
Acties maart / april 2019
Geldig van 1 maart t/m 30 april 2019 

Ogen en oren open !
Hier zijn de voorjaarsaanbiedingen 

voor bij jou thuis

vrolijk
Pasen

Ha-Ra  

wenst je 

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



vanaf € 59,90
             

Window wonder set

 » 1x Vario Raamreiniger 19 cm + bijpassende stardoek      
 Set Rosé   Art.-Nr.: 9348  € 59,90
 Set Mint   Art.-Nr.: 9349  € 59,90
 Set Classic  Art.-Nr.: 9352  € 59,90 

  
 » 1x Vario Raamreiniger 32 cm + bijpassende stardoek 

Set Rosé   Art.-Nr.: 9350  € 69,90
    Set Mint   Art.-Nr.: 9351  € 69,90 
 Set Classic  Art.-Nr.: 9353  € 69,90€ 37,90

vanaf € 79,90

Handschoen Duo
Alle goede dingen komen in tweeën, dus ook 
handschoenen! Ons handschoenenduo steekt graag 
een handje toe in het huishouden. Met deze twee 
heb je de voorjaarsschoonmaak van je hele woning 
onder controle. 

De Ultra handschoen werkt de vetvlekken in de 
keuken weg en de Egel handschoen zorgt voor de 
rest met zijn zachte en met zijn egeltjeskant.

 » 1x Ultra handschoen Art.-Nr. 0402   € 21,00

 » 1x Egel handschoen  Art.-Nr. 0425   € 28,40

Art.-Nr.: 9347

Binnen alles top, buiten ook alles top. De eerste zonnestralen kietelen aan je neus en daar is het terras 
al dat je roept! Met de grote outdoor set is alles in een handomdraai klaar voor de eerste barbecue. 

 De set bevat: 
 » 1x groene handschoen    Art.-Nr. 0418   € 23,20 

 » 1x Star outdoor      Art.-Nr. 04220 € 19,80

 » 1x Ha-Ra family sproeiflacon   Art.-Nr. 0627   €    4,80

 » 1x Ha-Ra family 1000 ml fles    Art.-Nr. 0616   € 21,00 

met 
 » 1x Vloervezel groen,   30 cm / 32,5 cm  

Art.-Nr.:  9343 / 9344 € 79,90    

of met 
 » 1x Vloervezel groen,   42 cm / 42,5 cm 

Art.-Nr.:  9345 / 9346 € 84,50

Je bespaart ruim 20%   

           Je bespaart bijna 20% 

Met onze window wonder set worden je ramen glashelder en onzichtbaar. 

Zorg er nu voor dat je voor de voorjaarsschoonmaak het welbekende wereldrecord-

apparaat in gelimiteerde oplage in huis haalt. Stijlvolle lentekleuren, elk met een 

bijpassende Stardoek en dat alles voor een aantrekkelijke prijs.

Grote outdoor set 

Limited 
Edition
zolang de voorraad  

strekt

Speciale aanbieding

 
                Link naar gebruiksvideo 

De klassieker



Wat vroeger al goed was,  
is vandaag nog beter
Als eerste natuurlijke wasmiddel beter dan  
de testwinnaar van Stichting Warentest* 

»  nog spaarzamer in gebruik (tot maximaal 150 keer wassen)
»  nog milieuvriendelijker (gemakkelijk biologisch afbreekbaar; op basis van natuurlijke zepen) 
»  nog beter te verdragen (geen kleur- of conserveringsmiddelen, alleen natuurlijke geurstoffen)
»  nog betere vlekverwijdering, 
»  uitstekend kleurbehoud (kleurwasmiddel) of mate van witheid (totaalwasmiddel)
»  bovendien zoals gebruikelijk met zeepsteen voor zachter wasgoed (vervangt de wasverzachter)

* getest door een onafhankelijk instituut op 13 huishoudelijke verontreinigingen

slechts € 69,90

Je bespaart ruim 20%   

Meester van de  

vlekvoorbehandeling:

 Hans Raab  

verzorgingsmiddel  

en Hans Raab  

Rollfix 

    

Zacht voor het milieu, 
genadeloos voor vlekken -

de nieuwe 
Saponella is er!
Droom jij ook van fris, schoon wasgoed dat heel zacht en natuurlijk is?  
Koop dan onze frisse wasset! 
Overigens: het geconcentreerd verzorgingsmiddel is ook de ideale 
aanvulling op onze window-wonderset.

Frisse wasset
 De set bevat: 
 » 1x Saponella volwasmiddel 3 kg  Art.-Nr. 0676   € 33,20 

 » 1x Saponella Color wasmiddel 3 kg   Art.-Nr. 0677   € 33,20

 » 1x Verzorgingsmiddel 500 ml    Art.-Nr. 0606   € 14,90

 » 1x Rolfix leeg          Art.-Nr. 0693   €   6,90

Art.-Nr.: 9339



- 50 %

- 50 %

slechts € 33,00
Art.-Nr.: 6637

 De set bevat: 
 » 1x skin care spray, 100 ml     Art.-Nr. 6211   € 12,00

 » 2x Deo roll-on, 75 ml             Art.-Nr. 6209   € 27,00

Voor de geurige momenten in het leven is deze 
combinatie precies wat je zoekt.

slechts € 54,05

slechts € 96,70

Art.-Nr.: 6638

 De set bevat:
 » 1x insectspray, 125 ml Art.-Nr. 6301 € 16,50

 » 2x sun cream, 150 ml  Art.-Nr. 6300 € 45,90

 De set bevat:
 » 1x 24h active cream, 50 ml                 Art.-Nr. 6016  € 39,80

 » 1x skin peeling, 50 ml       Art.-Nr. 6008  € 15,50

 » 1x youth activating serum, 30 ml     Art.-Nr. 6018  € 58,90

Al vakantie gepland? Met onze holiday 
set zit je goed en veilig als het gaat om 
voorkomen van zonnebrand en insectenbeten 
en dat op een volledig natuurlijke manier.

Je bent wondermooi en om dat zo te houden 
hebben we het juiste verzorgingspakket voor je 
samengesteld. 

Holiday set

Beautiful skin set

Geur- en verzorgingsset

           Je bespaart € 17,50 !   

NIEUW

NIEUW

Art.-Nr.: 6639

insectspray voor ½ prijs

skin care spray voor ½ prijs

Het nieuwe youth activating serum 
met doeltreffend langdurig anti-
verouderingseffect door 2-voudige 
hyaluronzuren.

»  aangename, lichte textuur

»  werkt zowel reactiverened als reparerend

»  geschikt voor alle huidtypen

»  van gecontroleerde biologische teelt

Art.-Nr. 6018  € 58,90

De nieuwe Spa Deo Roll-On bestrijdt 
doeltreffend de geurvormende bacteriën 
gedurende minstens 24 uur dankzij de 
evenwichtige kruidensamenstelling

»  verzorgt geïrriteerde oksels met aloë vera

»  geschikt voor alle huidtypen

»  van gecontroleerde biologische teelt

»  bevat geen aluminium of alcohol

Art.-Nr. 6209   € 13,50

New
spa deo roll-on

youth activating serum

Beauty  
S e c r e t s

De optimale 

aanvulling:

 2 in1 cleanser 

& 

eye cream



Party 
Of het nu in de ochtend, middag of avond is – een Ha-Ra workshop 
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.

We hebben altijd speciale acties voor het organiseren 
van een workshop, vraag je adviseur naar de actuele 
voorwaarden.

Jouw 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.

Join de

Ha-Ra club Vraag je adviseur 

naar onze   

fantastische
startacties!


