
HERFSTACTIES 2022
Geldig van 8 september tm 30 november 2022

 
MAgISCHE HERFSTTIjd  

Een cadeauzakje  
bij elke hara  
naturals set 

CADEAU !
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limitEDEDitiOn

anthrazit

Binnendeurmat eco premium
de mat is uiterst absorberend en reinigend dankzij de  
unieke vezelborstelstructuur. De flexibele rugbekleding met fijne  
antislip-noppen maakt hem ook super slipvast en toch licht.

De robuuste en duurzame deurmat is gemaakt van 36% gerecycled vezelmateriaal,  
de rugbekleding van TPE is het milieuvriendelijke alternatief voor PVC.

Omdat er geen weekmakers in de mat zitten, is hij geschikt voor alle vloeren en kan hij ook 
worden gebruikt op vloeren met vloerverwarming.  

» 40 x 60 cm
 art.-nr. 9237 € 64,90

» 65 x 90 cm
 art.-nr. 9239 € 89,90

» 80 x 120 cm
 art.-nr. 9241 € 155,60

» 200 x 90 cm
 art.-nr. 9243 € 194,90 

» andere formaten
  op aanvraag

» 40 x 60 cm
 art.-nr. 9238 € 64,90

» 65 x 90 cm
 art.-nr. 9240 € 89,90

» 80 x 120 cm
 art.-nr. 9242 € 155,60

» 200 x 90 cm
 art.-nr. 9244 € 194,90 

» andere formaten
  op aanvraag

beige antraciet

SPEciAlE  fOrmAtEn OP  AAnVrAAG

incLuSieF Bij aankoop van een deurmat: 
leerbalsem + leer-/multidoek ter waarde van € 22,70
art.-nr. 0657  
 
Onze leerbalsem voedt, verzorgt en impregneert glad leer in één 
handeling. ideaal voor schoenen, jassen, meubels, autostoelen  
en nog veel meer.

!

N I E u w 

art.-nr. 9236

€ 49,90 € 61,80

doekenSet “Winter FruitS“
Zodat je het komende winter thuis lekker schoon en gezellig hebt, zijn onze Star-, 
Shiny- en stofdoek er nu in een set. Passend bij het seizoen in de winterkleuren oranje, 
pruimpaars en wijnrood.

Star-doek “Grape“– 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.

Shiny doek “orange“ – Zeer fijne en elastische hoogwaardige microvezel voor een streeploos 
en tot hoogglans gepolijst oppervlak. Geschikt om te drogen, reinigen en polijsten.

Stofdoek “plum“ – De speciale microvezeldoek trekt op magische wijze haar, stof en kruimels 
aan en houdt die vast. 

» Star-doek Grape   
 art.-nr. 0422GrG € 21,50

» Shiny doek orange
 art.-nr. 0432Or € 20,50 

» Stofdoek plum
 art.-nr. 0433P € 19,80

alle doeken zijn ook afzonderlijk 

verkrijgbaar !

met de hand 
gemaakt in onze 

Saarlandse 
productie 



ramenLap pLuS-Set in de trendkLeur Lime 
Gun jezelf een upgrade voor je era-systeem en je bent in een oogwenk al aan het ramen 
lappen. nu in de coole trendkleur lime.

raamreiniger standaard in speciale kleur ∙ limited edition – Ramen lappen wordt kinderspel: 
maakt tot maximaal 30 m2 raamoppervlak in één keer schoon zonder nieuw water te nemen. 

Emmer 6 l met draagband in speciale kleur ∙ limited edition – Als aanvulling op het chassis 
van je ERA-systeem – perfect afgestemd op onze raamreiniger. Door zijn praktische vorm past 
de emmer op elke vensterbank.

clips – Met behulp van de beide clips kun je je raamreiniger gemakkelijk in de emmer hangen.

Star-doek in speciale kleur ∙ limited edition – Onze Star-doeken zijn de allrounders onder de 
doeken. Ze zijn geschikt voor het reinigen van bijna alle oppervlakken en hebben een uitsteken-
de reinigende kracht, een hoge waterabsorptie en drogen zonder strepen. niet los verkrijgbaar. 

