
PROMOTIES  maart / april 2020
Geldig van 1 maart t/m 30 april 2020
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Met de groeten  
van het voorjaar!



Laat de
LenTe

maar komen!

Tweede 

vooraad
fles 

cadeau

LEDERVERZORGINGSSET
Ook je schoenen en lederen meubels kunnen niet  
om de lenteschoonmaak heen. na de donkere, koude  
maanden schreeuwt het leer letterlijk om verzorging!  
Met de lederverzorgingsset geef je je leder  
een schoonheidsbehandeling.

De gratis miniset helpt je om ook onderweg steeds  
te schitteren met perfect verzorgde schoenen.

 
Inbegrepen in de set:

 »  Leerbalsem  Art. -nr.  0658 € 12,60

 »  Leer/multidoek Art. -nr.  0420 €   7,50

 » Lederverzorgingsset mini als geschenk

DE ‘LENTEFRIS’-SET
De winter laat vooral buiten zijn sporen na - van tuinmeubelen tot venster - 
banken en muren. Dit alles kan je met deze set uit hun diepe slaap halen.

Harafamily hygiënereiniger voor allerlei soorten organische vervuiling. 
Groener wordt het niet: gladde buitenoppervlakken vol met mos kunnen met  
de Stardoek Outdoor in combinatie met de robuuste Outdoor handschoen  
voor ruwere oppervlakken effectief te lijf worden gegaan.

Inbegrepen in de set:
 » Family hygiënereiniger sproeiflacon 500 ml (leeg) Art.-nr. 0627  €   4,90 
 » Family hygiënereiniger 1 l voorraadfles Art.-nr. 0616  € 22,90
 » Outdoor handschoen  Art.-nr. 0418  € 24,50
 » Stardoek Outdoor  Art.-nr. 0422O € 20,90

MET EEN SCHOON TERRAS METEEN HET BARBECUESEIZOEN  
OPENEN? OVEN- EN GRILLLREINIGER  Art.-nr. 0620, € 17,60 

Art.-nr. 9299
SLechTS

 € 20,10

Art.-nr. 9297
SLechTS

 € 73,20

TWEEDE VOORRAADFLES CADEAU

LEDERVERZORGINGSSET MINI CADEAU

cadeau



24 x 27 cm

DE ‘FRIS-GEPOLIJST’-SET
Ook je houten en plastic meubels hebben een  
opfris-    beurt nodig tijdens de lenteschoonmaak.

Dat gaat heel gemakkelijk met de verzorgingsbalsem voor meubels 
die met zijn zachte formule van hoogwaardige oliën en bijenwas je 
meubels zacht laat glanzen en kleine krasjes laat verdwijnen.

In combinatie met de nieuwe Natura Pure (100% biologisch katoen), 
genaaid in ons productiebedrijf in het Saarland, kan je alle houten 
meubels in een handomdraai oppoetsen. 

Inbegrepen in de set:

 » natura Pure  Art. -nr.  0443  € 14,50
 »  Meubelverzorgingsbalsem  Art. -nr.  0637 € 17,90

DE ‘GLANS-EN-GLORIA’-SET
Laat de lentezon door uw pas gepoetste ramen schijnen!

Raamreiniger Vario: Ramen schoonmaken ging nog nooit zo  
snel - Vario zodat je elke hoek flexibel bereikt

Je kunt altijd vertrouwen op de Stardoek, streeploze, schone ramen  
zijn een fluitje van een cent voor de ster onder de doeken.
hoeveel kracht er in één druppel kan zitten, laat het  
Hans Raab verzorgingsmiddel zien bij zijn duizend-en-één  
toepassingsmogelijkheden. Probeer het zelf maar eens! 
Inbegrepen in de set:
 » Raamreiniger Vario 32cm Art.-nr. 0114 € 64,00
 » Stardoek blauw Art.-nr. 0422B € 20,90
 » Geconcentreerd verzorgingsmiddel Art.-nr. 0606 € 15,60

of

 » Raamreiniger Vario rose 32cm Art.-nr. 0114R € 64,00
 » Stardoek antraciet rose Art.-nr. 0422GRR € 20,90
 » Geconcentreerd verzorgingsmiddel Art.-nr. 0606 € 15,60

DE OPTIMALE AANVULLING VOOR EENVOUDIG  
EN PERFECT DOSEREN: DE ROLLFIX LEEG Art.-nr. 0694, € 6,90

Art.-nr. 9295
SLechTS  € 32,40

MEEdOEN EN wINNEN!
www.ha-ra.de/vollpflegegewinnspiel

blauw Art.-Nr. 9382

SLechTS
 € 84,90

TWEEDE DOEK CADEAU

VERZORGINGSMIDDEL CADEAU

 » Volledig biologisch 
afbreekbaar en 
composteerbaar

 » Genaaid in ons pro-
ductiebedrijf in het 
Saarland

 » geschikt voor alle 
oppervlakken 

rose Art.-Nr. 9386

50 jaar ha-Ra = prijzen met  
een totale waarde van

€ 50.000

HET GROTE  

geconcenTreerd  
verzorgingsmiddel  

prijzenspel



De ′GeURenD WASGOeD ′-SeT
Ook onze garderobe krijgt een seizoensgebonden update.  
na de lange winterslaap kan je zomerkleding best een  
beetje frisheid verdragen. De geurzakjes met lavendel  
zorgen ervoor dat na het wassen ook alles in de kast lekker  
geparfumeerd blijft en de motten geen zin hebben in je kleren.

