
Nu kun je  
de zomer meenemen

Zonaanbidders  
opgelet!

Acties juli / augustus 2019
Geldig van 1 juli t/m 15 september 2019  
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.



68 x 50 cm

Vloervezel Nano Gold-PUR 32,5 cm Art.Nr. 0233
Vloervezel Nano Gold-PUR 42,5 cm Art.Nr. 0243
Vloervezel Nano Gold-SOFT 32,5 cm Art.Nr. 0235 
Vloervezel Nano Gold-SOFT 42,5 cm Art.Nr. 0237 
Vloervezel Nano Gold-EGEL 32,5 cm Art.Nr. 0236 
Vloervezel Nano Gold-EGEL 42,5 cm  Art.Nr. 0238

*  De Nano Gold PUR, SOFT en EGEL zijn als speciale 
bestelling ook verkrijgbaar tegen de actieprijs voor 
de 30 cm minitop en de 42 cm vloerexpresse. € 32,90€ 29,90

meer dan 20%  

besparen

Waszak voor de 1/2 Prijs

 De set bevat:
 » Saponella color wasmiddel, 3 kg Art.-Nr. 0677 € 33,20
 » Saponella volwasmiddel, 3 kg Art.-Nr. 0676 € 33,20
 » Waszak, 68x50 cm Art.-Nr. 5092 € 24,90

Art-Nr. 9360

Natuurlijk kan je elke maand nieuwe kleren kopen 
omdat de oude weer vervilt of afgesleten zijn, maar 
dat MOET je niet. Want de nieuwe Ha-Ra waszak ont-
ziet je favoriete kledingstukken en behoudt de fijnheid 
ervan. Een optimale aanvulling is natuurlijk de meest 
spaarzame en tegelijkertijd meest milieuvriendelijke 
Saponella.

SLECHTS € 78,85

Wasbeschermingsset
Ruil je oude vloervezel ( om het even 
van welke fabrikant) nu eenvoudig bij 
ons om tegen een nieuwe Nano Gold-
vezel en krijg zo een fikse korting op je 
nieuwe vezel!

30-32,5 cm 42-42,5 cm

Een beschermend jasje voor je was:

de nieuwe Ha-Ra  
waszak

om je vezels te beschermen: 
met extra fijne mazen 

Jouw bijdrage aan de bescherming van de oceanen  

 »  Beschermt vooral je fijne was zoals lingerie, wol 
en zijde, functionele kleding, maar ook doeken en 
reduceert dan de beschadiging van de vezels. 

 »  Vangt microplastic deeltjes, synthetische vezels 
en pluisjes uit de kleding op en beschermt zo het 
oppervlaktewater. De zak zelf verliest geen vezels. 

 »  Herinnert er ons aan dat men met kleine dingen 
het verschil kan maken. 

 »  Bij verkoop van een zak gaat € 1 naar OZEAN-
KIND, zodat onze kinderen en ook de kinderen 
van onze kinderen van dezelfde prachtige blauwe 
planeet die wij liefhebben, kunnen genieten. 

Het milieu beschermen, 

    dus omruilen!

NIEUW
vanaf 10 juli 

leverbaar

Vloervezel

omruilactie



38 x 28 cm

 De set bevat
 » Perfect 32,5 cm met vaste steel Art.-Nr. 0370 € 64,90
 » Pressbutler Art.-Nr. 0213 € 61,90

Fruitig en fris set
 » Shiny mini-citroen + Shiny mini-munt + Shiny mini-kiwi 

Art.-Nr: 9363  € 35,90
Hoogglans set
 » Hans Raab verzorgingsmiddel 360° active spray +  

Shiny mini naar keuze
Art.-Nr: Citroen 9362Z, Munt 9362M, Kiwi 9362K  

  € 28,50

We maken het bont! In de zomer moet het snel gaan en 
daarom is de Shiny-doekset in kleuren als frisse zuidvruchten 
je mooie metgezel voor tussendoor. Het hele huis, balkon of 
terras snel en zonder strepen een hoogglans geven.

Fruitig-en-fris set of
Hoogglans set

Art.-Nr.: 9321

Recept 
Kiwi-citroen-muntmix
Kiwi, citroen en munt zijn niet alleen onverslaanbaar  
als zomerse Shiny-set. Ze vormen ook de ingrediënten 
voor een cocktail die naar vakantie smaakt:

7 blaadjes munt / 3 theelepels vers citroensap /  
2 theelepels rietsuikersiroop / 2 cl witte rum /  
3 kiwi‘s / crushed ice / voor de bubbels ofwel 
prosecco ofwel mineraalwater