» Raamreiniger standaard, 19 cm 
 art.-nr. 0100l € 40,50

» Raamreiniger standaard, 32 cm 
 art.-nr. 0110l € 54,50

» Raamreiniger standaard, 38 cm 
 art.-nr. 0111l € 63,80

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

» ERA clips, (2 stuks)

 art.-nr. 0276S € 5,50

» Star-doek in speciale kleur ”Lime“ 

 art.-nr. 0422GrK € 21,50

ramenlap Plus-Set lime 

ramenlap Plus-Set lime 

ramenlap Plus-Set lime  

met Raamreiniger standaard 19 cm 

met Raamreiniger standaard 32 cm 

met Raamreiniger standaard 38 cm 

art.-nr. 9248

art.-nr. 9246

art.-nr. 9249

€ 89,20 € 105,00

€ 99,10 € 114,30

€ 77,30 € 91,00

NIET LOS VERKRIJG-BAAR



N I E u w 
machinereiniGer
Onze natuurlijke machinereiniger met oppervlakteactieve stoffen uit duurzame 
grondstoffen en natuurlijk melkzuur reinigt hygiënisch in de diepte, verwijdert  
hardnekkig vuil en onaangename geurtjes en laat een natuurlijke, frisse geur achter.   
Dankzij de doeltreffende bescherming tegen corrosie is het zeer zacht voor materialen 
en is het bijzonder geschikt voor het reinigen van wasmachines en vaatwassers. 

Krachtig, productief, voor   

een leven in harmonie met de natuur 

• Veganistisch 

• Vrij van kleur- en conserveringsmiddelen  

• Vrij van ingrediënten op basis van minerale oliën en microplastics  

 

» Machinereiniger, 1 l

 art.-nr. 0678 € 28,50

 

1 Resten uit de afvoerzeven  
 verwijderen. 

2 100 ml Ha-Ra machinereiniger  
 rechtstreeks in de vaatwasser gieten. 

3 De vaatwasser zonder vaat en spoel- 
 middel op het hoofdprogramma op  
 55-65° C zonder voorwas starten.

1 Resten uit het pluizenfilter  
 verwijderen. 

2 200 ml Ha-Ra machinereiniger  
 rechtstreeks in de trommel gieten. 

3 De wasmachine zonder  
 wasgoed en wasmiddel starten in  
 het kook-/kleurprogramma op 60° C  
 zonder voorwas. 

Toepassing  
in de vaatwasser

Toepassing  
in de wasmachine

Voor 5 – 10  

toepassingen! 

met de fruitige,  
frisse geur van  

 passievrucht en 
kumquat 

N I E u w 



vaatWaSpoeder-pLuS-Set
ondanks de vaatwasser ontkom je er soms niet aan om de vaat voor te behandelen.  
daarom bevat onze vaatwaspoeder-plus-set een kopersponsje voor de  
moeiteloze verwijdering van hardnekkige vuilresten.

Ons innovatieve vaatwaspoeder is zo zuinig en toch zo krachtig – tot wel 200 keer  
de afwas doen.

Biologisch spoelglansmiddel voor stralende, streeploze glans op serviesgoed,  
glazen en bestek.

Natuurlijk, zeer zuiver regenereerzout met extra grove korrels voor een maximaal rendement.

De antibacteriële koperspons is ideaal voor hardnekkige vuilresten en kleverige vlekken.  
De spons is zeer duurzaam en mag in de vaatwasser.

» Vaatwaspoeder, 2 kg 
 art.-nr. 0638 € 26,90

» Glansspoelmiddel, 500 ml   
 art.-nr. 0640 € 7,90

» Speciaal regenereerzout, 1 kg

 art.-nr. 0641 € 5,00

» kopersponsje (set van 2) 

 art.-nr. 5119S € 9,90

art.-nr. 9471

 » Lange levensduur 

 » antibacterieel 

 » vaatwasser- 
 bestendig 

» art.-nr. 0635, € 11,90

paSSend hierBij

nostalgisch blik – De op-
timale bewaarmogelijkheid 
voor ons vaatwaspoeder, in 
retrolook.

