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PROMOTIES  sept./okt./nov.  2020
Geldig van 9 september t/m 30 november 2020 

HERFSTGEVOEL



OVENSET
Heb je zin om koekjes te bakken, maar moet je oven eerst grondig te 
worden schoongemaakt? Met ons Geconcentreerd Verzorgingsmid-
del Granaatappel, onze ovenset met geurarme grill- en ovenreiniger 
en de vetverslindende Viva Ultra vezel gebeurt dit snel en op een 
milieuvriendelijke manier! 

Inbegrepen in de set: :
 » Oven- en grillreiniger, 400 ml   art.-nr. 0620  € 17,60
 » Viva Ultra   art.-nr. 0408B  € 12,90
 » Geconcentreerd Verzorgingsmiddel  

Granaatappel 500 ml   art.-nr. 0600G € 16,50  
 

VUILWEERSET
Het is weer herfst en daarbij hoort ook het beroemde natte weer. 
Vuil en bladeren mogen buiten blijven wanneer we het thuis gezellig 
maken. Met onze vuilweerset ziet het er weer netjes uit.
Onze vloermatten worden in onze fabriek op maat gemaakt.

Andere afmetingen op aanvraag.

Set ijsgrijs  art.-nr  9517  € 94,40 
 » Purus Soft premium, 40 x 60 cm, ijsgrijs  art.-nr  5060 € 39,90
 » + Purus Extrem premium 50 x 75 cm art.-nr  5058 € 54,50
 » + leerbalsem + doek   art.-nr. 0657 € 20,10

Set blauw  art.-nr. 9519 € 94,40
 » » Purus Soft premium, 40 x 60 cm, blauw  art.-nr. 5065 € 39,90
 » + Purus Extrem premium 50 x 75 cm art.-nr. 5058 € 54,50
 » + leerbalsem + doek   art.-nr. 0657 € 20,10
 »

Set bruin   art.-nr. 9521  € 94,40
 » » Purus Soft premium, 40 x 60 cm, bruin  art.-nr. 5069  € 39,90
 » + Purus Extrem premium 50 x 75 cm art.-nr. 5058 € 54,50
 » + leerbalsem + doek   art.-nr. 0657 € 20,10 SLECHTS €30,50

art.-nr. 9429

De leerbalsem met zuivere 
bijenwas en natuurlijke 
ingrediënten reinigt,  
verzorgt en impregneert 
glad leer in één handeling. 
Het voorkomt de vorming 
van randen door sneeuw  
en water. Geconcentreerd  

VerzorGinGsmiddel  
Granaatappel cadeau

leerBalsem + doeK ter Waarde Van € 20,10 cadeau

limited

edition



VAATWASSET
Kerstmis is niet meer ver weg en je bent zeker al 
druk aan het plannen. Wat zal ik koken? Hoe zal 
ik gaan decoreren? Onze vaatwasset biedt je de 
ondersteuning die je nu nodig hebt. Deze helpt je 
om je vaatwerk stralend mooi te krijgen. 

De perfecte aanvulling:
Het Verzorgingsmiddel met granaatappel voor  
een heerlijk geurende afwasbelevenis

Inbegrepen in de set:
 » retroblik    € 9,90
 » vaatwaspoeder, 2 kg  art.-nr. 0638 € 25,80
 » speciaal regenereerzout, 1 kg art.-nr. 0641 € 4,90
 » glansspoelmiddel, 500 ml  art.-nr. 0640  € 7,90
 » geconcentreerd verzorgingsmiddel  

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

SLECHTS  €48,50

art.-nr. 9422

 » Slechts 2-3 theelepels van ons biologisch 
afbreekbaar vaatwasmiddel zorgen in 
het ECO-programma voor een perfect 
resultaat.

 » Glansspoelmiddel met biologische 
kwaliteit

 » Speciaal regenereerzout met  
extra grove korrel

Geconcentreerd 
VerzorGinGsmiddel met 

Granaatappel cadeau

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.
 

limitededition

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

SLECHTS €65,30

art.-nr. 9427

neuW metGranaat- appelGeur

onderhoudsmiddel  
hacKs cadeau + in prijs 

VerlaaGd



Hoogwaardige 
materialen voor 
een maximale 

levensduur

Precisie door 
innovatieve 

design- 
optimalisatie

Mobiliteit en fle-
xibiliteit dankzij 

symbiotische 
systematiek

“Simplified 
Home” met 

revolutionaire 
schoonmaak-

techniek

Ha-Ra ERa is er.

