
Gouden Start weken 2020
Geldig van 13 t/m 31 januari 2020 
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.



Viva ultra
Art.-Nr.: 0408R  normaal € 12,90

Natura
Art.-Nr.: 0404R  normaal € 14,50

Rollfix leeg
Art.-Nr.: 0693  normaal € 6,90

Press-Butler compleet
Art.-Nr.: 0213  normaal € 62,80

Sun cream 150 ml
Art.-Nr.: 6300  normaal € 24,00

Aglaia face & body 
lotion 150 ml
Art.-Nr.: 0714  normaal € 16,90

Basic 
cleaning set

Ha-Ra‘s must-haves voor 
elke keuken. De basis voor 
iedere snelle schoonmaak-
klus in de keuken en je 
krijgt de handige rollfix 
erbij cadeau!

Perfecte 
vloer

Dit handige hulpmiddel 
maakt je vloersysteem écht 
compleet. Moeiteloos je 
vloervezels uitwringen voor 
een optimaal resultaat.

Art.-Nr.: 9551  

€ 49,90
je bespaart € 12,90     

Van de piste naar beneden! Wel oppassen 
voor de zon hoog in de bergen. Hier biedt de 
winterset van Ha-Ra, die gemakkelijk in je 
reistas past, uitkomst tegen zonnebrand en 
voor de verzorging van jouw kostbare huid.

Winterset

Art.-Nr.: 6655  € 32,50

€ 27,40

Aglaia 

face & body 

lotion voor de 

halve prijs

Maak je Glanzende  vloerset compleet!

Rollfix bij de set cadeau!

inclusief

€ 1,-
voor Stichting 

Opkikker

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

Kijk voor meer informatie op 
www.opkikker.nl
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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 eenvoudiger 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 consulent of partner.

Gastvrouwen van 1 t/m 29 februari 2020 van  
een Ha-Ra workshop ontvangen deze pluisjeshand-
schoen twv € 13,90 cadeau!

Vraag je adviseur naar de voorwaarden

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!


