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Se upp för vårsolens
starka strålar!
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

Våren och Påsken ...
... är tidigt i år och det är en av anledningarna till att vi också är tidigt ute med
ME-NYTT. Vi har som du ser på första sidan vår reklampelare Emelie Wikström som åker slalom i Världs Cupen. Vi tänkte att det kan vara något att vila ögonen på om det blir skidåkning
i fjällen, men att ta sig runt dessa pinnar i backen är inte enkelt. Det är kanske lugnare att inte
prova, det räcker med att åka utan pinnar i vägen tror jag. Vi håller tummarna för Emelie.

VAR RÄDD OM DIN HY OCH TAG HAND OM
DITT HÅR I VÅRSOLEN
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.

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.
• Förvara gärna Solstiftet så att
det inte ligger i en het bil på
sommaren eller i en badväska
av plast på stranden för att
eliminera risken att Solstiftet
blir rinnande.

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.

Håret är en prydnad som vi skall vårda
och vara rädd om. Därför vill vi ge ett
gott råd om hur du skall behandla ditt
hår på ett riktigt bra sätt. Det första
kriteriet är ett skonsamt schampo både
för din hårbotten och för hårstråt.

SILKEHÅRBALSAM

med solskydd för alla hudtyper
Här kommer kronan på verket.
Silkehårbalsam nu även med innehåll
av arganolja som mjukgör och skonar
håret så att det inte trasslar sig och
bryts av.
• Masseras in i håret efter
schamponeringen.
• Ger håret lyster och stadga.
Gör håret lättkammat och mjukt.
• Skyddar håret mot UVA- och
UVB- solstrålning.

KAFFEFRUKTSCHAMPO

med antioxidanter för
alla hårtyper
• Ett schampo som vårdar och
rengör håret med naturliga
antioxidanter.
• Ger glans och lyster till matt hår.
• Stärker och ger spänst till skadat
hår.
• Skonsamt även för känslig
hårbotten.
• Minskar irritationen och ökar
cirkulationen i hårbotten.
• Kaffefruktextrakt befrämjar
hårväxten och förebygger
mjällbildning.
• Innehåller naturligt solskydd (UV).

NÄSSELSCHAMPO

Med citronmeliss för
normalt hår.
• Naturligt mjukt schampo.
• Vårdar håret och gör det
luftigt.
• Gör håret spänstigt.
• Är skonsamt för hårbotten.

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.

JASMINSCHAMPO

Med vetegroddsextrakt för
torrt hår.
• Naturligt mjukt schampo.
• Skonsamt för permanentat,
färgat eller blekt hår.
• Håret blir lättskött.
• Har en svag doft av jasmin.

Insändare
DAGLIG ANSIKTSRENGÖRING
Jag måste få berätta hur bra den dagliga
ansiktsrengöringen är.
Var hos Ammi och färgade ögonbryn och fransar då frågade hon mig – tycker du att din hud är torr?
Jag hade inte tänkt på det, men då fick jag känna
på Ammis ansikte, vilken skillnad.
Jag köpte Solrosolja, Uppfriskande Hudlotion och
BioSpecialkräm. Nu har det gått en månad och
mitt ansikte är så mjukt och känns skönt.
Sofia, en mycket nöjd kund.

Vitaminrutan
C-VITAMIN
Nu är tiden inne att slå ett slag för C-vitamin. Ljuset har
kommit men förkylningar och influensorna har inte givit
upp. Fastän solen kommer fram så hjälper det inte att
hålla undan infektioner. Det behövs extra C-vitamin
som hjälper till att höja immunförsvaret.
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 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: ...................................................................................

Vårerbjudande!

Valfri Biobrun SPF 10/15 och Avokadobalsam

Skicka till din Återförsäljare

499:-

Vårbjudande 2015
MARJA ENTRICH GRÖNA LINJE etablerad 1943 - 2015, 72 år med ME

ME:s SOLSKYDDSPRODUKTER
VALFRI BIOBRUN SPF 10/15 och AVOKADOBALSAM
för dig som vill ta hand om och skona din hud från uttorkning och bibehålla den
vackra tanning som du har fått i solen.

499:-

Ord pris 686:Gäller fr o m 30 Mars 2015
så långt lagret räcker dock längst till
10 Maj 2015

OBS! ME:S BIOBRUN SPF 15 INNEHÅLLER TITANDIOXID UTAN NANOPARTIKLAR VILKET GÖR ATT VI FÅR EN
VIT HINNA PÅ HUDEN NÄR VI ANVÄNDER DEN SOLSKYDDSKRÄMEN OCH DEN KÄNNS OCKSÅ 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.

