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Var rädd om dig
och njut med
naturlig hudvård!
bäst i test 			
i expressens söndagsbilaga hela

(5 getingar)

7 gånger.

DEN KOMPLETTA HUDVÅRDSPRODUKTEN ECO – ARGAN CREAM
med Blåbärsfröolja för ansiktet
I början av året lanserade vi / ME en ny ansiktskräm –
ECO - Argan Cream – och den fick ett mycket positivt
mottagande. Hela 98 % av de som svarade på vår enkät
tyckte att den fortsättningsvis skall ingå i vårt ordinarie
sortiment. Och så blir det! Du kan således fortsätta med
din nya älsklingskräm till ansiktet.
En som svarat positivt på enkäten är Inga Bodén tidigare delägare i Marja Kliniken – och som de senaste
15 åren varit lärare på en 2 årig hudterapeut utbildning
på Sankt Eriks Gymnasium. Hon tycker att ECO - Argan
krämen är:
• behaglig att applicera
• går lätt in i huden
• bra underlag för Make-up kräm
• lämnar ingen hinna kvar på huden
• mycket bra produkt för ansikte och hals
Hon säger också- ” jag har aldrig under alla mina år i
yrket haft en så bra produkt”.
En populär nyintroduktion har tagit en självklar
plats i vårt sortiment!

Insändare
Jag hade svullna röda eksemliknande utslag med klåda på båda
armbågarna. Har sökt sjukvård fått mjukgörande o cortison och
detta har ej hjälpt. Hade kliat sönder huden på armbågarna, då
fick jag använda Vetegroddsolja och Medical i 3 dagar. Därefter
smort med Bivaxkräm och efter en vecka en klar förbättring.
Margit Nilsson, Kävlinge

Nickelrelationsliknande utslag med kraftig klåda på magen där
jeansknapp och bälte når huden. Smort med Bivaxkräm och
förbättring efter en veckas användning. Nu en och en halv månad
senare inga utslag och ingen klåda kvar.
Annelie Nilsson, Kävlinge

Vitaminrutan
KELP – rena havsalger
Kelp innehåller 30 olika närings- och spårelement, bland annat naturligt jod som skyddar
sköldkörteln och kan därför vara till hjälp om
man har problem med ämnesomsättningen.
Forskare har nu upptäckt att det är just brist
på jod som har ökat antalet människor vilka
råkar ut för Basedows sjukdom – giftstruma.
Med tanke på det, rekommenderar jag två
Kelp tabletter varje morgon i samband med
frukost.
Kelp har även fler/andra följande (positiva)
effekter och verkningsområden.
• Kan hjälpa till att stärka naglarna
• Kan hjälpa till att få igång en trög tarm.
• Kan hjälpa till att balansera upp torr hy.
• Kan vara till nytta för torrt sprött hår.
Gun Tammerlöv
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ORDERSEDEL 2011
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

271:271:278:271:359:306:-

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

299:299:299:433:345:481:495:759:244:218:274:221:-

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

278:278:278:262:360:360:222:179:-

100 ml
60 ml
60 g
150 ml

247:209:304:248:-

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
Rakgelé

Sensommarerbjudande: Peelingbalsam		 260:		
Jag vill ha en produktvisning ...................................................
Jag vill ha information om
hur man blir återförsäljare .......................................................
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 norm hår
200 ml
Jasminschampo för torrt hår
200 ml
Klöverschampo för fett hår
200 ml
Kaffefruktschampo
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		

209:198:198:198:227:231:236:205:191:266:107:14:-

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

269:153:269:149:189:162:275:168:217:-

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 vattenfast 6 blåsvart
nr_____
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_____

174:188:174:217:215:210:231:355:310:308:308:203:-

MAKE UP -PRODUKTER

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

Skicka till din Återförsäljare

Erbjudande
Sensommarerbjudande
I detta ME-NYTT får du goda råd hur
du kan sköta din hud på ett bra sätt.
Nu får du möjlighet att köpa Peelingbalsam till ett mycket reducerat pris vid
köp av en annan valfri ME-produkt.
Mild djuprengörande slipande
Peelingbalsam som är perfekt att slipa
bort döda hudceller med.
Naturligtvis använder du den på
ansikte och hals men du kan också
använda den på andra delar av
kroppen som du vill skall bli mjuka och
fräscha, exempelvis armbågar, händer,
ben och fötter. Du kan använda
Peelingbalsam en till två gånger i
veckan. Massera med cirkelformade
rörelser på en välfuktad hud en till två
minuter, skölj av med ljummet vatten.
Den öppnar porerna och avlägsnar
pormaskar och gör huden slätare.
Lycka till med en len och slät hud.

260:Ord pris 359:-

Gäller fr o m 29 Augusti 2011
så långt lagret räcker dock längst till
30 September 2011