H E T  N I E U W E  T I J D P E R K  V O O R  D E  S C H O O N M A A K

het nieuwe tijdperk van de schoonmaak begint met het 
innovatieve ha-ra reinigingssysteem voor het hele huis-
houden [vloeren — ramen — oppervlakken]  

Ha-Ra ERA is state of the art: duurzaam, compact en van  
de hoogste kwaliteit.
Het Ha-Ra ERA reinigingssysteem overtuigt niet alleen door 
zijn esthetische vormgeving, maar schittert ook door zijn gi-
gantische functionaliteit. Alles wat je nodig hebt om schoon 
te maken, vindt een plaatsje in de Ha-Ra ERA. Ook vervelend 
bukken is verleden tijd en het uitwringen van de vezel lukt 
helemaal zonder inspanning. Je hoeft de vezel niet eens  
aan te raken. 

inGEScHREVEn  
VOOR 4 pAtenten



1

2

1. telescopische steel  (1,14 m -1,70 m) 
art.-nr. 0278 € 43,50 

 » extreem stabiel en duurzaam
 » gemakkelijk in lengte te verstellen
 » soft en anti-slip
 » naar keuze uit te breiden tot  

bijna elke lengte

2. standaard  steel
1,33 m, art.-nr. 0277, € 34,50

VloerWisser  38 cm, art.-nr. 0279 € 64,50

 » Koppeling voor het draaien in  
alle richtingen 

 » snelkliksluiting
 » Ultra-Touch-systeem voor een  

effectieve reiniging van grote  
oppervlakken

 » extreem stabiel en duurzaam

emmer met pers  art.-nr.  0271S, € 64,90

 » uitwringen zonder contact
 » de centrale pers voorkomt dat de inhoud 

van de emmer over de rand klotst
 » kan worden uitgebreid met een chassis 

voor meer mobiliteit

chassis art.-Nr. 0274S, € 44,50

 » met hoogwaardige, gemakkelijk  
glijdende wielen van het merk Tente

6 l emmer  art.-nr. 0273 € 23,50

 » optimaal afgestemd op de omvang  
van de Ha-Ra raamreiniger 

 » optimale breedte zodat de emmer op 
vensterbanken kan worden neergezet 
tijdens het lappen van de ramen

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

 » clips voor de bevestiging van doeken 
aan de grote en kleine emmer 

 » afleg- en opbergmogelijkheid van de  
Ha-Ra raamreiniger bij de kleine emmer

 » kan aan de binnenkant en aan de  
buitenkant worden bevestigd 

leKBaK  art.-nr. 0275, € 10,90 

 » voor de grote emmer
 » voor natte doeken en vloervezels  

Vezels 38 cm

 » keuze uit verschillende vezels voor  
verschillende vloersoorten

 » beproefde Ha-Ra-kwaliteit
 » met de hand vervaardigd in ons  

Saarlandse productiebedrijf

nano Gold pur art.-nr.  0285, € 41,50

Onze hoogwaardige microvezel voor een 
efficiënte, streeploze reiniging van gladde 
vloeren  
 
nano Gold soft art.-nr. 0286, € 41,50

PUR-vezel voor zeer efficiënte, streeploze reini-
ging in het midden ontmoet de EGEL-vezel aan 
de buitenkant voor grof vuil op gestructureerde 
vloeren of in voegen 
 
Wit Kort art.-nr. 0288, €34,00

Ideaal voor gladde natuurlijke vloeren, zoals 
parket en kurk - geolied, in de was gezet of 
verzegeld.
 
drooG art.-nr, 0287, € 35,90

Perfect voor het afstoffen of vloeren die niet 
nat mogen worden gereinigd

MadE InGERMany InTROdUCTIEPRIJZEn



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



AfWASSET BRUIN Of GRIJS

Het mooie feestservies dient tot elke prijs met de hand 
te worden afgewassen. Denk eraan: samen afwassen 
gaat niet alleen sneller, het is ook leuker. Je zal genieten 
van onze afwasset: in een mum van tijd is alles super 
schoon en glanzend zonder strepen.

SLECHTS €56,10

nano eGel cadeau

Set bruin  art.-nr.  9423

Set grijs      art.-nr.   9424

Afwasset bruin:
 » geconcentreerd verzorgingsmiddel met granaatappel, 

art.-nr. 0600G, € 16,50
 » set van 2 afwasdoeken bruin-wit € 21,00
 » Kristaldoek crèmewit art.-nr. 0427W € 18,60
 » Nano Egel, art.-nr. 0424B € 12,90

of
Afwasset grijs:
 » geconcentreerd verzorgingsmiddel met granaatappel, 

art.-nr. 0600G, € 16,50
 » set van 2 afwasdoeken grijs-wit € 21,00
 » Kristaldoek antraciet art.-nr: 0427GR € 18,60
 » Nano Egel, art.-nr. 0424B € 12,90

tip : Voor wie niet 
met de hand wil 
afwassen, is er onze 
vaatwasset.

