Alle prijzen zijn inclusief btw.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden, zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen kunnen afwijken van het product.

Zomer, Zon...

P R O M OT IES juli en augustus 2021

Geldig van 1 juli t/m 3 september 12.00 uur 2021

STOFSET
Zomer Active Set
Tijdens de zomer moet het schoonmaken snel gaan,
je brengt je tijd liever buiten in de frisse lucht door dan
binnen.
»»Als je snel wil schoonmaken, is deze set voor jou! Passend
bij de zomer, met fruitige speciale granaatappelgeur.
360° active spray met granaatappelgeur art.-nr. 0608G
300 ml		
€ 18,50
»»Zeer fijne en elastische hoogwaardige microvezel voor een
streeploos en tot hoogglans gepolijst oppervlak. Geschikt
om te drogen, reinigen en polijsten.
Ha-Ra Shiny in speciale kleur Pomegranate
art.-nr. 0432PG
limited edition, 56 x 40 cm 		
€ 19,50

In de set: art.-nr. 9466
SLECHTS

€ 31,90

in plaats van

€ 38,00

Door de zon valt het stof meer op, je ziet het
overal liggen! Maar wie wil er nu tijd verspillen
aan afstoffen wanneer het zonnetje schijnt?
Met de stofset is het afstoffen zo gebeurd.
»» Voor kleinere oppervlakken neem
je de stofdoek.
Stofdoek art.-nr. 0433T
32 x 32 cm
€ 19,50
»» Voor grote oppervlakken neem je
de handschoen.
Handschoen droog art.-nr. 0403
23 x 15 cm
€ 29,80

In de set: art.-nr. 9413
BESPAAR
16 %

SLECHTS

€ 37,50

in plaats van

BESPAAR
24 %

€ 49,30

»» Onze lerbalsem van zuivere bijenwas en lanoline voedt, verzorgt
en impregneert glad leer in één
handeling.
LeerBalsem art.-nr. 0658
100 ml		
€ 12,90
»» De beste vriend van de leerbalsem is de Ha-Ra leer-/multidoek met een blauw-gemêleerde
kant om te reinigen en een witte
kant om na te polijsten.
Leer-/Multidoek
art.-nr. 0420
16 x 8 cm
€ 7,50
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In de set: art.-nr. 0657
SLECHTS

€ 14,90

in plaats van

€ 20,40*

*normale setprijs
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Breng een frisse, zomerse sinaasappel-grapefruitgeur in je
badkamer! Met deze set wordt je badkamer geurig schoon.
»» Badkamerreiniger met natuurlijk actief schuim op basis van
groene grondstoffen. Barstensvol kracht bestrijdt hij al het
vuil in de badkamer en laat hij zijn populaire fruitig-frisse
sinaasappel-grapefruitgeur achter.
Badkamerreiniger, art.-nr. 0617
1 l		
€ 18,10
Lege spray flacon Badkamerreiniger art.-nr. 0618
500 ml		
€ 4,90
»» Stardoek, onze topseller is een allrounder onder de doeken
doordat hij zowel een enorme reinigende kracht als een hoge
water-absorptie bezit. Daarbij droogt hij zonder strepen.
Star antraciet art.-nr. 0422GR
38 x 38 cm
€ 20,90

SNELLE vaat SET
In de set: art.-nr. 9465A

Een kleine vaat heb je met deze set in een
handomdraai afgewassen.

SLECHTS

»» Ons superconcentraat: misschien wel het meest
spaarzame reinigingsmiddel ter wereld met een
enorm vetoplossend vermogen.
Hans Raab Verzorgingsmiddel, art.-nr. 0606
500 ml		
€ 16,50
»» De hygiënische doek bij uitstek bij hardnekkig vuil.
Blijft vrij van ziektekiemen dankzij de duurzame
antibacteriële nano-zilverafwerking.
Afwasdoek Wit/Grijs art.-nr. 0431GR		
16 x 11,5 cm
€ 10,50
»» Door de honingraatstructuur is onze Kristaldoek niet alleen
te gebruiken als theedoek maar vooral ook voor spiegels
en ramen. Hij droogt absoluut zonder strepen en kan zowel
droog als nat gebruikt worden.
Kristaldoek Midnight Blue art.-nr. 0427MB
of
Kristaldoek Green Dawn art.-nr. 0427GD
limited edition, 67 x 50 cm per stuk € 19,40

In de set (Midnight Blue): art.-nr. 9463MB
In de set (Green Dawn): art.-nr. 9463GD
SLECHTS

€ 35,90

in plaats van

€ 46,40

Afwasdoek
Gratis

€ 35,90

in plaats van

Onze sterke kracht
in de keuken
Ha-Ra Krachtpatser
art.-nr. 5077
€ 7,50

Nu
ook los
verkrijgbaar!

