
Acties winter 2019
Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2019 

Nieuwe start
Nieuw jaar, nieuw geluk

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



Heilzaam

Fris en schoon
Vaatwaspoeder  
2 kg Art.-Nr. 0638
€ 24,90

Glansspoelmiddel  
500 ml Art.-Nr. 0640
€ 7,90 

Speciaal regenereerzout   
1 kg Art.-Nr. 0641
€ 4,90

Vaatwasset                                                          
Retroblik + vaatwaspoeder + 
speciaal regenereerzout  
+ glansspoelmiddel
Art.-Nr.  9306              
€ 37,70

De poetsproducten
Glasdoek Shiny
Art.-Nr. 0432
€ 17,90  

Fris 
en fruitig

De 
poetsproducten

Fris en schoon

Verzorgend

Stralend

           De
 nieuwkomers

uit 2018

De kleuren van 
de regenboog

Heilzaam
tee trea cream  
75 ml Art.-Nr. 6303
€ 20,80 

thyme cream   
75 ml  Art.-Nr. 6302
€ 20,80

De kleuren 
van de regenboog
Aglaia Ayurveda hand balm 
50 ml Art.-Nr. 0729
€ 13,80 

Aglaia Ayurveda   
face & body wash 200 ml  
+ voorraadfles 1 l 
Art.-Nr. 0727 + 0728
€ 12,50 + € 47,50

Aglaia Ayurveda   
face & body lotion  
150 ml Art.-Nr. 0714
€ 16,90

Stralend
sun cream  SPF30 
150 ml Art.-Nr. 6300
€ 22,90

Verzorgend
2 in 1 cleanser 
125 ml Art.-Nr. 6017 
€ 23,80

24h active cream 
50 ml  Art.-Nr. 6016
€ 39,80

De 
allrounders

Stofdoek
Art.-Nr. 0433T
€ 17,90 

De allrounders
Verzorgingsmiddel 360° active 
spray 300 ml + voorraadfles 1 l 
Art.-Nr. 0608 + 0609
€ 16,50 + € 19,80

Fris en fruitig
Badkamerreiniger sproeiflacon 
500 ml (leeg)  + voorraadfles 1 l 
Art.-Nr. 0618 + 0617  
€ 4,80 + € 16,90

Badkamerreinigerset  
Sproeiflacon 500 ml (leeg)  
+ voorraadfles 1 l   
Art.-Nr. 0619               
€ 19,90



Limited 
edition
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           je bespaart € 14,50     

€ 44,90

Broadway-Set

Geef je huis een vleugje  Hollywood en laat je inspireren door de Oscarwaardige  reinigingsprestaties van onze Star-doeken

De klantenfavoriet in geweldige trendkleuren! 
Onze Star-doeken zijn de allrounders onder de 
doeken. Ze zijn geschikt voor het reinigen van 
alle oppervlakken en hebben een uitstekende 
reinigende kracht, een hoge waterabsorptie en 
drogen streeploos.  

      maak hetpodium vrij
voor onze lichting Star-doeken

Art.-Nr.: 0422WT   turkooisblauw € 19,80    
Art.-Nr.: 0422WP  flamingoroze  € 19,80 
Art.-Nr.: 0422WG  kiwigroen  € 19,80

Nieuwjaarsknaller

Down-To-Earth-Set
Met deze set zorg je voor een uitstekende wegligging, haal 
je veilig elke bocht, heb je een goede grip en laat je ook 
nog eens je vloeren schitteren.

Inbegrepen in de set:
Perfect: niet alleen ongelooflijk duurzaam, maar ook zeer 
licht en beweeglijk: met onze Perfect kan je onder elke kast 
en in elk hoekje komen. Ook ideaal voor het reinigen van 
muren en plafonds.

Steel: robuust maar toch licht als een veertje: heeft een 
hoogwaardige en slipvaste geribbelde aluminium steel met 
een wanddikte van 1,3 mm voor maximale duurzaamheid.

per stuk € 53,50

        je bespaart tot wel 20%     

Je hebt de keuze: Perfect 32,5 cm of 42,5 cm
Met Perfect 32,5 cm  Art.-Nr. 9333 
Met Perfect 42,5 cm  Art.-Nr. 9334

Kies je Perfect zelf uit!
Inbegrepen in de set

 » 1 x Star-doek wit / turkooisblauw
 » 1 x Star-doek wit / flamingoroze 
 » 1 x Star-doek wit / kiwigroen 

Art.- Nr. Set: 9332



Schoonmaakset

De Harafamily hygiënereiniger is ideaal voor alle hygiënisch 
gevoelige ruimtes in het huishouden, vooral tijdens het 
griepseizoen. Het verwijdert hygiënisch op betrouwbare wijze 
en in de diepte organische vervuiling (bijv. keukenvet) en is de 
specialist voor tegels, voegen en tegelvloeren. 

