
Promoties  mei / juni 2021
Geldig vanaf 1 mei t/m 30 juni 2021 

Feeling green 
De Zomer komt eraan!

Al
le

 p
ri

jz
en

 z
ijn

 in
cl

us
ie

f b
tw

.
W

ijz
ig

in
ge

n 
en

 d
ru

kf
ou

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

, z
ol

an
g 

de
 v

oo
rr

aa
d 

st
re

kt
. D

e 
af

be
el

di
ng

en
 k

un
ne

n 
af

w
ijk

en
 v

an
 h

et
 p

ro
du

ct
.



De  

milieuvriendelijke 

opvolger van de 

keukenrol

BBQ-Set   
Na de lange winter kijken we allemaal uit naar de 
eerste barbecue in de tuin.

 » Onze oven- en grillreiniger is een geurloos ultra- 
schuim, extra vetoplossend en zeer zuinig in gebruik.   
Zo gemakkelijk kan het zijn! 
Ultraschuim oven- en grillreiniger art.-nr. 0620 
400 ml   € 17,90

 » De perfecte aanvulling: limited edition BBQ-doek met 
Scrub-schrobvezel en Viva-vezel om af te vegen. 
BBQ-doek art.-nr. 0437   
16,5 x 12 cm  € 13,90 

 » Onze insect spray beschermt je op een  
natuurlijke manier tegen vervelende muggen. 
insect spray art.-nr. 6301   
125 ml   € 17,60

aBSorBereND trIo
Loopt er iets fout tijdens de barbecue of 
wordt er gemorst, met het absorberend  
trio zit je veilig.

 » 100 % natuurproduct
 » biologisch afbreekbaar en composteerbaar
 » gigantische zuigkracht en spoelt veel beter 
uit dan conventionele microvezel of  
katoenen doeken

 » duurzaam, herbruikbaar & wasbaar  
Natura Dry art.-nr. 0442 
27 x 24 cm per stuk € 13,60

Voor het schoonmaken van onder andere 
tuinmeubelen:  
verwijdert betrouwbaar alle soorten organi-
sche vervuiling en groene aanslag buiten.

Set Harafamily hygiënereiniger 
art.-nr. 0628 
sproeiflacon (leeg) & voorraadfles (1 l) 
€ 26,90

De perfecte aanvulling

Met  

natuurlijke  

citronella  
olie

Limited  

editionje BeSpaart  
19 %

DerDe Doek 
caDeaU

SlechtS € 39,90 SlechtS € 27,20

In de set: art.-nr. 9453 In de set (Set van 3): art.-nr. 0442S

in plaats van € 49,40 in plaats van € 40,80



eaSy cLeaN-Set   
als je snel wil schoonmaken,  
is dit dé set voor jou!

 » het wonderwapen voor het snelle werk. 
Sprayen, afnemen, klaar. 
360˚ active spray art.-nr. 0608 
300 ml   € 18,50

 » Better safe than sorry! het beste houd je altijd 
een fles achter de hand. 
360˚ active spray voorraadfles art.-nr. 0609 
1 l   € 21,60

 » Door de honingraatstructuur is onze kristaldoek 
niet enkel te gebruiken als theedoek maar vooral 
ook voor spiegels en ramen. hij droogt absoluut 
zonder strepen. Zowel licht vochtig (in combina-
tie met de active spray) als nat te gebruiken. 
kristaldoek Midnight Blue art.-nr. 0427MB 
of 
kristaldoek Green Dawn art.-nr. 0427GD 
limited edition, 67 x 50 cm  per stuk € 19,40

je BeSpaart  
€ 10

SlechtS € 49,50

In de set (Green Dawn): art.-nr. 9454GD
In de set (Midnight Blue): art.-nr. 9454MB

in plaats van € 59,50

NIeUw  

 kristaldoek in de  

trendkleuren van 

het seizoen

Wij werken duurzaam

klimaat 
neutraal !



Met de hand 

vervaardigd in ons 

productiebedrijf in 

Saarland

HyGIëNIScHe waSSet
wIt, coLor, MaxI
Boost je zomerse was vol frisheid en garandeer  
tegelijkertijd een hygiënische reinheid.

