Alle prijzen zijn inclusief btw.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden, zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen kunnen afwijken van het product.

gratis
Ontvang een
ij elke
b
e
cadeauzakj
set
ls
ra
hara natu
tie
ac
tijdens de
e!
d
perio

Herfsttijd - Knuffeltijd
ACT I E S september–november 2021
Geldig van 4 september tm 30 november 2021

deurmatten
Onze Purus Eco premium voetmat 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. Ze is ook gemakkelijk te
onderhouden want ze mag in de wasmachine en in de droogtrommel.
»»deurmat Purus Eco premium art.-nr. 5300
40 x 60 cm		
€ 49,50
»»deurmat Purus Eco premium art.-nr. 5301
65 x 85 cm		
€ 69,50
»»deurmat Purus Eco premium art.-nr. 5302
195 x 90 cm		
€ 169,50

Limited
Edition

Dierengelukset

Ook op
maat verkrijgbaar!

Gun je trouwe viervoeter een kleine wellnessbehandeling met onze verzorgende dierenzeep
en de knuffelzachte dierendeken van hoogwaardige microvezel.
»» De knuffelzachte hoogwaardige microvezel
droogt, reinigt en verzorgt de vacht van je
viervoeter.
Dierendeken art.-nr. 0844
78 x 78 cm
€ 32,50
»» De natuurlijke biologische zeep verzorgt de
vacht en de huid van je trouwe viervoeter. De
zeep is veganistisch, antibacterieel en werkt
tegen teken, vlooien en mijten dankzij essentiële oliën.
Dierenzeep „Schone vacht“ art.-nr. 0845
50 g		
€ 11,50

De optimale aanvulling
Deurmat

Purus Extrem premium
art.-nr. 5058
Ideaal voor gebruik buiten
50 x 75 cm
€ 55,50

Ook op
maat verkrijgbaar!

De optimale aanvulling
Dierverzorgingshandschoen
art.-nr. 0810
Voor een zachte verzorging van de
vacht en een verzorgende verwijdering
van losse haren en vuil.
22 x 16 cm
€ 27,30
ade in

M
Germany

In de set: art.-nr. 9526
Slechts

€ 38,50

in plaats van

€ 44,00

ERA-Set Basic of ERA-SET Premium
Wet & DRY
Met ons ERA-systeem kan je je huis snel ontdoen van stof en vuil en
kan je het jezelf comfortabel maken op de bank met een kop chocolade.
Voor iedereen voor wie een eenvoudig maar handig systeem voor vloerreiniging
voldoende is, is het ERA Systeem Basic de eerste keuze.
»» ¹ ERA System Basic
met Nano Gold-PUR art.-nr. 9425GP-1
of
met Nano Gold-SOFT art.-nr. 9425GS-1
		
per set € 209,50
of
Voor maximaal comfort bij het schoonmaken van het huis. Met het ERA Systeem
Premium heb je de vloer-, raam- en oppervlaktereiniging gecombineerd in één
efficiënt systeem.
»» ² ERA System Premium
met Nano Gold-PUR art.-nr. 9426GP-1
of
met Nano Gold-SOFT art.-nr. 9426GS-1
		
per set € 293,50

In de set BASIC
"Nano Gold-PUR":
art.-nr. 9440GP

In de Set PREMIUM
"Nano Gold-PUR":
art.-nr. 9441GP

"Nano Gold-SOFT":
art.-nr. 9440GS

"Nano Gold-SOFT":
art.-nr. 9441GS

(ERA System Basic + ERA Nano
Gold-PUR + ERA Vloervezel droog)

(ERA System Basic + Nano Gold-SOFT +
ERA Vloervezel droog)

Slechts

€ 227,90

in plaats van

€ 246,30

ERA Vloervezel
droog voor de
½ van de prijs!

(ERA System Premium + ERA Nano
Gold-PUR + ERA Vloervezel droog)

(ERA System Premium + ERA Nano
Gold-SOFT + ERA Vloervezel droog)

Slechts

€ 293,50

in plaats van

€ 330,30

ERA Vloervezel
droog gratis!

