
Acties  januari / februari 2022
Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2022 
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Onze Blue multi-pasta laat bijna alle me-
talen en stenen oppervlakken glanzen. 
Reinigt, polijst en conserveert in één 
handeling.

Gebruik: Voor het reinigen en 
polijsten van bestek, sieraden, ar-
maturen, enz. van roestvrij staal, 
chroom, aluminium, goud, 
zilver, messing, koper en tin. 
Daarnaast ook wastafels, tegels 
enz. keramiek en email, keramische 
kookplaten en douchebakken van glas en 
acryl, witte sportschoenen, rolluiken, kunst-
stof kozijnen, tuinmeubelen enz.

In de set:

» Blue multi-pasta 200 ml

 art.-nr. 0659 € 20,80

» Blue doek 
 art.-nr. 0421 € 8,20

Bij aankoop van een Ha-Ra Original set tegen de promo-
tieprijs uit deze flyer, krijgt je een krachtpatser gratis! 

Onze krachtpatser is je sterke 
partner voor het openen van 
schroefdoppen en potten met 
conserven. Door zijn wateraf-
stotende eigenschappen kan 
hij ook uitstekend gebruikt wor-
den als stijlvolle onderzetter en 
door zijn hittebestendigheid is 
hij geschikt om warme ovenscho-
tels uit de oven te halen.

PROduct van  
de maand 

Ha-Ra  
KRacHtPatSeR 

ExPrEss-sEt 
»  Vloerexpresse set met houder (42 cm) en 

standaard steel , art.-nr. 0300, € 76,80

» ErA Emmer met pers, art.-nr. 0271s, € 64,90

» ErA pershulp, art.-nr. 0282, € 10,90

» scrubby, € 10,50

» Vloervezel Nano Gold-sOFt 42 cm 
 art.-nr.. 0269, € 45,50 
 of
» Vloervezel Nano Gold-PUr 42 cm 
 art.-nr. 0209, € 45,50

set met Nano Gold PUr: art.-nr. 9444GP 
set met Nano Gold sOFt: art.-nr. 9444Gs

 € 178,90

attentie alle vloerexpresse fans:  
er is een geweldige nieuwe set  

voor jou incl. emmer met pers en  
pershulp, vloervezel en onze 

nieuwe Scrubby.

Ook geschikt als 
onderzetter 

perfect om warme 
ovenschotels uit de 
oven te nemen 

vaatwasmachine-
bestendig 

op basis van 
natuurlijke 
ingrediënten

Veganistisch

art.-nr. 9446

SlecHtS € 25,50
in plaats van € 29,00

in plaats van € 208,60

limited  
edition



hA-rA ErA  
systeem Basic
 » ErA Vloerwissser, art.-nr. 0279, €64,50
 » ErA telescopische steel, art.-nr. 0278, € 43,50
 » ErA Emmer met pers, art.-nr. 0271s, € 64,90
 » scrubby, € 10,50
 » Vloervezel Nano Gold-sOFt 38 cm 

art.-nr. 0286, € 43,90  
of

 » Vloervezel Nano Gold-PUr 38 cm 
art.-nr. 0285, € 43,90

set met Nano Gold PUr: art.-nr. 9442GP 
set met Nano Gold sOFt: art.-nr. 9442Gs

 € 199,00

scrubby
» perfect voor hardnekkig vuil en   
 vlekken op de vloer

»  de scrub vezel lost vuil met  
gemak op

» rug blijft recht, handen  
 blijven droog 

» plaats gewoon de lus op de  
 telescopische steel en laat hem 
 maar beneden glijden - de  
 vloerwisser en Scrubby blijven   
 vrienden voor het leven

Opmerking: Controleer eerst even 
op een niet zichtbare plaats..

hA-rA ErA  
systeem Premium
 » ErA Vloerwissser, art.-nr. 0279, € 64,50
 » ErA telescopische steel, art.-nr. 0278, € 43,50
 » ErA Emmer met pers, art.-nr. 0271s, € 64,90
 » ErA Chassis , art.-nr. 0274s, € 44,50
 » ErA Emmer 6 l, art.-nr. 0273, € 23,50
 » ErA Lekbak, art.-nr. 0275, € 10,90
 » ErA Clips (2 stuks), art.-nr. 0276s, € 5,50
 » scrubby, € 10,50
 » Vloervezel Nano Gold-sOFt 38 cm 

art.-nr. 0286, € 43,90 
of

 » Vloervezel Nano Gold-PUr 38 cm 
art.-nr. 0285, € 43,90

set met Nano Gold PUr: art.-nr. 9443GP 
set met Nano Gold sOFt: art.-nr. 9443Gs

 € 293,50

 » 100 % made in Germany

 »  Gepatenteerd voor 4 patenten

 » Tot 50 m2 reinigingscapaciteit  
 per keer 

 » 360° rotatie van de vloerwisser  
 mogelijk 

 » Stevige aluminium bodemplaat  
	 voor	efficiënt	reinigen	zonder		
 inspanning

 » Traploze verstelling van de  
 telescoopsteel tot 1,72 m

 » Contactloos uitpersen van de  
 vezels door gepatenteerd  
 bevestigingssysteem