€ 43,90

Met
it
u
fr ig-frisse
sinaasappel
grapefruitgeur

BESPAAR
18 %

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 mensen met een gevoelige huid.
Saponella totaalwasmiddel art.-nr. 0676
en/of
Saponella color wasmiddel art.-nr. 0677
3 kg		
per stuk € 33,20

De perfecte aanvulling
Ha-Ra Saponella box
art.-nr. 5075
de grootte van de box is aangepast voor
een zak van 3 kg Saponella wasmiddel.
Met twee praktische sisal lussen in
verschillende kleuren.
€ 21,90

»» Bacteriën en zweetgeur zijn kansloos doordat de zilverionen de
vorming van de bacteriën en ziektekiemen verhinderen bij al 30°C.
Heel eenvoudig in de wastrommel bij het wasgoed doen.
Hygiënezak art.-nr. 0670
7,5 x 9 cm
€ 29,90

In de set „Wit“: art.-nr. 9455

(Saponella totaalwasmiddel + Hygiënezbuidel)

In de set „Color“: art.-nr. 9456

(Saponella color wasmiddel + Hygiënebuidel)

SLECHTS

€ 55,10

in plaats van

€ 63,10

Je bespaart
€8

In de set „Maxi“: art.-nr. 9457

Wij handelen duurzaam

Klimaat

(Saponella totaal- & color wasmiddel+ Hygiënebuidel)

SLECHTS

€ 84,50

in plaats van

€ 96,40

Je bespaart
bijna € 12

neutraal !

Onze nieuwe hygiënebuidel
Voorkomt onaangename geuren • zorgt voor
hygiënische reinheid en frisheid • natuurlijk,
duurzaam effect • bespaar tot 50 % energie lange wascycli met hoge temperaturen zijn niet
langer nodig • geschikt voor alle textiel

Effectief
tot 160
wasbeurten

Sunshine Set
Zonaanbidders opgelet!
Deze set is speciaal voor jullie
»»Met een gerust hart volop van de zon
genieten? Onze zonnecrème is vrij van
chemische conserveringsmiddelen èn
allergene geuren. De crème ruikt heerlijk
fris naar meloen waar zowel klein als groot
weg van zijn! SPF 30.
sun cream art.-nr. 6300
150 ml
€ 25,80

Aloë Vera
gel uit
de
gecontroleer
e
ch
is
biolog
teelt

Cooling set
Een kleine verfrissende pauze? Maak van de
gelegenheid gebruik en geniet van deze set!
»» De verkoelende fresh & active towel is een handdoek uit microvezel met een prachtig design.
Deze handdoek zorgt voor de nodige verfrissing
bij warme temperaturen aangezien hij je
effectief en langdurig afkoelt.
fresh & active towel art.-nr. 0448
limited edition, 100 x 30 cm
€ 13,90

»»Onze Pure Aloë Vera gel werkt koelend
en verzacht bij zonnebrand.
pure gel aloë vera art.-nr. 6019
200 ml € 26,40

nu nog voordeliger

In de set: art.-nr. 6602
SLECHTS

€ 39,30

in plaats van

sun cream
½ PRIJS

€ 52,20

Klaar voor de zon? Het
enige wat nog ontbreekt is
de perfecte handdoek!
Stranddhanddoek
art.-nr. 5037
170 x 70 cm
€ 27,90 in plaats van € 38,50

Insect free Set

Onbeperkt
herbruikbaar

»»Onze skin care spray is het perfecte
huidverzorgingsproduct bij warmere
temperaturen. De spray kan snel worden
aangebracht en dankzij zijn lichte textuur trekt
hij snel in.
Tip: Bewaar de skin care spray in de koelkast
voor een nog verfrissender effect.
skin care spray art.-nr. 6211
100 ml € 16,50

