
Promoties 
December 2020

Geldig van 1 t/m 30 december  
12.00 u 2020  

Alle prijzen zijn inclusief btw. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden, zolang de voorraad strekt.



De nieuwe producten uit de  
kerstpromotie ook voor  
last-minute-geschenkjes

Vanwege de grote vraag zijn de nieuwe 
producten uit onze vroege-cadeautjes-
actie tot eind december beschikbaar  

zodat ook late cadeautjeszoekers  
een kans maken.



GRANAATAPPEL-SCHOONSET

Om tussendoor snel schoon te maken zijn onze Hans raab  
360° active spray en de Shiny-doek het perfecte duo.
bij hardnekkig vuil zijn ons Verzorgingssmiddel en de  
Star-doek gewoonweg onverslaanbaar. Wat het  
Verzorgingssmiddel allemaal kan, kom je te weten in de  
bijgevoegde gratis Verzorgingsmiddelhacks.

Inbegrepen in de set:

» 360°active spray met granaatappelgeur, 300 ml   art.-nr. 0608G  € 17,90 

» geconcentreerd verzorgingsmiddel met granaatappel, 500 ml art.-nr. 0600G  € 16,50 

» Star antraciet, 38 x 38 cm     art.-nr. 0422Gr  € 20,90

» Glanzdoek Shiny, 56 x 40 cm     art.-nr. 0432  € 19,40 

art.-nr. 9427     SlecHtS  € 65,30

VerzOrGinGSSmiDDel  
     HAckS cadeau

NiEuw mETGRANAAT-APPEL

LimiTEdEdiTiON

als los  Product nu nog  
goedkoPerHans Raab geconcentreerd  

verzorgingsmiddel met  
granaatappel Art.-Nr. 0600G, € 15,90



CARRy bOTTLE 0,7l +  
HA-RA bESCHERmHOES 
•	 gerecycled,	milieuvriendelijk	glas
•	 lekdicht	door	afneembare	afdichtingsring	in	het	deksel
•	 organische	drukinkten,	recyclebare	schroefdop	 
 (biologisch houtvezelmengsel)
•	 plaatselijk	geproduceerd
•	 geschikt	voor	koolzuur	
•	 temperatuurbestendig	tot	70°	C
•	 BPA-vrij	en	zonder	weekmakers	
•	 Ha-Ra	beschermhoes	–	praktisch	voor	het	vervoer	 
	 en	voor	de	breukveiligheid,	met	de	hand	genaaid	in	 
	 ons	Saarlandse	productiebedrijf
•	 Vaatwasserbestendig

AAN BEIDE  ZIJDEN  te GebruikeN + WASbAAr

Inbegrepen in de set:
carry bottle in Ha-ra Design art.-nr. 5019 € 37,50 

Ha-ra beschermhoes art.-nr. 5078 € 11,90 

tegen de voordelige prijs 

Als set art.-nr. 5019S  SlecHtS  € 42,50

LimiTEdEdiTiON

ook los-verkrijgbaar!



GOOd NiGHT-SET
Goed slapen is belangrijk om het lichaam de kans te geven 
te regenereren. Onze good night-set bestaat uit wellbeing 
tea,	sweet	dreams	en	thyme	cream	en	ondersteunt	je	bij	
het	onthaasten.	Je	kan	je	ontspannen,	diep	ademhalen	en	je	
batterijen opladen in je slaap.

Een ontspannend kopje thee met onze heilzame  
kruidenmelange in biologische kwaliteit doet elke klok 
langzamer	lopen.	De	evenwichtige	mix	van	fruitige	appel,	
verfrissende	munt,	kalmerende	kamille	en	weldadige	tijm	
zorgt voor innerlijke rust en behaaglijkheid. € 42,50art.-nr. 6668

jE bESPAART  Ruim 10%

diT ZiT ER ALLEmAAL iN  
dE NiEuwE wELLbEiNG TEA

 » hoogwaardige  
kruidentheemelange 

 » evenwichtige	mix	van	fruitige	appel,	 
verfrissende	munt,	kalmerende	 
kamille en weldadige tijm 

