
PROMOTIES  mei / juni 2020
Geldig vanaf 1 mei t/m 30 juni 2020
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SAPONELLA WASSETS
Wordt het niet stilaan tijd om de kleerkast op te ruimen en afscheid te 
nemen van een aantal kledingstukken? Daarna zal de rest van je kleding blij 
zijn met een Saponella frisheidskick en meer ruimte in je kast.

Als je met een gefronst voorhoofd voor je wasmachine staat omdat je niet 
weet hoe je je favoriete jurk moet wassen, raak dan niet in paniek! Ter gele-
genheid van ons jubileum ontvang je onze “50 wastips”. Daarin delen wij 50 
jaar ervaring en geven je waardevolle tips voor de juiste voorbehandeling, 
het wassen, drogen en strijken.

In de set inbegrepen: 
Saponella wasset volwasmiddel      Art.-nr. 9390NL 
 » 1 x Saponella volwasmiddel 3kg. Art.-nr. 0676 € 33,20
 » 1 x boekje 50 jaar Ha-Ra – 50 wastips Art.-nr. 2500NL

Saponella wasset color        Art.-nr. 9391NL 
 » 1 x Saponella colorwasmiddel 3kg. Art.-nr. 0677 € 33,20
 » 1 x boekje 50 jaar Ha-Ra – 50 wastips Art.-nr. 2500NL

SLECHTS  € 33,20 

BOEKJE ALS GESCHENK

WASZAK
1 € van de verkoop van elke waszak gaat  
naar OCEANKIND zodat ook onze kinderen  
en de kinderen van onze kinderen dezelfde 
wondermooie blauwe planeet, waar we zo  
van houden, kunnen ervaren.

Art.-nr. 5092      € 24,90

PER STUK

PLUISJESHANDSCHOEN 
- van nu af aan vast in het assortiment -
Het maakt je volledig pluisvrij met zijn speciale 
stof. Zowel je kleding als je gestoffeerde meu-
belen worden op een zachte manier bevrijd van 
vervelende haartjes en pluisjes.

machinewas-
baar

tot 40°€ 13,90Art.-nr. 0477 

met een  
links-  

en rechtshan-
dige kant



CArNAUBA  
SPECIALE AANBIEDING
De voorjaarsschoonmaak is gedaan, nu komt 
de kuur: natuurlijke oppervlakken reinigen en 
beschermen. Laat je vloeren en vensterban-
ken met de zon concurreren!

Carnauba vloerverzorging, 500 ml          
Art.-nr. 0655           normaal € 20,50

TEGEN DE PROMOTIEPRIJS

€ 17,90

LIMITEd
EdITION

BBQ-SET
Na de lange winter kijken we allemaal uit naar de  
eerste barbecue in de tuin of op het balkon. Eerst wordt 
de barbecue met de Ultraschuim oven- en grill reiniger en 
het BBQ-doek startklaar gemaakt.  
Dan kan het bbq-plezier beginnen met de zout-grillsteen.  
De steen om vlees, vis of groenten vetvrij te grillen,  
geeft het barbecuevoedsel een unieke toets, kan  
meerdere malen worden gebruikt en is geschikt voor  
alle soorten van barbecues en ovens.  
Opmerking: 100% natuurlijk product

 » Ultraschuim oven- en grillreiniger, 400 ml  Art.-nr. 0620 € 17,60
 » BBQ-doek, 16,5 x 12 cm                             alleen beschikbaar als set 
 » Ha-Ra zout-grillsteen Art.-nr. 5094 € 15,90

SLECHTS € 34,50Art.-nr. 9394

TrENDy KLEUrEN DOEKENSETS
We maken het bont, vooral bij het poetsen!  
Pak de bekende Ha-Ra doeken, stofdoeken, 
Star- en Shiny-doeken in de trendy lentekleuren 
Plum, Watermelon, Lime, Sky en Blueberry!  
Je kunt ze individueel of als set bestellen tegen 
een voordeelprijs!

STOFdOEK   -   STAR-dOEK   -   SHINY-dOEK

EEN BESPArING 
vAN € 10 PEr SET!

5 VERSCHILLENDE SETS IN JE FAVORIETE KLEUR:
Voordeel: bij elke set bespaar je per doek 3 euro

Set Plum (zie boven)  Art.-nr. 9395P € 49,70
Star-doek, 38x38 cm,  Art.-nr. 0422GRP € 20,90
Shiny-doek, 56x40 cm,  Art.-nr. 0432P € 19,40
Stofdoek, 32x32 cm,  Art.-nr. 0433P  € 19,40

Set Watermelon Art.-nr. 9395W € 49,70
Star-doek, 38x38 cm,  Art.-nr. 0422GRW € 20,90
Shiny-doek, 56x40 cm,  Art.-nr. 0432W  € 19,40
Stofdoek, 32x32 cm,  Art.-nr. 0433FR  € 19,40

Set Lime Art.-nr. 9395L € 49,70 
Star-doek, 38x38 cm Art.-nr. 0422GRL € 20,90
Shiny-doek, 56x40 cm Art.-nr. 0432L € 19,40
Stofdoek, 32x32 cm Art.-nr. 0433K € 19,40

Set Sky Art.-nr. 9395S € 49,70 
Star-doek, 38x38 cm Art.-nr. 0422GRS € 20,90
Shiny-doek, 56x40 cm Art.-nr. 0432S € 19,40
Stofdoek, 32x32 cm Art.-nr. 0433T € 19,40

Set Blueberry Art.-nr. 9395B € 49,70
Star-doek, 38x38 cm Art.-nr. 0422GRB € 20,90
Shiny-doek, 56x40 cm Art.-nr. 0432B € 19,40
Stofdoek, 32x32 cm Art.-nr. 0433B € 19,40

limited

edition



In de set inbegrepen:
 » pure fresh deo, 75 ml Art.-nr.6219 € 14,20
 » thyme cream, 75 ml Art.-nr. 6302 € 20,80
 » fresh & active towel, 100 x 30 cm  Art.-nr. 0448  € 13,90

SPORT-ACTIEF-SET
Als de dagen langer worden, worden we ook automatisch 
weer actiever. We beginnen te sporten en zijn ons sterker 
bewust van ons lichaam. 