Je hebt de keuze: Nano Gold-PUR voor een streeploos resultaat op alle gladde vloeren
of Nano Gold-SOFT voor alle gestructureerde vloeren voor het reinigen van tegelvoegen.
»» De speciale synthetische vezel laadt zich statisch op en trekt los vuil zoals stof, haren
en kruimels op magische wijze aan en houdt deze vast.
ERA Vloervezel droog
art.-nr. 0287
38 cm		
€ 36,80

Het
stroomvrije
alternatief
voor stofzuigers

»» Nano GoldPUR

»»Nano GoldSOFT

»» droog

»»²

»» ¹

BadSet Antibacterieel
Deze geweldige set is nu beschikbaar voor absolute hygiëne
in de badkamer.
»» Natuurlijke actief schuim badkamerreiniger op basis van hernieuwbare grondstoffen. Het barst van de kracht en laat zijn populaire
fruitig-frisse sinaasappel-grapefruitgeur achter.
Badkamerreiniger voorraadfles art.-nr. 0617
1 l 		
€ 18,10
Badkamerreiniger sproeiflacon (leeg) art.-nr. 0618
500 ml 		
€ 4,90
»» De speciale Star-doek is dankzij de duurzame antibacteriële afwerking super geschikt voor gevoelige zones in badkamer en keuken.
Star Antibac art.-nr. 0422AB
40 x 40 cm
€ 22,80

Melk-en citroenzuur van natuurlijke
oorsprong • Suikertensiden uit her-

POTENTIAL
STAR

nieuwbare grondstoffen • Natuurlijke
geurstof • Vrij van microplastic Vrij
van palm- en aardolie • Vrij van kleurstoffen en conserveringsmiddelen

In de set: art.-nr. 9472
Slechts

€ 38,50

in plaats van

€ 45,80

BESPAAR
15 %
Voor
maximal 400
toepassingen
3

Bio WC POWER SPRAY
Op een volledig natuurlijke manier zorgt onze biologische toiletreiniger voor een
hygiënisch schoon toilet.
»» Onze natuurlijke toiletreiniger op basis van hernieuwbare grondstoffen is ideaal voor
het krachtig en hygiënisch verwijderen van hardnekkige vlekken zoals urine- en bruinsteenaanslag, kalkafzettingen en vetvlekken. Het is geschikt voor alle zuurongevoelige
oppervlakken in sanitaire ruimten zoals het toilet, het urinoir en het bidet.
Bio WC Reiniger Concentraat voorraadfles art.-nr. 0652
1 l 		
€ 25,90

POTENTIAL
STAR

»» De perfecte sproeiflacon voor de optimale bevochtiging van de kritische oppervlakken
in het bad. Zelfs ondersteboven sproeien is mogelijk, dus je kunt ook onder de rand van
het toilet sproeien.
Bio WC Reiniger Concentraat sproeiflacon (leeg) art.-nr. 0653
300 ml 		
€ 12,50

In de set: art.-nr. 0683
Slechts

€ 34,90

in plaats van

€ 38,40

Vaatwaspoeder-Plus-set
Ondanks de vaatwasser ontkom je er soms niet aan
om de vaat voor te behandelen. Daarom bevat onze
vaatwaspoeder-reiniger-Plus-set een kopersponsje
voor de moeiteloze verwijdering van hardnekkige
korsten.
»» Ons innovatief vaatwaspoeder is zo zuinig en toch zo
krachtig – tot maximaal 200 keer de afwas doen.
Vaatwaspoeder art.-nr. 0638
2 kg		
€ 26,60
»» Biologisch spoelglansmiddel voor stralende, streeploze
glans op serviesgoed, glazen en bestek.
Glansspoelmiddel art.-nr. 0640
500 ml		
€ 7,90
»» Natuurlijk, zeer zuiver regenereerzout met extra grove
korrels voor een maximumopbrengst.
Speciaal regenereerzout art.-nr. 0641
1 kg				
€ 4,90

De optimale aanvulling
Nostalgisch blik
art.-nr. 0635
In retro-look, makkelijk bewaarblik voor ons vaatwaspoeder
€ 11,90

Saponella knuffelzachte-sets
De knuffelfactor mag ook niet ontbreken bij het doen
van de was.
»» Ons ecologisch hoogwaardig wasmiddel op basis van
natuurlijke zepen is ideaal voor mensen met allergieën
en mensen met een gevoelige huid.
Saponella totaalwasmiddel art.-nr. 0676
of
Saponella color wasmiddel art.-nr. 0677
3 kg			
per € 33,20