 » zorgt voor rust en behaaglijkheid
 » ingrediënten van gecontroleerde  

biologische teelt
 » kwaliteit uit Duitsland 
 » chique metalen doos  

voor hergebruik

Inbegrepen in de set:
wellbeing	tea,	80 g	 art.-nr.	6306	 €	15,50
sweet	dreams,	1 Sachet	 art.-nr.	6210	 €	11,90
thyme	cream,	75ml	 art.-nr.	6302	 €	20,80

LimiTEdEdiTiONcAdeAu bij Alle  

NAturAlS SetS



iNteNSive cAre-Set
Ons	nieuwe	4	in	1	mask	reinigt	en	ontgift	met	waardevolle 
ingrediënten	zoals	lavendel,	groene	klei	en	zeevenkel.	 
Het	heeft	een	balancerend	en	hydraterend	effect	met	 
voedende	oliën	zoals	olijf-,	jojoba-	en	granaatappelolie.

Daarna	helpt	het	youth	activating	serum	met	het	beproefde	
tweevoudige	hyaluronzuur	om	vocht	in	uw	huid	in	 
de diepte te binden. Het verstevigt en gaat vroegtijdige  
huidveroudering tegen.

inbegrepen in de set:
4	in	1	mask,	100 ml	 art.-nr.	6022	 €	29,90 
youth	activating	serum,	50 ml art.-nr.	6018	 €	58,90

€ 75,50

jE bESPAART 15%

Gecertifi-ceerde BiOlOgiSCHe cosmetica

art.-nr.	6670



+
AglAiA	BODy	& 	SOul-Set
Neem eens een pauze om je lichaam en je zintuigen 
te verwennen met onze aglaia-set. De etherische 
oliën	met	fruitige	citrusgeur	zorgen	voor	verkwik-
kende	energie	en	een	goed	humeur,	zelfs	op	koude	
winterdagen.

inbegrepen in de set:
aglaia	face	&	body	wash,	200 ml art.-nr.	0727	 €	12,50
aglaia	face	&	body	lotion,	150 ml art.-nr.	0714	 €	16,90
aglaia	scented	candle,	100 ml	 art.-nr.	0731	 €	15,90

100 %  
koolzaadwas en 
natuurlijke ethe-

rische oliën

Populaire	
aglaia  

citrusgeur

€ 39,50art.-nr.	9430

iN PRijS VERLAAGd

LimiTEdEdiTiON



lAAtSte 
mOgeliJkHeiD! 
Alleen	zolang	de	voorraad	strekt	!

FRAgRANt	HANDS	WASH&CReAm	Set	
Onze populaire spa hand cream is nu nieuw en past bij de handzeep in de geuren 

lavendel & citrus en honing & vanille: een geweldige set om cadeau te geven.

Set	HONey	& 	VANillA
hand	soap	honey	&	vanilla,	300 ml 

art.-nr.	6221,	€	15,90

hand	cream	honey	&	vanilla,	50 ml 
art.-nr.	6224,	€	19,00

Set:  art.-nr. 6666  € 31,40

Set	lAVeNDeR	& 	CitRuS
hand soap lavender &	citrus,	300 ml 

art.-nr.	6220,	€	15,90

hand cream lavender &	citrus,	50 ml 

art.-nr.	6223,	€	19,00

Set:		art.-nr.	6667		 € 31,40

cAdeAu  bij Alle  NAturAlS SetS



2 x

0608GS 

360° active spray  
met granaatappelgeur

per	stuk	€	17,90		

duoprijS  € 29,90 

2 x

6305S 

organic  
massage candle  

per	stuk	€	18,90		

duoprijS  € 32,50 

2 x

0730S	

aglaia  
golden milk  

per	stuk	€	12,50		

duoprijS  € 22,50  

2 x

0731S	

aglaia  
scented candle 

per	stuk	€	15,90		

duoprijS  € 27,90  

2 x

6306S 

wellbeing tea 

per	stuk	€	15,50		

duoprijS  € 27,90 

Het	SPAARzAme  duo  

Van sommige producten kun je 
gewoonweg niet genoeg  

krijgen,	des	te	beter	als	je	geld	 
kunt besparen.



