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Een cadeauzakje  
bij elke hara  
naturals set 

CADEAU !



Machinereiniger, 1 l, art.-nr. 0678, € 28,50

Voor 5 – 10  

toepassingen! 
Met de fruitige,  
frisse geur van  

 passievrucht en 
kumquat 

n i e u w 

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

Ecologische samenstelling op basis 
van duurzame grondstoffen

95% natuurlijke ingrediënten

Veganistisch recept

Vrij van microplastics

VlEkkEnpoEdEr
onze krachtige universele vlekoplosser met zuurstofbleekmiddel 
en multi-enzymensysteem voor de witte en bonte was verwijdert 
bijna alle huishoudelijke vlekken en maakt grauw geworden was 
weer wit. Dankzij zijn antipillingeffect 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.

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. 

n i e u w 

geschikt als  
waskrachtversterker,  

inweek- en  
voorwasmiddel.

Saponella color wasmiddel 
0677P, 1,7 kg 

Saponella volwasmiddel 
0676P, 1,7 kg

Per stuk € 23,90

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.

Onze nieuwe producten  
van de Power Day!



POtEntiAl StAr

TooTh gEl aloE VEra & gingEr 
Onze natuurlijke tandpasta zonder fluoride zorgt voor hygiënische zuiver-
heid en bescherming. het reinigt grondig maar zacht en laat een langdurig 
gevoel van reinheid achter. de verzachtende, antibacteriële en ontstekings-
remmende ingrediënten zorgen voor een gezonde mond.

bevat aloë vera en gember – Aloë vera heeft een verzachtende en vochtinbren-
gende werking op het mondslijmvlies, gember werkt kalmerend en ontstekings-
remmend.

» tooth gel aloe vera & ginger, 100 ml

 art.-nr. 6236  € 17,90 

n i e u w 

» 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 1.000 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 



bakE & STorE-SET
Met onze met de hand genaaide 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.

winKeLen Voor het GoeDe 
DoeL

€ 34,50 € 41,30

met de hand 
gemaakt in onze 

Saarlandse 
productie 

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 im-
pact 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 simpelweg 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 hemel en aarde bewogen wordt 
om de mooiste dromen te realiseren. 

door een linnen broodzak van Foot-
prints 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

kachElrUiT rEinigingSSET
Onze super efficiënte bio kachelruitreiniger op basis 
van natuurlijke grondstoffen verwijdert roet, rookhars, 
verbrandingsresten en vettige aanslag van glas, roestvrij 
staal en keramische oppervlakken. het is uiterst zacht 
voor materialen en zeer goed biologisch afbreekbaar. 
ideaal voor glas en ruiten van open haarden, kachels  
en lantaarns.

» bio kachelruit reiniger (concentraat; voor tot  
 wel 2,5 l reinigingsproduct), 500 ml

 Art.-nr. 0645 € 19,90

» Bio Kachelruit reiniger sproeiflacon, leeg, 500 ml

 Art.-nr. 0644 € 4,90

»  Stardoek in speciale afmeting  
met donkergroene rand, 31 x 31 cm

  € 17,90

Art.-nr. 9270

€ 37,90

liMitEDEDitiOn

€ 42,70

n i e u w 

tip: Ook ideaal  
voor het bewaren  
van kerststol of  
kerstkoekjes!

inclusief€ 1,-
voor Stichting 

Opkikker

NIET LOS VERKRIJG-BAAR



 

Onze  
high-tech vezels

Onze  
Speciale vezels

Onze  
natuurlijke vezels

Fijne microvezels voor hoge  
reinigingsefficiëntie  

en -prestatie

Vloervezels voor speciale  
toepassingen

Vloervezels voor iedereen die de 
voorkeur geeft aan natuurlijke 

materialen

nano gold-pUr: voor alle gladde 
vloeren

nano gold-SoFT: voor alle vloe-
ren met structuur en tegelvloeren 
met voegen

nano gold-EgEl: voor sterke 
vervuiling op alle vloersoorten

Mach 6: met ingebouwd water-
reservoir voor een nog betere 
oppervlakteprestatie

droog: voor droge reiniging van 
alle vloersoorten

outdoor: voor ruwe  
buitenvloeren

wit-kort: voor alle gladde 
vloeren

wit-lang: voor alle vloeren 
met structuur en tegel- 
vloeren met voegen

Vloervezel nano gold-pUr 
0209S  42 cm (Vloerexpresse)  € 45,50   
0285S  38 cm (ErA)  € 43,90  

