
winterACtieS 2023
Geldig van 5 januari t/m 28 februari 2023 
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limiteDeDitiOn

met de hand 
gemaakt in onze 

Saarlandse 
productie 

Binnendeurmat eco soft
onze deurmat eco soft voor binnen is uiterst absorberend en 
reinigend. in tegenstelling tot onze deurmat eco Premium voor 
binnen heeft de mat geen eGeL-haren en is ze daarom super 
zacht en donzig.  Zijn flexibele rugbekleding met fijne antislip-
noppen maakt hem bovendien 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. Hij kan ook worden gebruikt op vloeren met vloerverwarming. 

» 40 x 60 cm
 art.-nr. 5320 € 52,50

» 65 x 90 cm
 art.-nr. 5321 € 75,90

» andere formaten
 art.-nr. 5322 op aanvraag

antraciet

SPeciAAl

FOrmAAt  

OP AAnVrAAG!

carnauBa VLoerset 
schoonheid en een zijdematte glans voor jouw natuursteen en 
houten oppervlakken.

carnauba vloerverzorging  
» De hoogwaardige carnaubawas, de hardste natuurlijke was ter wereld,                          
 verzegelt de behandelde oppervlakken om ze te beschermen tegen                        
 invloeden van buitenaf  
» Laat een satijnen glans achter op de behandelde oppervlakken  
» Ideaal voor het reinigen en onderhouden van natuurlijke oppervlakken                       
 zoals natuursteen, hout of kurk

Vloervezel wit-kort 
» De katoenmix stof is ideaal voor streeploze reiniging en verzorging van alle gladde vloeren   
» Combineert zachte verzorging, hoge waterabsorptie en sterke reinigingskracht in één  
» Met een van de hoogste gewichten per oppervlakte-eenheid op de markt staat hij voor       
 overtuigend reinigingsresultaten en uitzonderlijke duurzaamheid 

» Vloervezel wit-kort 42 cm 
 art.-nr. 0204 € 37,50

» Vloervezel wit-kort 38 cm 
 art.-nr. 0288 € 38,40

» Vloervezel wit-kort 32,5 cm 
 art.-nr. 0234 € 33,50 

» Vloervezel wit-kort 42,5 cm 
 art.-nr. 0254 € 37,50

» Carnauba vloerverzorging, 500 ml 
 art.-nr. 0655 € 22,90

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 Kachelruitreiniger (concentraat; voor tot  
 wel 3 l reinigingsproduct), 500 ml

 art.-nr. 0645 € 19,90

» Bio Kachelruitreiniger sproeiflacon, leeg, 500 ml

 art.-nr. 0644 € 4,90

» Star-doek in speciaal formaat, 31 x 31 cm

 niet los verkrijgbaar € 17,90

art.-nr. 9270

€ 37,90 € 42,70

carnauba Vloer - Set  42,5 cm  
art.-nr. 9261

carnauba Vloer - Set  32,5 cm  
art.-nr. 9260

carnauba Vloer - Set  42 cm  

carnauba Vloer - Set  38 cm  
art.-nr. 9258

art.-nr. 9259 € 47,90 € 60,40

€ 47,90 € 60,40

€ 48,90 € 61,30

€ 44,90 € 56,40

n i e u w 

Alleen in 

bePerkte

hOeVeelheiD 

beSchikbAAr!

NIET LOS VERKRIJG-BAAR



Ha-ra KennismaKinGssets
Wil jij je huis snel en efficiënt schoonmaken?

Maak nu kennis met onze belangrijkste schoonmaakproducten. Je kunt 
kiezen uit 3 kennismakingssets: klein, gemiddeld en groot.

