: Michael Winter met 
Batman, Ingolf Winter met Maggie,
Gabi Winter met Bella en 
Sascha Winter met Pebbles.

"Wie een huisdier heeft,
weet wat onvoorwaardelijk houden van betekent!"
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Ons merk "NATINA" staat voor
natuurlijke dierenvoeding. 

De begrippen "natuur" en "gezond" 
zijn de pijlers van onze voedingsfiloso-
fie. Daarbij komt de wens om uw vier-
voeters voeding aan te kunnen bieden 
die qua structuur en samenstelling 
zo veel mogelijk overeenkomt met de 
voedselvoorziening van een dier in de 
vrije natuur en bijgevolg zeer smake-
lijk en gezond is. 

Natuurlijke dierenvoeding dient 
qua bestanddelen zo dicht mo-
gelijk bij de voeding van de voor-
ouders in het wild te liggen. Als 
men het eetgedrag van b.v wolven of 
wilde honden observeert, dan is de 
constatering dat de ingewanden van 
een prooi ook gegeten worden. Dit 
heeft een heel eenvoudige reden: in 
de maag en darmen van een planten- 
etende prooi bevinden zich nog steeds 
resten van verteerde of halfverteerde 
plantaardige voedingsbestanddelen.  

Onze kwaliteitsbelofte:
•  bereid in Duitsland
•  hoogwaardige dierlijke proteïne  
 bronnen (eiwit)
•  beste grondstoffen
•  met de smaak als plus en 
 goede verteerbaarheid
•  zonder toepassing van kunstmatige  
 kleur-, smaak- en conserverings-
 stoffen
•  zonder toepassing van soja eiwit  
 en suiker

Trouw aan de NATINA-filosofie ga-
randeren wij dat alleen met zorg ge-
selecteerde ingrediënten zoals hoog-
waardig eiwit, verse groente - en bij 
bepaalde soorten ook granen - voor 
onze dierenvoedingsserie gebruikt 
worden.  

Hierdoor wordt gegarandeerd dat 
onze producten niet alleen qua smaak 
overtuigen, maar ook goed verteer-
baar voor onze favorieten zijn.

Hoge kwaliteit
gecertificeerde bedrijven

In het kader van ons uitgespro-
ken ecologische bewustzijn richten  
wij ons bij de productie van onze 
NATINA-producten op gecertificeer-
de hoge kwaliteitsbedrijven. In onze 
dierenvoeding worden uitsluitend 
vleesproducten van dieren gebruikt 
die geschikt zijn als voedingsmiddel. 

Dierenvoeding is een zeer gevoelig 
thema. Vandaar dat we er zeer streng 
op letten dat alle wettelijke voorschrif-
ten nageleefd worden en we zorgen 
er consequent voor dat de gebruikte 
grondstoffen van een constante hoge 
kwaliteit zijn en onze voedingsmidde-
len een optimale duurzaamheid heb-
ben.

Dierenvoeding met een gerust geweten 
is mogeljk: proWIN NATINA!  
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Tobi (Vormgeving) met Quino



Het is voor mens en dier een span-
nende gebeurtenis als een kleine pup 
zijn intrek neemt. Met onhandige stap-
jes en een nieuwsgierige neus verkent 
hij zijn nieuwe thuis en maakt kennis 
met de leden van zijn nieuwe roedel, 
met ons dus. Huis en hart worden in 
een mum van tijd veroverd en beetje 
bij beetje zal hij steeds meer zijn om-
geving gaan verkennen.

Om er voor te zorgen dat de schatti-
ge kleintjes de juiste basis hebben om 
groot en sterk te worden, speelt de 
keuze van het voer een beslissende 
rol. Er dient al met de juiste voeding 
begonnen te worden als de pups pas 
enkele weken oud zijn, dan wordt de 
hoeksteen voor een gelijkmatige groei 
gelegd. Bovendien hebben puppies en 
honden in de groei speciale voedings-
fysiologische eisen waaraan met een 
exact op hen en hun speciale behoef-
ten afgestemde voeding voldaan dient 
te worden. 