»» De antibacteriële koperspons is ideaal voor hardnekkige korsten en kleverige vlekken. De spons is zeer
duurzaam en mag in de vaatwasser. Super geschikt
voor serviesgoed, roestvrij staal en bestek.
Koperspons art.-nr. 5119S
Set van 2 stuks, limited edition
€ 9,90

In de set: art.-nr. 9471
Slechts

€ 39,40

in plaats van

€ 49,30

Koperspons (set van
2 stuks) gratis
3

»» Met de milieuvriendelijke droogballen van 100%
schaapswol droogt je wasgoed sneller en komt het
zachter, gladder en pluisvrij uit de droogtrommel.
Zo bespaar je energie, tijd en geld. Ze zijn ideaal voor
donsjassen, kussens, handdoeken en geschikt voor
alle drogers en programma's.
Droogballen art.-nr. 5049
6 stuks, limited edition
€ 23,50

Biologisch
afbreekbaar

Voor
maximaal
150 wasbeurten!

Voor
maximaal
137 wasbeurten!

Gemakkelijk
biologisch
afbreekbaar

In de Set „Wit“: art.-nr. 9474

(Saponella totaalwasmiddel + Droogballen)

In de Set „Color“: art.-nr. 9475

(Saponella color wasmiddel + Droogballen)

Slechts

€ 50,90

in plaats van

€ 56,70

BESPAAR
10 %
3

Limited
Edition

Star Mini-Set
"Winter Fruits"
Onze Star Mini's zijn nu verkrijgbaar in een praktische
set van 3 zodat je je huis deze winter lekker schoon en
gezellig kunt houden. Passend bij het seizoen in de kleuren van de wintervruchten Orange, Plum en Grape.
»» Onze Star-doeken in het handige miniformaat 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.
Star doek mini Orange art.-nr. 0435O
25 x 25 cm
€ 10,45
Star doek mini Plum art.-nr. 0435P
25 x 25 cm
€ 10,45
Star doek mini Grape art.-nr. 0435G
ALLEEN
25 x 25 cm
€ 10,45
ALS SET
VERKRIJGBAAR!

In de set: art.-nr. 9473
Slechts

€ 26,50

in plaats van

€ 31,35

BESPAAR
16 %

tot 10
toepassingen

»» Grape
»» Orange
»» Plum

Cozy Winter-Set
Als het buiten niet meer zo comfortabel is, kan je het jezelf binnen lekker behaaglijk maken.
»» De gezellige warme en huiselijke geur van onze natuurlijke geurkaars van gekonfijte appel,
specerijen, bak-aroma's en zoete vanille verwarmt het hart en zorgt voor knusse uurtjes om
te relaxen in de koude wintertijd.
scented candle „warm & cozy winter time" art.-nr. 5118
80 ml		
€ 17,50
»» De warme en kruidige fruitmelange van exotisch zoete vruchten in combinatie met aromatische
kruiden zorgt met deze heerlijke winterthee voor gezellige wintermomenten en brengt met zijn
geur en smaak een sfeer voor een huiselijke sfeer in je huis.
wellbeing tea „warm & spicy winter fruits" art.-nr. 6308
80 g		
€ 17,50
»» De badolie in vaste vorm smelt in uw warme badwater en ontvouwt zijn weldadige werking.
De natuurlijke mix van cacao- en sheaboter van biokwaliteit verzorgt de huid en hydrateert ze.
Het laat een verzorgende oliefilm op de huid na. Crème aanbrengen is niet meer nodig.
De geur van sinaasappel en kaneel verwarmt het hart en tovert een glimlach op je gezicht.
oil bath melts „warm & cozy winter moment" art.-nr. 6233
130 g		
€ 29,50

Limited
Edition

In de set: art.-nr. 6693
Slechts

€ 56,80

in plaats van

€ 64,50

BESPAAR
RUIM 10 %

organic massage candle
Golden Milk
»»De ayurvedische trendy drank als praktisch
kruidenmengsel voor een snelle en eenvoudige bereiding. Heerlijk in onder andere thee
en yoghurt.
aglaia golden milk kruidenmengsel
art.-nr. 0730
80 g, limited edition
€ 12,50