Kennismakingsset klein

Kennismakingsset gemiddeld

Kennismakingsset groot

€ 136,90

€ 354,90

€ 168,-

€ 430,60

Art.-nr. 9112

Art.-nr. 9140
Art.-nr. 9139€ 64,90 € 73,40

» Hans raab verzorgings- 
 middel, 500 ml 

» Star-doek antraciet 

» Blue reinigingspasta, 200 ml  

» Blue multidoek 

» Hans raab verzorgings- 
 middel, 500 ml 

» Star-doek antraciet 

» Blue reinigingspasta, 200 ml  

» Blue multidoek 

» 360° active spray 300 ml 

» Kristaldoek antraciet 

» Shiny doek 

» drooghandschoen 

» Verzorgingsmiddel Hacks

» Hans raab verzorgings- 
 middel, 500 ml 

» Star-doek antraciet 

» Blue reinigingspasta, 200 ml  

» Blue multidoek 

» 360° active spray 300 ml 

» Kristaldoek antraciet 

» Shiny doek 

» drooghandschoen 

» ERA vloerwissser, 38 cm 

» ERA telescoop steel, 1,14 m - 1,70 m

» ERA emmer met pers,  

» Vloervezel Nano Gold-PUR, 38 cm 

» Vloervezel droog, 38 cm 

Je beSPAArt meer DAn € 30,-

Je beSPAArt meer DAn € 8,-

Je beSPAArt meer DAn € 75,-



POtentiAl StAr

n i e u w n i e u w 

Probiotisch sportwasmiddel 

 » sterk tegen transpiratie en andere geuren 
 » geurstopfunctie: probiotische culturen 

voorkomen geurvorming, zelfs na het 
wassen 

 » ecologisch wasmiddel: bestaat voor 97 % 
uit natuurlijke inhoudsstoffen

saPoneLLa sPort 
Heb jij je ook voorgenomen om in 2023  
gezonder te leven en meer te sporten?

We staan achter je en ondersteunen jou met 
Saponella Sport, ons nieuwe probiotische 
sportwasmiddel.

fit & cooL-set   
Als je je echt in het zweet werkt tijdens het sporten... 

saponella sport  ∙ Potential star – Verwijdert effectief 
vuil en slechte geuren uit jouw sport- en functioneel on-
dergoed. Probiotische culturen voorkomen geurvorming, 
zelfs na het wassen. De speciale vezels van je sportkleding 
worden verzorgd en hun functionaliteit blijft bewaard.

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. 

fresh & active towel – De verkoelende fresh & active 
towel is een handdoek uit microvezel met een prachtig 
design. Deze handdoek zorgt voor de nodige verfrissing 
bij warme temperaturen aangezien hij je effectief en 
langdurig afkoelt.

Probiotica = “goede bacteriën” voorkomen de vorming 
en vermenigvuldiging van slechte bacteriën die onaange-
name geuren bevorderen

» Saponella Sport, 1 kg

 art.-nr. 0679 € 26,90 

» Saponella Sport, 1 kg

 art.-nr. 0679 € 26,90 

» deo roll-on, 75 ml 
 art.-nr. 6209 € 16,00 

» fresh & active towel 
 art.-nr. 0448 € 14,50

art.-nr. 9326

€ 50,50 € 57,40



» 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 

PURE JUICE AlOË VERA  
Gezond en monter het nieuwe jaar in! reset je lichaam na de feestdagen 
met onze pure juice aloë vera.
• aloë vera van gecontroleerde biologische teelt 
• 99,5% pure Aloë Vera
• grondstoffen die met de hand worden geoogst en vers worden verwerkt
• klaar voor gebruik 

» 3x pure juice aloë vera, elk 530 ml

 Art.-nr. 6402-3 € 53,90 € 60,90
» 6x pure juice aloë vera, elk 530 ml

 Art.-nr. 6402-6 € 105,50 € 117,50  



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 bevrijdend. 

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 luchtwegen. 
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

soft Hands-set  
Zacht verzorgde handen geven ons de hele dag een goed gevoel.

body scrub – Onze nieuwe natuurlijke bodyscrub bevrijdt je huid van 
dode huidcellen dankzij rijstmeel en geplette olijfblaadjes en maakt 
haar merkbaar glad en soepel.

hand cream – Met waardevolle wilde rozenolie en natuurlijke  
ingrediënten zoals aloë vera en sheaboter is onze hand cream  
de ideale verzorging voor ruwe, gestreste en schrale handen.

» body scrub, 200 ml 

 art.-nr. 6232 € 26,90
» hand cream, 50 ml 

 art.-nr. 6205 € 19,00

art.-nr. 6908

€ 41,00 € 45,90

Alleen
korte ti jd

beSChikbAAr!



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 gastvrouw/heer van 5 januari t/m  
28 februari 2023, dan ontvang jij een  
waardebon van € 50 die je kunt inleveren  
op jouw (online) workshop.*  

Vraag je adviseur om meer informatie

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

 Jouw ha-ra-adviseur staat voor je klaar. 

Geef ook eens een 
workShop!

Je vindt ons ook online en op 
de volgende social media 