Onze best friends PUPPY is een 
droogvoer dat ontwikkeld is met 
het oog op deze eisen en dat hier-
aan precies voldoet. Het heeft alles 
voor honden in de groei wat ze nodig 
hebben voor hun welzijn en om ge-
zond te groeien - buiten de grenzeloze 
liefde van hun baasjes natuurlijk.

Kwalitatief hoogwaardig honden-
voer kenmerkt zich door licht ver-
teerbare en hoogwaardige eiwit-
bronnen. Onze best friends PUPPY 
is daarom rijk aan gevogelte en bijzon-
der licht verteerbaar bovendien. Alle 
toegepaste grondstoffen worden met 
de grootste zorg geselecteerd. Een 
hoge energetische waarde voor een 
gezonde groei en belangrijke minera-
len voor de botvorming garanderen een 
optimale start van een gelukkig hon-
denleven.

best friends PUPPY – voor 
kleine honden die grote trek 
in het leven hebben.

best friends PUPPY 

Smaakmakers:
Doorgeroerd met warm water ont-
staat een lekker sausje waardoor de 
kleine hondenkindjes zin krijgen in 
vaste voeding en dat de voedsel-
opname stimuleert en bevordert.

~

ZODAT EEN SCHATTIGE
PUPPY EEN STERKE, GEZONDE 

HOND KAN WORDEN.



Als kleine kattenkindjes bij ons in-
trekken, is gegarandeerd niets meer 
zoals het was. Want vanaf nu woont 
er een kleine, trotse medebewoner in 
ons huis die met een energieke miauw 
de controle over ons en ons leven 
overneemt.

Of de knuffelkat of de wilde kat te-
voorschijn komt, daarvoor bent u zelf 
deels verantwoordelijk - afhankelijk 
van hoe goed u uw taak als cateraar, 
knuffelpartner, speelkameraad of 
schoonmaker vervult. U zult zeker al 
snel constateren: ook kleine katjes 
stellen (hoge) eisen. Daarom dient er 
vooral bij de voeding van kleine huis-
tijgers op het een en ander gelet te 
worden.

Kattenkindjes in de groei hebben rij-
ke, hoogwaardige voeding nodig met 
een hoge energiewaarde - in de vorm 
van dierlijk eiwit en goed te verdragen 
vet. 

Speciaal op basis van deze behoeften 
werd ons proWIN best friends KITTEN- 
droogvoer ontwikkeld.

Het voer kenmerkt zich door het 
extra grote aandeel vers gevogelte- 
vlees en het darmregulerende chia-
zaad, wat het bijzonder licht ver-
teerbaar maakt. Vooral in de eerste 
levensmaanden heeft een goede ver-
tering een essentiële invloed op het 
welbevinden van de kitten en hierdoor 
op een goede gezondheid.

proWIN best friends KITTEN bevat 
natuurlijke biergist ter ondersteuning 
en versterking van de weerstand.

best friends KITTEN 
– voor kleine huistijgers 
die gezond groot willen 
worden!

best friends KITTEN 

Er wordt tijdens de energierovende 
zoogperiode lichamelijk enorm veel 
van kattenmoeders gevraagd, af-
hankelijk van het aantal hongeri-
ge bekjes dat gevoed moet wor-
den. Ons kittenvoer is eveneens 
een uitstekende keuze voor hun 
voeding, vanwege de hoge ener-
gie- en voedingsstoffendichtheid 
biedt het de zogende kattenmoe-
ders een optimale voeding plus 
de benodigde opname van voe-
dingsstoffen. 

Goed om te
weten:

Zodat zacht
miauwen overtuigend spinnen 

wordt!



Ulla (Productmanagement) met Sharim & Hank
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Sascha Winter met Pebbles



• ZEEVIS MET ERWTEN 2,5  kg
• LEVER MET APPEL 2,5  kg
• ZALM MET DRUIVENPIT 2,5  kg
•  GEVOGELTE MET GROENTE  2,5 kg
• LAM MET RIJST 2,5  kg
•  RUND MET AARDAPPELEN  2,5  kg
• EEND MET MAIS  2,5  kg

Ons proWIN best friends premium- 
droogvoer voor honden is uitgebalan-
ceerde dierenvoeding van het hoogste 
niveau dat wordt geproduceerd mid-
dels een uniek, bijzonder mild stoom-
proces.

