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– C-VITAMIN –
Håller förkylningen på avstånd!!!
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Hej på dig...
...nu har sommaren klingat av och vi har kommit till den lite
mörkare årstiden. Då är det dags att ta på oss en mysig mössa,
tända lite ljus hemma och kanske ta det lite lugnt.

VAD VI BEHÖVER I
VINTERKYLAN!

När det blir vinter och kallt med minus på termometern är det
viktigt innan du går ut i kylan att använda produkter som inte
innehåller vatten. Det kan bildas små iskristaller på huden vilket
kan skada huden, ge brustna blodkärl framför allt på kinderna
och på näsan. Mitt råd är att använda våra underbara kallpressade
oljor, de tillför huden fett som skyddar mot frostskador.

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.

SILKEHÅRBALSAM

Med solskydd. För alla hårtyper.
• Masseras in i håret efter
schamponeringen.
• Ger håret lyster och stadga.
Gör håret lättkammat och mjukt.
• Skyddar håret mot UVA- och
UVB- solstrålning.

MEDICAL

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

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.

KLÖVERSCHAMPO

Med åkerfräkenextrakt för fett hår.
• Vårdar och gör håret luftigt.
• Ger större volym på håret.
• Är idealiskt för det ”nordiska
fina” håret.
• Motverkar att hårbotten ej
blir fet.
• Motverkar klåda i hårbotten.

SJÖGRÄS KRÄMTVÅL

• 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.

UPPVAKTA FAR
10 NOVEMBER

Tänk att kunna ge någonting användbart
och skönt som doftar gott till en av de allra
käraste i din omgivning.

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.

FUKTBALSAM EFTER RAKNING
•
•
•
•

Tillför huden näring och fuktighet.
Återställer hudens naturliga smidighet.
Tas upp effektivt av huden.
Passar alla hudtyper.

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.

Insändare
VILL DU OCKSÅ HA LYSTER I HUDEN!
Vi var på Mallorca jag och fyra till, innan vi skulle åka hem var vi på en Restaurang. En dam från
Stockholm var med oss (en ny bekantskap), som frågar vad gör ni Malin, Regina och du Ammi för
att få så fin lyster i er hud? Vi svarade – använder ME! Hon fick information om vad vi använder för
produkter. Sänd det till mig sade hon direkt. På flyget hem sade en annan deltagare: Jag vill också
ha lyster, min kommentar var att då kommer jag ner till ditt kontor med vad du behöver.
På salongen någon vecka senare hade jag ansiktsbehandling på en kund, när jag lagt på
rengöringsmasken sade jag, nu får den ligga på i 10 minuter så masken kan göra sin verkan, när jag
skulle tvätta bort masken undrade hon vilken nytta den var till. Den rengör på djupet, gör huden
mjukare och ger mycket fukt. Jag frågade kunden – vill du ha samma lyster som jag i huden – det
ville hon, så jag ställde fram allt jag använder till mitt ansikte: Solrosolja, Uppfriskande Hudlotion,
Biospecialkräm, Peelingbalsam, Avokaoolja, Rengöringsmask, Ögonkräm, Morotsolja och vårt serum
Bioprogram. Naturligtvis får jag glömma inte läpparna, där använder jag Solstift och Läppstift. Hon
säger jag tar det. Nu vet jag att min kund också har lyster i huden.

Tala med din ME-återförsäljare om vad du behöver.
Ammi Davidsson, Nässjö

Vitaminrutan
C-VITAMIN
Nu är tiden inne att slå ett slag för C-vitamin. vintermörkret
är här och förkylningarna dyker upp på löpande band, då
behövs extra C-vitamin som hjälper till att höja vårt immunförsvar.
För lite C-vitamin yttrar sig i trötthet, infektionskänslighet och allmän svaghet. Större brist kan leda till
blödningar i tandköttet och till sist också i leder, benmuskler och underhud. C-vitamin påverkar kroppens
förmåga att tillgodogöra sig järn. Eftersom kroppen
ej kan lagra C-vitamin bör rökare, kaffe- och tedrickare vara speciellt noga med den dagliga tillförseln av
C-vitamin.
Lycka till med en frisk vinter och vår.

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:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Julerbjudande

Avokadobalsam o Sjögräs Krämtvål 415:-

Skicka till din Återförsäljare

Julerbjudande 2013

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

JULKLAPPAR TILL
HELA FAMILJEN!
SJÖGRÄS KRÄMTVÅL OCH AVOKADOBALSAM

Gör dina vänner glada med denna underbara Julklapp.

415:-

Ord pris 570:Gäller fr o m 11 november 2013
så långt lagret räcker dock längst till
22 december 2013