Kiwi‘s schillen, in stukken snijden en in een kom met een 
lepel pletten. Verdelen over twee cocktailglazen, crushed ice 
en rum toevoegen. In een shaker of een andere afsluitbare 
beker het citroensap, de muntblaadjes en de siroop goed 
mengen. De inhoud toevoegen aan de kiwi‘s en het ijs  
in de glazen doen. Aanvullen met mineraalwater of 
mousserende wijn.

limitedEdition
SLECHTS € 34,90

Art.-Nr.: 9303

 De set bevat
 » Badkamerreiniger 500 ml sproeiflacon (leeg) Art.-Nr. 0618 €   4,80
 » Badkamerreiniger 1 l voorraadfles Art.-Nr. 0617 € 16,90
 » Star doek wit-oranje Art.-Nr. 0422WO € 19,80

Vooral nu in de zomer zijn een frisse geur en glanzende 
oppervlakken in de badkamer het einde. De Ha-Ra 
badkamerreiniger met zijn handige sproeiflacon, de 
praktische navulling en de bijpassende Star-doek 
vormen een drie-eenheid van krachtige zuiverheid.

Geurige badkamersetPerfect set
De overtreffende trap van perfect? Perfect! Vaarwel aan vervelend 
bukken en onstabiele stelen! Met maximale robuustheid, duur-
zaamheid en tegelijkertijd flexibiliteit door de wendbare scharnier, 
verdeelt de Perfect de druk optimaal en zorgt hij samen met de 
Pressbutler ervoor dat de vezels de ideale hoeveelheid water 
opnemen en afgeven.

je bespaart € 6,60je bespaart € 11,90

SLECHTS € 114,90



SLECHTS € 36,80

Je komt net uit de zee of de koele douche en je hebt bij deze 
warme temperaturen geen zin je haar te drogen met een 
warme föhn? Dan is de superlichte hara naturals haartulband 
de absolute must voor je haar. Het absorbeert het vocht zonder 
je hoofd zwaar te maken en ziet er ook nog chic en elegant uit.

 de set bevat
 » spa shampoo, 200 ml  

Art.-Nr. 6201 € 18,90
 » haartulband, 68 x 25 cm   

Art.-Nr. 5057 € 24,90

Art.-Nr. 6642

Easy-dry-set

je bespaart 7,00 €

Pure aloë vera 
bladgel 
Met de hand geoogst 
en van gecontroleerde 
biologische teelt

Haartulband
Ook ideaal voor 
lang, vol haar. Sterk 
absorberend en 
sneldrogend.

NIEUW

De aglaia drc  hand balm  cadeau!

SLECHTS € 51,30

SLECHTS € 86,30

Art.-Nr.: 9361

Art.-Nr.: 6643

 de set bevat
 »  aglaia face & body wash, 200 ml Art.-Nr. 0727 € 12,50
 »  aglaia face & body lotion, 150 ml   Art.-Nr.  0714 € 16,90
 »  aglaia hand balm, 50 ml Art.-Nr.  0729 € 13,80
 »  aglaia washand groot  Art.-Nr. 0701  € 21,90

De innerlijke krachten kunnen ook van buitenaf 
worden beïnvloed. Zo kan je met de Aglaia-set een 
aangenaam verfrissend gevoel op je huid toveren en 
zo je hele welzijn verbeteren. De geur van citroengras 
geeft je een zomerse touch, zelfs wanneer de zon 
helemaal niet schijnt. 

Aglaia-Set

aglaia hand balm cadeau!

insect spray cadeau!

De warme dagen zijn begonnen en daarmee ook enkele 
valkuilen waartegen je je met de Ha-Ra alles-onder-
controle-set fantastisch kunt wapenen. 

De nieuwe pure gel aloë vera is een aanvulling op de 
set die bestaat uit de sun cream, insect spray en een 
ultralichte strandhanddoek. De pure gel Aloë vera heeft 
het vermogen om je huid te kalmeren na het zonnen of 
om geïrriteerde plekken op een aangename manier af 
te koelen. De aloë is hierbij de absolute alleskunner en 
helpt de huid te herstellen. 

 De set bevat
 » sun cream, 150 ml  Art.-Nr. 6300 € 22,90

 » badlaken, 170x70 cm  Art.-Nr. 5037 € 38,50

 » insect spray, 125 ml  Art.-Nr. 6301 € 16,50

 » pure gel aloe vera 200 ml Art.-Nr. 6019 € 24,90

Alles-onder-controle-set

NIEUW
vanaf 10 juli 

leverbaar



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.

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.

Gastvrouw-/gastheercadeau 

Wordt gastvrouw/gastheer van een 
Ha-Ra workshop van 1 juli tot en met 
8 september 2019 en krijg een Ha-Ra 
insect spray cadeau!

Vraag je adviseur naar de voorwaarden

Workshop 

Boek nu je 

Ha-Ra worksh
op en 

verzeker je van je 

gastv
rouw cad

eau!