Bij aankoop van een set bestaande uit Saponella color wasmiddel  
en Saponella totaalwasmiddel ontvang je twee zakjes lavendel ter  
waarde van € 9,80 en bespaar je €5 extra.

 » De ‘Geurend wasgoed’ Set Duo: 1 Saponella color wasmiddel  
+ 1 Saponella totaalwasmiddel + 2 lavendel geurzakken  
Art.-nr. 9387   €61,40

 » De ‘Geurend wasgoed’ Set totaalwasmiddel:  
1 Saponella totaalwasmiddel + 1 lavendel geurzak  
Art.-nr. 9388  €33,20

 » De `Geurend wasgoed´ Set color: 1 Saponella color + 1 lavendel geurzak 
Art.-nr. 9389    €33,20

Genaaid in  

ons productie- 

bedrijf in het  

Saarland

LAVenDeL  
GeURZAk TeR 
WAARDe VAn 

€4,90 PeR STUk 
cADeAU

De ′WeLL PRePAReD ′-SeT
De eerste warme zonnestralen, de eerste avonden  
in het park, de eerste barbecues in de tuin. het is  
belangrijk om goed voorbereid te zijn en je vanaf het 
begin perfect te beschermen. De zomer is er sneller  
dan je denkt. Denk daarom vooruit en bereid je goed 
voor op het warme seizoen om zonnebrand en  
insectenbeten te voorkomen. 

In de set inbegrepen
 » insectenspray Art.-nr.  6301      € 16,50

 » sun cream Art.-nr.  6300  € 24,00

De ′LIGhT & BeAUTIFUL SkIn ′-SeT
Als de temperaturen weer stijgen, heeft onze  
huid veel vocht nodig, maar tegelijkertijd ook lichte 
texturen die niet vettig maken en de poriën  
niet sluiten.

Zowel de 24h active cream als de oogcrème met  
zijn lichte texturen zijn ideaal voor de dagelijkse 
verzorgingsrituelen ‚s morgens en ‚s avonds in de 
overgangsperiode in maart en april.

In de set inbegrepen
 » 24h active cream, 50 ml Art.-nr.  6016 € 42,00 

 » eye cream, 50 ml Art.-nr.  6015  € 36,90

Art.-nr. 6657 SLechTS   € 32,25

INSECTENSPRAY VOOR DE HELFT  
VAN DE PRIJS

Art.-nr. 6658 SLechTS   € 68,90

€ 10,00 BESPAREN

K L A A R  V O O R  D E  Z O M E R



SeT VAn TWee STUkS  
LIPPen BALSeM

Praktische set van 2 stuks  
van de nieuwkomer nu  
tegen een voordeelprijs

In de set inbegrepen
 » 2x aglaia lippen balsem, 4,6 g  

Art.-nr. 0722,  
6,90 € per stuk

AGLAIA LIPPen BALSeM 
Lippen zijn de poort naar de ziel, zoals een chinees spreek-
woord zegt. een regelmatige verzorging van de  
lippen is daarom erg belangrijk en dient zowel in de win ter 
als in de zomer op de eerste plaats te komen. Onze  
100 % veganistische lippenbalsem hoort dus thuis in elke 
handtas of broekzak.

Waardevolle oliën zoals jojoba-olie, olijfolie en duindoornbes-
sen pulpolie van gecontroleerde biologische teelt en verzor-
gende vitamine E als natuurlijke antioxidant in combinatie 
met een speciaal ontwikkeld ayurveda-complex met actie-
ve bestanddelen maakt van de lippenbalsem de redder van 
je lippen. het zorgt voor een lang aanhoudende vochtigheid 
en laat een fluweelzacht gevoel achter. Met de fruitige citroen-
geur van de aglaia-serie worden je lippen een kusmagneet.

AYURVeDA cLeAn & cARe – SeT
Maak je lichaam lentemooi met ayurvedische krachtgevers  
voor lichaam en ziel.

Alle aglaia drc -producten hebben de verkwikkende, frisse citrusgeur  
en het ayurvedische kruidencomplex gemeen - dit laatste voedt de  
huid en geeft haar een wonderbaarlijke, fluweelachtige soepelheid.

In de set inbegrepen
 » aglaia lippen balsem, 4,6g  Art.-nr.  0722 €  6,90

 » aglaia face & body wash, 200ml  Art.-nr.  0727 € 12,50

 » aglaia face & body lotion, 150ml  Art.-nr.  0714 € 16,90

SLechTS  € 29,40

LIPPEN BALSEM CADEAU

nieuw

nU TeR InTRODUcTIe   € 13,00

PER SET VAN 2 STUK

Art.-nr. 9298
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wORK- 
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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 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 echt leuker maken. 
Gasten kunnen de producten uitproberen en zich door 
de super kwaliteit laten overtuigen.

Boek nu je 

Ha-Ra workshop en 

verzeker je van je 

gastvrouw cadeau!

De gastvrouw die van 1 maart t/m 30 
april 2020 een ha-Ra workshop orga-
niseert, ontvangt deze splinternieuwe 
Natura Pure cadeau!


