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EN HÄRLIG TJEJTRÄFF

– ZINK FÖR DEN TORRA HUDEN –
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Nu har vi fått vinter

– en period när många människor får väldigt torr hy och speciellt barnen.
Det är viktigt att vi tänker på dem i första hand och smörjer in dem med rätt
produkter, t ex ME:s ECO - Certifierade Mjukgörande barnolja.
Marja Entrich AB ger två kronor av varje såld barnprodukt till
barncancerfonden.

BOKA EN SPA-UPPLEVELSE

Nu skall vi tänka på oss själva. Bjud in 5-6 goda vänner till en
härlig SPA – kväll där du av vår kunniga ME-representant får
lära dig hur du skall behandla din hud på ett bra sätt.
Ni kommer att få göra en djuprengöring som börjar med
rengöring för just din hudtyp.
Sedan Uppfriskande Hudlotion som är ett ansiktsvatten utan
alkohol och används till alla hudtyper.
Vi skall också göra en Peeling som avlägsnar 26 lager döda
hudceller.
Nu kommer vi till träffens höjdpunkt, vi skall lägga vår
underbara mask som ger fukt och näring och drar ut våra
pormaskar på ett härligt sätt. Denna sköljer vi av med vatten,
efter det blir det ansiktsvatten och sedan mjukgörande olja.
Kronan på verket är sedan en fuktkräm, där har du möjlighet
att prova och känna vilken du tycker skulle passa din hy bäst.
Avsluta det hela med att klappa in lite ögonkräm på den
tunna huden runt ögonen.
Som ett tack får du för din inbjudan till dina väninnor en fin
värdinnegåva av din ME-säljare

ME GER
KRONOR

Naturligt vacker med
Marja Entrich!
Biologiska och ekologiska
hudvårdsprodukter för
hela familjen.
Marja Entrich – ECO-certifierat företag –
föregångare inom naturkosmetik, inte
bara i hemlandet Sverige, utan också
runt om i världen.

Världens
ledande namn
inom biologisk
hudvård och 100%
naturlig skönhet.

Marja Entrich produkter säljs i välrenomerade hälsobutiker, hudvårdssalonger,
genom egna ME-säljare och på webben.
Gå till hemsidan, fyll i kundformuläret,
så kan du handla på webben.
Vill du bli säljare, ring för mer info,
08-663 82 44 eller 0704-91 76 35.

Etablerad 1943 – 70 år på maknaden.

Marja Entrich aB
Box 5393, SE-102 49 Stockholm
info@marjaentrich.com
www.marjaentrich.com

Som du ser söker vi fler säljare och det
gäller över hela vårt avlånga land.
Tycker du att det är trevligt att arbeta
med människor och bygga upp din egen
säljkår i så fall är du rätt peson på rätt
plats.

Insändare
VAD GJORDE JAG UTAN MINERALER
Jag fick mycket kramp i mina ben och jag läste en artikel att
det skulle vara väldigt bra att äta kalcium och magnesium
emot kramp. Jag tänkte att då måste jag prova att äta extra
tillskott av dessa mineraler. Sagt och gjort jag började för en
månad sedan att äta ME:s Mineral, åtta stycken på morgonen
och åtta stycken på kvällen, det har gjort susen. Nu får jag
sova ”krampfritt” hela natten. Om någon annan har dessa
problem så vill jag rekommendera att testa detta.
Lasse Davidsson

Vitaminrutan
ZINK
Det är viktigt att få tillräckligt mycket Zink om Du vill
gå ner i vikt. Kvinnor som äter järntillskott kan ha
svårt att gå ner i vikt p. g. a. att järnet har sugit ut all
Zink ur kroppen.
Zink har stor betydelse för kroppens enzymer och
hormoner för att fungera optimalt. Zink är viktigt vid
graviditet, amning och diabetes. Brist på Zink kan
ge håravfall och hudförändringar, dålig sårläkning,
försämrat infektionsförsvar, nattblindhet, stört
smak- och luktsinne.

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

Jubileumsprodukt
Mjukgörande Barnolja

Skicka till din Återförsäljare

		 209:-

Jubileumsprodukt 2014
MARJA ENTRICH GRÖNA LINJE etablerad 1943

MJUKGÖRANDE BARNOLJA
NU I VINTERKYLAN EN NÖDVÄNDIG HJÄLP FÖR BÅDE
SMÅ OCH STORA
MJUKGÖRANDE
BARNOLJA
En ljuvlig barnserie.
En härlig barnolja som skyddar
huden i kölden.
Du får köpa Mjukgörande
Barnolja till ett
specialpris vid köp av en
annan valfri barnprodukt.

209:-

Ord pris 286:Gäller fr o m 27 januari 2014
så långt lagret räcker dock längst till
28 februari 2014

