
Knalweken 2019
Geldig van 1 t/m 31 januari 2019 

Wie goed doet,
    goed ontmoet!

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.



Glanzend 
schoon

Alles glanst en blinkt  
weer  met deze handige 
producten. Poetsen wordt 
een verademing.

Ultieme
verzorging

Heerlijk zachte handen tij-
dens de koude winterdagen.

Blue multi-pasta 200 ml
Art.-Nr.: 0659  normaal € 18,60

nu slechts  € 14,90

          je bespaart € 3,70     

Hara organic hand 
cream 50 ml
Art.-Nr.: 6205  normaal € 17,90

nu slechts  € 16,40

          je bespaart € 1,50     

Leerbalsem 180 ml
+ Leer/multidoek
Art.-Nr.: 0657  normaal € 17,40

nu slechts  € 14,90

          je bespaart € 2,50     

Wie goed doet, goed ontmoet! Met onze waarden, producten en bedrijfsfilosofie 
willen wij graag een bijdrage leveren aan het welzijn van onze aarde. Hoe mooi 
is het Ha-Ra thema Footprints of Love! Graag willen wij ons in 2019 inzetten 
voor Stichting Opkikker.

Vanaf januari gaan we per actieperiode een aantal artikelen kiezen, waarvan een ge-
deelte van de verkoop gedoneerd wordt aan Stichting Opkikker. Dit product is middels 
een sticker herkenbaar. Voor de Knalweken zie je hiernaast de gekozen producten.

Wat doet Stichting Opkikker? 
In Nederland zijn de levens van ruim 250.000 gezinnen op zijn kop gezet door 
de ziekte van een kind. Ieder jaar komen hier 10.000 gezinnen bij. Ziekte van een 
kind heeft enorm veel impact op het kind zelf, de ouders, broers en zussen en 
de mensen daaromheen. In zo’n situatie kun je als gezin alle kracht gebruiken, 
kracht die er soms simpelweg niet (meer) is. Precies waar Stichting Opkikker bij 
helpt. Het zieke kind, ouders, broers en zussen, Stichting Opkikker is er voor hen 
allemaal. Stichting Opkikker neemt ze mee naar een wereld waar de ziekte even 
géén hoofdrol speelt: een unieke Opkikkerwereld. Een wereld waarin hemel en 
aarde bewogen wordt om de mooiste dromen te realiseren. 

Kijk voor meer informatie op www.opkikker.nl

KETEN VAN KRACHT

inclusief

€ 1,-
voor Stichting 

Opkikker

inclusief

€ 1,-
voor Stichting 

Opkikker

inclusief

€ 1,-
voor Stichting 

Opkikker



Workshop

Of het nu in de ochtend, middag of avond is – een Ha-Ra work-
shop betekent 90 minuten plezier, informatie en nuttige tips, 
die het leven eenvoudiger maken. Gasten kunnen de producten 
uitproberen en zich door de super kwaliteit laten overtuigen.

Jouw Ha-Ra adviseur staat voor je klaar

Ben je van 1 t/m 28 februari 2019 gastvrouw 
van een Ha-Ra workshop, dan ontvang je  
de veelzijdige, universele Kristaldoek ecru  

als extra cadeau!

Boek nu 

jouw workshop 

en verzeker je van het 

gastvrouw cadeau!

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.

Vraag je adviseur ook 
naar onze nieuwe 

startactie