Dit zorgt niet alleen voor een maxi-
mum aan smaak, maar stelt ook de 
daarin aanwezige vitaminen veilig. Zo 
blijft een groot deel van de natuurlijke 
ingrediënten behouden. Tegelijkertijd 
verleent het milde proces een duide-
lijk nog betere smaak aan het product.

Dit moet u weten:
• Omdat onze droogvoer-soorten min-
der dan tien procent vocht bevatten, 
besparen we op overbodige conser-
vering.

• Onze producten bevatten geen kunst-
matige kleur-, aroma- of lokstoffen. Wij 
gebruiken uitsluitend natuurlijke vitami-
ne E als antioxidant.

NIEUW: ons graanvrije 
droogvoer in 4 lekkere 
soorten
Ons nieuwe droogvoer-programma 
voor honden omvat de volgende voed-
zame grainfree-soorten:
- Zeevis met erwten
- Lever met appel
- Zalm met druivenpit
- Gevogelte met groente

De genoemde soorten zijn ook uit-
stekend geschikt voor honden die een 
gluten- c.q. graan intolerantie hebben 
of lijden aan overgevoeligheid. In onze 
receptuur werd hiertoe het graan ver-
vangen door erwten en aardappelen, 
waardoor een waardevol en vooral 
glutenvrij alternatief geboden wordt.

Het is ons doel dat het uw 
hond goed gaat!

Ons BEST FRIENDS premium-
droogvoer voor honden
Liefde zonder spijt



DUBBEL GEZOND EN LEKKER

U wilt uw lieverd gezond, uitgebalan-
ceerd voeren met voeding die op het 
dier afgestemd is? Ons premium-nat-
voer biedt een holistisch voedingssys-
teem dat bestaat uit de fijnste produc-
ten voor onze vrienden de viervoeters. 
Bij de ontwikkeling van onze nieuwe 
recepturen hebben we behalve aan 
voortreffelijke natuurlijke grondstof-
fen en een hoog vleesaandeel de aller- 
grootste waarde gehecht aan mono- 
proteïne (bij 5 soorten). 

Monoproteïne in het voer wil zeggen 
dat er slechts één dierlijke eiwitbron 
wordt gebruikt. Dus geen mengsel 
van kip, rund, vis etc. - maar b.v. alleen 
rund. Hiervan spiervlees, pens, lever, 
nieren etc. Het verse vlees heeft een 
optimale smaak en verteerbaarheid 
voor uw hond.

Alle proWIN best friends premium-
natvoer producten zijn graanvrij en 
bevatten geen kleur-, lok- of conser-
veringsstoffen.

 Ons premium-natvoer wordt con-
sequent zonder vleesmeel, soja- 
eiwit en kunstmatige aromastoffen 
bereid. Een verschil dat zichtbaar is en 
uw hond zal smaken. Van rund, wild 
of gevogelte tot vis aan toe, voor elke 
smaak wat wils.

De open declaratie op het product 
biedt volledige transparantie inzake 
alle gebruikte ingrediënten en zorgt 
hierdoor voor zekerheid voor u en uw 
geliefde viervoeters. Zo kunnen voor-
af al bepaalde intoleranties voor voer-
bestanddelen uitgesloten worden en 
kunt u er zeker van zijn dat u uw hond 
het juiste voer geeft.  

Met een plus aan smaak verwent u 
uw hond elke dag weer.

Puur genieten! 

GEVOGELTE MET
ARTISJOK
200 g | 800 g 

KIP MET
PASTINAAK
200 g | 800 g 

LAM MET SPINAZIE 
EN VENKEL
200 g | 800 g 

ZALM &
FOREL
200 g | 800 g 

KALF MET ZOETE
AARDAPPELEN
200 g | 800 g 

WILD MET
VEENBESSEN
200 g | 800 g 

RUND MET APPEL 
& BOSBESSEN
200 g | 800 g 

Ons BEST FRIENDS premium-
NATvoer voor honden

•MONO-
PROTEÏNE

•MONO-
PROTEÏNE

•MONO-
PROTEÏNE

•MONO-
PROTEÏNE

•MONO-
PROTEÏNE



Michael Winter met Batman
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Christian (Productmanagement)  met Elli



Ons nieuwe best friends snack- 
assortiment heeft heerlijke lekker-
nijen voor onze dierenvriendjes in de 
aanbieding.

