
PROMOTIES  juli / augustus 2020
Geldig vanaf 1 juli t/m 4 september 2020
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hAnd cleAnsinG Gel  
Onderweg of op reis je handen wassen zonder water is 
fantastisch. Onze hand cleansing gel reinigt je handen, 
verfrist en laat een zachte geur en een aangenaam gevoel 
op de huid achter. de gel bestaat uit natuurlijke planten-
extracten met antibacteriële eigenschappen en bevat 
geen alcohol. 

 » Je handen reinigen – zonder water
 » ideaal voor onderweg 
 » houdt lang fris
 » Op basis van natuurlijke plantenextracten 
 » Zonder alcohol (ethanol)

€ 11,50art.-nr. 6304, 50 ml             inTROdUcTiePRiJs

nieuw +  

gelimiteerd

Vlekkenset onderhoudsmiddel  
 » 1 x geconcentreerd verzorgingsmiddel, 500 ml  

art.-nr. 0606  € 15,60
 » 1 x Rollfix, 75 ml (leeg), art.-nr. 0693 € 6,90
 » 1 x Viva Ultra blauw, art-nr. 0408B € 12,90
 » 1 x ha-Ra 50 wastips (limited edition)

art.-nr. 9392NL € 35,40

Vlekkenset Family 
 » 1 x Family hygiënereiniger, 1 l 

art.-nr. 0616  € 22,90
 » 1 x Family hygiënereiniger sproeiflacon 500ml (leeg)  

art.-nr. 0627  € 4,90
 » 1 x star-doek blauw mini, 25 x 25 cm  € 10,45
 » 1 x ha-Ra 50 wastips (limited edition)

art.-nr. 9415NL € 38,25

Vlekkenset all-in-one
 » Vlekkenset onderhoudsmiddel + Vlekkenset Family 
 » 1 x ha-Ra 50 wastips (limited edition)

art.-nr. 9393NL     € 67,95

VERDORIE, EEN VLEK!
ha-Ra helpt de vlekken verdwijnen! Tomaten-
saus op een witte bloes, chocolade op je  
favoriete broek, wie heeft dat nog nooit mee-
gemaakt? het is heel snel gebeurd, maar vele 
vlekken zijn extreem hardnekkig. daarvoor zijn er 
nu onze vlekkensets met het boekje “50 wastips” 
met de geweldige vlekkengids achterin. daarin 
vind je voor elke vlek de juiste tip.

pRIjs gEREDucEERD + 50 wastIps caDEau

50 wastIps caDEau

50 wastIps caDEau

lIMITEdEdITIOn
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€ 38,60

€ 13,40

art.-nr. 9413

art.-nr. 0842

sTOFseT
De zon maakt het zichtbaar: het fijne stof in alle hoeken! Maar wie wil er nu tijd verspillen 
aan opruimen bij mooi weer?

Met de stofset is het afstoffen zo gebeurd. Voor grote oppervlakken neem je de hand-
schoen en voor kleinere oppervlakken de stofdoek. 

Inbegrepen in de set:
 » 1 x stofdoek, 32 x 32 cm  art.-nr. 0433T € 19,40 
 » 1 x handschoen droog art.-nr. 0403 € 28,90

                                    PoteNbaLseM 100 ML

Als het weer echt warm wordt en het asfalt lijkt te gloeien, genieten onze viervoeters 
niet van wandelingen. Onze potenbalsem beschermt de tere poten perfect tegen de 
hitte. en dan staat niets wandelingen in de weg.

Overigens: in de winter beschermt de balsem ook tegen kou en strooizout. 

jE bEspaaRt 20%

jE bEspaaRt 25%

pRODuct VaN DE maaND

sAPOnellA-seTs
in de saponella wasmiddelenbox voelt je waspoeder zich prima. 

Ons ecologisch hoogwaardig wasmiddel inspireert door de beste waskracht en het 
hoogste rendement. het is ideaal voor mensen met allergieën en mensen met een 
gevoelige huid. de ideale opbergdoos is gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen, is 
vaatwasmachinebestendig en heeft een afneembaar deksel van bamboehout met twee 
lussen van sisaltouw in Natuur (totaalwasmiddel) en Mint (color wasmiddel). 

saponella totaalwasmiddel-set 
Inbegrepen in de set:

 » 1 x saponella totaalwasmiddel, 3 kg  
art.-nr. 0676  € 33,20

 » 1 x wasmiddelenbox,  
art.-nr. 5075  € 21,90

 

saponella color wasmiddel-set 
Inbegrepen in de set:

 » 1 x saponella color wasmiddel, 3 kg  
art.-nr. 0677  € 33,20

 » 1 x wasmiddelenbox,  h: 20cm l: 22cm d: 17cm 
Art.-nr. 5075  € 21,90

art.-nr. 9417

jE bEspaaRt € 5,10 jE bEspaaRt € 5,10

art.-nr. 9416 slechts € 50,00 slechts € 50,00

Ha-Ra waszak 

art.-Nr. 5092, 68x50 cm  € 24,90

nu heb je alleen nog maar 
onze waszak nodig om perfect 
gelukkig te zijn. Vergeet niet dat 
1 euro per verkochte waszakset 
naar Ozeankind gaat om onze 
wereldzeeën te redden.



limitededition

KeUKenseT
Vers koken is leuk en gezond, maar die afwas...