»»Onze natuurlijke bio-massagekaars van
zuivere bijenwas met natuurlijk verzorgende oliën en aloë vera die de huid in balans
brengt, belooft ontspannen uren en comfort
voor je lichaam en je zintuigen.
organic massage candle art.-nr. 6305
100 ml, limited edition
€ 18,90

Limited
Edition

Soap-Set
Onze
bestseller
van 2020

Zepen in vaste vorm kennen momenteel wereldwijd een
opleving. Ze zijn plasticvrij, natuurlijk en duurzaam. Passend bij
onze productlijnen hebben we drie hoogwaardige biologische
zepen op basis van olijf- en kokosolie uit gecontroleerde biologische teelt. Een hoge supervetheid met voedende biologische
babassu- en jojoba-olie zorgt voor een bijzonder gevoed en
aangenaam huidgevoel zonder tranen bij baby's en kinderen.
»» De milde zeep voor gezicht, lichaam en handen. Alle geurstoffen
zijn allergeenvrij en van natuurlijke oorsprong.
essentials soap bar art.-nr. 6229
100 g		
€ 14,90
»» Met een geur van verse tuinkruiden, essentiële oliën van rozemarijn, salie en litsea, inspireert deze zeep voor lichaam en handen.
wellbeing soap bar art.-nr. 6230
100 g		
€ 14,90
»» De fruitige citrusgeur en de natuurlijke essentiële oliën van
citroengras en jeneverbes maken deze lichaams – en handzeep
tot een bijzondere ervaring.
agalia soap bar art.-nr. 6231
100 g		
€ 14,90

Een
geweldig
cadeauidee

Natuurlijk & veganistisch ·
Geproduceerd in Duitsland · Hand-

In de set: art.-nr. 6694
Slechts

€ 37,90

in plaats van

€ 44,70

BESPAAR
Meer Dan 15%

gemaakt · Vrij van synthetische
kleurstoffen en conserveringsmiddelen
· 100 % plastic vrij · Biologische kwaliteit

Little Love Baby Care-Set
Kinderen hebben veel liefde, zorg en bescherming
nodig en dat begint al bij de verzorging.

Limited
Edition

»» Onze zacht verzorgende biologische douchegel is geschikt voor
zachte reiniging van de gevoelige huid en het zachte haar van
baby's en kinderen zonder tranen.
little love soft shower gel art.-nr. 6500
200 ml		
€ 17,90

In de set: art.-nr. 6607
Slechts

€ 42,80

in plaats van

€ 50,40

Shaving-Set
Met de juiste producten kan scheren een
echt wellnessmoment worden.

»» De biologische shaving soap zorgt voor een zachte en schone
scheerbeurt van het gezicht en lichaam. De zeep maakt de
haartjes lekker zacht en laat het scheermes zacht over de huid
glijden. Het ruikt naar fris cederhout en zoete amandel en is
geschikt voor alle huidtypes.
shaving soap art.-nr. 6228
70 g		
€ 21,30

»» De rijke en milde crème voor gezicht en lichaam is aangenaam
in te masseren, trekt snel in en laat geen hinderlijke vette film
achter. Het geeft de tere kinderhuid de hydratatie die het nodig
heeft, kalmeert en voorkomt huidirritaties op een natuurlijke
manier.
little love soft body cream art.-nr. 6501
200 ml		
€ 22,60
»» Met ons knuffelzacht little love washandje wordt baden echt
leuk. De ultrazachte textuur reinigt de gevoelige huid van kinderen zacht maar grondig – zelfs alleen met water. Het washandje
kan op 60°C gewassen worden en wordt met liefde gemaakt in
ons Saarlandse productiebedrijf.
little love washandje art.-nr. 6502
17,5 x 17,5 cm		
€ 9,90

»» De after shave balm hydrateert, verzacht en verstevigt de
gestresste huid na het scheren. De geltextuur heeft een
verzachtend en aangenaam verkoelend effect en geeft de
huid een echte energiekick.
after shave balm art.-nr. 6226
100 ml		
€ 32,10

Altijd
een hand vrij
dankzij de
praktische
pompverdeler!