vruchteNSet 
in	de	winter	heeft	je	lichaam	vitaminen	nodig.	Om	het	heerlijke	fruit	te	 
kunnen kopen zonder gebruik te maken van plastic bieden we nu onze  
groente-	en	fruitzakken	van	natuurlijk	katoen	aan.	met	de	Viva	fruitdoek	 
kan	je	vruchten	of	groenten	zonder	water	reinigen	en	vuil	en	resten	van	 

gewasbeschermingsmiddelen verwijderen.

inbegrepen in de set:
 » 1x	fruit-	en	groentezak		(set van 2 stuks), 30 x 40 cm  art.-nr.	5093S		 €	17,50
 » 1x	Viva	fruitdoek,	13 x 18 cm	 	 	 	 €	12,90

SlecHtS € 24,30art.-nr.		9421
jE bESPAART 20%



HA-RA	WeNSt	  
jE EEN  
VROliJk	  

kerstfeest



HA-RA	eRA	 	  
Set	Premium
 » Vloerwisser art-nr. 0279 € 64,50
 » telescopische steel art.-nr. 0278 € 43,50
 » emmer met pers art.-nr. 0271S € 64,90
 » chassis art.-nr. 0274S € 44,50
 » emmer 6l art.-nr. 0273 € 23,50
 » lekbak art.-nr. 0275 € 10,90
 » clips (set van 2 stuks) art.-nr. 0276S € 5,50
 » nano Gold Soft 0286 € 41,50

Set met nano Gold SOFt: Art.-nr. 9426GS

 introductieprijs € 293,50

HA-RA	eRA	  
Set	Basic

 » Vloerwisser art-nr. 0279 € 64,50
 » telescopische steel art.-nr. 0278 € 43,50
 » emmer met pers art.-nr. 0271S € 64,90
 » nano Gold Soft 0286 € 41,50

Set met nano Gold SOFt: Art.-nr. 9425GS

 introductieprijs € 209,50



lieVe menSen, WAt een  fEEST!

Bäraldo	is
42,5	cm	hoog

Igelotte is
22 cm hoog

€ 17,90Blauw			art.-nr.	6510
Pink			art.-nr.	6511

art.-nr.	9365

diERENPLEZiER

kiNdER bAdCAPE
POETSSET VOOR 
kiNdEREN

Bäraldo,	de	kleine	Ha-Ra-teddybeer	van	onze	
zachte Natura-vezel is niet alleen een bijzondere 
blijmaker	voor	de	kleintjes,	maar	is	ook	een	 
echte blikvanger (niet geschikt voor kinderen 
jonger	dan	3	jaar).	samen	met	de	kleine	igelotte,	
zoeken ze nog een plekje op jouw bank. 

Bäraldo		 art.-nr.	5056	 € 27,50
igelotte			 art.-nr.	5074	 € 16,50

Met dezachte badcape 
voor kleine waterratten  
is in bad gaan twee keer  
zo leuk.

met	onze	Star-	en	Shinydoeken	
voor kinderen en de kleine 
stofhandschoen	kunnen	zelfs	de	
kleintjes op een speelse manier 
leren hoe ze op een milieube-
wuste manier kunnen schoon-
maken zonder chemicaliën.

LimiTEd 

EdiTiON

LimiTEd 

EdiTiON

LimiTEd 

EdiTiON

LimiTEd EdiTiON€ 19,90



star 
surPrise!

trakteer	jezelf	nu	op	een	Star	in	verrassingskleur	 
tegen een sensationele prijs 

art.-nr.	0422z 
in plaats van € 20,90 

 slechts € 15,00

zolang de voorraad strekt. 

het hyGiëNiSche  
beSpAriNGSduo  

Met deze back-up set is het hele huis in  
een	handomdraai	voor	en	na	de	feestdagen	 

hygiënisch schoon. 

Inbegrepen in de set:
2x	harafamily	hygiënereiniger	 

voorraadfles		 
art.-nr.	0616	per	fles	€	22,90	

art.-nr. 0616S  € 37,50



Deze set mag in geen enkel huishouden  
ontbreken. Onze belangrijkste reinigings- 
producten	in	één	pakket,	als	dat	geen	cool	 
kerstgeschenk is!?  
 
met	deze	fantastische	helpers	is	de	chaos	voor	
en	na	de	feestdagen	in	een	mum	van	tijd	ver-
dwenen.

blAuW
G r i j S

kenniSmAkinGSSet

Alles	w
at	je	no

dig	heb
t	 

voor de reiniging  

en het onderhoud 

 van huishoudelijke  

oppervlakken!

