Det här är ju rentutsagt

RENA
NOJAN!

Vilka är vi,
och varför?

V

ad betyder ordet “rent”? Svenska Akademiens Ordlista ger tyvärr ingen beskrivning av ordets mening,
men det hade vi tänkt att lösa genom att ge ut en serie med
varor med temat - just det - “rent”.
Vi gör dessa produkter för att vi
tycker att det finns en övermättnad av produkter
på marknaden som säger att de påfrestar så lite
som möjligt på naturen. Det handlar om varor som är ekologiskt
odlade, icke testade på djur, biologiskt nedbrytbara
och så vidare. Faktum är att de belastar naturen
ändå. På ett eller annat vis.
Vi vill bryta den trenden.
Vi säljer enbart 100% RENA
varor. Varor som inte innehåller några som helst
orenheter. Inne i förpackningarna är de helt enkelt
totalt befriade från orenheter, smuts och falska
ingivelser.
I den här boken presenterar vi ett urval av de produkter du kan
beställa. Kontakta oss för mer information och orderbok om du vill
beställa från oss. Telefonnummer finns längst bak.

Läs om nya produkter från

RENT

Hälsningar från oss på

RENT

RAKA HAKAN
REN FRÅN STUBB

RENARE KAN DU INTE BLI!

Efter att ha
använt vårt raklödder, har du
inte sett maken
till renare och
slätare haka!

Vår tvål bygger på illusionen att om du
inte vet att det inte är en riktig tvål,
så tror du att du blir ren ändå. Och en
skvätt rent vatten kan göra underverk!
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VÅRA HÖNOR VET VAD
RENLIGHET BETYDER!

GARANTERAT RENDISKAT

Vi är först i landet att tillämpa
pantningsbara papperstallrikar.
Lämna bara in dem i en speciell automat i butiken där du köpte dem, så får
du 50 öre tillbaka per tallrik. De diskas
av oss för att sedan säljas på nytt.

Hönorna såg inte när vi tog äggen,
så de är så nära vegetariska man
kan komma!

OBS! Gäller endast i nordöstra Blekinge.
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RENT AB
Box 30185536-7
674 00 Åsnerud
växel 0486-302 99
fax. 0486-30 299
e-mail: mail@rent.nu
http://connect.to/rent

100% REN NATURPRODUKT

VD: Bertil Mesig
Säljare: Måns Reindeer
Lars Winnerhielm
Anki Bagge
Tommy Bengtsheden

070-743 99 30
070-743 99 31
070-743 99 32
070-743 99 33

RENT

är ett livsmedelsföretag
som ägs av

Vårt mjöl är helt och hållet rensat
från alla dåliga samveten. Helt fri
från mördade vetekärnor och innehåller inget fett alls. Påläggstips på
förpackningen!

som ingår i

-koncernen
som styrs av
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