Alles wat je nodig hebt om je berg afwas de baas te kunnen, zit nu in één set die bestaat 
uit het vaatwaspoeder, glansspoelmiddel, speciaal regeneerzout en een keukenhanddoek 
om je handen te drogen of keukenoppervlakken schoon te maken. slechts 2-3 theelepels 
van ons biologisch afbreekbaar vaatwasmiddel zorgen in het ecO-programma voor een 
perfect resultaat.

Inbegrepen in de set:
 » 1 x keukenhanddoek, 60 x 40 cm  art.-nr. 0441 € 24,90 (ook los verkrijgbaar)
 » 1 x vaatwaspoeder, 2 kg  art.-nr. 0638 € 25,80
 » 1 x speciaal regenereerzout, 1 kg art.-nr. 0641 € 4,90
 » 1 x glansspoelmiddel, 500 ml  art.-nr. 0640 € 7,90

€ 51,05art.-nr. 9420

KEuKENhaNDDOEK  
tEgEN ½ pRIjs 

AcTiVe-sPRAy-seT 
in de zomer moet het schoonmaken snel gaan,  
je brengt je tijd liever buiten in de frisse lucht 
door dan binnen.

Inbegrepen in de set:
 » 360° active spray, 300 ml  art.-nr. 0608 € 17,90
 » 360° active spray 1l voorraadfles art.-nr. 0609 € 21,00
 » shiny doek, 56 x 40 cm  art.-nr. 0432 € 19,40

VRUchTenseT
Zomertijd is vruchtentijd. 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:
 » 1 x fruit- en groentezak (set van 2 stuks), 30 x 40 cm art.-nr. 5093s € 17,50
 » 1 x Viva fruitdoek, 13 x 18 cm  € 12,90 

nATURA dRy-seT
De milieuvriendelijke opvolger van de keukenrol  

is nu verkrijgbaar verpakt per drie stuks.

de natura dry is een zuiver natuurproduct, gemaakt  
van 100% viscose. het is biologisch afbreekbaar en  
100% composteerbaar. de natura dry is een echte  

superzuiger en is zeer gemakkelijk uit te wassen.

 » 3 x natura dry, 27 x 24 cm, art.-nr. 0442, € 13,60

slechts € 46,50

slechts € 24,30

art.-nr. 9414

art.-nr. 9421

jE bEspaaRt mEER DaN 20%

jE bEspaaRt 20%

€ 29,90

mEER DaN 20% bEspaRINg

Art.-nr. 9419

limitededition



K L A A R  V O O R  D E  Z O M E R

 » Kuur van een maand pure juice aloe vera, 3 x 530 ml,  
art.-nr. 6402-3, € 52,90

 » Kuur van 2 maanden pure juice aloe vera, 6 x 530 ml,  
art.-nr. 6402-6, € 102,50

PURe JUice AlOë VeRA 
een sterk immuunsysteem is gunstig op elk moment 
van het jaar, dus drink je sterk met onze aloë vera-
drinkkuur en versterk je lichaam en welzijn. Onze aloë 
vera juice kuur is vrij van allergenen, zetmeel of water 
en bestaat uit 99,5% zuiver aloë vera-sap van gecontro-
leerde biologische teelt.

INsEct spRay zum 1/2 pREIssEts tEgEN gEREDucEERDE pRIjs

FResh & sAFe-seT 
Om ervoor te zorgen dat jij je dubbel zo veilig, goed beschermd en fris 
voelt bij warme temperaturen, is onze natuurlijke deodorant zonder 
aluminiumzouten nu verkrijgbaar verpakt per twee. natuurlijke plan-
tenextracten zoals rozemarijn, goudsbloemen en mirte voorkomen 
de ontwikkeling van onaangename geuren bij het transpireren. door 
de kalmerende werking van aloë vera, goudsbloemen en kamille is 
de deodorant ook zeer geschikt voor gevoelige en geïrriteerde huid 
(bijvoorbeeld na het scheren).

art.-nr. 6219s

Inbegrepen in de set:
 » 2x spa deo roll-on, 75ml art.-nr. 6219 € 14,20

5 EuRO spaREN

agLaia LiP baLM 
lippen zijn de poort naar de ziel, zoals een 
chinees spreekwoord zegt. een regelmatige ver-
zorging van de lippen is daarom erg belangrijk en 
dient vooral in de zomer op de eerste plaats te 
komen. Onze 100 % veganistische lippenbalsem 
hoort dus thuis in elke handtas of broekzak.