Het assortiment biedt met natuur-
lijke dental-snacks (de kauwsnack 
voor de tandverzorging en langer 
gebruik), lekkere trainingssnacks als 
beloning of gewoon als tussendoortje 
alles wat het hondenhartje begeert en 
blij maakt. Ook bij onze snacks letten 
we natuurlijk op puur natuurlijke be-
standdelen van de beste grondstoffen, 
zien we consequent af van suiker en 
werken we met puur natuurlijke anti-
oxidanten. Zo kunt u er zeker van zijn 
dat u iets goeds doet voor uw beste 
vriend. Want ook snacken moet ge-
zond zijn!

Wie zijn hond vaker snacks geeft, 
dient deze op de dagelijkse hoeveel-
heid voer in mindering te brengen zo-
dat de hond niet te zwaar wordt.

BEST FRIENDS Snacks

NATUURLIJK LEKKER - DE BESTE

beloning voor tussendoor!

Goed om te
weten:



 

Dermatologische vacht- 
verzorging voor honden
Ons premium-verwenprogramma voor onze trouwe metgezellen: de dermato-
logische verzorgingsserie richt zich op de speciale behoeften van de honden-
huid en de vacht. Alle producten bevatten de beste canola olie.

De olie is puur plantaardig en van een bijzondere koolzaadolie teelt Het  
is rijk aan omega 3- en omega 6-vetzuren en beschermende antioxidan- 
ten. Het kenmerkt zich door zijn huidkalmerende, verzorgende werking en is  
daarom een ideaal onderdeel van onze hondenverzorgingsserie.

De verzorgings- en reinigingsspray 
is bedoeld voor het gebruik bij onzui-
verheden rondom de poten, oren en 
ogen en voor de algemene vachtver-
zorging.

Welke hondenbezitter kent ze niet? 
De vastgeplakte plekken en klitvor-
ming die de dieren vaak zelf ook 
onaangenaam vinden omdat het 
trekt en jeukt. Juist deze plekken 
laten zich vaak lastig schoonmaken en 
viervoeters staan in het algemeen niet 
graag stil.

Onze best friends CARE SPRAY 
komt hier te hulp.  In combinatie met 
onze VERZORGINGSDOEK kunnen ver-
klevingen en onzuiverheden relatief 
moeiteloos en vooral zacht verwijderd 
worden. 

Piepen of zelfs janken dient hiermee 
verleden tijd te zijn.

Belangrijk: gebruik de best friends 
CARE SPRAY s.v.p. in combinatie met 
onze verzorgingsdoek.  Sproei de 
spray op de doek en gebruik deze 
daarna op de hond.

Door de zeer goede formule met 
hoogwaardige canola olie werkt de 
spray

• verzorgend,
• reinigend,
• licht terugvettend,
• irritatie verminderend,
• beschermend.

best friends CARE SPRAY, 100 ml best friends Verzorgings-
doek 18 cm x 18 cm in een set van 2

Onze best friends VERZORGINGSDOEK  
gemaakt van 85 % PES en 15 % PA microma-
trix is de perfecte partner voor onze CARE 
SPRAY De doek kenmerkt zich door zijn bij-
zonder zachte verzorgende eigenschappen 
en het antibacteriële oppervlak. De werkzame 
stof zilverchloride beschermt de vezels tegen 
bacteriële vervuiling en werkt zo geurremmend.

Praktisch: ook onderweg is er voor onze ver-
zorgingsdoek altijd een plekje omdat de doek 
klein opgevouwen kan worden.  