PLUISJESHANDSCHOEN
Ga pluisvrij door het leven! Zowel je  

kleding als je gestoffeerde meubelen worden 
op een zachte manier bevrijd van vervelende 

haren en pluisjes.

€ 13,90Art.-nr. 0447

met een kant  
voor links- en 

rechtshandigen

wasbaar tot  
maximaal  

  40°c

Het Verzorgingsmiddel met granaatappel voor een heerlijk  
geurende afwasbelevenis

Afwasdoek - Sterk tegen vuil, zacht voor het oppervlak, pakt vastzittende vetresten en 
ingebrande korsten aan zonder dat er krassen achterblijven.

Kristaldoek - Door de honingraatstructuur kan hij veel water  
opnemen en is daarom ideaal als  
theedoek, maar ook voor vitrines of spiegels. Hij droogt absoluut  
zonder strepen en kan zowel  
droog als nat worden gebruikt.

nano egel - Onze vezel is universeel voor hardnekkig vuil in de huiselijke omgeving.



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 batterij 
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 ka-
mille en weldadige tijm zorgt voor innerlijke rust en 
behaaglijkheid.

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

€ 42,50art.-nr. 6668

je Bespaart ruim 10%

limitededition

dat 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

ViTAMinS-TO-GO-SET  

Vooral in de herfst is het belangrijk om het immuun- 
systeem te versterken met vitaminen. Smoothies zijn 
geweldig om het lichaam een duwtje te geven. Onze vita-
mins to go-set, die bestaat uit onze herbruikbare fruit- en 
groentenzakjes en de nieuwe Ha-Ra carry bottle, bege-
leidt je door een gezonde herfst. De duurzame drinkfles 
voor allerlei soorten dranken, of dat nu op kantoor, tij-
dens het sporten of onderweg is, is niet alleen goed voor 
het milieu, maar ziet er ook nog eens geweldig uit.

• 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

Inbegrepen in de set: :
» carry bottle, in Ha-Ra-design  art.-nr. 5019 € 37,50
» Ha-Ra beschermhoes art.-nr. 5078 € 11,90
» herbruikbare fruit- en groentezakjes 
  (set van 2 stuks), 30 x 40 cm art.-nr. 5093S € 17,50
» flyer met smoothierecept

carry bottle + Ha-Ra beschermhoes gebundeld  
tegen de voordelige prijs van € 42,50, art.-nr. 5019S

SLECHTS €58,00

in prijs VerlaaGd

limitededition

AAn BeIDe ZIJDen te geBruIKen + WASBAAr

art.-nr. 9428



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 verkwikkende 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

€ 39,50art.-nr. 9430

in prijs VerlaaGd

limited edition

100 %  
koolzaadwas 
en natuurlijke 

etherische 
oliën

populaire 
aglaia- 

citrusgeur

GOLDEN MILK
Iedereen heeft het over ‘golden milk‘. Het heeft zijn weg ge-
vonden naar alle grote steden ter wereld via de hippe ‘Health 
Cafés‘ in Parijs, Amsterdam of Stockholm. En terecht!

Net als vloeibaar goud draagt de kostbare mix van  
ayurvedische kruiden als kurkuma, kaneel en gember  
bij aan innerlijke ontspanning en versterking.

De ayurvedische trendy drank is nu verkrijgbaar  
als praktisch kruidenmengsel voor een snelle bereiding.

aglaia golden milk kruidenmengsel, 80g  
art.-nr. 0730 € 12,50

limitededition



INTENSIVE CARE-SET
Ons nieuwe 4 in 1 mask reinigt en ontgift met waar-
devolle ingrediënten zoals lavendel, groene klei en 
zeevenkel. Het heeft een balancerend en hydraterend 
effect met voedende oliën zoals olijf-, jojoba- en granaat-
appelolie.

Daarna helpt het jeugdactiverende serum met het be-
proefde tweevoudige hyaluronzuur om vocht in je huid 
in de diepte te binden. Het verstevigt en gaat vroegtij-
dige 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

€ 75,50art.-nr. 6670

je Bespaart 15%

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 

                             Bij de producten gaat  
het om een limited edition.