Samen met rozemarijnolie heeft de weldadige thyme cream 
een verwarmende werking en bevordert het de doorbloe-
ding, vooral bij spierpijn. De verkoelende fresh & active towel 
is een designhanddoek van microvezels. Hij koelt effectief en 
langdurig af en verfrist je bij warme temperaturen

Art.-nr. 6660

SLECHTS € 41,95

fresh & active towel  
vOOr DE HELfT vAN DE PrIJS

Ideaal bij  
het sporten,  

op kantoor of  
bij het werken  

in de tuin.

nieuw

In de set inbegrepen:
 » insectenspray, 125 ml  

Art.-nr. 6301, € 16,50
 » tea tree cream, 75 ml  

Art.-nr. 6303, € 20,80

In de set inbegrepen:
 » sun cream BF30, 150ml Art.-nr. 6300 € 24,00
 » strandbadlaken, 70 x 170 cm Art.-nr. 5037 € 38,50 
 » pure gel aloe vera, 200ml Art.-nr. 6019 € 24,90  

ZONAANBIDDERSSET 
Alles wat je nodig hebt voor een perfecte dag in de zon, is te vinden in deze set.

De pure gel aloë vera is een aanvulling op de set die bestaat uit zonnebrandcrème en  
een ultralichte Strandbadlaken en helpt je huid om te herstellen na het zonnen of om  
geïrriteerde plekken op een aangename manier af te koelen. De aloë vera 
is hierbij de absolute alleskunner en helpt je huid om te herstellen.

INSECTVRIJ-SET
Wie zonder vervelende insectenbeten van de lente wil genieten, kan niet 
zonder deze set! Met deze set verliezen de stekende beestjes meteen hun 
interesse in je ;-) 
Insectenspray: het natuurlijke alternatief voor de klassieke, insectenweren-
de middelen, verzorgt tegelijkertijd ook de huid. 
Tea tree cream is rustgevend, verzorgt de geïrriteerde huid en maakt ze 
zacht en soepel. Ook ideaal na het zonnebaden.

SLECHTS € 74,30

SLECHTS € 29,00
Art.-nr. 6640

Art.-nr. 6661

INSECT SPrAy ZUm 1/2 PrEISINSECTENSPrAy vOOr DE HELfT 
vAN DE PrIJS

JE BESPAArT 15%

INSECTvrIJ-SET



In de set inbegrepen:
 » handsoap lavender & citrus  Art.-nr.: 6220  € 15,90
 » handsoap honey & vanilla  Art.-nr.: 6221  € 15,90

HAND SOAP-SET 
De Ha-Ra handzepen in de trendy, bruine apothe-
kersfles geven aan je handen een betoverende en 
lang aanhoudende geur. Ze reinigen, verzorgen en 
laten een aangenaam gevoel na op de huid.

Opmerking: de zepen zijn ook afzonderlijk verkrijg-
baar. Alleen zolang de voorraad strekt!

AGLAIA LIP BALM 
“Lippen zijn de poort naar de ziel”, zoals een 
Chinees spreekwoord zegt. Een regelmatige 
verzorging van de lippen is daarom erg belang-
rijk en mag ook in de zomer zeker niet vergeten 
worden. Onze 100% veganistische lippenbalsem  
hoort daarom thuis in elke handtas of broekzak.

SLECHTS  € 29,90

SLECHTS  € 6,90

Art.-nr. 6647 

Art.-nr. 0722

INSECT SPrAy ZUm 1/2 PrEIS

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

nieuw

NIEuW + 

gELIMITEERd 

limited
edition

SPA FOOT CREAM 
Het wordt warmer en ook onze voeten verlangen naar 
luchtige sandaaltjes en op blote voeten lopen. Na de lange 
winter met dikke sokken en nauwe schoenen verlangen je 
voeten naar een liefdevolle verzorging met onze natuur-
lijke voetverzorgingscrème. Die crème voedt de huid met 
shea butter en maakt hem zacht en soepel. Bovendien 
houdt deze de voeten aangenaam fris dankzij de munt die 
erin zit.

€ 19,90Art.-Nr. 6222

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

50 jaar Ha-Ra = 
prijzen met een totale  

waarde van

50.000 EuR

HET GrOTE  

geconcentreerd  
verzorgingsmiddel  

prijzenspel



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 (online)workshop betekent altijd plezier,  
informatie en nuttige tips, die het schoonmaken echt  
leuker en gemakkelijker maken. Gasten/deelnemers kunnen de  
producten uitproberen en zich door de super kwaliteit laten overtuigen.

Doe ook eens  
een (onLIne)  
WORKSHOP

Boek nu 

je Ha-Ra 

(online) workshop 

en verzeker je van

 je gastvrouw 

cadeau!

De gastvrouw/organisator die van 
1 mei t/m 30 juni 2020 een Ha-Ra 
(online) workshop organiseert, 
ontvangt deze splinternieuwe 
Fresh & Active Towel cadeau!

nieuw