Voor de zachte verzorging
van uw lievelingen!
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Christian (Verkooppromotie)  met Lyo



best friends SHAMPOO, 150 ml
Na bijzonder uitgelaten rondgerend en hartstochtelijk in de 
blubber gerold te hebben of andere voor honden magisch 
aantrekkelijke, maar vieze substanties:
Een hondenbad is van tijd tot tijd gewoon noodzakelijk!

Onze hoogwaardige best friends SHAMPOO zorgt ervoor 
dat de gevoelige huid van de viervoeters niet meer belast 
wordt dan noodzakelijk is en zorgt voor een weldadige 
wellness-belevenis.

De shampoo zorgt voor de optimale vachtverzorging en 
heeft een licht terugvettende werking door de canola olie in 
het product. De olie heeft zuurarme eigenschappen. Hier-
door werkt het huidkalmerend en zorgt voor een gezon-
de, glanzende vacht - voor alle hondenrassen. Bij de ont-
wikkeling van de shampoo is er bovendien op gelet dat de 
toegepaste inhoudsstoffen exact afgestemd zijn op de licht 
basische pH-waarde van de hondenhuid.

Onze best friends SHAMPOO overtuigt met de volgende 
eigenschappen:

•  terugvettend: door het hoge percentage verzorgende  
 canola olie.
•  bijzonder mild: vrij van conserveringsmiddelen, kleur-
  en geurstoffen.

Vanwege de milde eigenschappen is het mogelijk om de 
shampoo veelvuldig te gebruiken zonder ongewenste bij- 
werkingen voor de hond.

Verzorgende zachte wasbeurt 

voor onze dierenvrienden! Ö Ö

Ö

Ö

Ö

Ö



best friends 
VACHTVERZORGINGS-
DOEK
40 cm x 80 cm

De best friends VACHTVERZOR- 
GINGS-DOEK is uitstekend geschikt 
voor het afdrogen van uw honden-
vriendje na een uitgebreide wandeling, 
vooral in de herfst en winter. Bescherm 
uw huis tegen hardnekkig vuil dat na het 
ronddartelen aan de vacht blijft hangen. 
Ook na het baden of afdouchen van 
een wild modderfeest is onze VACHT-
VERZORGINGSDOEK zeer geschikt om 
mee af te drogen of droog te wrijven. 
De doek beschikt over uitstekende 
absorberende eigenschappen - droogt 
en verzorgt de vacht in een handeling. 
De praktische pockets voor uw handen 
maken gemakkelijk afdrogen en droog 
wrijven mogelijk. Uw hond zal het fijn 
vinden omdat het voor hem net een wel-
kome aaibeurt is.

Te gebruiken bij lichte en ergere ver-
vuiling van de gehele vacht van elk hon-
denras.

best friends 
POOTJESDOEK
31 cm x 31 cm

Onze handige best friends POOTJES-
DOEK is ideaal om vieze hondenpoten 
direct schoon te maken. Want honden-
eigenaren weten: als het tijd is om naar 
huis te gaan, moet er snel gehandeld 
worden. 

De sterk absorberende microvezels 
nemen vuil en vocht op, zonder de hon-
denhuid op te ruwen - zelfs bij stevigere 
druk. Zo voelt het schoonpoetsen van 
zijn poten als een weldaad voor uw hon-
denvriend. Klein en plaatsbesparend, 
ideaal in elke tas. Hierdoor blijft ook uw 
auto schoon na een boswandeling.  

Te gebruiken voor alle rassen bij lich-
te en ergere vervuiling van de poten na 
het wandelen of ravotten. 
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 Gabi Winter met Bella



Onze huisgenoten met hun fluwelen  
pootjes zijn een heel belangrijk deel 
van het gezin. Zolang het hen goed 
gaat, zijn wij ook gelukkig.

Bij een tevreden kat hoort, behalve 
onze zorg, ook het juiste voer.  Feit is 
dat katten van vlees en vis houden en 
het nodig hebben op hun menu. Met 
als motto: hoe natuurlijker, hoe lek-
kerder!

