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VAR RÄDD OM DIG OCH
NJUT AV VÅRSOLEN

– MÅ BRA PAKET –
Läs mer på sidan 3

bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Nu är våren här...
...och vi har alla längtat efter ljuset men när ljuset kommer så ser vi alla skavanker
som har varit lite gömda i det fördolda. Det är väldigt bra att vi kan göra underverk
med Marja Entrich Gröna Linje produkter.

PRODUKTER FÖR DJUPRENGÖRING INFÖR
VÅRENS OCH SOMMARENS SOLBAD!
RAK- OCH TVÄTTGELÉ
Glöm inte av vår Rak- och
Tvättgelé som är fantastisk för
våra män och som är lika bra
för oss kvinnor. Det blir vår och
sommar utan strumpor då skall
våra ben vara släta och fina.
Där är Rak-och Tvättgelé en
bra hjälp om du vill raka dina
ben. Den förebygger också
infektioner i hårsäckarna
och dessutom innehåller den
Arganolja som gör att du inte
blir så torr på benen.

RENGÖRINGSMASK

PEELINGBALSAM

Gör en peeling på ansiktet,
halsen och även på hela
dekolletaget, fortsätt sedan
nedåt på kroppen med peeling
för att till sist sluta med att
behandla benen. Gör du denna
procedur så kommer du att
ta bort väldigt mycket döda
hudceller vilket innebär att när
du går ut i solen för att få en
härlig färg så blir det en jämn
och vacker sol- tanning.
• Fukta huden och massera ett
par minuter.
• Skölj bort med ljummet vatten.
• Tar bort 26 lager döda
hudlager.
För att få mjuka härliga ben
efter rakning och peeling blanda
Bivaxkräm med Medical och
smörj in dina ben.

REGINAS MASKBOOST
Marja Entrich Rengöringsmask har en alldeles speciell plats i mitt hjärta.
Du vet säkert att
-den drar ut pormaskar
-den ger din hud fukt näring och att den är läkande.
Den är så bra att alla borde använda den lika ofta som jag rekommenderar.
Använd dina dagliga ME-produkter morgon och kväll.
Peela huden 1-2 ggr/vecka.
Använd masken varje dag i en veckas tid, sen kan du använda den 2
eller kanske 3 ggr per vecka. Då ”städar” du ordentligt i porerna.
Är det rent i porerna så minskar du risken för inflammerad acne.
Du får en fantastisk lyster i huden och när din hud är extra ren så kan den
tillgodogöra sig ME:s härliga serum – Bioprogram – och ansiktskrämer ännu bättre.
Säljledare för ME:s produkter i Södra Halland
Regina Svensson

BIOBRUN SPF 10 &
BIOBRUN SPF 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.

SOLSTIFT SPF 15

• Skyddar effektivt känsliga partier,
näsan, öronen, kinder, hårfästet och den
kala hjässan.
• Utmärkt att skydda läpparna med i
starkt solljus.
• Använd som ett mjukgörande skydd
på dina läppar året om.
• Tag på direkt när det börja sticka på
huden för att mota herpesblåsor.

MÅ BRA PAKET

Om du är trött och lite deprimerad efter vintern
och behöver komma igång och få tillbaka livslusten
kan jag rekommendera dig ett MÅ BRA paket som
består av vitamin B50 Komplex, C-vitamin och
Mineral.
Dessa kosttillskott är naturbaserade och innehåller
ej lactos och näringsjäst vilket innebär att om du
är lactosintollerant eller har candidasvamp så kan
du äta dessa vitaminer med fördel. Skillnaden
mellan syntetiskt och naturligt är att de naturliga
vitaminerna tas upp bättre i cellerna.

Naturligt vacker med Marja Entrich!
Etablerad 1943 – 70 år

Biologiska och ekologiska hudvårdsprodukter för hela familjen.
Marja Entrich – ECO-certifierat företag – föregångare inom
naturkosmetik.

Vi behöver fler säljare.
Efterfrågan på naturliga produkter blir bara större.
Vill du bli säljare, ring för mer info, 08-6638244 / 0704-917635
eller gå till hemsidan klicka på: bli ME:säljare och kontaktformulär
fyll i dina uppgifter så kontaktas du omedelbart.
info@marjaentrich.com
www.marjaentrich.com

Vitaminrutan
B50-KOMPLEX
Vitamin B50-Komlex är ett koncentrat av
många olika 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 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:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Vårset: Valfri BIOBRUN SPF 10 eller 15
och Solstift SPF 15

Skicka till din Återförsäljare

		 440:-

Vårerbjudande 2013

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

DESSA UNDERBARA
SOLSKYDDSPRODUKTER
hjälper till att hålla oss
unga, vackra
och mjuka i huden.

”En kärleksförklaring
till din hud”.
OBS! ME:S BIOBRUN SPF 15 INNEHÅLLER EJ NANOPARTIKLAR VILKET GÖR ATT VI FÅR EN VIT HINNA PÅ
HUDEN NÄR VI ANVÄNDER DEN SOLSKYDDSKRÄMEN OCH DEN KÄNNS LITE KÄRV.
Den fungerar så och det är viktigt att vi använder BIOBRUN SPF 15 på barnen och oss själva innan vi har ”tränat”
upp vårt pigment. Då kan vi gå över till BIOBRUN SPF 10 som har både UVA och UVB solskyddsfaktor från Parsol.

Biobrun SPF 10 & SPF 15
Solstift SPF 15
ler 15 och

RUN 10 el
Valfri BIOB

Solstift15

440:Ord pris 610:-

Gäller fr o m 1 April 2013
så långt lagret räcker dock längst till
12 Maj 2013

