
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW  
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.  

Zolang de voorraad strekt.

Acties 
DecemBer 2019

Geldig van 1 t/m 31 december 2019 



De aanbiedingen uit de  
herfstflyer ook voor  

last-minute-cadeautjes

Vanwege de grote vraag zijn een  
aantal nieuwe producten uit de  

herfstflyer wederom opgenomen  
en tot eind december beschikbaar  
zodat ook late cadeautjeszoekers  

een kans maken.



SAPONELLA
WASMIDDELENBOX
Voor het beste wasmiddel ter wereld is er natuurlijk 
een geschikte wasmiddelenbox. De ideale opbergdoos 
voor jouw Saponella is gemaakt van 100% gerecycled 
polypropyleen, is vaatwasmachinebestendig, heeft een 
afneembaar deksel van bamboehout en twee lussen 
van sisal in Natuur (totaalwasmiddel) en mint (color 
wasmiddel).       

Grootte: 220mm (lengte),  
170mm (breedte), 200mm (hoogte)

Wasmiddelenbox Art.-Nr. 5075  € 21,90

DAArBIj PASSEND:
Saponella totaalwasmiddel, 

art-nr. 0676 € 33,20 en  
Saponella color wasmiddel, 

art.-nr. 0677 € 33,20

Praktische 
wissellus 
van sisal

De juiste plek 
voor je

WASMIDDEL



60 x 40 cm

KEUKENGELUK
Onze keukengeluk set zorgt voor een goed gevoel in 

de keuken. In de set: geconcentreerd verzorgingsmid-

del met granaatappel en de keukenhanddoek. 

De krachtpatser, waarmee zelfs de minder krachtigen 

onder ons elke fles en elke pot kunnen openen, krijg je 

er bij cadeau.

De superabsorberende keukendoek met sterk reini-

gende kracht is ideaal om je handen af te drogen en 

om hoogglanzende, roestvrijstalen en glasoppervlak-

ken streeploos te reinigen.

de set bevat:  
Geconcentreerd verzorgingsmiddel Art.-Nr. 0600G    € 15,50
met granaatappel
Keukenhanddoek Art.-Nr. 0441  € 24,90
Krachtpatser cadeau 

  Set  Art.-Nr. 9545         € 40,40

Hans Raab 
geconcentreerd 

verzorgingsmiddel 
nu met een nieuwe geur
GRANAAtAPPeL

Wat die allemaal kan! 
Voedselveilig  

en vaatwasmachine-
bestendig.

Ook ideaal als onder-
zetter of om warme 

ovenschotels 
uit de oven te halen.

 
Art.-Nr. 5077S  

set van 2 stuks € 14,90

LImIteD 
eDItION

Art.-Nr. 0600G      € 15,50

L ImIt eD  eDIt ION



A L S  S e t  D e  2 D e

 V O O r  D e

1/2  PrIjS

teA tree 
creAm & frIeNDS 
tea tree cream Art.-Nr. 6303, € 20,80
Onze tea tree cream ondersteunt de natuurlijke 
celregeneratie en helpt bij plaatselijk gebruik de 
onzuiverheden van de huid en huidirritaties te 
bestrijden. 

rescue roll-on Art.-Nr. 6207, € 19,80
Onze rescue roll-on is een kleine, rollende 
ontspanningshulp voor tussendoor. De unieke 
kruidensamenstelling zorgt met de warm-koud-
werking voor directe ontspanning. 

wellbeing tea vulhoeveelheid: 80g,   Art.-Nr. 5089, € 15,90
Onze wellbeing tea, in een hoogwaardig metalen 
blikje, is een mix van verfrissende groene munt, 
versterkende hibiscus en zoethoutwortel om 
lichaam en geest in balans te brengen.

Set Art.-Nr. 6648  € 48,55

thyme 
creAm & frIeNDS
thyme cream Art.-Nr. 6302, € 20,80
Door haar etherische oliën verlevendigt 
en verfrist onze thyme cream en is ze 
verzachtend voor de luchtwegen.
 

