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 januari / februari 2020 PROMOTIES  Ha-Ra
Geldig van 13 januari t/m 29 februari 2020

Zeg JA tegen het jubileumjaar!



Kies nu je perfecte microvezel:

 » pur: voor streepvrije glans op gladde 
vloeren.

 » soft: voor structuurvloeren of tegels  
met voegen.

 » eGel: voor ruwe vloeren binnen- en 
buitenshuis

Nu gaan we 
het echt 
laten knallen!
Perfect (incl. telescoop-stang), Nano 
Gold-PUR, -SOFT of –EGEL? Groot of 
klein? Jij beslist!

GlAnzenDe vloerset perfect 

perfect
De superlichte en superwendbare Perfect  
zorgt voor een optimale drukverdeling  
zodat de vezel gelijkmatig op de vloer ligt en  
er niet meer water vrijkomt dan nodig is.

telescoopstang
Steel de aandacht met deze steel. Hij bestaat  
uit een geribbelde, massieve aluminium  
steel, is robuust en toch vederlicht. 
Traploos instelbaar tussen 0,96 m en 1,72 m

nano-reeks vezels
We hebben voor iedereen de gepaste  
vloervezels. Hoogste reinigingsefficiëntie  
en een ongelooflijke oppervlakteprestatie  
tot ruim 50 m².

100% natuurlijke 

ingrediënten –  

99% biologisch  

afbreekbaar

AL mEER DAN 30 JAAR  
WAARScHiJNLiJk HET mEEST  
SPAARZAmE EN vEELZiJDiGE  

vERZORGiNGSPRODUcT TER WERELD.

Hans Raab
geconcentreerd verzorgingsmiddel

slechts 2-3 druppels op 5 liter water, dat wil  
zeggen tot wel 7.000 schoonmaakemmers.  

Hiermee bespaar je per fles geconcentreerd  
verzorgingsmiddel ca. 900 flessen standaard  

huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Hans Raab geconcentreerd verzorgingsmiddel     Art.-Nr. 0606      € 15,60

WE DANkEN JULLiE 
vAN HARTE vOOR 50 
JAAR LOyALiTEiT mET 

ZEER SPEciALE NiEUW-
JAARSkNALLERS!

Perfect 32,5 cm + telescoopstang
+ Nano Gold-PUR 32,5 cm 9367 
+ Nano Gold-SOFT 32,5 cm 9368
+ Nano Gold-EGEL 32,5 cm 9369        € 82,60 
of
Perfect 42,5 cm + telescoopstang
+ Nano Gold-PUR 42,5 cm 9370 
+ Nano Gold-SOFT 42,5 cm 9371 
+ Nano Gold-EGEL 42,5 cm 9372  € 85,50

 

JAAR



spArKlinG bAthroom set
Zodat je elke ochtend met glans aan de dag kunt beginnen. 

badkamerreiniger met natuurlijk actief schuim op basis van  
duurzame grondstoffen. Barstensvol kracht bestrijdt hij alle  
vuil in de badkamer en laat zijn populaire fruitig-frisse  
sinaasappel-grapefruitgeur achter.

star-doek Onze topseller is een allrounder onder de doeken  
want hij combineert een enorme reinigende kracht met een hoge 
waterabsorptie en droogt zonder strepen.

egelhandschoen De handschoen voor alle gelegenheden heeft,  
zoals alles in het leven, twee kanten: de EGEL-zijde voor zware  
vervuiling en de PUR-zijde voor delicate oppervlakken.

 » Badkamerreiniger 500 ml sproeiflacon (leeg) Art.-Nr. 0618  €   4,90 
Badkamerreiniger 1 l voorraadfles  Art.-Nr. 0617  € 17,60

 » Star-doek antraciet   Art.-Nr. 0422GR  € 20,90
 » Egelhandschoen    Art.-Nr. 0425  € 28,80

eGel hAnDschoencADeAu

LAAT JE 
BADkAmER 
GLANZEN!

mAAR € 43,40

bespAAr € 28,80

Art.-Nr. 9303

Ons totaalwasmiddel saponella (color- of totaalwasmiddel) 
verzorgt en reinigt zorgvuldig je favoriete kleding en tussen-
door verwijdert onze pluisjeshandschoen vervelende pluisjes. 

» Het meest economische wasmiddel op de markt en beter  
 dan de testwinnaar van Stiftung Warentest* 

» milieuvriendelijk formule op basis van natuurlijke zepen, met  
 zeepsteen als natuurlijke wasverzachtervervanger.

» Saponella totaalwasmiddel voor het helderste wit en Saponella  
 colorwasmiddel voor de helderste kleuren.

 » Saponella totaalwasmiddel  Art.-Nr. 0676  € 33,20
 » Saponella colorwasmiddel  Art.-Nr. 0677  € 33,20

pluisjeshandschoen Zonder pluisjes het nieuwe jaar in! Zowel 
je kleding als je gestoffeerde meubels worden op een zachte 
manier bevrijd van vervelende haren en pluisjes.