€ 42,50 € 49,70

Vlekkenpoeder, 1 kg, art.-nr. 0651, € 17,90

ecologische samenstelling op basis 
van duurbare grondstoffen

95% natuurlijke ingrediënten

Veganistisch recept

Vrij van microplastics

vLekkenpoeder
onze krachtige universele vlekoplosser met zuurStoF bleekmiddel 
en multi-enzymensysteem voor de witte en bonte was verwijdert 
bijna alle huishoudelijke vlekken en maakt grauw geworden was 

weer wit. Dankzij zijn anti pilling effectt is hij uiterst zacht voor de 
vezels en werkt hij al bij 30 °C. Vrij van geur- en kleurstoffen en 

derhalve ook geschikt voor mensen met allergieën.

N I E u w 

Geschikt als  
waskrachtversterker,  

inweek- en  
voorwasmiddel.

Saponella color wasmiddel 
0677, 3kg 

Saponella totaalwasmiddel 
0676, 3kg

€ 33,90  

paSSend hierBij

optimaal voor bijna alle 
soorten huishoudelijke 

vlekken

zetmeel- & suiker- 
houdende vlekken
» spaghetti
» aardappelen
» chocolade

Levensmiddel- &  
sausvlekken
» tomatensaus
» ijs
» saladedressing

Fruit- & drankvlekken
» rode wijn
»	 koffie
» jam

Bloed- en eiwitvlekken
» bloed
» vlees
» ei

... en veel meer.



Bake & Store-Set
In onze met de handgenaaide 100% linnen broodzak blijft je brood 
vers en knapperig. Linnen is ideaal voor het bewaren van brood. 
Het regelt de vochtbalans en beschermt je brood tegen hitte en 
bacteriën. 
tip: Neem de zak mee als je naar de bakker gaat: dat scheelt 
papier en afval.

» Ultraschuim oven- en grillreiniger, 500 ml 
 art.-nr. 0620 € 19,40

» Linnen broodzak   
 art.-nr. 5012 € 21,90

art.-nr. 9245

Wie houdt er niet van de geur van versgebakken brood! Maar voor 
het bakken, is het eerst de beurt aan de oven. Met onze geurarme, 
superefficiënte oven- en grillreiniger met lang werkend actief 
schuim is je oven snel grondig schoon.

Ook dit jaar is er weer, onder het motto “Winkelen en 
goed doen tegelijk“, een fantastisch Footprints of Love® 
charity product: de ha-ra broodzak van linnen.

Met een deel van de verkoopopbrengst steunen we Stichting 
Opkikker.

In Nederland zijn de levens van ruim 250.000 gezinnen op zijn 
kop gezet door de ziekte van een kind. Ieder jaar komen hier 10.000 gezinnen bij. Ziekte van 
een kind heeft enorm veel impact op het kind zelf, de ouders, broers en zussen en de mensen 
daaromheen. In zo’n situatie kun je als gezin alle kracht gebruiken, kracht die er soms sim-
pelweg niet (meer) is. Precies waar Stichting Opkikker bij helpt. Het zieke kind, ouders, broers 
en zussen, Stichting Opkikker is er voor hen allemaal. Stichting 
Opkikker neemt ze mee naar een wereld waar de ziekte even géén 
hoofdrol speelt: een unieke Opkikkerwereld. Een wereld waarin he-
mel en aarde bewogen wordt om de mooiste dromen te realiseren. 

Door een linnen broodzak van Footprints of Love® te kopen 
kan je niet alleen je brood vers houden, maar steun je ook 
Stichting opkikker.

Ga voor meer informatie over Stichting Opkikker naar www.opkikker.nl

wINKELEN VOOR HET gOEdE 
dOEL

€ 34,50 € 41,30

met de hand 
gemaakt in onze 

Saarlandse 
productie 

inclusief

€ 1,-
voor Stichting 

Opkikker



POtEntiAl StAr

tooth GeL aLoe & GinGer 
Onze natuurlijke tandpasta zonder fluoride zorgt voor hygiënische zuiverheid en bescher-
ming. het reinigt grondig maar zacht en laat een langdurig gevoel van reinheid achter. 
De verzachtende, antibacteriële en ontstekingsremmende ingrediënten zorgen voor een 
gezonde mond.

Bevat aloë vera en gember – Aloë vera heeft een verzachtende en vochtinbrengende werking 
op het mondslijmvlies, gember werkt kalmerend en ontstekingsremmend.

