
Verjaardagsweek 2020
Geldig van 21 t/m 27 september 2020 
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

Gouden
verjaardags week

Natuurlijk al 50 jaar 
de beste!



We hebben wat te vieren!
Ha-Ra bestaat 50 jaar en is dit jaar al 29 jaar in Nederland.  

We vieren dit met topaanbiedingen voor onze toppers.  
Laat het feest maar beginnen! 

Raamreiniger vario 32cm Star doek 38x38cm

Ha-Ra Geconcentreerd verzorgingsmiddel aglaia face & body wash 200 ml

aglaia face & body lotion 150 ml

aglaia hand balm 50 ml

Raamreiniger standaard 32cm

Het begin van het Ha-Ra succesverhaal. Vaak 
gekopiëerd, maar nog steeds onovertroffen. 
Maakt een feestje van je ramen zemen. 

Gemakkelijk en snel alles blinkend schoon. 
Geen schoonmaakklus te groot voor deze ster 
van ons feest.

Deze topper mag natuurlijk niet ontbreken 
op ons feest. Al meer dan 30 jaar het meest 
spaarzame en all-round schoonmaakproduct 
ter wereld. 

Een feestje voor jezelf met onze aglaia drc  
ayurveda verzorgingslijn. Reinigt en verzorgt 
op milde wijze en is geschikt voor alle huid-
typen, ook de gevoelige huid.

Art.-Nr.: 0114       normaal € 64,00    nu voor € 54,00 Star doek blauw  Art.-Nr.: 0422B

Star doek rood  Art.-Nr.: 0422R

Star doek antraciet  Art.-Nr.: 0422GR

normaal € 20,90    nu voor € 17,50

Art.-Nr.: 0606       normaal € 15,60    nu voor € 12,90
Art.-Nr.: 0727    normaal € 12,50    nu voor € 10,00

Art.-Nr.: 0714    normaal € 16,90    nu voor € 13,95

Art.-Nr.: 0729    normaal € 14,40    nu voor € 11,95

Art.-Nr.: 0110    normaal € 52,00    nu voor € 44,50

Ha-Ra zet zich ook in 2020 in 
voor Stichting Opkikker. Een 
gedeelte van de opbrengst gaat 
naar Stichting Opkikker.

Kijk voor meer informatie op 
www.opkikker.nl

KETEN VAN KRACHTSlechts 2-3 druppels 

op 5 liter water, dat wil zeggen 

tot wel 7.000 schoonmaakemmers. 

Hiermee bespaar je per fles gecon-

centreerd verzorgingsmiddel ca. 900 

flessen standaard huishoudelijke 

schoonmaakmiddelen.

natuurlijke ingrediënten  

99 % biologisch  

afbreekbaar



Workshop

Of het nu in de ochtend, middag of avond is – een Ha-Ra work-
shop betekent altijd plezier, informatie en nuttige tips, die het 
schoonmaken echt leuker maken. Gasten kunnen de producten 
uitproberen en zich door de super kwaliteit laten overtuigen.

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.

Boek nu je (online) 

Ha-Ra workshop en 

verzeker je van je 

gastvrouw cadeau!

Gastvrouw-/gastheergeschenk
De gastvrouw/organisator die van 
21 t/m 27 september 2020 een  

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

sweet dreams cadeau!

vraag je adviseur om meer informatie.


