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           nieuwe  producten

MET

Promoties  maart / april 2021
Geldig van 1 maart t/m 30 april 2021 

bloeiende 
vooruitzichten



TELEScoopSTAnGEn
Als je arm weer te kort is bij het schoonmaken van het 
raam... onze stang van 0,99 m - 1,55 m is bijna oneindig 
uitbreidbaar met onze verlengstukken. Zo kun je bijna 
de hemel bereiken. 

nATurA-SET 
Wanneer heb je voor het laatst je houten meubels  
of houten vloer van glans voorzien? Gun hen 
ook een beetje verzorging met onze natura-set. 
carnauba is de hardste natuurlijke was ter wereld. 
De was laat een zijdeachtige matte glans achter en sluit 
de behandelde oppervlakken af.

De natura-handschoen is het natuurlijke alternatief  
voor microvezels. De hoogwaardige katoenmix is 
bijzonder zacht voor hoogwaardige meubels.

 » Telescoopstangverlenging 0,93 m art.-nr. 0505 € 19,90 in plaats van € 22,90 
 » Telescoopstang 0,66 m - 1,00 m art.-nr. 0500      € 26,90 in plaats van € 31,90
 »  Telescoopstang 0,99 m - 1,55 m art.-nr. 0501 € 42,50 in plaats van € 49,90

SLEchTS € 31,35

art.-nr. 9281

nu korting op iedere 
 telescoopstang  

natura-HandscHoen  
voor ½ prijs 

DE GLAnS-En-GLorIA-SET   
Laat de lentezon door jouw pas gepoetste ramen schijnen!

raamreiniger Vario: ramen schoonmaken ging nog nooit 
zo snel - Vario zodat je elke hoek flexibel bereikt.

Je kunt altijd vertrouwen op de Star-doek, streeploze, 
schone ramen zijn een fluitje van een cent voor de ster 
onder de doeken.

hoeveel kracht er in één druppel kan zitten, laat het Hans 
raab verzorgingsmiddel zien bij zijn duizend-en-één toe-
passingsmogelijkheden. probeer het zelf maar eens!

inhoud van de set:

 » raamreiniger Vario, 32 cm art.-nr. 0114   € 65,00
 » Star ntraciet  art.-nr. 0422Gr € 20,90
 » hans raab 

verzorgingsmiddel art.-nr. 0606  € 16,50
 » Rollfix (leeg) art.-nr. 0694  € 6,90

inhoud van de set:
 » carnauba natuurlijke vloerverzorging, 500 ml  art.-nr. 0655 € 21,10 
 » natura-handschoen  art.-nr. 0401  € 20,50  

SLEchTS € 92,80

Hans raab  
verzorgingsmiddel  

cadeau!

art.-nr. 9452

Het optimale supplement

emmer 6 l  met clips

optimaal afgestemd op de ha-ra 
raamreiniger, past perfect op 
vensterbanken, eenvoudig op te 
bergen met de bijpassende clips

Emmer 6 l,  
art.-nr. 0273, € 23,50

clips (set van 2),  
art.-nr. 0276S, € 5,50

Individueel verlengbaar



VoorJAArS-FrIS-SET    
De winter laat zijn sporen na, vooral buiten - of het nu 
gaat om tuinmeubelen, vensterbanken of muren. Met 
deze set kun je ze weer tot leven wekken - het is alsof 
je Doornroosje wakker maakt.

Groener word het niet - je kunt gladde, met mos 
bedekte buitenoppervlakken aanpakken met de Star 
outdoor in combinatie met Family hygiënereiniger, en 
met de robuuste outdoor handschoen voor ruwere 
oppervlakken behoort wintervuil tot het verleden.

inhoud van de set:
 » Family hygiënereiniger sproeiflacon, 500 ml leeg 

Art.-nr. 0627   €  4,90 
 » Family hygiënereiniger voorraasfles, 1 l  

Art.-nr. 0616   € 23,80 
 » Biologisch plantenwonder, 1 l art.-nr. 0698  € 17,90 
 » handschoen outdoor art.-nr. 0418  € 25,20 
 » Star outdoor art.-nr. 0422o € 20,90 

SLEchTS € 74,80

art.-nr. 9297

biologiscH 
 plantenwonder cadeau!

ook geschikt  voor  kamerplanten 

MET Schoon TErrAS 
ooK hET  

BArBEcuESEIZoEn opEn!

ultraschuim oven- en grillreiniger 
art.-nr. 0620  € 17,90

nieuw

art.-nr. 0698, 1 l, € 17,90

nu nieuw!
Vloervezel outdoor 

 voor ons 
ErA reinigingssysteem

 ErA outdoor 38 cm,  
art.-nr. 0289, € 35,90

Veelzijdig bruikbaar biologisch geconcentreerde bodem  
toevoeging op basis van natuurlijke bio mest  

en proactieve micro-organismen. 