» tooth gel aloe & ginger, 100 ml

 art.-nr. 6236  € 17,90

FreSh morninG-Set 
Start de dag met een brede glimlach!

tooth gel aloe & ginger – Onze natuurlijke tandpasta zonder fluoride reinigt grondig en  
geeft je een langdurig gevoel van reinheid in de hele mond. 

bath & shower gel – Milde plantaardige tensiden bevrijden de huid van vuil zonder haar te  
irriteren. Natuurlijke oliën en rozemarijn hebben een revitaliserende werking en behouden het  
vochtgehalte van de huid.

deo roll-on – Natuurlijke deodorantbescherming met antibacteriële actieve bestanddelen,  
zonder aluminium en alcohol. Met verzachtende aloë vera en goudsbloem. Ook geschikt  
voor de gevoelige huid.  

GoLden hour-Set 
de mooiste minuten van de dag zijn van jou!

golden milk ∙ limited edition – De ayurvedische trendy 
drank als praktisch kruidenmengsel voor een snelle en 
eenvoudige bereiding.  

aglaia drc hand balm – De optimale verzorging voor 
droge handen en gespleten nagels. 

lip balm – Onze veganistische aglaia lip balm biedt de 
perfecte verzorging om je lippen zacht en soepel te 
houden.

» tooth gel aloe & ginger, 100 ml

 art.-nr. 6236  € 17,90
» bath & shower gel, 250 ml

 art.-nr. 6204  € 18,90
» deo roll-on, 75 ml

 art.-nr. 6209  € 15,00 

» golden milk, 80 g

 art.-nr. 0730  € 12,50
» hand balm, 50 ml

 art.-nr. 0729  € 15,90
» lip balm, 4,6 g

 art.-nr. 0722  €   9,50   

€ 32,60

art.-nr. 6643

art.-nr. 6645

€ 37,90

N I E u w N I E u w 

€ 46,50 € 51,80



recovery-Set  
Het wordt langzaam koeler, het weer wordt ruwer. 
maak het je thuis gemakkelijk en bevorder je gezond-
heid met een uniek wellnessritueel.

oil bath melts eucalyptus ∙ limited edition – De badolie 
in vaste vorm smelt in je warme badwater en ontvouwt 
zijn weldadige werking. De rijke verzorging verwent je 
gestreste huid en het mengsel van essentiële oliën met 
eucalyptus, tijm en lavendel werkt kalmerend en bevrij-
dend. 

thyme cream – Onze thyme cream om aan te brengen 
op de borst en de rug heeft een aangenaam verwarmend 
effect en is verzachtend en bevrijdend voor de luchtwe-
gen. Ideaal voor het griepseizoen.

 100% natuurlijk 

 Met ingrediënten van  
 gecontroleerde biologische teelt 

 Vrij van synthetische kleurstoffen  
 en conserveringsmiddelen 

 Veganistisch

 100% plastic vrij 

 Handgemaakt in Duitsland

€ 49,90

art.-nr. 6646

€ 55,50

» Oil bath melts Eucalyptus, 130 g 

 art.-nr. 6235 € 32,90
» thyme cream, 75 ml 

 art.-nr. 6302 € 22,60 

5 stuks – voor 

maximaal  

10 toepas- 

singen

» CBD 10% Cosmetische mondolie, 10 ml 

 art.-nr. 6408 € 59,90

CBD 10% COSMEtiSCHE MOnDOLiE  

 Cosmetische mondolie 

 Op basis van biologische hennepolie  
 en MCT-olie van hoge kwaliteit

 Met 1000 mg CBD per 10 ml -  
 3,6 mg CBD per druppel

 Getest in het laboratorium 

 Met natuurlijk volspectrum  
 hennep-aroma-extract 

 Beste kwaliteit uit Duitsland 

N I E u w N I E u w 



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

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

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

ShavinG Set  
De biologische shaving soap zorgt voor 
een zachte en schone scheerbeurt van 
het gezicht en lichaam. 

De after shave balm kalmeert en revita-
liseert de huid na het scheren. Een echte 
energiekick.

tip: Ook geschikt voor de dagelijkse 
gezichtsverzorging. 

Beide producten zijn geschikt voor 
alle huidtypes en voor zowel mannen 
als vrouwen.