€ 6,90art.-nr. 0722 4,6g

€ 23,40

jE bEspaaRt € 5,00

hEt gROtE  

geconcentreerd  
verzorgingsmiddel  

prijzenspel

pLuIsjEshaNDschOEN 
het maakt je volledig pluisvrij met zijn speciale 
stof. Zowel je kleding als je gestoffeerde  
meubelen worden op een zachte manier  
bevrijd van vervelende haartjes en pluisjes.

machinewas-
baar

tot 40°

met een  
links-  

en rechts-
handige  

kant€ 13,90art.-nr. 0447 

MEEdOEn En WInnEn!
www.ha-ra.de/vollpflegegewinnspiel

50 jaar ha-Ra = prijzen met een totale waarde van 50.000 EUR

lIMITEd

EdITIOn

gEcONcENtREERD  
VERzORgINgsmIDDEL  
gRanaaTaPPEl

Onze populaire geurende reiniger  
fruitige granaatappel.

€ 16,50art.-nr. 0600G 
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suMMeR actiVe-set 
Inbegrepen in de set:
 » sun cream lsF 30, 150 ml  art.-nr. 6300 € 24,00
 » insectenspray, 125 ml   art.-nr. 6301 € 16,50
 » fresh & active towel, 100 x 30 cm   art.-nr. 0448 € 13,90 (ook los verkrijgbaar)
 » rescue roll-on, 60 ml  art.-nr. 6207 € 21,00

suMMeR ReLax-set 

Inbegrepen in de set:
 » sun cream lsF 30, 150 ml art.-nr. 6300 € 24,00
 » strandhanddoek, 70 x 170 cm art.-nr. 5037 € 38,50 (ook los verkrijgbaar)
 » pure gel aloe vera, 200 ml  art.-nr. 6019 € 24,90 (ook los verkrijgbaar)
 » insectenspray, 125 ml art.-nr. 6301 € 16,50

zOaLs bEKEND zIjN ER twEE VaKaNtIEtypEs: hEt actIEVE typE 
DIE aLtIjD IEts mOEt DOEN EN hEt RELaxtE typE DIE zIch 
LIEVER EENs ONtspaNt EN tOt Rust KOmt. VOOR bEIDE typEs 
hEbbEN wE EEN sEt KLaaR.

art.-nr. 6664

art.-nr. 6663

slechts € 89,00

slechts € 62,50

sEt gEREDucEERD IN pRIjs

sEt gEREDucEERD IN pRIjs

limited
edition

Inbegrepen in de set:
 » 1 x spa foot cream, 100 ml,  art.-nr. 6222 € 19,90
 » 1 x tea tree cream, 75 ml,  art.-nr. 6303 € 20,80 

hAPPy FeeT-seT
eindelijk kunnen we weer open schoenen dragen en op blote voeten over groene weiden 
lopen. Met verzorgde voeten is dit twee keer zo leuk. onze Happy Feet-set, bestaande uit foot 
cream en tea tree cream, zorgt voor mooie, zachte voeten. de foot cream verzorgt en verfrist 
en de tea tree cream werkt antibacterieel op blaren en wonden en ondersteunt de genezing.

sPA-seT
Gun je lichaam na een uitgebreid zonnebad een verfrissende douche met onze  
spa bath & shower gel en verwen jezelf vervolgens met een lichte en kalmerende 
verzorging. 

€ 35,70

€ 26,25
art.-nr. 6662

art.-nr. 6665

INsEct spRay zum 1/2 pREIssKIN caRE spRay tEgEN ½ pRIjs

jE bEspaaRt € 5,00

Inbegrepen in de set:
 » 1 x spa bath & shower gel, 250 ml art.-nr. 6204 € 18,50
 » 1 x skin care spray, 100 ml   art.-nr. 6211 € 15,50 



PARTY

Of het nu in de ochtend, middag of avond is –  
een Ha-Ra (online) 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.

de gastvrouw/organisator die  
van 1 juli t/m 4 september 2020  

een ha-Ra (online) workshop  
organiseert, ontvangt ons topproduct  

de pluisjeshandschoen cadeau!

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

Geef ook eens een 
Ha-Ra WORKSHOP!

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 - Aanbiedingen gelden alleen bij aanschaf via adviseur of partner.