  Verhoogt de biologische bodemactiviteit
 Verbetert de gezondheid, de groei, de ontwikkeling en de opbrengst 

 natuurlijke bescherming tegen ongedierte

GEEF JE pLAnTEn KrAchT  
MET hET nIEuWE hA-rA bioloGisch PlAntenwonder

LIMITED
EDITIon



 

product  
van de maand DE GEurEnD WASGoED-SET 

ook onze garderobe krijgt een seizoensgebonden update. 

na de lange winterslaap kan je zomerkleding best een beetje 
frisheid verdragen. De geurzakjes met lavendel zorgen ervoor 
dat na het wassen ook alles in de kast lekker geparfumeerd 
blijft en de motten geen zin hebben in je kleren. 

Bij aankoop van een set bestaande uit Saponella color was-
middel en Saponella totaalwasmiddel ontvang je twee zakjes 
lavendel ter waarde € 9,80.

 » De Geurend wasgoed Set Duo: 1 Saponella color wasmiddel 
+ 1 Saponella totaalwasmiddel + 2 lavendel geurzakken,  
art.-nr. 9387, € 66,40

 » De Geurend wasgoed Set totaalwasmiddel: 1 Saponella totaal-
wasmiddel + 1 lavendel geurzak, art.-nr. 9388, € 33,20

 » De Geurend wasgoed Set color: 1 Saponella color + 1 lavendel 
geurzak, art.-nr. 9389, € 33,20

handgenaaid   

in onze  

Saarland  

fabriek

 LAVendeL-geurzAkje ter waarde van € 4,90 per stuk cAdeAu

 » Dierverzorgingshandschoen art.-nr. 0810            € 19,90
  in plaats van € 27,30

DIErhAnDSchoEn 
help je viervoeter uit zijn wintervacht en ondersteun hem door 
regelmatig te borstelen met onze dierverzorginghandschoen. 

De blauwe kant is voor het uitborstelen van de vacht en voor 
de verwijdering van vuil, vet en oppervlakkige, lichte teken-
beten. De witte kant is om zacht schoon te maken en voor de 
verzorging. 

Met de hand gemaakt in ons Saarlandse productiebedrijf.  
Dit maakt elk artikel uniek.

Als de wintervacht van je 
geliefde huisdier nu aan je 
kleding hangt, raden we je 
onze pluisjeshandschoen 
aan. 

art.-nr. 0447 
pluisjeshandschoen, € 14,50



DIT ZIJn DE rEDEnEn WAAroM JE nIET  
ZonDEr DE hA-rA WASZAK KunT:

beschermt je wasgoed
De ha-ra waszak beschermt de vezels van je textiel tijdens het wassen 
in de wasmachine. hij beschermt je delicate kledingstukken tegen scha-
de die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door draadhangers en sluitingen 
van bh‘s of ritsen van broeken.

beschermt de wasmachine   
De ha-ra waszak houdt kleinere kledingstukken, accessoires van kle-
dingstukken, pluis, haar en vezels tegen en zorgt ervoor dat je machine 
niet beschadigd of verstopt raakt.

beschermt het milieu 
De ha-ra waszak heeft aanzienlijk kleinere mazen dan de in de handel 
verkrijgbare waszakken en voorkomt zo dat zelfs de kleinste vezels in 
het het afvalwater terechtkomen en houdt zelfs microplastics tegen. De 
ha-ra waszak zelf verliest trouwens geen vezels.

nooit meer verdwenen sokken
De zak voorkomt dat kleine kledingstukken, zoals sokken, in de spleet 
tussen de balg en de trommel verdwijnen

voorkomt pluizen 
Microvezels trekken het vuil niet alleen bij het reinigen optimaal aan. 
Zelfs in de wasmachinetrommel worden vuil en pluisjes aangetrokken 
door andere stukken wasgoed. Dat kan de reinigingsprestaties nadelig 
beïnvloeden. om ervoor te zorgen dat je ha-ra vezels, doeken en hand-
schoenen na het wassen helemaal doeltreffend blijven, raden we je aan 
om ze altijd in onze ha-ra waszak te wassen. 

inhoud van de set: 
spa foot cream, 100 ml 
art.-nr. 6222, € 19,90 
aroma foot bath essence, 30 ml 
art.-nr. 6225, € 17,50

SLEchTS € 31,80
art.-nr. 6683

15% besparing

Ha-ra waszak 
 art.-nr. 5092, € 18,90

Nu Nog  

goedkoper!