»» De hoogwaardige scheerkwast heeft een handvat van echt
olijfhout. Een elegante roestvrijstalen ring beschermt het hout
tegen vocht. De veganistische borstelharen zijn zacht voor de
huid, gaan lang mee en hebben een zeer goed schuimend
vermogen.
Scheerkwast art.-nr. 6227
		
€ 39,90

In de set: art.-nr. 6696
Slechts

€ 79,50

in plaats van

Ideaal
voor baby's,
en
kleine kinder
en zwangere
vrouwen

Perfect
geschenkidee!

€ 93,30

BESPAAR
Meer dan € 13

POTENTIAL
STAR

Self Care-Set

Silky Skin-Set

Waarmee kan je je lichaam meer verwennen dan met
een ontspannend masker en een heerlijke lichaamsscrub
onder de douche? Gun jezelf een pauze, geniet van het
moment en voel je gewoon goed.

Zacht, zachter, silky skin…

»» Ons 4 in 1 mask zorgt met zijn unieke samenstelling uit
waardevolle inhoudsstoffen van de natuur voor de intensieve reiniging en verzorging van je gezichtshuid.
4 in 1 mask art.-nr. 6022
100 ml		
€ 29,90
»» Onze nieuwe, natuurlijke lichaamspeeling heeft dankzij
de combinatie van rijstmeel en geplette olijfbladeren een
diepe peelende en ontgiftende werking.
De hoogwaardige ingrediënten revitaliseren de huid en
laten haar merkbaar fris aanvoelen. Door de aangename
geur is de peeling een ideaal zelfverzorgingsritueel dat
ontspannende momenten creëert.
body scrub art.-nr. 6232
200 ml		
€ 26,90

»» Onze lichte en zijdeachtige wonderolie
met zijn onmiddellijk beschermende en
herstellende werking is het ideale product
voor je gezicht en haar. Slechts een paar
druppels zijn genoeg om je van top tot teen
te betoveren.
miracle oil art.-nr. 6024
30 ml		
€ 43,00
»» Fijngemalen abrikozenpitten in onze huidpeeling zorgen voor een zachte, natuurlijke peeling van je huid. Dode huidcellen
worden zachtjes verwijderd, de huidtextuur
wordt fijner en je teint wordt stralender.
skin peeling art.-nr. 6008
50 ml		
€ 18,00

In de set: art.-nr. 6610
Slechts

€ 54,90

in plaats van

€ 61,00

BESPAAR
10%

In de set: art.-nr. 6695
Slechts

€ 49,90

in plaats van

€ 56,80

BESPAAR
12 %

Nieuw
in het
assortiment

POTENTIAL
STAR

Beschikbaar
vanaf 20
september
2021

Essentials Basic Care-Sets
Alle producten die je nodig hebt voor je dagelijkse basisverzorging zijn nu verkrijgbaar in
een set die optimaal geschikt is voor je huidtype. De ideale start met hara naturals!
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Voor
droge
huid

Voor
normale
huid

»» essential basic care-Set –
normale & gecombineerde huid
2 in 1 cleanser Art.-Nr. 6017
125 ml		
€ 24,00
Gezichtshandschoen Art.-Nr. 6012
		
€ 9,80
eye cream Art.-Nr. 6015
30 ml		
€ 36,90
24 h active cream Art.-Nr. 6016
50 ml 		
€ 42,00

»» essential basic care-Set –
droge huid
2 in 1 cleanser Art.-Nr. 6017
125 ml		
€ 24,00
Gezichtshandschoen Art.-Nr. 6012
		
€ 9,80
eye cream Art.-Nr. 6015
30 ml		
€ 36,90
sos cream Art.-Nr. 6007
50 ml 		
€ 34,80

In de Set: Art.-Nr. 6608

In de Set: Art.-Nr. 6609

Slechts

€ 103,00

in plaats van

€ 112,70

BESPAAR
bijna € 10

Slechts

€ 96,00

in plaats van

€ 105,50

BESPAAR
meer dan € 9

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
Ben je Gastvrouw/organisator van een
HaRa (online) workshop van 4 september
t/m 30 november 2021 dan krijg je onze
een fantastische verrassing cadeau!

Vraag je adviseur om meer informatie

Alle prijzen inclusief BTW - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
Zolang de voorraad strekt

Daarnaast ka
n jij je
bij een works
hop omzet
vanaf €150,nog
verzekeren va
n mooie
Ha-Ra cadeau
s

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

