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Skydda din
hud mot
vinterkylan!

Selen livsnödvändigt spårämne!
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Nu har vi kommit...
...in i årets sista månader och snart knackar julen på dörren. Som vanligt vill vi förära er
med lite julklappstips och ett härligt julerbjudande för hela familjen och produkter som
även passar årstiden extra bra.

Bivaxkräm

Mjukgörande Barnolja

Avokadoolja

Morotsolja

En kräm som passar perfekt
när det lilla extra krävs,
speciellt under den årstid vi
går till mötes. Vår populära
kräm används främst som en
hand- och fotkräm. Den är
även fantastisk på skorviga
och torra hudpartier. Att
smörja sig med bivaxkräm
ger en behaglig känsla av
fukt till huden utan att kännas kladdig.

Oljan som håller värmen!
Att använda avokadooljan
som alltid ökar cirkulationen
i huden på vintern, gör att vi
inte får frostskador på näsa
och kind. Den innehåller
naturligtvis inget vatten
som kan frysa. Applicera
den som den är eller blanda
några droppar i din ansiktskräm.

Rak och Tvättgelé

En produkt ur vår herrserie.
Innehåller bland annat arganolja som håller huden mjuk.
En produkt du kan använda
på fler sätt.
• Löddra upp den och 		
använd den vid rakning.
• Använd den som en
ansiktstvål.
• Fungerar utmärkt som en 		
väldoftande duschtvål.
• Rakning av ben, bikinilinje 		
m.m.

En olja att användas allround.
• Några droppar i badet
håller huden mjuk.
• Utmärkt som massageolja.
• För att lösa så kallat skorv 		
uppe på huvudet.
• Att smörja lilla babyrumpan
med efter blöjbyte.
• Fungerar självklart bra även
på vuxna som behöver en 		
omvårdande olja.

En A-vitaminrik ansiktsolja
som inte bara ger en vacker
lyster i huden utan också har
en läkande förmåga på en
hy med behov av lite mer.
Passar för alla hudtyper. Utmärkt på en fet hy eftersom
den normaliserar fettproduktionen i huden. Lämplig att
blanda i din hudkräm före
applicering.

Bio-Special Cream

Vår gamla trotjänare som
nu för tiden är i den nya
hygieniska pumpförpackningen. En fantastisk kräm
som är både dag- och
nattkräm. Passar alla
hudtyper. En kräm med
perfekta fuktighetsgivande
och föryngrande egenskaper.

Advanced Anti-Wrinkle Cream
Ansiktskräm med
havtornsolja för
hud med höga krav.
Ger huden lyster
och arbetar aktivt i
huden för att förebygga uppkomsten
av linjeringar samt
motverkar oxidation
och skador av UVljus. En fantastisk
ansiktskräm för alla
hudtyper.

Eco-Argan Cream

En unik ansiktskräm med
bland annat
blåbärsfröolja och
arganolja. Båda
oljorna är rika på
antioxidanter. Arganoljan innehåller
dessutom unika,
sällsynta växtsteroler
som har lugnande
antiinflammatoriska
egenskaper. Allt
för att stimulera
hudens återuppbyggnad. Även
denna kräm passar
alla hudtyper.

Följ och gilla oss på Facebook!
Insändare
Jag fick ett litet utslag på det ena låret och då
smörjde jag mig med Medical på det utsatta
stället. Det var väldigt rött i början men när
jag använde Medical så blev det mattare i
färgen.
Jag gick till läkare som konstaterade att det
var eksem och blev rekommenderad kortison,
men jag fortsatte med Medical och avstod
kortison. Det läkte efter ett tag ihop till en
skorpa som sedan var lätt att pilla bort. Nu
syns det inte ens att jag har haft ett sår där.
Jag rekommenderar den verkligen till alla
utslag och små sår.
Eva-Lotta Bengtsson, Uppsala

Vitaminrutan
SELEN+E+A+ZINK
Selen är ett livsnödvändigt spårämne för våra
celler som kan skydda oss mot fria syreradikaler.
Enligt dr Joel Wallach förebygger Selen även
cancer, är viktigt för hjärtat och hjälper till att
höja vårt immunförsvar.
Selen rekommenderas till personer som sanerar
amalgam ur tänderna p g a att kvicksilver utsöndras och går in i vävnaderna, då är detta spårämne
ett viktigt hjälpmedel för att avgifta cellerna.
Selen E+A+Zink kan förbättra motståndskraften mot olika krämpor. Det är viktigt att aldrig
överdossera Selen. Följ rekommendationen som
står på förpackningen.
Gun Tammerlöv
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ORDERSEDEL 2014
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!

Mortotsolja och Sjögräs Krämtvål		379:-

Skicka till din Återförsäljare

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

Ett helt unikt

Julklappserbjudande
denna gång!
Morotsolja och
Sjögräs Krämtvål!
Morotsolja

Vi har redan tappat en hel del av sommarens härliga färgton och därför har
vi valt att erbjuda ME:s underbara Morotsolja som är en lätt olja att applicera på huden i vinterkylan, den skyddar mot förfrysning för den innehåller
inte något vatten som annars kan bilda iskristaller och kan skada huden.

Sjögräs Krämtvål

Vår underbart lyxiga Krämtvål med Azulén, som har en antiinflammatorisk
effekt på en torr eksemhud och som hela familjen kan få njuta av i bad och
dusch. Mjukgör och återfettar huden och har en underbar doft.

Morotsolja
Sjögräs Krämtvål

379:-

Ord pris 507:Gäller fr o m 10 November 2014
så långt lagret räcker dock längst till
21 December 2014

