Marja Entrich

me-nytt

www.marjaentrich.com • info@marjaentrich.com

nr: 86

HA EN HÄRLIG VÅR I SOLEN
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Det är underbart...

...att vi har fått en tidig vår med solen, ljuset, fåglarnas kvitter och barnen som
kan vara ute och leka, stoja och få utlopp för sin energi. Härligt eller hur?
Nu gäller det att vi bygger upp vårt immunförsvar och håller oss friska som
nötkärnor.
Vi skall kunna glädjas åt allt detta för om man inte mår bra då blir allting tungt.
Därför vill vi slå ett slag för ME:s kosttillskott.

Vitaminrutan

VITAMIN B50 KOMPLEX

ADE-VITAMIN

B-vitaminer är den allra viktigaste källan för vårt
nervsystem och våra celler. Vi hör ofta att människor mår psykiskt dåligt av vårtrötthet, stress och
inte att förglömma pollenallergi.
Nu på våren när solen kommer och lyser på oss är
det viktigt att vi får ett tillskott med PABA som är
en av ingredienserna i B50 Komplex, det ger oss
ett bättre skydd i solen och förebygger herpesblåsor som kan komma som ett brev på posten när
solen tittar fram.
B50 Komplex har många positiva effekter som
t ex på graviditetsillamående, menstruationsbesvär, mag- och tarmbesvär, hudutslag, håravfall,
blodbrist, perniciös anemi, sprickor i mungiporna,
akne, sömnbesvär och för tidigt åldrande. I B50Komplex ingår även
folsyra vilket är ett
viktigt kostillskott för
kvinnor som planerar
att bli gravida. De skall
absolut äta folsyra i tre
månader innan graviditeten och gör man inte
det så sätt igång och ät
folsyra direkt när man
blir gravid. Varför är nu
folsyra så viktigt, därför
att det förebygger ryggmärgsbråk på barnet
– som är ett livslångt
handikapp – och även
förebygger gomspalt.
Kan man med enkla medel förebygga dessa handikapp så är det mycket värdefullt för hela familjen. För att få ett bättre upptag på B-vitaminerna,
komplettera med ME:s C-vitamin.

D-vitamin har en mycket
större uppgift än vad
man tidigare trott. Det
är vårt så kallade solvitamin och i vårt solfattiga land förekommer
D-vitaminbrist hos många
människor.
För att vi skall få optimalt
upptag på D-vitamin har
vi i samma tablett två andra fettlösliga vitaminer
och det är A och E vitamin.
D-vitamin är viktigt för skelettbildningen, reglerar
kalkbalansen i skelett och tänder. Det är även
viktigt för immunförsvaret, muskelsvaghet, motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, reumatism och
depression. Bra för hud, hår, benskörhet och det
behövs för upptaget av kalcium i skelettet. (Viktigt
att ta ADE tillsammans med Mineral på kvällen).
Anses även kunna hämma tumörtillväxt och
utvecklande av MS (multipelskleros), och även
minska risken för diabetes och fibromyalgi.
Symptom vid brist: Retlighet, dålig aptit, benskörhet, led och 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.
Med dessa kosttillskott blir vi pigga och mår väldigt bra och orkar med alla påfrestningar som vi
utsätts för.
En härlig frisk vår önskar jag er alla.

Gun Tammerlöv

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.

ALOE FUKTKRÄM

med ringblomsextrakt
för hela kroppen
Aloé Vera ”odödlighetens planta” är
en av egyptiernas 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.

HAVSALGSTVÅL

Denna tvål är ljuvlig att
använda.
• Torkar ej ut och 		
återfettar huden.
• Kan användas som
intimtvål.
• Fantastisk som handoch duschtvål.
• Ger inga kalkavlagringar i tvättställ eller
badkar.

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.

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 UVAoch UVB- solstrålning.

MEDICAL

lotion för problemhy.
Denna produkt är unik i sitt slag.
Översätter vi Medical till svenska så betyder det
”den lilla läkaren”.
Medical skulle finnas i varje hems lilla förbandsskåp. Oslagbar vid acne. Tag på Medical och
finnen torkar ut till nästa dag.
Om barnen ramlar och får ett skrubbsår, tvätta av
med Uppfriskande Hudlotion och applicera Medical så läker det fort.
Vid insektsbett sätt på Medical så slutar det klia
och att göra ont.
Afteblåsor i munnen som gör så
förfärligt ont så det är svårt att äta.
Skavsår på hälar och tår så att man
får svårt att gå.
Herpesblåsor på munnen, applicera
direkt när du känner att det börjar
klia.
Vid vattkoppor och bältros, tag
Medical på blåsorna och de torkar ut.
Mollusker är en smittsam virusorsakad hudsjukdom med små ljusa vårtor. Skrapa på vårtorna och applicera
Medical morgon och kväll. Resultatet
är över förväntan.

Etablerad 1943 – 71 år

Naturligt vacker med Marja Entrich!
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
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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:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Vårerbjudande

Valfri Biobrun SPF10/15 och Aloe fuktkräm 490:-

Skicka till din Återförsäljare

Vårerbjudande 2014
MARJA ENTRICH GRÖNA LINJE etablerad 1943 - 2014, 71 år med ME

ME:s SOLSKYDDSPRODUKTER!
VALFRI BIOBRUN SPF 10/15
och ALOÉ FUKTKRÄM För dig som vill ta hand

om och skona din hud och
bibehålla den vackra färg
som du har fått i solen.

490:-

Ord pris 668:Gäller fr o m 12 april 2014
så långt lagret räcker dock längst till
24 maj 2014

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.