In de set: art.-nr. 6603
SLECHTS

€ 25,40

in plaats van

BESPAAR
€ 5,00

€ 30,40

Droom je van een insectenvrije zomer?
Onze citronella kaars is de oplossing!
»»Deze kaars met etherische oliën van citronella en
een sublieme fruitgeur verjaagt vervelende
muggen. De kaars bevat natuurlijke koolzaadwas
en bevat geen paraffine of stearine. De kaars zit in
een prachtige terracotta pot.
scented candle „Citronella" art.-nr. 5116
€ 14,90

FRISSE VOETEN SET
Werkt
ook tegen
teken!

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

»»Onze insect spray beschermt je op een
natuurlijke wijze tegen vervelende muggen.
insect spray art.-nr. 6301
125 ml		

SLECHTS

€ 25,90

in plaats van

€ 32,50

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

€ 17,60

In de set: art.-nr. 6605
BESPAAR
20 %

Geef je vermoeide voeten een frisheidskick
met het verkwikkend voetenbad en wrijf ze
daarna in met de verzorgende voetencrème.

Gemaakt
in Duitsland

In de set: art.-nr. 6683
SLECHTS

€ 31,80

in plaats van

€ 37,40

BESPAAR
Meer dan € 5,00

limited
edition

Aglaia set

Clear Skin Set

Trakteer jouw lichaam op een holistische
reiniging en verzorging met de kracht van
Ayurveda.

Dankzij deze set hoef je jouw gezicht niet
meer onder een dikke laag make-up te
verbergen. Laat je gezuiverde huid ademen
aan de frisse zomerlucht en genieten van
het zonnetje.

»»Onze aglaia drc face & body wash is een zachte
reiniging voor zowel gezicht als lichaam en kan
ook worden gebruikt om je haar te wassen.
aglaia face & body wash art.-nr. 0727
200 ml		
€ 13,50
»» Onze aglaia drc face & body lotion verleidt met
zijn stimulerende citrusgeur en de zijdezachte
textuur. Zonnebloemolie en shea butter voeden
ook de droge huid met fluweelzachte soepelheid die de hele dag blijft.
aglaia face & body lotion art.-nr. 0714
150 ml		
€ 17,90
»»Onze Backy maakt je rug schoon.
De innovatieve microvezel rugspons reinigt
en peelt moeilijk bereikbare plaatsen.
Backy art.-nr. 0704
€ 33,50

»» Ons reinigende 4 in 1 mask met groene klei
reinigt je poriën door de verontreiniging in je
huid magnetisch aan te trekken.
4 in 1 mask art.-nr. 6022
100 ml		
€ 29,90
»» De natuurlijke antibacteriële en helende
werking van de tea tree-olie bestrijdt
puistjes en ontstekingen.
tea tree cream art.-nr. 6303
75 ml		
€ 22,40

In de set: art.-nr. 6601
SLECHTS

€ 44,50

in plaats van

€ 52,30

BESPAAR
15%

In de set: art.-nr. 6604
SLECHTS

€ 45,40

in plaats van

€ 64,90

bespaar
30%

Easy Dry Set
Bij warme temperaturen vraagt je haar meer
verzorging. Verzorg je haar zonder het te
beschadigen met deze set.
»» Voor sterk, gezond en glanzend haar.
spa shampoo art.-nr. 6201
200 ml		
€ 19,50
»»De haartulband absorbeert vocht snel uit het
haar en blijft daarbij zeer licht zonder zwaar aan
te voelen.
Haartulband art.-nr. 5057
		
€ 24,90

In de set: art.-nr. 6642
SLECHTS

€ 34,65

in plaats van

€ 44,40

spa shampoo
½ prijs

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
contact op met je adviseur.

Gastvrouw-/gastheergeschenk
Ben je Gastvrouw/organisator van een
HaRa (online) workshop van 1 juli t/m
3 september 2021 12.00 uur dan krijg je
onze fantastische leerbalsem +
multidoek twv € 20,40 cadeau!

Vraag je adviseur om meer informatie

Daarnaast ku
n jij je
bij een works
hop omzet
vanaf €150,nog
verzekeren va
n mooie
Ha-Ra cadeau
s

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

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