» essentials soap bar, 100 g

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

 art.-nr. 6230  € 14,90
» aglaia soap bar, 100 g

 art.-nr. 6231  € 14,90
» magnetische zeephouder
    € 12,90  

» shaving soap, 70 g

 art.-nr. 6228 € 21,30
» after shave balm, 100 ml

 art.-nr. 6226  € 32,10
» magnetische zeephouder
   € 12,90  

€ 52,60  € 59,90

art.-nr. 6644 art.-nr. 6647

€ 57,60 € 66,30

Magnetische zeephouder 
 

de magnetische zeephouder hecht op 
alle gladde oppervlakken –  en is bijna 
onzichtbaar. de zeep kan gewoon aan 

de lucht drogen, is dus productiever en 
zeepresten worden vermeden.

  Superpraktisch in badkuip, douche  
of wastafel 

 Geschikt voor stukken zeep tot 140 g

 Je hoeft niet te boren of te kleven 

 Betrouwbare grip 

 Gemaakt in Duitsland

NIEUW!

NIET LOS VERKRIJG-BAAR

limitEDEDitiOn



eSSentiaLS BaSic care Set  
“OnZUiVErE En VEttE HUiD“ NiEUw 

» 2 in 1 cleanser, 125 ml

 art.-nr. 6017 € 24,60 
» reinigingshandschoen
 art.-nr. 6012  € 10,50
» eye cream, 30 ml 
 art.-nr. 6015  € 37,50
» pure skin cream, 50 ml

 art.-nr. 6026  € 37,90 

art.-nr. 6648

essentials basic care sets
alle producten die je nodig hebt voor je dagelijkse 
basisverzorging in één set, optimaal afgestemd op 
je huidtype. het ideale begin met hara naturals!

» art.-nr. 6025, € 32,50 
                 

» art.-nr. 6024, € 44,00 
                 

paSSend hierBij

paSSend hierBij

pure skin serum, 15 ml –  
Intensieve verzorging tegen 
vette huid, onzuiverheden  
en puistjes.

miracle oil, 30 ml  – Voeden-
de en verzorgende olie tegen 
droge en gespannen huid.

NIEuw 

eSSentiaLS BaSic care Set  
“nOrmAlE & GEcOmBinEErDE HUiD“ 

» 2 in 1 cleanser, 125 ml

 art.-nr. 6017 € 24,60
» reinigingshandschoen
 art.-nr. 6012  € 10,50
» eye cream, 30 ml 
 art.-nr. 6015  € 37,50
» 24 active cream, 50 ml

 art.-nr. 6016  € 42,90

eSSentiaLS BaSic care Set  
“DrOGE HUiD“ 

» 2 in 1 cleanser, 125 ml

 art.-nr. 6017 € 24,60  
» reinigingshandschoen
 art.-nr. 6012  € 10,50
» eye cream, 30 ml 
 art.-nr. 6015  € 37,50
» sos cream, 50 ml

 art.-nr. 6007  € 36,90

art.-nr. 6608art.-nr. 6609

Bij aankoop van een 
essentials basic care 

set, krijg je twee 
exclusieve hara na-

turals gastendoekjes 
cadeau! 

niet los verkrijgbaar.

» art.-nr. 6018, € 59,90 
                  

paSSend hierBij

youth activating serum, 30 ml –  
Het zeer effectieve serum met 
hyaluronzuur hydrateert uw huid 
intensief en maakt haar van bin-
nenuit voller

€ 106,50 € 110,50 € 112,70€ 105,50 € 115,50€ 109,50



Ha-Ra Nederland · meerpaal 8G · 4904 SK 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 Voor alle limited producten geldt OP=OP!

gastvrouw-/gastheergeschenk 

Word jij gastheer/gastvrouw van 8 september 
t/m 30 november2022, dan ontvang je een 
waardebon van € 50 die je kunt inleveren op 
jouw (online) workshop.*  

Vraag je adviseur om meer informatie

 Jouw Ha-ra-adviseur staat voor je klaar. 

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

Als je er meer over wilt weten, neem dan  
contact op met je adviseur, te vinden op  
www.ha-ra.nl/informatie/ha-ra-adviseur-vinden

*Voorwaarde: bij minimaal € 300,- verkoopwaarde

Geef ook eens een 
wORKSHOp!

Ook benieuwd naar  
onze nieuwe producten? 