Onze egel handschoen is de ideale hulp. Zijn blauwe  
monofilamentborstel schuurt opgehoopt vuil open (bijv. 
bij de reiniging van voegen) en de witte vezels sluiten 
het vuil in.

Art.-Nr.: 9331 € 44,20

           je bespaart € 10,00     

Inbegrepen in de set 
1 x Harafamily hygiënereiniger 500 ml sproeiflacon (leeg) Art.-Nr. 0627 € 4,80
1 x Harafamily hygiënereiniger 1 l voorraadfles   Art.-Nr. 0616 € 21,00
1 x Ha-Ra Egel schoonmaakhandschoen   Art.-Nr. 0425 € 28,40

Pakket voor de lenteschoonmaakZo win je de 
schoonheids

prijs

je bespaart tot wel 23%

voor na

Inbegrepen in de set:
Stofdoek  

+ vloervezel droog 30 cm
Art.-Nr. 9327  € 37,60
+ vloervezel droog 32,5 cm
Art.-Nr. 9328  € 37,60
+ vloervezel droog 42 cm
Art.-Nr. 9329  € 41,60 
+ vloervezel droog 42,5 cm
Art.-Nr. 9330  € 41,60 

Wat onze 'vloervezel droog' voor de vloer is, is 
onze stofdoek voor alle oppervlakken: een product 
om stof te vreten. Onze stofdoek is de grootste 
vijand van het Koekiemonster en trekt stof en 
kruimels op magische wijze aan. 

Reiniging van voegen 

Alles stofvrij? 

Dan is deze set zeg 

maar echt jouw ding. 

Stof, wat is d
at?

Stofvreters set



Voor frisse 

ogen na ieder 

feestje!

Sap-powerset

Onze pure juice aloe vera bestaat uit 100% 
biologische aloë vera. Bij dagelijks gebruik 
ondersteunt het sap het reinigingsproces van 
het lichaam en bevordert het gevoel van een 
natuurlijk welzijn.

set van 2 x 2 pure juice aloe vera 530 ml 

€ 69,90
€ 32,90

Art.-Nr.: 6015
Art.-Nr.: 6635

1 x eye cream 30 ml

eye cream

Nieuwjaarsochtend, je hebt de hele nacht 
gefeest. Hij kijkt diep in je ogen… Geen 
probleem want je ogen stralen en je zag 
er nog nooit zo mooi uit, dankzij de hara 
naturals eye cream.
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Een gezonde geest in een gezond lichaam. Trakteer jezelf op  
een ontgiftingskuur zodat je gezonde geest zich ook na het over-
vloedige eten tijdens de feestdagen goed voelt in je lichaam!

            je bespaart € 4,00     

Detox 
van binnen

...en van 
   buiten

je bespaart 

€13,1
0 



Maak zelf kennis met Ha-Ra  
en profiteer nu van deze 
fantastische startacties!

Bespreek de voorwaarden met één van onze adviseurs

Startset  Ha-Ra Original
Alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan  

en resultaat te boeken met onze mooie schoonmaaklijn! 

nu slechts

€ 99,-**

Startset hara naturals
Fantastische biologische en natuurlijke huidverzorgings-
producten voor direct resultaat bij jezelf en je familie.  

Je kunt er direct mee aan de slag!

nu slechts

€ 99,-*

* Je kunt zelfs het hele bedrag terugverdienen. Vraag naar de voorwaarden
** Bij een standaard Raamreiniger 32 cm bedraagt de prijs van de startset € 89,-

Home-spa-set 

Met deze set wordt het thuis een wellness-oase. 
Het mooie is dat je het huis zelfs niet eens 
hoeft te verlaten.

Inbegrepen in de set:
1 x spa body lotion 250ml Art.-Nr. 6203 € 21,00
1 x spa bath & shower gel 250ml Art.-Nr. 6204 € 17,90
1 x Backy  Art.-Nr. 0704 € 33,50

Onze spa body lotion is een vitaliserende lichaamsverzorging voor elk 
huidtype. De lotion maakt de huid na het douchen fluweelzacht en elastisch. 

De bath & shower gel is de frisse kick voor de perfecte start van de dag. 
Zowel onder de douche als in bad reinigt deze mild en laat een gevoel van 
pure frisheid achter op de huid. 

Onze backy maakt ruggen schoon. De innovatieve rugspons van microvezel 
reinigt moeilijk bereikbare plaatsen met gemak. 

€ 56,50
Art.-Nr.: 6636
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          je bespaart € 15,90   

Limited edition

thuis Spa
Welkom      

 in je 



Ha-Ra Nederland · Esdoornlaan 45b · 4902 TN  Oosterhout
0165 34 37 81 · info@ha-ra.nl · www.ha-ra.nl

Jouw 

Ha-Ra team 
wenst je een gelukkig  nieuwjaar!

Jouw Ha-Ra adviseur staat voor je klaar 

Alle prijzen inclusief BTW - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden - Zolang de voorraad 
strekt - Aanbiedingen gelden alleen bij aanschaf via adviseur of partner.