Vloervezel wit-lang 
0201S  42 cm (Vloerexpresse) € 36,90  

Vloervezel nano gold-SoFT 
0269S  42 cm (Vloerexpresse)  € 45,50   
0286S  38 cm (ErA)  € 43,90  

Vloervezel outdoor
0202S  42 cm (Vloerexpresse)  € 38,50  
0289S  38 cm (ErA) € 37,50

Vloervezel nano gold-EgEl  
0270S  42 cm (Vloerexpresse)  € 45,50 
0291S  38 cm (ErA)   NiEUw   € 43,90

Vloervezel droog 
0203S  42 cm (Vloerexpresse)  € 39,50  
0287S  38 cm (ErA)  € 38,50

Vloervezel wit-kort
0204S  42 cm (Vloerexpresse)  € 36,90  
0288S  38 cm (ErA)  € 37,80

Vloervezel Mach 6 
0205S  42 cm (Vloerexpresse)  € 45,80

De voordelen van  
onze vloervezels:
» hoogste op de markt beschikbare  
 gewicht

» meest hoogwaardige kwaliteit aan   
 grondstoffen en meest arbeidsinten- 
 sieve weefproces

» handwerk – elke vezel wordt  
 handmatig in onze fabriek in  
 Saarland genaaid 

Voor jou  
betekent dat: 
» hoogste breek- en scheurweerstand  
 leidt tot een buitengewoon lange  
 levensduur en verschoont het  
 rioolwater van afgebroken microplastics

» bijzonder efficiënte reinigingsprestatie  
 zonder hoge inspanning

» grootste oppervlakteprestaties – tot   
 wel 60 m² in één keer reinigen, zonder  
 dat nieuw water nodig is

Family hygienereiniger 
Optimaal voor  

tegelvloeren: vieze, donkere 
voegen worden weer schoon  

en helder

Carnauba  
Optimaal geschikt voor 

natuurlijke vloeren,  
als onderhouds- en 

loopvlakverzegeling met 
Carnaubawas

hans raab  
verzorgingsmiddel  

Optimaal voor alle vloeren: als 
hoogste reinigingskracht met 
maximale zuinigheid – slechts 
3-4 druppels in de ErA emmer

VloErVEZElS
kerst staat voor de deur. Zodat tijdens 
de feestdagen werkelijk alles er super-
schoon uit ziet, krijg je bij aankoop van de 
onderstaande vloervezels de gelimiteerde 
Scrubby er cadeau bij.

met de hand 
gemaakt in onze 

Saarlandse 
productie 

niEUW:nano Gold-EGEl (ErA)liMitEDEDitiOn



liMitEDEDitiOn

anthrazit

beige

met de hand 
gemaakt in onze 

Saarlandse 
productie 

» art.-nr. 5058, € 58,50

deurmat purus Extrem premium 75 x 50 cm 
Ideaal voor gebruik buiten

paSSEnd hiErbij

pUrUS Eco prEMiUM dEUrMaT
Onze Purus eco premium mat voor binnen bestaat voor 50 % 
uit gerecycled garen en is vrij van weekmakers. de mat kan 
heel goed water en vuil opnemen en zorgt ervoor dat je huis 
mooi schoon en gezellig blijft. de mat is ook gemakkelijk te 
onderhouden want hij mag in de wasmachine.

» purus Eco premium deurmat 40 x 60 cm
 art.-nr. 5300 € 51,50

» purus Eco premium deurmat 65 x 85 cm
 art.-nr. 5301 € 74,90

Onze bestsellers  
2 0 2 2



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 in de maten 19 en 32 cm. 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. 

