
go green weken 2022
Geldig van 17 januari t/m 6 februari 2022 

een 
groene 
STArT

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW – Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.



€ 5,-
korTing

NATUURLIJK DE BESTE

            STichTinG opkikker
ha-ra zet zich ook in 2022 in voor Stichting 
opkikker. een gedeelte van de opbrengst 
van geselecteerde artikelen gaat naar 
Stichting opkikker.

kijk voor meer informatie op www.opkikker.nl

KETEN VAN KRACHT

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! voor hardnekkig 
vuil kun je ook onze harafamily hygiëne-
reiniger gebruiken.

€ 5,- korting op alle vloervezels  
uit ons assortiment*

vul je voorrAAD AAn 
ha-ra producten die je nooit genoeg kan 
hebben als aanvulling op onze acties van  
januari en februari. Stuk voor stuk duur-
zame toppers tegen een voordelige prijs. 

vul nu voordelig jouw voorraad aan en 
geniet van het gemak en plezier dat deze 
producten je bij het schoonmaken geven. 

BIO WC Power Reiniger set
Bio WC Reiniger Concentraat navulfles 1000 ml art.-nr. 0652  
Bio WC Reiniger sproeiflacon (leeg) art.-nr. 0653  
set art.-nr. 0683 normaal € 38,40  nu € 34,55
Star doek antraciet 40x40 cm 

art.-nr. 0422Gr van € 21,50  nu € 19,00
Badkamerreiniger navulfles 1000 ml  
art.-nr. 0617 van € 19,60  nu € 16,90
Harafamily hygiënereiniger navulfles  1000 ml  
art.-nr. 0616 van € 24,90 nu € 21,50

gROen & duuRzaam
vOORdeel

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

 » aglaia face & body 
wash art.-nr. 0727 
200 ml € 13,90

 » aglaia face & body 
lotion art.-nr. 0714 
150 ml € 18,40

art.-nr. 0727A22
normaal € 32,30

nu slechts € 27,50

Nieuw in het vaste assortiment 10 %  korting



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

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

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 

Word gastheer/gastvrouw van 17 januari t/m  
6 februari en ontvang een waardebon  
van € 50 die je kunt inleveren op jouw  
(online) workshop.* 

vraag je adviseur om meer informatie


