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EMELIE WIKSTRÖM,
ung talang i Svenska alpina
landslaget

bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

EMELIE WIKSTRÖM 19 år, en av våra härliga utförsåkare.
Som du ser har vi en jättefin tjej på
framsidan av ME-NYTT. Hon heter Emelie
Wikström, väldigt duktig i utförsåkning.
Emelie använder Marja Entrich produkter
för att hon vill känna sig bekväm, mjuk på

huden och skydda den. Hon är ute i tuffa
förhållanden och åker med hög fart och
i kyla. Då vill det till att hon tar hand om
sig på ett riktigt bra sätt. Det är toppen att
hon har valt Marja Entrich produkter.

VIKTIGA PRODUKTER I
VINTERKYLAN!
Tänk på att när det blir kallt och
köldgrader, då är det viktigt att använda
produkter i ansiktet på morgonen som
ej innehåller vatten. Det kan bildas små
iskristaller på huden vilka kan skada
och ge brustna blodkärl framför allt på
kinderna och näsan. Därför vill vi gärna tala
extra varmt om våra kallpressade oljor innehåller ej vatten - som tillför huden fett
och som skyddar mot frostskador. Du som
använder Rengöringskräm vanligtvis, kan
med fördel under den kalla årstiden byta ut
den mot Solrosolja att tvätta dig med.

SOLROSOLJA
för torr hy.

• Massera in Solrosolja
på torr hud.
• Skölj av med ljummet vatten.
• Tag därefter Uppfriskande
Hudlotion.

VETEGRODDSOLJA

• Hudvårdsolja för torr hy.
• Kan användas både i ansiktet och
på kroppen.
• Mycket bra som massageolja.
• Kladdar ej, går in i huden.
• Några droppar olja i badet håller
huden mjuk.
• Bra som oljeinpackning i torr
hårbotten.
• Mjukgörande vid babyvård.

SOLSTIFT

Det kanske låter som ett skämt att tala om ME:s
Solstift så här års. Vi bor i kalla norden och får
lära oss att leva med de förhållanden som är här
och skydda oss på bästa sätt.
• Solstiftet är perfekt till alla
känsliga partier.
• Viktigt både vid vintersport och
solsemester.
• På kinderna för att förebygga  
uppkomst av brustna blodkärl.
• Skyddar näsan och torra
fnasiga läppar.
• Innehåller ej vatten och kan
med fördel användas till att
skydda barnens ansikten.
I lekens hetta glömmer de små
ofta både tid och rum och kan
lätt råka förfrysa sig.

MOROTSOLJA

• En vitaminrik ansiktsolja.
• Ger huden en härlig färgton.
• Hjälper till att bibehålla din
fina sommarfärg.
• Utmärkt till alla hudtyper.

AVOKADOOLJA

Avokadoolja är nödvändig för
din hud i vinterkylan. Efter
rengöring av huden på
morgonen tag några droppar
Avokadoolja och massera in i huden.
• Avokadoolja innehåller ej vatten.
• Förebygger frostskador på huden
i vinterkylan.
• Innehåller naturligt A,D,E- vitamin
i stora mängder.
• Stimulerar cirkulationen
i huden.

MAKE-UP
FUKTKRÄM =
FOUNDATION

Snart börjar alla höstens
fester som vi vill delta i.
Vi vill vara vackra och
fräscha och helst täcka
alla de skavanker som vi
själva ser men ingen annan
ser. Där kommer vår räddare i nöden in, vår härliga
Make-up Fuktkräm för alla
hudtyper.
• Finns i två olika nyanser.
• Nr 41 ljusbrun och nr 42      
mellanbrun
• Är en lätt foundation.
• Gör huden jämn och  ger
vacker lyster.
• Täpper ej till porerna.
• Orsakar ej pormaskar
• Fuktighetsbevarande och skyddar
huden mot damm och smuts.

Insändare
Jag är travtränare och travkusk, arbetar heltid med
hästar.
Som många människor känner till så kan hästar precis
som människor bli sjuka och göra sig illa. Hästar har fyra
ben att hålla ordning på och ibland slår de ihop benen
och kan få sår som är svåra att få läkning på eftersom
det hela tiden finns mycket bakterier runt omkring i
stallen. Jag har upptäckt att när de får någon blessyr
och vi tar Medical på såret så läker det genast. Som en
parentes i det hela kan jag berätta att jag nu i somras
själv steg i ett getingbo och direkt fick jag tre getingstick på ryggen. Det gjorde väldigt ont innan jag fick
av mig tröjan och min sambo satte Medical på ryggen.
Smärtan försvann på några sekunder. Ett gott råd, ha
Medical hemma om något oförutsett händer.
Kai K Luomala, Sundbyholm Eskilstuna

Gå in på Marja Entrich Biologisk
Hudvård Facebooksida och skriv
in ditt namn och e-postadress
så är du med i en utlottning av
hudvårdsprodukter. Vinnarna
presenteras i ME-Nytt nr 77.

