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Bevara kroppens
härliga spänst!
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Ljuset och våren är här!

Nu har ljuset kommit och det känns underbart,
träd och buskar börjar knoppas, fåglarna
sjunger och vårblommorna kommer upp ur
jorden, nu är det vår!
Vi skall också njuta av solen men tänk bara på
att du skall skydda dig och familjen med bra
solskyddskräm.
Före – under – efter solens härliga strålar.

PEELINGBALSAM

Gör dig själv en stor tjänst innan du går ut i
solen för att få en vacker brun färgton på huden.
Använd peeling som slipar bort flera lager döda
hudceller och gör att du får en jämn fin färg på
huden, förutsättningen är att du också därefter
använder en solskyddskräm.
• Masseras in på välfuktad hud, skölj bort med
vatten.
• Slipar bort döda hudceller.
• Perfekt även som kroppspeeling före solbad.
• Gör huden mjuk klar och slät.
• Huden blir mottaglig för en fuktighetskräm.

BIVAXKRÄM

För hela kroppen
Speciellt dina händer blir utsatta när det är kallt.
Kylan gör händerna torra, fnasiga och naglarna
skivar sig.
Ett bra sätt att sköta om Dina händer är följande:
Massera in ME:s Bivaxkräm på Dina händer
innan sänggående och var speciellt noga med
nagelbanden.
Tag dessutom någon droppe Avokadoolja och
massera in på nagelbanden. Du kommer att
märka en stor skillnad, Dina händer är ju Ditt
visitkort utåt.
Den mångsidiga lilla ”hjälpredan”.
• För torra nariga händer, fötter och
armbågar.
• Kan lindra vid hudsprickor.
• Mjukgörande på torr eksemhud.
• Skyddar babyn från röd, irriterad stjärt.
• Lindrar vid insektsbett.

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.

MOROTSOLJA

För alla hudtyper
• En vitaminrik ansiktsolja.
• Ger huden en härlig färgton
• Hjälper till att bibehålla den fina färg vi
får av solen.
• Stimulerar cirkulationen i huden.

SOLSTIFT SPF 15 med
UVA – UVB SOLSKYDD

• Solstiftet skyddar effektivt känsliga
partier såsom näsan,kinder, öronen, 		
hårfästet och den kala hjässan.
• Utmärkt att skydda läpparna med
både i starkt solljus och kyla.
• Tag på direkt på huden om det
börjar sticka och klia för att mota
herpesblåsor som ofta kan uppstå
vid första vårsolen.

HAVSALGSTVÅL
För hela familjen

Du som är en trogen ME–kund känner säkert till
Havsalgstvålen med dess fina egenskaper.
Den är ej uttorkande på huden och är utmärkt
även som intimtvål vilket kan vara viktigt
att tänka på om man har torra slemhinnor i
underlivet. Någonting annat som vi skall
tänka på är att det inte blir några
kalkrester som sitter fast
varken i tvättställ, badkar
eller dusch. Vi har blivit
väldigt bortskämda och
glömt bort hur vi
stod och skurade
med en borste
för att det skulle
bli rent till sist i
alla fall.

Insändare
Insändare från Norskt Veckoblad nr 9

Havsalgstvål mot svamp

Jag har läst i veckotidningar om
kvinnor som har problem med svamp
i underlivet. Detta hade jag också i
över 20 år. Jag gick nästan konstant på
Canesten-kur, ända tills jag tillfälligtvis
läste i en tidning om en som hade
blivit fri från sina problem genom att
använda en speciell tvål. Den provade
jag också och vips! Så var svampen
borta och jag har inte haft återfall på
över 10 år. Tvålen är flytande och den
heter Marja Entrich Havsalgstvål. Jag
använder tvålen varje gång jag duschar
och kan absolut rekommendera den.
Jag har i alla fall blivit helt beroende
av den.
Hälsningar nöjd Tina.

NAGELLACK

Du som fr o m 16 april t o m 13 maj köper
Havsalgstvål och Bivaxkräm vid samma
tillfälle får dessutom gratis välja ett valfritt
nagellack nr 1-5 som har kundpris 174:eller nr 3, 6-9 kundpris 219:På detta sätt kan du bli både mjuk och
vacker på både händer och fötter nu när
både handskar och skor åker av.

EN EXTRA GÅVA

Svar från läkare:
Så bra att du delger detta tips med
oss! Detta kan kanske rädda många
kvinnor ur en evig rundgång med olika
svampkurer. Jag har ingen erfarenhet
av denna tvålen, men det är enligt
producenten en mild flytande tvål
som innehåller alger från havet och
som tillför huden fuktighet. Den är
inte heller dyrbar så jag ser ingen
anledning till att inte prova den. Att
Havsalgstvålen har haft en svampdödande effekt för dig kan ha att göra
med att du genom att använda den
har fått tillbaka en normal bakterieflora
i underlivet. Tack för ett superbra tips.
Hälsningar Sunniva

Vitaminrutan
B50-KOMPLEX
Vitamin B50-Komlex är ett koncentrat av olika
slags B vitaminer i väl avvägda doser vilka kan ha
gynnsam effekt mot trötthet, dålig aptit och depression. B50-Komplex kan också ha en positiv inverkan
på graviditetsillamående, menstruationsbesvär,
mag- och tarmbesvär, hudutslag, håravfall, blodbrist,
herpesblåsor, sprickor i mungiporna, akne, sömnbesvär och för tidigt åldrande.
I B50-Komplex ingår folsyra vilket är ett mycket
viktigt kosttillskott för kvinnor som planerar att
skaffa barn och gravida kvinnor. Det bästa är att
kvinnan har intagit ett kosttillskott med folsyra tre
månader innan graviditeten. Folsyra förebygger
ryggmärgsbråck på barnet - som är ett livslångt
handikapp - och om man med enkla medel kan
förebygga detta svåra handikapp så är det värdefullt
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

Vårerbjudande
		
Biobrun & Vetegroddsolja		475:			
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

Vårerbjudande 2012
BIOBRUN SPF 15 ELLER BIOBRUN SPF 10
OCH VETEGRODDSOLJA

Dessa underbara produkter skyddar din hud i solen
och Vetegroddsoljan håller huden mjuk och fräsch.
Biobrun SPF 15 och 10 skyddar mot både UVA- och UVB strålar. Det är bra att börja med Biobrun
SPF 15 innan vi vant oss vid solens strålar och ”tränat upp” vårt pigment. Framför allt när det gäller
våra barn.
OBS! Vid användande av Biobrun SPF 15 får man en svagt vit hinna på huden och den är lite sträv
att applicera, detta beror på att vi ej använder nanopartiklar i titandioxid.

BIOBRUN SPF 10 ELLER 15

När solsäsongen startar är det viktigt att
använda solskyddskräm med hög solskyddsfaktor, börja därför med Biobrun SPF 15.
Det är viktigt att inte bränna sig eftersom
solskador ackumuleras, det vill säga att de
byggs på hela tiden och huden åldras i förtid.
• Applicera innan solbad.
• Applicera på nytt när huden känns varm.
• Tillför fuktighet på huden.
• Biobrun stimulerar pigmentet, Du får en
finare brun färg.
• Kan även användas i solarium.

475:Ord. pris 652:Gäller fr o m 16 April 2012,
Obs! så långt lagret räcker
dock längst till 27 Maj 2012.

