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I vår förändrade livsmiljö
har huden högre krav än
tidigare!

bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Nu har vi den härliga tiden...
...med sammetskvällar och kräftor tillsammans
med goda vänner!
Varje årstid har sin charm och nu har vi kommit
till sensommaren och vi behöver kanske vara lite
extra noga med vår hud, tillföra extra näring och
omsorg. Att hålla huden i god trim är lika viktigt
som att träna kroppen.

VÅRDANDE OCH VÄLGÖRANDE KROPPSPRODUKTER
SJÖGRÄS KRÄMTVÅL

DEO ROLL-ON

ALOE
FUKTKRÄM

BIOPROGRAM

• En mild bad och duschtvål.
• Kan med fördel användas
som skumbad.
• Du bli avslappnad i spända
muskler.
• En lyxig tvål med fantastisk doft.
• Kan användas som intimtvål.
• Ej uttorkande om man har
eksemhy.

med ringbloms-extrakt
för hela kroppen
Aloé Vera ”odödlighetens
planta” är en av egyptier ärvd
medicinalväxt med exceptionella
hudvårdande egenskaper. Marja
Entrich Aloé Fuktkräm för hela
kroppen med ringblomsextrakt
har en speciell sammansättning
med fuktgivande ämnen som
skyddar Din hud efter solbad och
bevarar hudens fuktbalans och
elasticitet.
• Håller huden mjuk.
• Huden blir smidig.
• Fuktighetsbevarande på huden.
• Bibehåller Din solbränna.
• Appliceras på ren hud efter
solbad, dusch och bad.

En ny förpackning med nytt
innehåll och en härlig doft.
Deo Roll-On appliceras på
fräsch och rengjord hud.
Läs mer om denna produkt
på vår erbjudandesida i
ME-NYTT.

viktigt serum för vår hud.
Vad gör man när huden börjar bli
slapp och tappa sin spänst?
Svaret är Bioprogram.
Det är mycket viktigt att huden
får rätt näringsämnen och fuktbalans
för att uppnå ett bra resultat.
• Används på en väl rengjord hud.
• Några få droppar räcker till hela   
ansiktet och halsen.
• Tillför och bibehåller hudens
maximala fuktighet.
• Har en utslätande och
återuppbyggande effekt

AVOKADOBALSAM

•   Mjukgörande kräm för hela
kroppen.
• Innehåller pentavitin som
återuppbygger collagenet i
bindväven.
• Är bra efter bad, dusch och
solbad.
• Fungerar som barriärkräm,
vilken skyddar mot den
yttre miljön vid t ex
kontakteksem.
• Motverkar flagning och
sveda vid solbränna.

MEDICAL

• Den lilla husläkaren.
• God hjälp vid
problemhy med akne.
• Vid skavsår på föt terna, tag på Medical
och skydda med plåster.
• Har en antiinflammatorisk effekt.
• Har en uttorkande
effekt vid alla
typer av blåsor.
• Mycket bra på
blanka näsor.

Insändare
Under flera år har jag haft värk i
en arm när jag arbetar för mycket i
ensidiga rörelser. Det som fungerat
bäst mot värken är att jag masserar in
muskelområdet med Arnica gelé på
kvällen. Oftast är värken över redan
morgonen efter, men ibland behöver
jag massera in Arnica gelé en eller ett
par gånger till. Sedan är värken borta!
Helt suveränt att Arnica gelé finns, så
jag tipsar er som ännu inte provat att
göra det!
Hälsningar Gerd Carlsson, Halmstad
Leo 6 år skulle ut och prova nya
snowracern. Han hade fått en helt ny
med bromsar. Naturligtvis ville ha åka
på samma ställe som storasyster
(11 år) med kompisar. Backen var
kanske lite tuff, med stubbar som stack
upp genom snön.
Åkturen tog slut i en vurpa och Leo

skrapade båda kinderna i snön. Hela
kinderna blev fulla med små, små sår.
Vi vet ju alla hur skarsnö kan skrapa
ansiktet! Med hjälm på huvudet klarade
han sig helskinnad i övrigt. Jag tänkte att
visst är det rart med rosiga kinder, men
kanske inte av det här slaget, så innan
Leo skulle gå och lägga sig smorde vi in
hela kinderna med Medical från ME. På
morgonen var alla skrapsår puts väck.
Några dagar senare lyckades storasyster
köra in i en frusen jordsäck när hon åkte
tefat! Stort skrapsår på låret och ett
rejält blåmärke blev resultatet. Skrapsåret
såg ut som de ”brännmärken” som man
får på golven i många gymnastiksalar.
Även Elvira fick Medical på såret innan
hon gick och lade sig. På morgonen var
såret borta! ”Bara” ett rejält blåmärke
fanns kvar…..
Maria Hübinette, Tjörn

Vitaminrutan
JUNIOR VÅR UTMÄRKTA
VITAMIN FÖR BARN OCH
VUXNA
ME-Junior är en sammansättning av många vitaminer
och mineraler varav en del är antioxidanter som behövs
för att immunförsvaret skall fungera bra. Den är avsedd
för barn från fyra år och däröver. En tablett täcker en
stor del av de näringsämnen som kroppen behöver.
Bland annat så innehåller den vitamin B5 vilket höjer
livskraften och kan vara en god hjälp vid allergiska
åkommor såsom bl.a. eksem. ME-Junior täcker dagsbehovet av A och D vitamin. Ge därför ej ytterligare
tillskott av A+D. Ett utmärkt tillskott när barn är trötta
och äter dåligt.
ME:s Junior är en tuggtablett med smultronsmak. Som
sötningsmedel ingår xylitol (björksocker) som skyddar
tandemaljen och fruktos vilket gör barn och ungdom
pigga. Laktos (mjölksocker) ingår ej som bindemedel i
tabletten eftersom många barn är laktosintolleranta.
Barn l0 år rekommenderas 2 tabletter per dag.
Som vuxen kan Du ta med Junior när Du är på resa och
ta 3 tabletter per dag. Lycka till med Ert välmående hela
familjen!

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
Paketpris för

Herr & Dam Deo Roll-On		299:-

			
Jag vill ha en produktvisning ...................................................

Deo Roll-on
60 ml
200 ml
Nässelschampo för norm hår
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

Sensommarerbjudande 2012

SENSOMMARERBJUDANDE 2012
FÖR DAMER OCH HERRAR
DAM OCH HERR DEO ROLL-ON
Glädjande för alla ME kunder är att vi har fått en ny dam Deo Roll-On,  
i ny design och med nytt innehåll. Vi har fått testa den för att se och
känna hur effekten är. Den är fantastisk säger de som har testat den
och de är också väldigt positiva och nöjda för att den är så effektiv och
fungerar så bra emot transpiration, samt att den har en ny härlig doft.
Det aktiva ämnet som hämmar transpirationen är Saccharomyces
Ferment, en naturlig antiperspirant som utvinns ur socker och håller
odören borta. Det aktiva ämnet  är certifierat i USA hos Certified Natural
Products Association.
OBS! Båda ME:s Deon innehåller ej aluminumklorid och alkohol.
Naturligtvis glömmer vi ej våra män.
De får också vara med på Deo Roll-On erbjudandet.
Erbjudandet gäller en dam och
en herr deo roll-on tillsammans.

HERR DEO ROLL-ON

• Håller dig fräsch hela dagen.
• Ger ej irritation på huden.
• Har lenande inverkan på huden.  

299:-

Ord pris 430:Gäller fr o m 20 augusti 2012
så långt lagret räcker dock längst till
16 september 2012