» 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

€ 99,10

€ 77,30

NIET LOS VERKRIJG-BAAR

€ 105,00

€ 114,30

€ 91,00



liMiTEd  

EdiTion!

liMitEDEDitiOn

360° ExprESS SET  

360° active spray – Altijd wanneer het snel moet gaan, is de 360° active spray  
het wonderwapen tegen vuil. Inspuiten, afnemen, klaar! Met fruitige speciale  
granaatappelgeur. 

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

» 360° active spray met granaatappelgeur, 300 ml

 art.-nr. 0608G € 18,90

» glansdoek Shiny “orchid Flower“
 art.-nr. 0432O € 20,50

€ 29,15 € 39,40

art.-nr. 9225

ook 

idEaal Voor 

dE aUTo!

Shiny  
“OrChiD flOWEr“  

Voor dE halVE prijS!

Kleurrijkenatura Power!

» natura dry in speciale kleur groen
 art.-nr. 0442G € 14,60

» natura dry in speciale kleur blauw
 art.-nr. 0442B € 14,60

» natura dry in speciale kleur rood
 art.-nr. 0442r € 14,60

» natura pure in speciale kleur groen 
 art.-nr. 0443G € 14,90

» natura pure in speciale kleur blauw
 art.-nr. 0443B € 14,90

» natura pure in speciale kleur rood
 art.-nr. 0443r € 14,90

art-nr. 0442S

art-nr. 9233

€ 37,50

€ 37,90

€ 43,80

€ 44,70

naTUra dry -  

DE naTUUrlijkE  

KEuKENROL 

VERVANGER 

naTUra pUrE -  

GEMAAKT VAN   

100 % BIOLOGISCH 

KATOEN

dry klEUrEnTrio
onze natura dry heeft een gigantische 
zuigkracht en spoelt veel beter uit dan con-
ventionele doeken. Zuiver natuurproduct 
van 100 % viscose (plantaardige cellulose), 
100 % biologisch afbreekbaar en compos-
teerbaar. ideaal voor het opdweilen van 
vloeistoffen. 

natura dry 

» 100 % natuurproduct 

» biologisch afbreekbaar en  
 composteerbaar

» absorbeert 5 keer zijn eigen gewicht 
 in vloeistof

pUrE klEUrEnTrio
Vervaardigd uit 100 % biologische  
katoen en bijzonder zacht. geschikt  
voor alle soorten meubels.

natura pure 

» 100 % natuurproduct 

» biologisch afbreekbaar en  
 composteerbaar

» zeer zacht voor oppervlakken

Geprüfte

Qualität

GEEIG
N

E
T  FÜR  HOCHGLANZO

B
E

R
FL

Ä
CHEN



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

n i e u w 

Aantrekkelijke cadeaus 
voor de feestdagen!

Bij elke  
hara naturals-set  
een cadeauzakje  

met 2 stickers  
CADEAu!



liMitED EDitiOn
 
soap bar essentials + magnetische zeephouder 
– De milde zeep voor gezicht, lichaam en handen. 
Alle geurstoffen zijn allergeenvrij en van natuurlijke 
oorsprong. 
art.-nr. 6903,   € 23,90    € 27,80

soap bar wellbeing + magnetische zeephouder 
– Met een geur van verse tuinkruiden, essentiële 
oliën van rozemarijn, salie en litsea, inspireert deze 
zeep voor lichaam en handen. 
art.-nr. 6904,   € 23,90    € 27,80

soap bar aglaia + magnetische zeephouder – 
De fruitige citrusgeur en de natuurlijke essentiële 
oliën van citroengras en jeneverbes maken deze 
lichaams-en handzeep tot een bijzondere ervaring. 
art.-nr. 6905,   € 23,90    € 27,80

» soap bar essentials, 100 g

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

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

 art.-nr. 6231  € 14,90)

» magnetische zeephouder € 12,90  

€ 52,60

art.-nr. 6644

€ 57,60

shaving soap + magnetische zeephouder 
–  De biologische shaving soap zorgt voor een 
zachte en schone scheerbeurt van het gezicht en 
lichaam. art.-nr. 6906,   € 29,50    € 34,20

De after shave balm hydrateert,, verzacht en 
versterkt de gestreste huid na het scheren. Hij 
geeft de huid een echte energiekick. 
Tip: Ook heel geschikt voor voor de 
dagelijkse gezichtsverzorging.