 » Ons ecologisch hoogwaardig wasmiddel op basis van  
natuurlijke zepen is ideaal voor mensen met allergieën  
en een gevoelige huid. 
Saponella totaalwasmiddel art.-nr. 0676  
en/of 
Saponella color wasmiddel art.-nr. 0677 
3 kg  per € 33,20

 » Bacteriën en zweetgeuren zijn kansloos doordat de 
zilverionen de vorming van de bacteriën en ziektekiemen 
verhindert al bij 30°c.  heel eenvoudig in de wastrommel 
bij het wasgoed doen. 
Hygiënebuidel art.-nr. 0670 
7,5 x 9 cm  € 29,90

(Saponella totaalwasmiddel + Hygiënebuidel)

(Saponella color wasmiddel + Hygiënebuidel)

(Saponella totaal- & color wasmiddel+ Hygiënebuidel)

Onze nieuwe hygiënebuidel 
Voorkomt onaangename geuren • zorgt voor 
extra hygiënische reinheid en frisheid • natuur-
lijk, duurzaam effect  • bespaar tot 50% water 
energie - lange wascycli met hoge temperaturen 
zijn niet langer nodig • geschikt voor alle textiel • 
heel fijn bij zwaarder vervuild wasgoed, zoals b.v.  
sport- en werkkleding

je BeSpaart  
€ 8

je BeSpaart 
ruim 12%

SlechtS € 55,10

SlechtS € 84,50

In de set 'color': art.-nr. 9456

In de set 'wit': art.-nr. 9455

In de set 'Maxi': art.-nr. 9457

in plaats van € 63,10

in plaats van € 96,40

LIMIteD 

eDItIoN
op=op

proDUct VaN  
De MaaND

Met de egelhandschoen heb je  
elke klus zo onder controle.

 » De blauwe eGel-zijde maakt diep- 
gelegen vuil eenvoudig los, de witte  
PUR-zijde houdt het vuil vast.  
egelhandschoen 
art.-nr. 0425 
NU € 22,90 in plaats van € 29,80

Ha-ra box voor wasmiddel   
art.-nr. 5075 
de grootte van de wasbox is speciaal 
voor een zak van 3kg Saponella wasmid-
del, inclusief twee praktische sisal lussen 
in verschillende kleuren voor de color - 
én totaalwasmiddel. 
€ 21,90

De perfecte aanvulling



actIVe-Set 
wanneer de dagen langer én warmer worden, worden we automatisch actiever. we zijn vaker 
buiten actief, sporten meer en zijn ons daardoor meer bewust van ons lichaam en welzijn.

freSH & actIVe toweL 
Voor De HaLVe prIjS

BeacH feeLING-Set
Breng het beachgevoel thuis, in de tuin,  
op je balkon of neem ’m gewoonweg mee op reis.

 » Met zonnefactor 30 en vrij van chemische conser-
veringsmiddelen en allergene geuren, kan je met 
onze sun cream naar eer en geweten van de zon 
genieten. De crème ruikt heerlijk fris naar meloen 
en maakt daardoor klein en groot enthousiast.  
sun cream art.-nr. 6300 
150 ml   € 25,80

 » De ultralichte en mega absorberende XXl  
strandhanddoek past in de kleinste tas. 
Strandhanddoek art.-nr. 5037 
170 x 70 cm  € 38,50

 » Super handig om mee te nemen op vakantie en  
op het strand. 
naturals toilettasje art.-nr.1465 
   € 4,95

je BeSpaart 
ruim 20%

skin care spray  
art.-nr. 6211
100 ml  
€ 16,50

SlechtS € 53,50 

In de set: art.-nr. 6687

in plaats van € 69,25
SlechtS € 29,35

In de set: art.-nr. 6686

in plaats van € 36,30

 » Unieke kruidensamenstelling met 
direct warm-koud-effect zorgt voor 
pijnverlichting en ontspanning.
rescue roll-on  
art.-nr. 6207 
60 ml          € 22,40

 » De verkoelende fresh & active towel is een hand- 
doek uit microvezel met een prachtig design.  
Deze langwerpige en soepele handdoek zorgt voor 
een heerlijke verkoeling bij warmere temperaturen, 
aangezien de doek écht effectief en langdurig afkoelt, 
ook tijdens het sporten. 
fresh & active towel  
art.-nr. 0448 
limited edition,  
100 x 30 cm  
€ 13,90

SlechtS € 39,90
In de set: art.-nr. 5019S

in plaats van € 49,40

Gemakkelijk  

en veilig  

om mee te  

nemen.