+ rescue roll-on + wellbeing tea

Set Art.-Nr. 6649  € 48,55

SWeet 
DreAmS & frIeNDS
sweet dreams Art.-Nr. 6210,  € 11,90
Dankzij de zachte en natuurlijke geur 
van waardevolle essences zorgt onze 
hara naturals sweet dreams reeds voor 
het inslapen voor een gevoel van diepe 
ontspanning. 
+ rescue roll-on + wellbeing tea

Set Art.-Nr. 6650  € 39,65

WellBeiNG & 
f r i e N D S

teA fOr tWO-Set
Neem de tijd voor een ontspannende bio wellbeing tea in gezelschap van je 
favoriete persoon. Laad je batterijen weer op en geniet van de mix van verse 
groene munt, versterkende hibiscus en zoethout. het tweede blik thee krijg 
je tegen halve prijs. Dan heb je dus al een geweldig cadeau voor Kerstmis. 

Set  Art.-Nr. 6653 € 23,85         tWeeDe PAK tHee teGeN HALVe PRiJs

BIj IEDErE SEt 
EEN GESchENKvErPAKKING cADEAU

L I m I t e D 
e D I t I O N



Natura Dry   Art.-Nr. 0442 € 12,50
Natura Dry Set (2 Stuks) Art.-Nr. 0442S € 19,90

            je bespaart € 5,10    

De milieuvriendelijke opvolger  
van de keukenrol is er. 

Onze Natura Dry-doek is een zuiver natuurproduct,  
gemaakt van 100% viscose (plantaardige cellulose  
verkregen uit canadees dennenhout, 100% biologisch  
afbreekbaar en composteerbaar). het heeft een  
gigantische zuigkracht en spoelt veel beter uit dan  
conventionele microvezel- of katoenen doeken.

Natura Dry

afmetingen 27 x 24 cm

Levenscyclus



uNIVerSeLe BAKfOLIe 

Zelf koekjes bakken met onze univer-
sele bakfolie. De folie is geschikt voor 
vaatwassers, gaat tot 2.000 keer mee en 
garandeert altijd schone bakplaten.  

set 2 stuks     Art.-Nr. 0622    € 19,90

retrOBLIK

Wat doe je met je heerlijke koekjes  
en speculaas? In ons retroblik 
voelen jouw zelfgebakken koekjes 
zich thuis.

Art.-Nr. 0635 € 9,90

VAAtWASPOeDer
»  Innovatieve Power formule voor het 

schoonste vaatwasresultaat aller tijden
»  Slechts 2-3 theelepeltjes voor een opti-

maal schone vaat.
»  Zeer hoge huidtolerantie, dermatolo-

gisch bevestigd
» Biologisch gemakkelijk afbreekbaar

 Art.-Nr. 0638    € 24,90

GLANSSPOeLmIDDeL
met biologische kwaliteit

 Art.-Nr. 0640    € 7,90

SPecIAAL reGeNereerZOut
met extra grove korrel  

 Art.-Nr. 0641   € 4,90

VOOR 
LeKKeRNiJeN

VOOR eeN 
scHONe VAAt

LIMItED 
EDItION

jE BESPAArt BIjNA 15%



30 x 40 cm

hErBrUIKBArE
FrUIt- EN GrOENtEZAKjES
Uit liefde voor het milieu gebruiken wij katoen in 
plaats van plastic. Wanneer je groenten en fruit koopt, 
verpak ze dan in onze herbruikbare fruit- en groente-
zakjes, gemaakt van natuurlijk katoen. Je kunt deze set 
van 2 stuks met een gerust geweten kopen, je doet 
namelijk meteen twee keer goed: je vermijdt plastic 
en voor elke verkochte set plant “plant for the planet” 
een boom. laat ook een positieve voetafdruk achter!

met ruimte voor je weeglabel

Set van 2 stuks herbruikbare fruit- 
en groentezakjes    
Art.-Nr. 5093S      € 17,50

limiTeD 
eDiTioN

Doe mee met ons initiatief:
PLAStIc vErMIjDEN EN DAArBIj  

BOMEN PLANtEN



bestseLLeR

SetS 2019
lAATSTe KANS 

cAr-SEt INtErIOr
er gaat niets boven een stralend schoon dashboard en 
streeploos schone autoruiten.

