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Geldig van 13 t/m 19 september 2021 

    al 30 jaar 
de trendsetter

alle prijzen zijn inclusief 21% btw. - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.  
Zolang de voorraad strekt. - De afbeeldingen kunnen afwijken van het product.



Slechts 2-3 druppels 

op 5 liter water, dat wil zeggen 

tot wel 7.000 schoonmaakemmers. 

Hiermee bespaar je per fles gecon-

centreerd verzorgingsmiddel ca. 

900 flessen standaard huishoude-

lijke schoonmaakmiddelen.

natuurlijke ingrediënten  

99 % biologisch  

afbreekbaar

ha-ra verZorGinGSmiDDel 
Deze topper mag natuurlijk niet ontbreken op ons 
feest. al meer dan 30 jaar het meest spaarzame en 
all-round schoonmaakproduct ter wereld. 

Ha-Ra Geconcentreerd verzorgingsmiddel 500 ml 
art.-nr. 0606 normaal € 16,50  

Maximaal 3 flessen per klant, nu per stuk voor € 13,50  

aGlaia WaShanD Groot 
De aglaia vezels danken hun uitzonderlijke reinigen-
de werking aan de miljoenen afgeronde vezeltop-
pen die de huid werkelijk poriëndiep reinigen. 

Aglaia washand groot  
art.-nr. 0701 van € 21,90  nu voor € 18,90  

PoetSDoeken Set 
Stuk voor stuk toppers van bewezen kwaliteit in trendy 
kleuren en uitvoeringen. met deze set heb je voor elke 
klus in huis de juiste doek in handen. Gemakkelijk,  
duurzaam en schoon.

Viva Ultra doek (12 cm. x 16 cm.), art.-nr. 0408, normaal € 13,40

Egel schrob doek (11,5 cm. x 16 cm.), art.-nr. 0424, normaal € 13,40

Star doek antraciet (38 cm. x 38 cm.), art.-nr. 0422Gr, normaal 20,90

Kristaldoek grijs (68 cm. x 48 cm.), art.-nr. 0427Gr, normaal € 19,40

Natura doek (22 cm. x 29 cm.), art.-nr. 0404, normaal € 14,50  

als set art.-nr. 0404vW21 van € 81,60 nu voor € 57,10

Biologisch

nieuwe 
producten

Vegan

Natuurlijk

TrendseTTermakkelijk

Duurzaam hiep, hiep ha-ra!
ha-ra is dit jaar 30 jaar in nederland. al 30 jaar de trendsetter  
als het gaat om duurzame kwaliteit en we blijven vernieuwen!  
Wij vieren dit met jullie! korting op enkele speciale artikelen.  

let‘s get this party started! 

De perfecte  

aanvulling op onze 

nieuwe naturals 

producten uit 

onze najaars  

flyer

€ 3,-
korting

€ 3,-
korting

30%korting



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 milieuver-
antwoord 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 13 t/m 19 september  
2021 een ha-ra (online) workshop  
organiseert, ontvang je van ons een  
speciale verrassing cadeau!

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 zijn inclusief 21% btw. - Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden. - Zolang de voorraad strekt. - De afbeeldingen 

kunnen afwijken van het product.

ha-ra zet zich ook in 2021 in 

voor Stichting opkikker. 

Doe met ons mee!

kijk voor meer informatie  

op www.opkikker.nl

KETEN VAN KRACHT

we hebben veel nieuwe producten in onze najaars flyer! vraag je adviseur om meer informatie.