» shaving soap, 70 g

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

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

€ 59,90

art.-nr. 6647

€ 66,30

liTTlE loVE  
SoFT body crEaM  
de perfecte verzorging voor voor moeder 
en kind. de milde crème voor gezicht en 
lichaam hydrateert de delicate en gevoelige 
huid, verzacht en voorkomt huidirritaties 
op een natuurlijke manier. Ze is uiterst aan-
genaam om te verspreiden, trekt snel in en 
laat geen vervelende vettige film achter. 

SchoonMaakSET Voor 
kindErEn  
Samen schoonmaken is veel leuker! Met  
onze schoonmaakset voor kinderen kun je je 
kinderen spelenderwijs kennis laten maken 
met milieuvriendelijk schoonmaken. 

» little love soft body cream, 200 ml

 Art.-nr. 6501 € 19,90     € 22,60

€ 19,90art.-nr. 9365

in Mini-  

ForMaaT! 

EEN

FeeSt 
VOOR  

KINDEREN!

» Star-doek, 16 x 17 cm

» Shiny-doek, 21 x 16 cm

» Afstofhandschoen, 10 x 15 cm

Leuk voor kerst! 
Een heerlijke zeep met  
magnetische zeephouder. 
 
als je één of meerdere zeepjes koopt, 
krijg je de magnetische zeephouder 
tegen gereduceerde prijs erbij.

Soap-SET 

ShaVing SET

NIET LOS VERKRIJG-BAAR



bij aankoop van 
een gezichtscrème 

ontvang je een  
aglaia lip balm 

cadEaU!

24h acTiVE crEaM  
onze vitamine c-bom. Met hyaluronzuur en granaatappel-
olie hydrateert deze lichte dag- en nachtverzorging en biedt 
ze een effectieve bescherming tegen vroegtijdige huidverou-
dering veroorzaakt door externe factoren. geschikt voor alle 
huidtypes, vooral voor normale en gemengde huid. 

SoS crEaM  
onze vitamine c-bom. Met hyaluronzuur herstelt onze sos 
crème je droge en schrale huid en zorgt ervoor dat ze vocht 
beter kan vasthouden. Met rijke karitéboter en arganolie 
wordt je huid gehydrateerd en perfect beschermd tegen de 
koude winterlucht. geschikt voor alle huidtypes, vooral de 
droge en gestreste huid. 

pUrE Skin crEaM  
de pure skin cream is een zachte en delicate vochtinbrengen-
de huidverzorging met een matterende en talgregulerende 
werking. Ze vermindert de vette huid, verfijnt de poriën en 
laat de huid aangenaam fris aanvoelen. Speciaal voor de vette 
en onzuivere huid.  

» 24h active cream, 50 ml + lip balm, 4,6 g

 Art.-nr. 6920 € 42,90  € 52,40

» sos cream, 50 ml + lip balm, 4,6 g

 Art.-nr. 6921 € 36,90   € 46,40

» pure skin cream, 50 ml + lip balm, 4,6 g

 Art.-nr. 6922 € 37,90   € 47,40

Geef schoonheid 
als cadeau

» aglaia face & body wash, 200 ml

 Art.-nr. 0727 € 13,90
» aglaia face & body lotion, 150 ml

 Art.-nr. 0714  € 18,40
» Backy
 Art.-nr. 0704 € 33,50  

€ 47,50

Art.-nr. 6907

€ 65,80

aglaia-SET  
gun jezelf een time-out van de advent 
stress. Met onze backy en de aglaia 
face & body wash kun je zelfs moeilijk 
te bereiken lichaamsdelen zonder 
inspanning wassen. Verzorg je huid 
vervolgens optimaal met onze aglaia 
face & body lotion. +

+

+



ha-ra nederland · Meerpaal 8G · 4904 SK Oosterhout  
0165 34 37 81 · info@ha-ra.nl · www.ha-ra.nl

Geef ook eens een 
worKShop!

Je vindt ons ook online en op 
de volgende social media 

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

Gastvrouw-/gastheergeschenk 

Word jij gastvrouw/heer. Van 1 tm 29  
december 2022, 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