Inbegrepen in de set:
art.-nr.	0600g		 geconcentreerd	verzorgingsmiddel	met	granaatappel	,	500ml	 €	16,50

art.-nr. 0608G  verzorgingsmiddel	360°	active	spray	met	granaatappel	, 300ml	 €	17,90

art.-nr.	0659	 blue	reinigingspasta	,	200ml 	 	 	 	 €	19,90

art.-nr.	0421	 blue	multidoek		 	 	 	 	 €			7,50

art.-nr.	0422gR	 Star	antraciet		 	 	 	 	 €	20,90

art.-nr.	0427gR	 kristaldoek	antraciet		 	 	 	 	 €	18,60

art.-nr.	0432	 Shiny	 	 	 	 	 €	19,40

art.-nr.	0431gR	 Afwasdoek	grijs/wit		 	 	 	 	 €			10,50

€ 92,50

art.-nr.	9322

je	bespaart	meer	dan	€	30,00	



CARE-SET 
trakteer	je	handen	en	lippen	op	bescherming	 
en	kalmerende	ayurvedische	zorg	met	de	 
aglaia care set.

Inbegrepen in de set:
aglaia drc hand balm 50 ml			 art.-nr.	0729	 															€	14,40
2x	aglaia	lip	balm			 art.-nr.	0722	per	stuk			€			6,90

set	art.-nr.	6676		       € 21,30

SET dOubLE CREmE
Droge huid op het lichaam? Normaal in de winter.  
Wees	voorbereid	met	onze	set	van	2	spa	body	lotion.	De	
tweede	body	lotion	is	verkrijgbaar	voor	de	halve	prijs.

Inbegrepen in de set:
2	x	spa	body	lotion			 art.-nr.	6203		per	lotion	€	21,00

set art.-nr. 6203S  € 31,50

REiNiGiNGSSET VOOR OOG 
mAkE-uP mET dOOS  
7	reinigingspads		-	een	voor	elke	dag	met	de	prachtig	hara	
naturals-doos voor de bewaring.  
De herbruikbare reinigingspads verwijderen de oogmake-
up	voorzichtig	met	alleen	wat	water.	ze	zijn	zeer	zacht	en	
mild en daarom super geschikt voor de gevoelige oogzone. 

set	art.-nr.	6669	 	 € 28,50

De	tWeeDe	BODy	lOtiON	VOOR 
	De	HAlVe	PRiJS

eeN	liP	BAlm	gRAtiS

	SPeCiAle	PRiJS

cAdeAu  bij Alle  NAturAlS SetS

PRACHtige	 
CADeAu-iDeeëN



Word	van	1 december t/m 31 december 2020 gastheer/gastvrouw 
van een Ha-Ra (online) workshop en krijg onze heerlijke wellbeing-
tea	ter	waarde	van	€	15,50	cadeau.	Ben	jij	óók	gastvrouw	van	1	t/m	
31 januari dan ontvang je een waardebon van € 50 die je in kunt 
inleveren op jouw (online) workshop.

Als	je	er	meer	over	wilt	weten,	neem	dan	direct	contact	op	 
met je adviseur.

De Ha-Ra adviseur staat voor je klaar

ha-ra nederland	·	esdoornlaan	45b	·	4902	tN		Oosterhout
0165	34	37	81	·	info@ha-ra.nl	·	www.ha-ra.nl

Alle	prijzen	inclusief	BtW	-	Wijzigingen	en	drukfouten	voorbehouden	-	 
zolang	de	voorraad	strekt	

Boek nu 
je Ha-Ra (online) workshop en verzeker je van je gastvrouw cadeau!

Boek nu jouw ha-ra (online) workshoP 

in	de	ochtend,	middag	of	avond,	bij	jou	thuis	of	heel	comfortabel	
online: een ha-ra workshop betekent altijd plezier,	informatie	
en	nuttige	tips,	die	het	schoonmaken	echt	leuker	en	gemakkelijker	
maken. Gasten/deelnemers kunnen de producten uitproberen en 
zich door de super kwaliteit laten overtuigen. 