•  De stofdoek mini trekt stof op magische wijze aan en 
houdt het vast 

•  360° active spray voor glans zonder strepen –  
gewoon spuiten, afvegen, klaar

•  De care-wash-doek heeft een starzijde met sterk rei-
nigende kracht en een Shiny-zijde om op te poetsen

•  Let op, limited edition.

de set bevat: 
Verzorgingsmiddel 360° active spray Art.-Nr. 0608    
Stofdoek mini 25x25cm Art.-Nr. 0434O 
care-Wash-doek 25x25cm Art.-Nr. 0436  

Set Art.-Nr. 9355       € 36,90
LEErBALSEM MEt MULtIDOEK cADEAU

cADEAU

LIMItED 
EDItION



25 x 25cm

bestseLLeR

SetS 2019
lAATSTe KANS

MINI-StArS IN EEN SEt  
een Star-doek mag niet ontbreken!  
Gun jezelf onze geweldige set en maak de inhoud 
van je favoriete handtas compleet. De star doek is 
sinds jaar en dag de populairste ha-ra doek! Als geen 
ander combineert hij een enorme reinigende kracht, 
waterabsorptie en drogen zonder strepen op alle 
oppervlakken.

Art.-Nr. 9358               € 19,80

WINDOW WONDEr SEt
met onze window-wonderset worden je ramen glashelder. 
Geef nu, met een knipoog naar de voorjaarsschoonmaak, 
onze welbekende raamreiniger (wereldrecordhouder) 
in limited edition, cadeau. Onze raamreiniger in stijlvolle 
lentekleuren, met een Star-doek in bijpassende kleur en 
dat alles voor een aantrekkelijke prijs.

Window-Wonder-Set rosé 19cm   Art.-Nr. 9348     of  
Window-Wonder-Set mint 19cm   Art.-Nr. 9349 

€ 59,90
Window-Wonder-Set rosé 32cm   Art.-Nr. 9350  of  
Window-Wonder-Set mint 32cm   Art.-Nr. 9351   

€ 69,90

De ideale combinatie hierbij: geconcentreerd  
verzorgingsmiddel Art.-nr. 0600  of geconcentreerd  
verzorgingsmiddel met granaatappel Art.-nr. 0600G

LIMItED 
EDItION



NIeuW 
& excLuSIef 

IN DecemBer



lieVe meNSeN, 
WAT eeN  
FEESt!

Bäraldo is
42,5 cm groot

€ 24,50 € 17,90

Blue    Art.-Nr. 6510
Pink    Art.-Nr. 6511 Art.-Nr. 9365

DIErENPLEZIEr

KINDErhANDDOEK  
MEt cAPUchON

POEtSSEt  
vOOr KINDErEN

Bäraldo, de kleine ha-ra-teddybeer van onze zachte 
Natura-vezel is niet alleen een bijzondere vreugdezaaier voor 
de kleintjes, maar is ook een echte blikvanger (niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 3 jaar). Ook de lieve haselise en haar 
vriendinnetje, de kleine Igelotte, zoeken nog een plekje op je 
bank. Omdat haselise en Igelotte hele dikke vrienden zijn, kan 
je de twee ook bestellen als “beste vrienden set”.

Bäraldo  Art.-Nr. 5056 € 27,50
haselise  Art.-Nr. 5073 € 24,50
Igelotte   Art.-Nr. 5074 € 21,00
Beste vrienden set Art.-Nr. 9547  € 37,50  
(haselise+Igelotte)

met de knuffelhanddoek 
voor kleine waterratten is 
in bad gaan twee keer zo 
leuk.

met onze Star- en Shiny-
doeken voor kinderen en 
de kleine stofhandschoen 
leren we de kleintjes op 
een speelse wijze hoe  
ze op een milieubewuste  
(zonder chemicaliën) ma-
nier kunen schoonmaken.BESPAAr 10 EUrO

LIMItED 
EDItION

LIMItED 
EDItION

LIMItED 
EDItION

per set 8 € besparen



hANDSchOENSEt 
met de Drooghandschoen en de Natura  
kan je de uitdagingen in het huishouden  
tijdens de kerstperiode aan.  
De Natura-vezel is een katoenmix die  
geoptimaliseerd is voor het reinigen en  
onderhouden van meubeloppervlakken.  
met de droogvezel stof je tussendoor af.

de set bevat:
handschoek droog    Art.-Nr. 0403  € 28,20
handschoen Natura Art.-Nr. 0401  € 19,90

Art.-Nr. 9364     € 39,90

360°ActIvE SPrAy SEt
met deze back-upset krijgt het hele huis  
tijdens & na de feestdagen in een oogwenk  
weer zijn glans terug. 

de set bevat:
2x 360° active spray
Navulfles Art.-Nr. 0609   per stuk     € 19,80

