
PEPPA MERA
Ta fram dessa 
fina, peppande 
kort för att påminna 
dig om hur bra du är på alla sätt. 
Dra ett kort på morgonen när du vaknar. Sätt upp kor-
ten på din spegel eller kylskåpsdörr och gläds åt dem 
ofta. Du kan också ge bort peppkort till någon i din när-
het. Vem förtjänar pepp av dig idag? Du själv, någon i 
familjen eller grannen kanske? Kortleken kostar 149 kr 
och innehåller 30 laminerade peppkort, som är 7x7 cm. 
lifestylepartnershop.com, kundtjänst 0709-40 22 19.

FRÄSCHA HÄNDER
Jonas Jernbergs yngste son 

fick en livshotande hjärninfektion 
orsakad av en vanlig bakterie. Efter det kom 
Jonas på Before & After, en tvådelad servett-
förpackning. Den desinficerande servetten 

avlägsnar farliga bakterier från händerna före 
måltiden. Den väldoftande våtservetten rengör 

och fräschar upp händerna efter måltiden. 
Servetterna finns i dofterna ros, citrus, luktärt 
och neutral. En kartong kostar cirka 27,50 kr. 

För mer information besök washb4.se 
eller ring Jonas på 019-611 71 30.

LJUVLIGA MELODIER
Sätt på ”Gentle moments 
– music for relaxation and well-
being” och kliv in i en oas av har-
moni och välmående. Cd-skivan 
innehåller lugn, ljuv och melodisk 
musik. Musiken, som är skapad 
av norrmännen Tron Syversen 
och Elin Løkken, sänker din puls 
och hjälper dig reducera stress. 
Huvudinstrument är sopran-
saxofon, fiol, gitarr och stämmor. 
Cd-skivan innehåller fyra spår 
med en total speltid på drygt  62 
minuter. Pris 159 kr på 
vattumannen.se, 0290-76 76 84.
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LIVETS SMYCKEN
Alexzander von Post berättar att han 

föddes i denna inkarnation 1950. 
När Alexzander var tio år började 
han skissa på sitt första smycke, 
som blev färdigt 25 år senare. 
I våras kom hans bok ”Livets 
Nyckel” ut, de poetiska texterna 
handlar om hans tidigare liv samt 
möten i detta liv. I boken visas 

sex smycken, som finns i silver 
och guld. Smycket på bilden har en 

diameter på 3,8 cm och kostar i silver 
2 900 kr. För mer information besök 

livetsnyckel.se eller ring 019-24 03 98.

EKOLOGISK MYGGOLJA
Den rättvisemärkta serien 
Colibri från företaget Maroma 
innehåller ekologiska mygg- 
och insektsmedel, exempel-
vis myggolja i sprayform som 
på ett naturligt sätt skyddar 
mot bett av myggor, knott 
och andra insekter. Oljan 
absorberas lätt i huden och 
finns i dofterna classic (gera-
nium), lavendel och cederträ. 
Myggoljan kostar 149 kr på 
ragtrade.se. Säljaren Maria 
Bohm Kindblad når du på 
0733-82 64 44.

LÄCKER LYKTA
Ha det gott även i dunkla 
vrår eller när skymningen 
kommer. Ta fram denna havs-
gröna lykta av trä, med utså-
gade hjärtan på sidorna, och 
tänd ett värmeljus i ljushålla-
ren av frostat glas. Lyktan är 
9 cm hög och 8,5 cm bred. 
Pris 79 kr på trend4you.se, 
0435-201 80.

SKYDDANDE ÄNGLAR
Få änglakraft med vackra berlocker. Låt 
exempelvis en ärkeängel stötta 
dig när du har det svårt eller 
inspireras av glädjens och 
upplysningens ängel. Ber-
lockerna är cirka 18x35 mm, 
tillverkade i nickelfritt rost-
fritt stål 304, tre olika finns 
att köpa på hjshop.se för 
129 kr/styck. Berlocken 
har foto på en av änglarna 
på framsidan och ängla-
namnet samt en liten text på 
ingraverat på baksidan.
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