 » Emmer met gecentreerde  
 pers - geen morsen of omvallenin plaats van € 227,30 in plaats van € 311,70

limited  
edition limited  

edition
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Slechts € 55,60 in plaats van € 61,80

eaSy clean-Set
Star antraciet – Onze Star-doeken zijn de allrounders onder de doeken. Ze zijn 
geschikt voor het reinigen van bijna alle oppervlakken en hebben een uitstekende 
reinigende kracht, een hoge waterabsorptie en drogen zonder strepen.

Hans Raab verzorgingsmiddel – Hoeveel kracht er in één druppel kan zitten, laat het 
Hans Raab verzorgingsmiddel zien bij zijn duizend-en-één toepassingsmogelijkheden. 
Ons geconcentreerd verzorgingsmiddel is biologisch afbreekbaar en waarschijnlijk het 
meest voordelige reinigingsmiddel ter wereld. 

eRa emmer 6 l –	Geselecteerde	industriële	kunststoffen,	100%	made	in	Germany,	
garanderen een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Optimaal afgestemd op de 
omvang van de Ha-Ra raamreiniger (tot 32 cm), optimale breedte zodat de emmer op 
vensterbanken kan worden neergezet tijdens het ramenlappen. 

In de set:

» Star antraciet
 art.-nr. 0422Gr € 21,50

» Hans Raab verzorgingsmiddel  
 art.-nr. 0600 € 19,50

» eRa emmer 6 l
 art.-nr. 0273 € 23,50

Wat ons verzor-
gingsmiddel kan 
doen: 

 » Vensters

 » Vloeren

 » Oppervlakken

 » Kleding

 » Serviesgoed

 » Vlekken

 » Snijbloemen

 » bladluizen

 » en nog veel meer

Beproefde kwaliteit: 
TÜV Rheinland LGA 
bevestigt: onze 
microvezeldoeken 
Star zijn geschikt 
voor gebruik op 
hoogglans opper-
vlakken.

 kan zowel droog als  
nat worden gebruikt

art.-nr. 9445

SlecHtS € 54,80
in plaats van € 64,50

KRIStaldOeK-tRIO
Onze Kristaldoek kan dankzij de honingraatstructuur zeer goed water  
opnemen en is daarom ideaal voor streeploos drogen, bijv. voor spiegels,  
vitrines, douchecabines of vaatwerk. 

Kristaldoek-trio - classic, art.-nr. 9447
1x Kristaldoek Ecru (0427W),  
1x Kristaldoek Antraciet (0427Gr), 
1x Kristaldoek Blauw (0427),  per stuk € 20,60

Kristaldoek-trio – Fashion, art.-nr. 9448
1x Kristaldoek Green Dawn (0427GD),
1x Kristaldoek Antraciet (0427Gr), 
1x Kristaldoek Midnight Blue (0427MB),   per stuk € 20,60

Kristaldoek-trio - ecru art.-nr. 9483W
3x Kristaldoek Ecru, per stuk € 20,60

Kristaldoek-trio - antraciet, art.-nr. 9483GR
3x Kristaldoek Anthraciet,  per stuk € 20,60

Kristaldoek-trio – Green dawn, art.-nr. 9483Gd 
3x Kristaldoek Green Dawn, per stuk € 20,60

Kristaldoek-trio – midnight Blue, art.-nr. 9483mB 
3x Kristaldoek Midnight Blue, per stuk € 20,60

Kristaldoek-trio - Blauw, art.-nr. 9483B, 
3x Kristaldoek Blauw, per stuk € 20,60

limited  
edition

limited  
edition



3 x

6 x

PuRe JuIce alOË veRa
Gezond en monter het nieuwe jaar in! Reset je  
lichaam na de feestdagen met onze pure juice 
aloë vera. Het toverwoord is ontgiften. 

 » aloë vera van gecontroleerde  
biologische teelt 

 » 99,5 % pure Aloë Vera 

 » grondstoffen	die	met	de	hand	wor-
den geoogst en vers worden verwerkt 

 » klaar voor gebruik

» 3x pure juice aloë vera  per 530 ml

 art.-nr. 6402-3 

» 6x pure juice aloë vera   per 530 ml

 art.-nr. 6402-6 

KuuR VAn 1 maand

KuuR VAn 2 maanden

Met de kracht van  
de natuur 

HealtH-Set 
thyme cream – Eindelijk weer diep ademhalen! Onze 
thyme cream verlicht verkoudheidsverschijnselen 
zoals hoest en klachten aan de luchtwegen. Het heeft 
een	versterkend	en	verwarmend	effect	op	koude	win-
terdagen. Gewoon op de borst en rug aanbrengen en 
genieten! 

rescue roll-on – Ontspan je spieren met onze rescue 
roll-on. De verkoelende formule is ideaal bij spier- en 
gewrichtsklachten. Het is ook uiterst heilzaam bij 
hoofdpijn, breng de roll-on dan aan op de slapen. 

