EEN GOED VERHAAL
knalweken 2021

Geldig van 11 t/m 31 januari 2021
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

Duurzaam & makkelijk
ha-ra vloervezels
Een vezel voor iedere schoonmaakklus en elk
oppervlak. Onze duurzame vloervezels werken
door hun unieke gepatenteerde samenstelling
met alleen water en een klein beetje van ons
verzorgingsmiddel. Dit betekent veel minder
belasting voor het millieu én je maakt je
vloeren in een handomdraai schoon!

20 %

krachtig, zuinig en
milieuvriendelijk

kortin

g

Alle 32,5 en 42,5 cm vezels 20% korting*
42 cm vloerexpresse met ERA steel
voor de prijs uit 2020 art.-nr. 0300

€ 84,50
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*Voor de EGEL geldt zolang de voorraad strekt
daar deze uit de collectie gaat.
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ha-ra saponella

KETEN VAN KRACHT

Tot wel 150 wasbeurten gekleurde of
witte was met een super schoon resultaat.
Saponella bevat geen optische witmakers,
bleekmiddelen of chloorverbindingen en
is daardoor niet schadelijk voor ons oppervlakte water. Hierdoor werken we mee
aan een betere toekomst. Bovendien is het
uitermate geschikt voor mensen met een
gevoelige huid of allergieën.

Geef een opkikker cadeau!
Koop een opkikker bij je adviseur of in onze
webshop en geef die aan iemand die wel een
opkikker kan gebruiken. Hiermee steunen
we samen Stichting Opkikker.
Kijk voor meer informatie op www.opkikker.nl

Saponella totaalwasmiddel 3 kg

art.-nr. 0676 van €33,20

Saponella color wasmiddel 3 kg
art.-nr. 0677 van €33,20

Ha-Ra waszak 68x50 cm
art.-Nr. 5092 van €24,90

nu €

29,90

nu €

29,90

nu €

19,90

Rescue roll-on
In deze tijden vol spanning en stress is het
belangrijk goed voor
jezelf te zorgen. Onze
rescue roll-on geeft
een heerlijk ontspannen en verlichtend
gevoel aan gespannen
en pijnlijke spieren.
Rescue roll-on 60ml
art.-nr. 6207
normaal € 22,40

nu

€ 19,00

Ha-Ra: een goed verhaal
Ha-Ra maakt al jaren duurzame schoonmaak- en verzorgingsproducten
van hoge kwaliteit. Het merk Ha-Ra is een begrip als het gaat om milieuverantwoord omgaan met de verzorging van jezelf en je omgeving. Zo maken
we de wereld stap voor stap beter voor onszelf en de generatie na ons.
Geef een (online) workshop en maak kennis met Ha-Ra. We laten je zien
wat je zelf kunt doen om jouw huis te veranderen in een veilige omgeving
waarin jij en je familie zorgeloos kunnen leven in harmonie met de natuur.
Wil jij het beste van het beste, het goede voorbeeld geven en een bijdrage
leveren aan een betere wereld? Join de Ha-Ra club. Vraag je adviseur om
meer informatie.
Gastvrouw-/gastheergeschenk
Als jij van 11 t/m 31 januari 2021 een Ha-Ra
(online) workshop organiseert, ontvang je
een waardebon van €50,- cadeau!
Vraag je adviseur om meer informatie.

Alle prijzen inclusief BTW - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
Zolang de voorraad strekt

De Ha-Ra adviseur staat voor je klaar
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