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- ADE – VITAMIN - VIKTIGT - BYGG UPP
IMMUNFÖRSVARET!

bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Tro det eller ej
– det kommer att bli ljusare även om det är
svårt att tro.
Därför skall vi börja se om vårt hus och ta
hand om oss på bästa sätt, sköta om och
ge huden den näring den behöver och här
kommer några goda råd!

VÅRA UNDERBARA RENGÖRINGAR FÖR HUDEN
RENGÖRINGSKRÄM
FÖR NORMAL HY
Fukta ansiktet med vatten
och tag Rengöringskräm
på en i vatten urkramad
bomullspads eller tvättsvamp, arbeta ut krämen
och skölj av med ljummet
vatten.

RENGÖRINGSGELÉ
FÖR FET HY

Fukta ansiktet med vatten,
tag några droppar
Rengöringsgelé i handflatan
och massera ansikte och
hals. Fungerar som en
flytande tvål och hämmar
sebumproduktionen på
den feta huden.
Skölj bort med ljummet
vatten. Kan med fördel
också användas till att tvätta
ungdomar med acne på
ryggen.

SOLROSOLJA FÖR
TORR HY

I kylan är detta en
fantastisk vattenlöslig
rengöringsolja.
Massera in Solrosoljan på
en torr ansiktshud och
hals.
Skölj av med ljummet
vatten.

UPPFRISKANDE
HUDLOTION

Naturligtvis skall vi
efter den dagliga
rengöringen och
veckorengöringen ta
en torr bomullstuss
med ansiktsvatten och
badda/stryk i ansikte
och på hals.
Tar bort de sista
resterna av
rengöringen.

PEELINGBALSAM
Applicera små klickar
av peeling på panna,
näsan, kinder, haka
och hals. Blöt fingrarna
ordentligt och massera
med mycket lätta
fingertoppar (låt det
aldrig bli torrt).
Skölj av noggrant med
ljummet vatten.
Undvik att peela
känsliga partier.

RENGÖRINGSMASK

Applicera Rengöringsmask rikligt, tjockt
lager så att den blir täckande på ansikte/
hals.
Har en djuprengörande effekt, gör huden
fräsch och drar ihop porerna. Låt sitta i
10 -15 minuter och tvätta av med ljummet
vatten.

Insändare
AVOKADOOLJA
Drabbas du som jag av ”vita fingrar” på vintern.
Då har jag det allra bästa tipset! Jag masserar in
Avokadoolja på fingrarna och vips så återfår de rätt
färg igen.
Om du har samma problem som jag har, testa detta.
Inger Wådahl, Vallby

Följ och gilla oss på Facebook!

Vitaminrutan
ADE-VITAMIN

D-vitamin är vårt så kallade solvitamin och i vårt solfattiga
land kan D-vitaminbrist förekomma hos många! För att få
ett optimalt upptag på vitamin D har vi också två andra
fettlösliga vitaminer i samma tablett, det är A och E.
D-vitamin är viktigt för skelettbildningen, reglerar kalkbalansen i skelett och tänder.
Det är även bra för immunförsvaret, muskelsvaghet,
motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, reumatism och
depression. Bra för hud och hår, benskörhet och det
behövs för upptagandet av kalcium i tarmen. Anses
även kunna hämma tumörtillväxt och utvecklande
av MS (multipel skleros), och även minska risken för
diabetes och fibromyalgi.
Symptom vid brist: Retlighet, dålig aptit, benskörhet, ledoch 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.
Lycka till med vårt fina kostillskott och en frisk härlig vinter.

Gun Tammerlöv

A 700 ug, D 10 ug, E 50 mg
Tillverkaren är certifierad
enligt riktlinjerna för ”Säkra
kosttillskott till konsument”.
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ORDERSEDEL 2015
ANSIKTSRENGÖRING
Rengöringskräm normal hy
Rengöringsgelé för fet hy
Solrosolja torr hy
Uppfriskande hudlotion
Peelingbalsam med kiseldioxid
Rengöringsmask

HYGIENPRODUKTER
150 ml
150 ml
150 ml
250 ml
50 g
120 g

291:291:299:291:297:329:-

60 g
60 g
60 g
50 g
50 g
50 g
15 g
30 ml
15 ml
15 ml
100 ml
25 ml

322:322:322:466:512:512:371:810:263:257:295:237:-

150 g
150 g
100 g
100 g
150 g
150 g
15 g
15 ml

299:299:299:281:387:387:239:193:-

100 ml
60 ml
60 g
150 ml

266:226:327:307:-

150 ml
100 ml
200 ml
200 ml

250:293:240:281:-

ANSIKTSKRÄMER och OLJOR
Kamomillkräm normal hy
Vitaminkräm ömtålig hy
Vetegroddskräm torr hy
Bio-Specialkräm
Advanced Anti-Wrinkle Cream
Eco-Argankräm
Ögonkräm
Bioprogram
Avokadoolja
Morotsolja
Vetegroddsolja
Medical

KROPPSKRÄMER mm
Avokadobalsam
Aloe Fuktkräm
Bivaxkräm
Arnica Gelé
Biobrun solbalsam SPF 10
Biobrun solbalsam SPF 15
Solstift SPF 15
Lip Balm

HERRSERIE
After Shave
Deo Roll-on
Fuktbalsam
Rak- och Tvättgelé

BARNSERIE
Mjukgörande kräm
Mjukgörande barnolja
Gelé Barnschampo
Krämtvål för barn

Kundnamn: .....................................................................................................................
Adress: .............................................................................................................................
Postnr: ............................... Ort: ......................................................................................
Tel arb: ...................................................... Bra teltid: ....................................................
Tel hem: .................................................... Bra teltid: ....................................................
Mobil: .................................................... E-post: ............................................................
Meddelande till ME/min återförsäljare:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Deo Roll-on
60 ml
Nässelschampo för normalt 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 med pump
300 ml
Havsalgstvål refill
300 ml
Sjögräs krämtvål
200 ml
Pump till havsalgstvål 		

226:213:213:213:245:249:255:219:204:286:15:-

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
150 st
100 st
200 st
200 st
100 st
100 st
75 st

288:164:288:159:203:173:291:179:232:-

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 34 lila
nr_____
Rouge 21 apricot 22 copper
nr_____
Rouge 23 rose
nr_____
Make-up fuktkräm nr 41 Light
nr_____
Make-up fuktkräm nr 42 Medium nr_____

174:190:174:219:225:245:359:313:311:311:219:219:-

MAKE UP -PRODUKTER

SUMMA: ...................................................................................

Vintererbjudande!

Rengöringskräm normal hy & Peeling

Skicka till din Återförsäljare

499:-

Vintererbjudande 2015
MARJA ENTRICH GRÖNA LINJE etablerad 1943 - 2014, 71 år med ME

Ett härligt
erbjudande i
vintermörkret

RENGÖRINGSKRÄM FÖR NORMAL HY
med Solrosolja.

Fukta ansiktet med vatten, massera sedan in Rengöringskräm
på ansikte och hals. Skölj bort med ljummet vatten.
Tar bort smuts, damm, make-up och rengör porerna.

PEELINGBALSAM 100 g

Slipar bort döda hudceller, huden blir slät, mjuk och får en
härlig djuprengöring som tar bort våra pormaskar.

al hy
skräm norm
Rengöring lsam 100 g
Peelingba

499:-

Ord pris 667:Gäller fr o m 26 Januari 2015
så långt lagret räcker dock längst till
15 Februari 2015

