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BARNSERIE
Härliga produkter för
härliga barn

bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Etablerad 1943 – 2013

ME GER

70 ÅR

Tänk att Marja Entrich produkter har 70 år på nacken år 2013.
Det skall vi fira med en ny ECO-certifierad barnserie. Det är underbart
att kunna rekommendera det bästa till våra barn och barnbarn.
Efterson barnens allergier har ökat, så är det viktigt att kunna säga till
föräldrar att dessa produkter kan du använda och känna dig trygg med.

KRONOR

Marja Entrich AB ger två kronor av varje såld barnprodukt till barncancerfonden

KRÄMTVÅL FÖR BARN

Särskilt utvecklad för mild rengöring av barnhud.
De växtbaserade rengörande och vårdande
råvarorna ger näring och har en lugnande
inverkan på irriterad hud, samtidigt som de gör
huden mjuk och elastisk.
Krämtvålen stärker hudens naturliga skikt och är
utmärkt även för känslig hud. I kvällsbadet har
krämtvålen en avslappnande verkan och hjälper
barnet att somna gott.

GELÈ BARNSCHAMPO

Rengör och vårdar barnets hår
milt. Gelé barnschampo innehåller
unik och lugnande Argan- och
svartvinbärsfröolja som ger näring till
både hår och hårbotten. De naturliga
antioxidanterna stärker, ger näring och
är mycket skonsam för hårbotten och
kan förebygga inflammationer. Med det
svagt hallondoftande, milda schampot
blir stunderna med hårtvätt en ren
njutning och ingen sveda i ögonen
heller.

MJUKGÖRANDE KRÄM
FÖR BARN

Barn lider i allt större utsträckning
av känslig hud och allergier. Barnens
egen fuktkräm lugnar, ger näring
och fuktar barnets känsliga hud
samtidigt som den kan förebygga
inflammationer. Krämen är framställd
av rena naturliga oljor såsom argan-,
mandel- och svartvinbärsfröolja. Huden
tillgodogör sig dessa viktiga oljorna och
näringsämnen och stöder samtidigt
hudens naturliga funktioner.

MJUKGÖRANDE
BARNOLJA

Skyddande vård från topp till tå
för de små.
Barnens hudolja innehåller
naturliga oljor som ger en öm
smekning på barnets hud. Oljan
är närande och värmer barnets
känsliga hud samtidigt som
den ger huden ett naturligt
skydd och återställer balansen
på torr hy, kan även förebygga
inflammationer. Tag gärna ett par
droppar av barnolja i badvattnet.
Med oljan kan du ge en skön
massage före läggdags och ge
ditt barn en lugn nattsömn.
Utmärkt även mot fjällning i
barnets hårbotten.

PRODUKTER FÖR HELA FAMILJEN
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.

AVOKADOOLJA

BIVAXKRÄM

Dina händer blir väldigt
utsatta i vinterkylan 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. Det finns
naturligt fukt och fett i naglarna
men på vintertid när det är kallt
blir naglarna sköra.
Tag dessutom någon droppe
Avokadoolja och massera in på
nagelbanden.
Du kommer att märka en stor
skillnad, Dina händer är ju Ditt
visitkort utåt.

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.

Insändare
ECO-ARGANKRÄM EJ BARA FÖR KVINNOR
Jag är 86 år och i mitt arbete för flera år sedan utsattes min ansiktshud för
mycket het ånga och värme.
Huden blev röd och torr och det har varit stora besvär sedan dess. Har sökt
läkare och provat mycket annat, men nu sedan våren 2012 har jag använt
min hustrus ansiktskräm Eco-Argan….. VILKEN KRÄM!!!!!! Nu är jag så
fin i min hud igen, mjuk och slät, inte röd och fnasig. Tvättar mig med
havsalgstvålen dessutom och den är ju så skön.

Stig Lindblom, Gullbrandstorp

Vitaminrutan
ME-JUNIOR
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 2013
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

284:284:291:284:376:321:-

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

314:314:314:454:362:499:499:789:256:228:287:231:-

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

291:291:291:274:377:377:233:188:-

100 ml
60 ml
60 g
150 ml

259:220:319:299:-

150 ml
100 ml
200 ml
200 ml

244:286:234:274:-

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

BARNSERIE
Mjukgörande kräm
Mjukgörande barnolja
Gelé Barnschampo
Krämtvål för barn

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		

220:208:208:208:239:243:248:214:199:279:112:15:-

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

281:160:281:156:198:169:284:175:226:-

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_____

174:190:174:219:221:240:359:313:311:311:213:-

MAKE UP -PRODUKTER

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

Kundnamn: .....................................................................................................................
Adress: .............................................................................................................................
Postnr: ............................... Ort: ......................................................................................
Tel arb: ...................................................... Bra teltid: ....................................................
Tel hem: .................................................... Bra teltid: ....................................................
Mobil: .................................................... E-post: ............................................................
Meddelande till ME/min återförsäljare:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Jubileumserbjudande

Mjukgörande Krämtvål för barn

Skicka till din Återförsäljare

205:-

Jubileumserbjudande 2013
MARJA ENTRICH GRÖNA LINJE etablerad 1943 – 2013, 70 år med ME

ETT FANTASTISKT
ERBJUDANDE
FÖR BARNEN
Vårt allra senaste tillskott
i produkter är en ljuvlig
barnserie.
Du får köpa Mjukgörande
Krämtvål för barn till ett
specialpris vid köp av en
annan valfri barnprodukt.

205:-

Ord pris 274:Gäller fr o m 21 januari 2013
så långt lagret räcker dock längst till
28 februri 2013