Om ervoor te zorgen dat de natuur-
lijke voedingsstoffen in het droog-
voer grotendeels bewaard blijven, 
wordt ons best friends droogvoer 
SURF'N'TURF door middel van een 
heel bijzonder proces vervaardigd 
waarbij het voermengsel zacht met 
waterdamp gegaard wordt. 

Niet alleen de kwaliteit van het eiwit 
is beslissend: ook smaak, acceptatie  

en natuurlijkheid spelen een zeer gro-
te rol bij de selectie van het voer. En 
dat zijn net de punten waar katten-
baasjes waarde aan hechten, want 
katten zijn zoals bekend ongelooflijke 
fijnproevers.  Het smaakt ze, of het 
smaakt ze niet. U alleen bepaalt wat 
er bij hen in het voerbakje komt. Zon-
der uitzondering - miauw!

Onze SURF'N'TURF overtuigt qua 
smaak door ingrediënten zoals lekke-
re mout en biergist. Dit zorgt voor een 
grote acceptatie van het voer door uw 
kieskeurige huisgenoten.

Door de hoge kwaliteit van zijn 
inhoudsstoffen draagt het best 
friends-droogvoer SURF'N'TURF bij 
aan een goede algemene conditie van 
uw poezebeest. 

SMAAKSENSATIE DROOGVOER

– IETS HEEL ANDERS!

BEST FRIENDS droogvoer 
voor katten: Surf 'n‘Turf  
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 Eric (Fotograaf) met Peter
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Caroline (Vormgeving) met Cupid



Kwalitatief hoogwaardig natvoer is 
uiterst belangrijk voor gezond, uitge- 
balanceerd kattenvoer. 
Vooral onze kieskeurige huistijgers 
hebben vaak een bijzonder uitgespro-
ken smaak en voor ons als katten-
baasjes is het niet altijd gemakkelijk 
om de juiste voedingskeuze te maken.

Ons nieuwe premium-natvoer voor 
katten is verkrijgbaar als individuele 
portie in vijf lekkere soorten in een 
praktisch maaltijdzakje en dit zorgt 
voor meer afwisseling in de voerbak.

Hiervoor werd sappig vers vlees 
verfijnd met geraffineerde ingrediën-
ten en zacht gegaard als portiever-
pakking. Waardevolle zalmolie levert 
meervoudig onverzadigde vetzuren 
die voor een goede algemene conditie 
van uw kat zorgen. Een gezonde huid 
en een mooie, glanzende vacht zijn het 
resultaat.

Elke soort is zeer goed geschikt om 
uw kat optimaal te verzorgen met alle 
belangrijke voedingsstoffen, vitami-
nen en mineralen. 
Met dit voer krijgt uw poezebeest alles 
wat het buiten uw liefde nodig heeft 
voor een vitaal en gelukkig leven.

Vers uit het zakje en uw kat is tevreden!

 

BEST FRIENDS natvoer
voor katten

Nu wordt het 
dubbel zo lekker:
Al onze soorten best friends 
natvoer kunnen met ons droog-
voer "SURF'N'TURF" gecombi-
neerd worden. 
Let s.v.p. op het voedingsadvies 
op de achterkant van de product-
verpakking.

VERWEN UW LIEVELING

OP HET ALLERHOOGSTE NIVEAU

\
in vijf

lekkere
soorten!

• EDEL! EEND, 85 g

• GRANDIOOS! GEVOGELTE, 85 g

• ZALIG! ZALM, 85 g

• LEKKER! LAM, 85 g

• RAVISSANT! RUND, 85 g
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COLOFON:
UITGEVER:
proWIN Winter GmbH 
Zeppelinstr. 8 • D-66557 Illingen 
+49 (0) 68 25 / 9 20 10  
info@prowin-international.nl • www.prowin.net 

REDACTIE:
Simone Schmitt, Kristina Albrecht 
LAYOUT:
Tobias Krächan
DRUCK:
G&G Druck Dudweiler  
FOTOS: 
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fotolia.de
VERTALING: 
Ivonne Franssen

Uw proWIN consulent(e)

Artikelnr.: 90.390.90.05

Neem eens een kijkje in onze best friends 
eindklanten-shop via www.prowin-bestfriends.net.

Uw premium klantencode:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


