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Männen i fokus

bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Nu har vi kommit en bit in på det nya året 2012...
...och det betyder att vi nu har festat och
gottat oss så det räcker. Nu får vi se fram
emot våren efter vintern som blir kortare
än förra årets eftersom det inte kom någon
snö på så många ställen innan Jul.
Vi går mot ljusare tider och det känns
härligt. Ett säkert vårtecken som talar för

att våren är på väg är båtmässan som
kommer redan i februari.

Rak och Tvättgelé

I detta nummer av ME-NYTT prioriteras våra män. Vår tidigare Rak- och
Tvättgelé i tub har varit slut en tid och det har kommit önskemål om
att återuppta tillverkningen på nytt. Nu kommer den i nytt utförande
i en flaska med pump som är lättare att använda. Den har omarbetats
men har samma härliga doft som de andra herrprodukterna. Vi ser
fram emot det och hälsar Rak- och Tvättgelén åter välkommen i
sortimentet.
•
•
•
•
•
•

Fukta huden med vatten.
Tag Rak- och Tvättgelé.
Massera upp ett lödder.
Som rakgelé skonsam vid rakning.
Som tvättgelé ej uttorkande på huden.
Skölj av huden med ljummet vatten.

AFTER SHAVE
•
•
•
•
•

Används efter rakning.
Svider ej på små sår.
Uppfriskande på huden.
Fri från alkohol.
Toniserande (sammandragande) verkan
på porerna.

FUKTBALSAM EFTER
RAKNING
•
•
•
•

Tillför huden näring och fuktighet.
Återställer hudens naturliga smidighet.
Tas upp effektivt av huden.
Passar alla hudtyper.

HERR och DAM DEO ROLL-ON

Herr och Dam deon har samma bas men
skillnaden på dessa två är doften.
Herrdeon har samma doft som de övriga
produkterna i herrserien och damdeon
har en härligt blommig doft.

•
•
•
•
•

Håller Dig fräsch hela dagen.
Ger ej irritation på huden.
Har lenande inverkan på huden.
Fri från aluminium.
Fri från alkohol.

KAFFEFRUKTSCHAMPO

NÄSSELSCHAMPO

Med citronmeliss för normalt hår.
• Naturligt mjukt schampo.
• Vårdar håret och gör det luftigt.
• Gör håret spänstigt.
• Är skonsamt för hårbotten.

JASMINSCHAMPO

Med vetegroddsextrakt för torrt hår.
• Naturligt mjukt schampo.
• Skonsamt för permanentat,
färgat eller blekt hår.
• Håret blir lättskött.
• Har en härlig doft.

KLÖVERSCHAMPO

Med åkerfräkenextrakt för fett hår.
• Vårdar och gör håret luftigt.
• Ger större volym på håret.
• Är idealiskt för det ”nordiska
fina” håret.
• Motverkar att hårbotten ej
blir fet.
• Motverkar klåda i hårbotten.

med antioxidanter för alla hårtyper.
• Ett milt schampo som rengör
och vårdar håret.
• Med naturvänliga antioxidanter.
• Ger glans och lyster till matt hår.
• Stärker och ger spänst till
skadat hår.
• Är skonsamt för känslig
hårbotten och hår.
• Minskar irritation och ökar
blodcirkulationen i hårbotten.

SILKEHÅRBALSAM

Med solskydd. För alla hårtyper.
• Masseras in i håret efter
schamponeringen.
• Ger håret lyster och stadga.
Gör håret lättkammat och mjukt.
• Skyddar håret mot UVA- och
UVB- solstrålning.

HÅRGELÉ

Marja Entrich Hårgelé är en naturlig
hårgelé som håller håret på plats
och ger håret vacker glans.
• Skyddar håret mot fönvärme.
• Lätt att borsta ur.
• Lämnar inga rester på håret.
• Gör håret mindre skört.
• Motverkar statisk elektricitet.
• Kan användas både på torrt och
fuktigt hår.

Insändare
Jag hade problemhud med psoriasis, min
hud var tunn och röd! Jag strök på cortison det blev bättre ett par dagar,
sen var det tillbaka igen.
I april hittade jag ME produkter, jag
började använda, solrosolja,ansiktsvatten,
eco-argancrem, biospecialkräm och

medical. Nu är min hud jättefin och jag
använder inte cortison sen april månad
2011. Jag är jättetacksam för att MEprodukter finns.
Veera Levin

Vitaminrutan
SELEN+E+A+ZINK
Selen är ett livsnödvändigt spårämne för våra celler
som kan skydda oss mot fria syreradikaler. Enligt dr
Joel Wallach  förebygger Selen även cancer, är viktigt  
för hjärtat och hjälper till att höja vårt immunförsvar.
Selen rekommenderas till personer som sanerar
amalgam ur tänderna p g a att kvicksilver utsöndras
och går in i vävnaderna, då är detta spårämne ett viktigt hjälpmedel för att avgifta cellerna. Selen E+A+Zink
kan förbättra   motståndskraften   mot olika krämpor.
Det är viktigt att  aldrig överdossera Selen. Följ rekommendationen som  står på förpackningen.

Gun Tammerlöv
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ORDERSEDEL 2012
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

279:279:286:279:369:315:-

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

308:308:308:446:355:495:495:779:251:224:282:227:-

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

286:286:286:269:370:370:229:184:-

100 ml
60 ml
60 g
150 ml

254:215:313:295:-

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
Rak- och Tvättgelé

Vintererbjudande
		
Rak- och Tvättgelé		209:			
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 för alla hår
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

276:157:276:153:194:166:279:172:222:-

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 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_____

174:190:174:219:219:238:359:313:311:311:209:-

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:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

215:204:204:204:234:238:243:211:197:274:110:14:-

Skicka till din Återförsäljare

Vintererbjudande 2012
NYHET FÖR HONOM!

Rak- och Tvättgelé med Arganolja

Du får möjlighet att
köpa denna produkt
till ett mycket reducerat pris som är 209:vid köp av en annan
valfri ME-produkt.
Ord pris är 295:-

Marja Entrich Rak- och Tvättgelé med arganolja är skonsam
och inte uttorkande på huden tackvare de hudvänliga ämnen som skyddar även känslig hud. Det speciella med denna
produkt är att den innehåller arganolja som gör underverk
för många olika hudtyper t ex torr hy, känslig hy, fet hy och
även eksem hy.
•
•
•
•
•
•

Fukta huden med vatten.
Tag Rak- och Tvättgelé.
Massera upp ett lödder.
Som rakgelé skonsam vid rakning.
Som tvättgelé ej uttorkande på huden.
Skölj av huden med ljummet vatten.

209:-

Ord. pris 295:Gäller fr o m 30 Januari 2012,
Obs! så långt lagret räcker
dock längst till 3 Mars 2012.

