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Rätt svar på tipsfrågorna vid vilja Knivsta Må-bra-mässa 2014
Fråga 1
Tarja Spa
I Maria Åkerbergs produkter finns det fettsyror och vitaminer som kommer från?
1. Mineraloljor
X. Vegetabiliska oljor
2. Siliconer
Rätt svar är: X. Vegetabiliska oljor

Fråga 2
Gerd GePe Miljö
Vi har gott om vatten i Sverige, men i många delar av världen ser det annorlunda ut. Det går
åt mycket energi för att värma upp vatten. Så spar på dropparna och gör en insats för miljön!
Hur många kilowatt timmar (kWh) cirka gör en familj på fyra personer av med på ett år för att
värma vatten?
1. 4 800 kWh
X. 5 500 kWh
2. 6 200 kWh
Rätt svar är: 1. 4 800 kWh

Fråga 3
Jenny Hjobläder
När man köper hudar så är det i kvadratfot (kvf). Hur stor är en kvadratfot?
1. cirka 1 X 1 meter X. cirka 0,31 x 0,31 meter 2. Cirka 0,5 X 0,5 meter
Rätt svar är: X. cirka 0.31 x 0,31 meter

Fråga 4
Ulrika Danner Andersson, BEMER
Hur stor del av våra kroppar försörjs av mikrocirkulationen?
1. 26 procent
X. 49 procent
2. 74 procent
Rätt svar är 2. 74 procent

Fråga 5
Amyris, Kerstin Frid
Vad är det för slags laser Amyris använder i sina behandlingar!
1. Kirurgisk laser
X. Terapeutisk laser
2. Laserpekare
Rätt svar: X. Terapeutisk laser
Fråga 6 Marina Lilja Aloe Vera
Om du är mer nyfiken på Forever Living Products och deras Aloe-Vera-produkter så kan
du..?
1. Vänta tills nästa mässa för att få prova produkterna igen
X. Googla på nätet
2. boka in en produktvisning där du och dina vänner får mer information och prova
produkterna i lugn och ro.
Rätt svar är: 2 Boka en produktvisning
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Fråga 7
Kristina Brandin
För höga och långvariga stressnivåer kan göra oss sjuka, allra helst om vi kämpar vidare trots
att kraven på oss är för höga med tanke på våra resurser/ork. Men det finns saker som kan ge
oss skydd mot stress.
Vilka faktorer tro du att det är?
1. Bra sömn, fysisk aktivitet och att dricka alkohol
X. Bra kost, fysisk aktivitet och att vara aktiv hela dagen?
2. Fysisk aktivitet, bra kost och ha bra sömn?
Rätt svar är: 2. Fysisk aktivitet, bra kost och ha bra sömn.
Fråga 8 Solisinne, Solveig Pihl
Vad är chakra?
1. Ett lyckosmycke från Indonesien
2. Energihjul i kroppen
Rätt svar är: 2. Energihjul i kroppen

X. Våra andliga färger i ögonen

Fråga 9 PROMINA AB Minna Bengtsson
Vilka kryddor ingår i produkten ”Mamma PerfectProteinSpicy Vanilla?
1. Ekologisk Bourbon vanilj, kardemumma & chili
X. Ekologisk Bourbon, vanilj, ingefära & gurkmeja
2. Ekologisk Bourbon, vanilj, kanel, kardemumma & ingefära.
Rätt svar är: 2 Ekologisk Bourbon, vanilj, kanel, kardemumma & ingefära.

Fråga 10

UnnaDigMer Maggan

Hur utförs korrigeringen i en Art Neuro behandling?
1. Elektriska impulser flyttar kotan X. Ett knäckande av kotraden flyttar kotan rätt
2. Små lätta tryckningar triggar igång en reflex hos kroppen som själv korrigerar kotan
rätt.
Rätt svar är: 2 Små lätta tryck…..
Fråga 11 GePe Miljö
Ekologiskt fotavtryck
Enligt WHO behövs det 3,7 jordklot om alla skulle leva som svenskarna.
Ekologiskt fotavtryck är den biologiskt produktiv yta som krävs för att ta fram det som
respektive individ konsumerar under ett år (om avfallet absorberas).
Vilken av följande tre ger störst ekologiskt fotavtryck?
1. Katt
X. Bil (Toyota landcruiser)
2. Stor hund
Rätt svar är: 2 Stor hund behöver 1,1 hektar produktiv yta för att tillgodose sina behov.
En katt behöver 0,14 hektar och Bilen 0,41 ha.
Fråga 12 Gurresta Spa
Infra röda strålar rensar bland annat kroppen från toxiner med hur många procent, vid en
halvtimmes behandling?
1. cirka 3 procent
X. cirka 20 procent
2. cirka 50 procent
Rätt svar är: X . cirka 20 procent
Utslagsfrågan
Hur många knappar är det i burken?

Rätt svar var: 114 stycken