€ 1 van de verkoop van elke was-
zak gaat naar de organisatie 

oZEAnKInD - uw bijdrage aan de 
bescherming van de oceanen

Nieuw

FrISSE VoETEn SET 

Geef je vermoeide voeten een frisheidskick 
met het verkwikkende voetenbad en streel 
ze daarna met behulp van de verzorgende 
voetencrème.

wAt zit er AcHter onze nieuwe  
AroMA Foot BAtH eSSence: 

de pure essentie van effectieve natuurlijke  
stoffen voor frisse en verzorgde voeten 
 » zorgt voor een weldadige ontspanning, bij-

voorbeeld bij pijnlijke of gezwollen voeten en 
benen 

 » houdt de voeten langdurig fris 
 » maakt de huid mooi zacht
 » antibacteriële en geur neutraliserende werking 
 » verfrissende geur door echte essentiële oliën 
 » zeer spaarzaam in gebruik, een paar druppels 

zijn al voldoende



zertifizierte  

Bio-kosmetik

Skin cAre SprAy

verzachtend en balancerend 
voor de geïrriteerde huid, bv. 

zonnebrand of huiduitslag

MIrAcLE oIL 
onze lichte en zijdeachtige wonderolie doet 
zijn naam alle eer aan. Met zijn onmiddellijk 
beschermende en herstellende werking is 
het ideaal voor je gezicht en haar. het trekt 
onmiddellijk in en is niet vettig. Je huid glanst 
in jeugdige schoonheid. Je droge, doffe haar 
wordt hersteld en krijgt een zijdeachtige glans. 
Slechts een paar druppels zijn genoeg om je 
van top tot teen te betoveren

SLEchTS € 36,40 SLEchTS € 60,00

art.-nr. 6637 art.-nr. 6684

limited edition

ZoNder  
microplastics 

 » miracle oil, 30 ml art.-nr. 6024 € 43,00

inhoud van de set:
 » spa deo roll-on, 75 ml (2x)  art.-nr. 6219    per stuk € 14,50 
 » spa skin care spray, 100 ml  art.-nr. 6211      € 16,50 

inhoud van de set:
 » skin peeling, 50 ml art.-nr. 6008       € 18,00 
 » 24h active cream, 50 ml art.-nr. 6016       € 42,00 
 » mini gezichtshandschoen (2x)      art.-nr. 6012     per stuk €   9,80

20% korting 2 gezicHtsHandscHoen 
cadeau! 

Vrij VaN  
aluminium  
en alcohol

gecertificeerd 

biologische  

cosmetica

hoogwaardig 

sameNgesteld 

uit biologische, 

droge oliën

GEur- & VErZorGInGSSET 
Voor de geurige momenten in het leven is deze  
combinatie precies wat je zoekt.

De spa deo roll-on bestrijdt de geurvormende 
bacteriën doeltreffend gedurende ten minste 24 uur  
dankzij de evenwichtige kruidensamenstelling.  

onze skin care spray is het perfecte huidverzorgings-  
product als het weer warmer wordt. Met zijn lichte  
textuur kan de spray zeer snel worden aangebracht  
en trekt hij snel in.  

Tip: ook bij droge en gestresst haarpunten  
zorgt de spray voor glans en soepelheid.   

SuMMEr SKIn SET 
Laat je huid meer stralen dan de zon.

De skin peeling bevrijdt je huid van de dode 
huidcellen van de wintermaanden en laat 
haar stralen.  

De lichte 24h active cream verzorgt je huid, 
voorziet haar van vocht en  beschermt haar 
op betrouwbare wijze zonder ze vet te  
maken.      

gecertificeerd 

biologische  

cosmetica



Boek nu je Ha-Ra 
(online) workshop 

en verzeker je van
 je gastvrouw cadeau!

Daarnaast kun jij je bij een workshop omzet  vanaf €150,-  nog  verzekeren van mooie  ha-ra cadeaus

Gastvrouw-/gastheergeschenk 

Ben je Gastvrouw/organisator van 
een hara (online) workshop van  
1 maart t/m 30 april 2021 dan krijg  
je onze fantastische leerbalsem +   
multidoek twv € 20,40  cadeau!

Geef ook eens een  

online
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 

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

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