 opmerking: met een links- en rechtshandige kant.
 » Pluisjeshandschoen  Art.-Nr. 0447   € 13,90

wasbaar  
op 40°c

 limiteD 
eDition

BEvRiJD JEZELF 
vAN PLUiZEN  
EN vLEkkEN

om in te bewAren
wasmiddelenbox  

Art.-Nr. 5075, € 21,90

*Getest door een onaf-
hankelijk testinstituut: 
testwinnaar voor 13 
veelvoorkomende 
huishoudelijke vlekken  
tegen de testwinnaar 
van Stiftung Warentest 



mAAR € 94,50Art.-Nr. 6654

  inbegrepen in de set
 » 2 in 1 cleanser   Art.-Nr.  6017 € 24,00 
 »  skin peeling Art.-Nr.  6008 € 18,00
 » 3x Gezichtshandschoen klein Art.-Nr.  6012 €   9,80

  inbegrepen in de set
 »  youth activating serum   Art.-Nr.  6018 € 58,90
 »  BB satin skin elixir Art.-Nr.  6021 € 58,90

TimELESS BEAUTy-SET
Gun jezelf een vleugje luxe voor je 
gezicht. Het youth activating serum ver-
zacht de tekenen van de tijd van binnen-
uit, terwijl de fijne, zijdezachte textuur 
van de BB satin skin elixir met de huid 
samensmelt en deze laat stralen.

youth activating serum 
Het geheime wapen voor een frisse,  
jonge uitstraling. Bindt dankzij hoog-
geconcentreerd 2-voudige hyaluronzuur 
het vocht in de huid en maakt ze daar-
door onmiddellijk gladder en strakker.

BB satin skin elixir
Het zacht gekleurde elixer is een hydrate-
rende foundation met een verzorgende 
anti-aging formule. Rijk aan biologische 
actieve stoffen en innovatieve natuurlijke 
pigmenten die je huid doen stralen.

iNNOcENT BEAUTy-SET 
Een nieuw tijdperk van natuurlijke en zachte verzorging.

(1) Reinig de gezichtshuid grondig met de mini gezichts-
handschoen, (2) verwijder dode huidcellen en vuil met 
skin peeling (volledig natuurlijk zonder microplastic) en (3) 
breng vervolgens een 2 in 1 cleanser aan en laat je huid 
ademen. 

Op deze manier voorbereid absorbeert je huid de verzor-
ging beter en word je beloond met een gezonde, egale teint.

Art.-Nr. 6656
je bespAArt 

ruim 20% 

POTENTiAL STARS   
beperkt verkrijgbare producten 

op proef. Jij beslist door jouw 
aankoop mee of het product 
vast deel gaat uitmaken van  
het productassortiment van  

hara naturals! 
Tip

Onze haartul-
band is het ideale 
accessoire in de 
wellnesszone.

  inbegrepen in de set
 » spa bath & shower gel Art.-Nr.  6204 € 18,50
 » spa shampoo Art.-Nr.  6201 € 19,50
 » haartulband Art.-Nr.  5057 € 24,90

GOOD mORNiNG-SET 
voor de perfecte start van de dag. 

Bij een warme douche reinigt de bath & shower gel op milde  
wijze en laat het een gevoel van zuivere reinheid en een  
natuurlijke beschermende laag achter op de huid. 

De milde spa-shampoo versterkt je haar op een natuurlijke wijze 
en zorgt voor stralend glanzend en soepel haar. 

Om je haar te drogen, draai je het in onze haartulband van fijne 
microvezels en trakteer je jezelf op een heerlijk kopje thee. 

mAAR € 55,90 mAAR € 49,90Art.-Nr. 6655

Bespaar € 13,00Bespaar € 15,50



het Grote hAns rAAb  
GeconcentreerD  

verzorGinGsmiDDel- 

prijzenspel

Het is niet te geloven! We worden al  
50 en vieren dat samen met jou en een 

prijzenspel dat de moeite waard is!

We zijn in een vrijgevige bui en geven 
je met een lot bij elke aankoop van een 

Hans Raab geconcentreerd verzor-
gingsmiddel de kans om één van de 

meer dan 2.500 prijzen te winnen (o.a. 
een reis naar de vS, een strandvakan-
tie, een wellnessweekend, een van de 
vijf iPads en veel fantastische Ha-Ra-
producten) met een totale waarde  

van meer dan 50.000 euro. 
Veel succes!

voorwaarden voor deelname en code-invoer op 
www.ha-ra.com/vollpflegegewinnspiel

 iNcLUSiEF EEN 

REiS NAAR  

NEw yORk

PURE JUicE ALOË vERA 
Gezond en wel het nieuwe jaar in!

Reset je lichaam na de feestdagen met onze pure juice 
aloë vera. Het toverwoord is ontgiften. 

Bestaat voor 100% uit aloë vera van gecontroleerde  
biologische teelt. vrij van allergenen, zetmeel of water.  
Ondersteunt bij dagelijks gebruik het reinigingsproces  
van het lichaam en bevordert het gevoel van een  
natuurlijk welzijn.

❙  Proefpakket 
 Art.-Nr. 6402, 530ml, € 19,90

❙  kuur van 1 maand  (verpakking van 3) 
 Art.-Nr. 6402-3, 3x 530ml, € 56,90

❙   kuur van 2 maanden (verpakking van 6) 
 Art.-Nr. 6402-6, 6x 530ml, € 109,90



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 altijd plezier, informatie 
en nuttige tips, die het schoonmaken eenvoudiger 
maken. Gasten kunnen de producten uitproberen en 
zich door de super kwaliteit laten overtuigen.

Gastvrouw-/gastheergeschenk
Gastvrouwen van 1 t/m 12 januari 2020 van  
een Ha-Ra workshop ontvangen deze fles active  
spray 300 ml twv € 17,90 cadeau!

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

PLAN EEN  
WORkSHOP

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!


