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-ADE-VITAMIN-

Dags för solvitaminet , bygg upp immunförsvaret!
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Hej på dig,
nu har vi kommit till årets mörkaste månad och behöver verkligen ljus både här och där. Det är mysigt
att ta fram adventsljus den här årstiden för att få mer ljus på tillvaron.

VAD VI BEHÖVER I VINTERKYLAN!
Nu när det blir vinter, kallt och köldgrader är det
viktigt innan du går ut i kylan att använda produkter
som inte innehåller vatten. Det kan bildas små
iskristaller på huden vilka kan skada huden, ge brustna
blodkärl framför allt på kinderna och på näsan. En
rekommendation är att använda våra underbara
kallpressade oljor, de tillför huden fett som skyddar
mot frostskador.

SOLROSOLJA

rengöring för torr hy.
• Massera in Solrosolja
på torr hud.
• Skölj av med
ljummet vatten.
• Använd därefter vårt
ansiktsvatten –
Uppfriskande hudlotion.

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.

MOROTSOLJA

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

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. Används
mestadels som ett läppcerat
• Viktigt både vid vintersport och
solsemester.
• På kinderna för att förebygga  
uppkomst av brustna blodkärl.
• Skyddar näsan och torra partier.
• 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.

FARS DAG 11 NOVEMBER
STÅR FÖR DÖRREN
Tänk att kunna ge någonting användbart och
skönt som doftar gott. Uppvakta Far med härliga
produkter ur vår herrserie.

RAK- och TVÄTTGELÉ
•
•
•
•
•
•

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.

DEO ROLL-ON
•
•
•
•
•

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

Insändare
ME KAN MAN LITA PÅ!

FÖRKYLNINGSTIDER!

Så sade jag för mig själv när jag i morse
skulle pyssla om mina blåsor sedan de
först dök upp för precis en vecka sedan;
bältrosen konstaterades av en läkare.
Jag började genast badda med
Uppfriskande Hudlotion, smörja med
Bivaxkräm och sedan dutta på Medical.
Detta har jag gjort två gånger om dagen
och tro mig! Jag SER hur blåsorna
försvinner! Nu är de nästan helt borta; det
har gått prick sex dagar! Att denna metod
även fungerar på vattenkoppor tror jag –
ME kan man lita på!

Var väldig förkyld och näsan blev sårig, röd
och det gjorde väldigt ont när jag behövde
snyta mig.
Kom då på att Medical är bra till mycket
men jag hade aldrig använt krämen för att
behandla förkylningssymptom.
Strök på Medical och smärtan på näsan lade
sig direkt. Nästa dag var det röda och såriga
borta. Helt fantastiskt!

Anke Wetterskog Krylbo,
ME-användare sedan 1988

Anna-Lena Svahn, Västkusten

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, ledoch 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 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

Julerbjudande

Sjögräs
Krämtvål och Aloé Fuktkräm 409:			
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

Julerbjudande 2012
JULKLAPPAR TILL HELA FAMILJEN!
SJÖGRÄS KRÄMTVÅL OCH ALOÉ FUKTKRÄM
SJÖGRÄS KRÄMTVÅL
med azulen
• En mild bad och duschtvål.
• Kan med fördel användas
som skumbad.
• Azulen har en avslappnande
effekt på spända muskler.
• En lyxig tvål med fantastisk doft.
• Kan användas som intimtvål.
• Ej uttorkande om man har
eksemhy.

ALOE FUKTKRÄM
med ringblomsextrakt
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.

409:-

Ord pris 560:Gäller fr o m 5 november 2012
så långt lagret räcker dock längst till
16 december 2012