De perfecte aanvulling

De optimale  

after-sunverzor-

ging voor het hele 

lichaam

carry BottLe +  
Ha-ra BeScHerMHoeS 

 » De duurzame, glazen drinkfles voor allerlei 
soorten dranken, of dat nu op kantoor, 
tijdens het sporten of onderweg is, is niet 
alleen goed voor het milieu, de luxe fles ziet 
er ook nog eens geweldig uit. 
 
carry bottle art.-nr. 5019 
0,7 l   € 37,50

 Ha-ra beschermhoes  
 art.-nr. 5078 
 limited edition  € 11,90



tHyMe creaM
Bij verkoudheid en hooikoorts zou je altijd 
thyme cream bij de hand moeten hebben.  
Deze frisse kruidengeur is super aangenaam, 
zelfs bij warme temperaturen.   
tip: over een vochtig kompres verdelen en  
armen, benen en nek ermee verkoelen. 
thyme cream art.-nr. 6302 
per 75 ml  € 22,40

cLeaN & BooSt-Set
Deze set is speciaal ontwikkeld voor de zomer-
huid, welke extra reiniging en hydratatie kan 
gebruiken. Voorkomt rimpelvorming door de zon!

 » Onze 2 in 1 cleanser combineert reinigings-
melk en toner in één product. hij verwijdert op 
betrouwbare wijze vuil en make-up resten en 
verheldert en verkwikt de huid. 
2 in 1 cleanser art.-nr. 6017 
125 ml  € 24,00

 » Ons diepgaand werkend serum is een intense 
vochtinbrenger voor je huid. het sterk gecon-
centreerde tweevoudige hyaluronzuur bindt het 
vocht in de huid, vult ze van binnenuit aan en 
laat ze daardoor onmiddellijk gladder en strakker 
aanvoelen. 
youth activating serum art.-nr. 6018 
30 ml  € 58,90

frISSeVoeteNSet
Geef je vermoeide voeten een 
verfrissende opkikker met een 
verkwikkend voetenbad. een paar 
druppels aroma essence in het 
water en wrijf de voeten daarna 
in met de verzorgende en heerlijk 
ruikende voetencreme.

SlechtS € 29,90

SlechtS € 31,80
SlechtS € 70,50

In de set (set van 2): art.-nr. 6302S

In de set: art.-nr. 6683
In de set: art.-nr. 6688

in plaats van € 44,80

in plaats van € 37,40
in plaats van € 82,90

24 h active cream   
art.-nr. 6016 
Met onze 24h active cream behoud je het vochtgehal-
te van je huid en bescherm je deze op betrouwbare 
wijze tegen invloeden van buitenaf. Dankzij de lichte 
textuur trekt de crème snel in, zonder te glimmen.  
De perfecte verzorging voor de zomer.
50 ml € 42,00

je BeSpaart 
15%

 je BeSpaart 
15%

 je BeSpaart 
33%

aroma foot bath essence  
art.-nr. 6225 
limited edition  
30 ml 
€ 17,50

spa foot cream  
art.-nr. 6222 
100 ml € 19,90

NIeUw  

in de reeks

Bijpassend



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 

gastvrouw-/gastheergeschenk

Ben je Gastvrouw/organisator van 1 mei t/m 
30 juni 2021 dan krijg je onze fantastische 
Fresh & active towel ter waarde van  
€ 13,90 cadeau!
(zolang de voorraad strekt)

vraag je adviseur om meer informatie.

Geef ook eens een  

online
WorksHoP!

In de ochtend, middag of avond, bij jou thuis of heel 
comfortabel online: een Ha-Ra (online)workshop 
betekent altijd plezier, informatie en nuttige tips die 
het schoonmaken echt leuker en makkelijker maken. 
Gasten/deelnemers kunnen de producten uitproberen 
en zich door de super kwaliteit laten overtuigen. 

Als je er meer over wilt weten, neem dan direct  
contact op met je adviseur.

Boek nu 
je Ha-Ra (online) workshop en verzeker je van je gastvrouw cadeau!

Daarnaast kun jij je bij een workshop omzet  vanaf €150,-  nog  verzekeren van mooie  Ha-ra cadeaus