Vitaminrutan
ADE-VITAMIN
D-vitamin är vårt så kallade solvitamin och i vårt solfattiga land kan D-vitaminbrist förekomma hos många!
För att få ett optimalt upptag på vitamin D har vi också
två andra fettlösliga vitaminer i samma tablett, det är
A och E.
D-vitamin är viktigt för skelettbildningen, reglerar kalkbalansen i skelett och tänder.
Det är även bra för immunförsvaret, muskelsvaghet,
motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, reumatism och
depression. Bra för hud och hår, benskörhet och det
behövs för upptagandet av kalcium i tarmen. Anses
även kunna hämma tumörtillväxt och utvecklande
av MS (multipel skleros), och även minska risken för
diabetes och fibromyalgi.
Symptom vid brist: Retlighet, dålig aptit, benskörhet,
led- och muskelvärk och hudsjukdomar (psoriasis).
Vid stor brist engelska sjukan och uppmjukning av
skelettet.
Rädda hjärnan med D-vitamin. Ny forskning visar att
D-vitamin även kan minska risken för parkinson och
alzheimer.
D-vitamin är en av kroppens allra viktigaste substanser.
Lycka till med vårt fina kostillskott och en frisk härlig vinter.

Gun Tammerlöv
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ORDERSEDEL 2011
ANSIKTSRENGÖRING
Rengöringskräm normal hy
Rengöringsgelé fet hy
Solrosolja torr hy
Uppfriskande hudlotion
Peelingbalsam m kiseldioxid
Rengöringsmask

HYGIENPRODUKTER
150 ml
150 ml
150 ml
250 ml
100 g
120 g

271:271:278:271:359:306:-

60 g
60 g
60 g
50 g
15 g
50 g
50 g
30 ml
15 ml
15 ml
100 ml
25 ml

299:299:299:433:345:481:495:759:244:218:274:221:-

150 g
150 g
100 g
100 g
150 g
150 g
15 g
15 ml

278:278:278:262:360:360:222:179:-

100 ml
60 ml
60 g

247:209:304:-

ANSIKTSKRÄMER och OLJOR
Kamomillkräm normal hy
Vitaminkräm ömtålig hy
Vetegroddskräm torr hy
Bio-Specialkräm
Ögonkräm
Advanced Anti-Wrinkle Cream
ECO-Argankräm
Bioprogram
Avokadoolja
Morotsolja
Vetegroddsolja
Medical

KROPPSKRÄMER mm
Avokadobalsam
Aloe Fuktkräm
Bivaxkräm
Arnica Gelé
Biobrun solbalsam SPF 10
Biobrun solbalsam SPF 15
Solstift solsk faktor 15
Lip Balm

HERRSERIE
After Shave
Deo Roll-on
Fuktbalsam

Havsalgstvål och Avokadobalsam
JULSET

(exkl pump)		 342:(inkl pump)		 356:			
Jag vill ha en produktvisning ...................................................

Deo Roll-on
60 ml
Nässelschampo för norm hår
200 ml
Jasminschampo för torrt hår
200 ml
Klöverschampo för fett hår
200 ml
Kaffefruktschampo
200 ml
Silkehårbalsam
100 g
Hårgelé
150 ml
Havsalgstvål m pump
300 ml
Havsalgstvål refill
300 ml
Sjögräs krämtvål
200 ml
Dentapur tandkräm
60 ml
Pump till havsalgstvål		

KOSTTILLSKOTT - VITAMINER
ADE-vitamin
B-6 vitamin
B-50 komplex
C-vitamin
Kelp
Mineral
Selén + A +E + Zink
Zinktabletter
ME Junior

100 st
100 st
75 st
100 st
200 st
200 st
100 st
100 st
75 st

269:153:269:149:189:162:275:168:217:-

Läppstift 2
nr_____
Läppstift 3-4, 6-10
nr_____
Nagellack 1,2,4,5
nr_____
Nagellack 3,6,7,8,9
nr_____
Vårdande under- och överlack 		
Mascara vattenfast 6 blåsvart
nr_____
Mascara vattenlöslig 1 svart
nr_____
Ögonskugga 31 blå 32 grön
nr_____
Ögonskugga 33 brun 34 lila
nr_____
Rouge 21 apricot 22 copper
nr_____
Rouge 23 rose
nr_____
Make-up fuktkräm nr 41- 42
nr_____

174:188:174:217:215:210:231:355:310:308:308:203:-

MAKE UP -PRODUKTER

SUMMA: ...................................................................................

Jag vill ha information om
hur man blir återförsäljare .......................................................
Kundnamn: .....................................................................................................................
Adress: .............................................................................................................................
Postnr: ............................... Ort: ......................................................................................
Tel arb: ...................................................... Bra teltid: ....................................................
Tel hem: .................................................... Bra teltid: ....................................................
Mobil: .................................................... E-post: ............................................................
Meddelande till ME/min återförsäljare:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

209:198:198:198:227:231:236:205:191:266:107:14:-

Skicka till din Återförsäljare

Julerbjudande 2011
HAVSALGSTVÅL OCH AVOKADOBALSAM

JULSET TILL KANONPRIS!
Äntligen säger många!!!
Här kommer två av ME:s mest
älskade produkter som Julerbjudande.

HAVSALGSTVÅL

• Den är ej uttorkande på huden.
• Kan användas som skumbad.
• Kan med fördel användas till intimhygien.
• Vid besvärliga fläckar på kläder, gnugga in tvål
   på fläcken och skölj bort.
• Håller borta kalkrester i tvättställ och badkar.

AVOKADOBALSAM

-fuktbalsam för hela kroppen•
•
•
•

Mjukgörande på huden.
Är bra efter bad och dusch.
Man dofter underbart!
Som barriärkräm, vilket skyddar
mot den yttre miljön vid t ex
kontakteksem.
• Motverkar flagning och sveda
vid solbränna.

p

ålpum

exkl tv

342:-

inkl tvålpump

356:-

Ord. pris exkl tvålpump 469:inkl tvålpump 483:Gäller fr.o.m 15 nov 2011,
Obs! så långt lagret räcker
dock längst till 24 dec 2011.