Art.-Nr.  9318     € 19,80

jE BESPAArt € 8,20

Spelenderwijs schoon wordt het natuurlijk het 
snelst in combinatie met de 360° active spray in 

de sproeiflacon. Art.-nr. 0608  

eXcLusief iN

DecemBer

2 vOOr 1



Deze set mag in geen enkel huishou-
den ontbreken. Onze belangrijkste 
reinigingsproducten in één pakket,  
als dat geen cool kerstgeschenk is!? 
met deze fantastische helpers is de 
chaos na de feestdagen in een mum 
van tijd verdwenen.

blaUw
grijs

KeNNiSmAKiNGSSeT

Alles wat je nodig 
hebt voor de reiniging 

en het onderhoud 
van huishoudelijke 

oppervlakken!

de set bevat:
Art.-Nr. 0606 Geconcentreerd verzorgingsmiddel   500ml € 14,90
Art.-Nr. 0608 Verzorgingsmiddel 360° active spray 300ml € 16,50
Art.-Nr. 0659 Blue multi-pasta    200ml € 18,60
Art.-Nr. 0421 Blue doek    € 5,90
Art.-Nr. 0422Gr Star antraciet    € 19,80
Art.-Nr. 0427Gr Kristaldoek antraciet    € 18,20
Art.-Nr. 0432 Shiny doek    € 17,90
Art.-Nr. 0431Gr Afwasdoek grijs/wit    € 8,90

€ 92,50
je bespaart € 28,20

Art.-Nr. 9322



e x K L u S I V  I m

DeZemBer

vELvEt SKIN SEt
Onze velvet skin-set zorgt voor een zachte huid 
en extra zachte handen. Onze verstevigende spa 
body lotion voorziet de huid van rijke voedings-
stoffen. Dankzij de aloë vera-gel is deze bijzonder 
geschikt voor de droge, geïrriteerde, gespannen 
en gevoelige huid in de winter. De passende spa 
hand cream is een echte anti-aging-behandeling 
voor de handen. het geheel is op tijd voor Kerst-
mis beschikbaar, inclusief geschenkverpakking. 

de set bevat:
spa hand cream Art.-Nr. 6205  € 17,90
spa body lotion Art.-Nr. 6203  € 21,00

Set Art.-Nr. 9318          € 35,00

SUN crEAM
Winterzon zonder spijt 
garandeert de sun cream 
met een delicate geur 
van meloenen
Art.-Nr. 6300     € 22,90DIY Schenken

Knutsel je eigen geschenkverpakkingen 
met de gratis kerstsfeerset die bij elke 
hara naturals beautyset zit.

10%
beSparen

INcL. GESchENKvErPAKKING



10%
beSparen

SNOW WhItE-SEt
een mooie huid is een geweldig geschenk waar  
iedereen blij mee is. Vooral in de winterperiode 
heeft de huid speciale verzorging nodig. 
Onze skin peeling verwijdert op milde wijze dode 
huidcellen met zijn abrikozenpitballetjes en laat je 
teint zelfs in de winter stralen.
De sos cream beschermt en verzorgt gevoelige  
huid tegen milieu- en weersinvloeden. De set is  
nu te koop inclusief geschenkverpakking.

de set bevat:
skin peeling  Art.-Nr. 6008 € 15,50
sos cream  Art.-Nr. 6007 € 32,00

Set Art.-Nr. 6651      € 42,50 

e x c u S I e f  I N

DecemBer

INcL. GESchENKvErPAKKING

ZO n D e r
mIcrOplaStIc



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 eenvoudiger maken. Gasten kunnen de producten 
uitproberen en zich door de super kwaliteit laten overtuigen.

Jouw Ha-Ra adviseur staat voor je klaar

In 2020 bestaat Ha-Ra 50 jaar!  
Word tijdens onze Gouden Start Weken  
van 13 t/m 31 januari 2020 gastvrouw 
van een Ha-Ra workshop, dan ontvang  
jij tijdens je workshop een ongelooflijk 
mooi jubileumcadeau uit deze speciale 
gouden envelop.

Laat deze gouden kans niet lopen!

Vraag je adviseur naar de voorwaarden

Gastvrouwen van 1 tm 31 december van  
een Ha-Ra workshop ontvangen deze fijne  
Ha-Ra stofdoek mini 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.

Ha-Ra workshop
Boek nu je 

Ha-Ra workshop 

en verzeker je 

van je gastvro
uw 

cadeau!