Zeep en handcrème ook  
afzonderlijk verkrijgbaar.

Gecerti- ficeerde  BIOLOGISCHE cosmetica

fRAGRANT HANDS - 
WASH&CREAM-SETS
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.

Met kostbare olie van wilde rozen en natuur-
lijke extracten van olijf en lavendel is de hand 
cream de optimale verzorging voor ruwe, 
schrale en beschadigde handen. Vooral na 
elke handwasbeurt krijgt de huid haar natuur-
lijke oliën en dus haar beschermlaag terug. 
Het resultaat: merkbaar zachte en soepele 
handen.

je Bespaart 10%

je Bespaart 10%

Gecerti-ficeerde  BIOLOGISCHE cosmetica

Gecerti- ficeerde  BIOLOGISCHE cosmetica



HAIR-SET
Een blinkende neus: nee hoor! Glanzend haar: 
ja hoor! Glanzend haar ziet er goed verzorgd uit, 
gezond en een beetje glamoureus. Voor mooi en 
krachtig haar is er de hair-set met de spa-shampoo 
en de haartulband voor zacht drogen.

inbegrepen in de set: :
spa shampoo, 200 ml art.-nr. 6201 € 19,50
haartulband  art.-nr. 5057 € 24,90

€ 35,50art.-nr. 6672

je Bepaart 20%

WELLNESS AT HOME SET
Onze natuurlijke bio-massagekaars belooft 
ontspannen uren en comfort voor je lichaam en 
je zintuigen.

Deze sensuele, rustgevende massagelotion 
omhult je met weldadige warmte. Zijn zoete 
vanillegeur zorgt voor een beschermend gevoel 
van warmte en geborgenheid.

inbegrepen in de set: :
4 in 1 mask, 100 ml art.-nr. 6022 € 29,90  
wellbeing tea, 80 g  art.-nr. 6306 € 15,50  
organic massage candle, 100 ml  art.-nr. 6305 € 18,90 

€ 54,20art.-nr. 6671

je Bespaart 15%

limitededition

Onze natuurlijke bio-massagekaars  
belooft ontspannen uren en comfort 
voor je lichaam en je zintuigen.
Deze sensuele, rustgevende  
massagelotion omhult je met weldadige 
warmte. Zijn zoete vanillegeur zorgt voor 
een beschermend gevoel van warmte en 
geborgenheid.

 
 » kan worden gebruikt als  

massagelotion en verzorgingsbalsem
 » hoogwaardige en milieuvriendelijke 

glazen houder
 » geselecteerde natuurlijke producten – 

natuurlijke bijenwas, natuurliijke oliën 
zoals kokos- en sojaolie, geurstoffen uit 
natuurlijke grondstoffen

 » ongebleekte lont van biokatoen
 » kwaliteit uit Duitsland



SET LAVENDER & CITRUS 
art.-nr. 6667, € 31,40

of

HAND SOAP  
LAVENDER & CITRUS 
300 ml, art.-nr.  6220, € 15,90

of de hand cream afzonderlijk

SWEET DREAMS
1 zakje, art.-nr. 6210, € 11,90

ORGANIC  
MASSAGE CANDLE

100 ml, art.-nr. 6305, € 18,90 

GOLDEN MILK  
KRUIDENMENGSEL
80 ml, art.-nr. 0730, € 12,50 

AGLAIA 
SCENTED CANDLE

100 ml, art.-nr. 0731, € 15,90

NU AL KLAAR ZIJN VOOR 
‘SECRET SANTA’!

GESCHENKEN ONDER 40 EURO

4 IN 1 MASK 

100 ml, art.-nr. 6022, € 29,90  

WELLBEING TEA
80 g, art.-nr.  6306, € 15,50 

SET HONEY & VANILLA 
art.-nr. 6666, € 31,40

of

HAND SOAP  
HONEY & VANILLA 

300 ml, art.-nr. 6221, € 15,90

of de hand cream afzonderlijk

CARRY BOTTLE
art.-nr. 5019, € 37,50



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.

In de ochtend, middag of avond, bij jou thuis of  
heel comfortabel online: een ha-ra workshop be-
tekent 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. 

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

Gastvrouw-/gastheergeschenk

De gastvrouw/organisator die van 
 9 september t/m 30 november 2020  

een Ha-Ra (online) workshop organiseert,  
ontvangt onze heerlijke, relaxte  

sweet dreams cadeau!

vraag je adviseur om meer informatie.

GEEf OOK  
EENS EEN   

WORKSHOP!