In de set:

» thyme cream 75 ml

 art.-nr. 6302  € 22,60
» rescue roll-on 60 ml

 art.-nr. 6207  € 22,80

SKIn PROtect-Set
sos cream – Onze SOS Cream voedt en hydrateert de bijzonder droge huid met  
karitéboter en arganolie. Het heeft een antioxiderende werking en beschermt tegen 
de koude winterlucht.

lippen balsem – Onze veganistische aglaia lippen balsem biedt de perfecte ver-
zorging om je lippen zacht en soepel te houden. De zachte citrusgeur tovert een 
glimlach op je gezicht. 

In de set:

» sos cream 50 ml

 art.-nr. 6007  € 36,90
» 2 x aglaia lippen balsem  per 4,6 g

 art.-nr. 0722                      per stuk € 9,50

1 lIPPen BalSem 
GRatIS 

zelf ontwikkeld ayurvedacomplex met fruitige  
citroengeur

aloë vera van  gecontroleerde  biologische teelt

SlecHtS € 101,50

SlecHtS € 52,50

in plaats van € 115,90

in plaats van € 59,90

art.-nr. 6616

SlecHtS € 46,40
in plaats van € 55,90

art.-nr. 6615

SlecHtS € 39,90
in plaats van € 45,40



eSSentIalS Hand caRe-Set
hand cream– Met kostbare olie van wilde rozen en natuurlijke extracten van  
olijf en lavendel is de hand cream de optimale verzorging voor ruwe, schrale en 
beschadigde handen. OP=OP

essentials soap bar– De milde zeep voor gezicht, lichaam en handen.  
Alle	geurstoffen	zijn	allergeenvrij	en	van	natuurlijke	oorsprong.

wellbeing soap bar – Met een geur van verse tuinkruiden, essentiële oliën van 
rozemarijn, salie en litsea, inspireert deze zeep voor lichaam en handen.

In de set:

» spa hand cream 50 ml

 art.-nr. 6205  € 19,00
» essentials soap bar 100 g

 art.-nr. 6229  € 14,90
» wellbeing soap bar 100 g

 art.-nr. 6230  € 14,90

aGlaIa Hand caRe-Set  
aglaia hand balm  – Onze aglaia drc hand balm is een ayurvedische handverzor-
gingscrème speciaal voor droge en schrale handen. Shea butter en zonnebloemolie 
beschermen de huid tegen uitdroging en bevorderen de natuurlijke beschermende 
barrière. Het door onszelf ontwikkelde ayurvedacomplex helpt de huid te regenere-
ren en te versterken. Het wordt snel geabsorbeerd en heeft een fruitige citroengeur. 

aglaia soap bar  – De fruitige citrusgeur en de natuurlijke essentiële oliën van 
citroengras en jeneverbes maken deze lichaams – en handzeep tot een bijzondere 
ervaring. 

wellbeing soap bar – Met een geur van verse tuinkruiden, essentiële oliën van 
rozemarijn, salie en litsea, inspireert deze zeep voor lichaam en handen.

In de set:

» aglaia drc ayurveda hand balm   50 ml

 art.-nr. 0729 € 15,90
» aglaia soap bar 100 g

 art.-nr. 6231  € 14,90
» wellbeing soap bar 100 g

 art.-nr. 6230  € 14,90

zelf ontwikkeld ayurvedacomplex en met de fruitige citroengeur

Met kostbare 

 olie van wilde  

rozen & biologisch 

gecertificeerd

art.-nr. 6619

art.-nr. 6618

SlecHtS € 42,90

SlecHtS € 41,50

in plaats van € 48,80

in plaats van € 45,70

limited  
edition

limited  
edition



* Voorwaarden: 5 bestellingen en tenminste € 300,00 verkoop.

Geef ook eens een  

online
workshop!

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

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 

Word gastheer/gastvrouw van 1 januari t/m 6 februari 
dan ontvang je een waardebon van € 50 die je kunt 
inleveren op jouw (online) workshop.*  
Ben je van 7 t/m 28 februari 2022 gastheer/gast-
vrouw dan krijg je onze blue pasta set (artnr 9446)  
ter waarde van € 28,70 cadeau,* 

Vraag je adviseur om meer informatie

Daarnaast kan jij je bij  een workshopverkoop vanaf  € 300,-  vanaf 7 februari  nog verzekeren van  mooie ha-ra cadeaus

Alle prijzen inclusief BtW - Wijzigingen en drukfouten  
voorbehouden • Zolang de voorraad strekt  
Voor alle limited producten geldt OP=OP!


