
Tack för att Du hjälper oss att förverkliga vår dröm.

          Namn                                                         Lag/förening/skolklass

•
•

•



Att tillhöra en gemenskap innebär att alla ska få vara med.

Delaktighet i en gemenskap ska inte få påverkas av föräldrars ekonomiska situation.
Utanförskap inom gemenskapen ska aldrig få förekomma.

Alla ska få vara med, följa med och känna glädje samt skapa gemensamma minnen.

Ditt stöd betyder mycket för gruppen som tillsammans kämpar för att tjäna 
ihop de pengar de behöver för att förverkliga sina drömmar om ex sitt träningsläger, 

sin cup, skolresa eller något annat roligt.

Varje produkt kostar 200 kr och 50 kr går oavkortat till laget, föreningen eller skolklassen.

När du köper en produkt från Mixboxen hjälper Du ungdomarna att nå sina mål och du får
fantastiska produkter till väldigt bra pris.

Tack för att du stödjer Sveriges ungdom.

GLÄDJE - GEMENSKAP - DRÖMMAR

Antal säljare 10 produkter/
person

15 produkter/
person

20 produkter/
person

15 personer 7500 kr 11250 kr 15000 kr
20 personer 10000 kr 15000 kr 20000 kr
25 personer 12500 kr 18750 kr 25000 kr

”-Det här är ju saker man vill ha själv”

”-Fina, mycket prisvärda produkter.
Lätt att sälja, vår klass tjänade 24000 kr”

”-En lagmamma sålde 43 
produkter själv”

”-Otroligt lättsålt, vårt lag tjänade 
16100 kr, det tog 3 veckor”

Räkneexempel



Härlig 
läsning

Skönhet 
& hälsa

För de yngre

Happy Socks

För honom

Godsaker Underhållning

Husdjur

Inredning 
& design

Sport & fritid Doftljus

Alla produkter kostar 200 kronor.

Reservation för eventuell slutförsäljning, gäller samtliga produkter.

50 kr av dessa går oavkortat till laget/föreningen/skolklassen.



Eklund

Roman

Deckare

Nora Roberts - Månskensstranden

Arne Dahl - Utmarker

Jan-Philipp Sendker - Hjärtats innnersta röst

Jussi Adler Olsen - Washingtondekretet

Kate Morton - Huset vid sjön

Jenny Rogneby - LEONA, alla medel tillåtna

Art nr: 13003

Art nr: 20001

Art nr: 13002

Sälj!

På ett humoristiskt, insiktsfullt och varmhjärtat sätt berättar 
Fredrik Eklund om hur han uppnått sina drömmar och hur DU kan 
göra detsamma. Boken ger råd om allt från träning och klädsel till 
hur du får dina kunder att verkligen gilla och lita på dig.

År 1933: Efter en storslagen midsommarfest på godset i Cornwall försvinner 
ett spädbarn. Tragedin splittrar familjen Edevane för alltid. 70 år senare får 
storasystern Alice, nu firad deckarförfattare, höra att en ung polis har börjat 
ställa frågor om hennes familjs historia och om det övergivna huset vid sjön. 
Hemligheter som hon försökt undfly i hela sitt liv riskerar att komma upp till 
ytan.

Hon heter Ellen Savinger och har varit försvunnen i tre veckor. 
Sam Berger fruktar att en seriemördare tagit henne, men få av hans kollegor 
inom Stockholmspolisen lyssnar på honom: utan kropp, inget brott. 
Så kommer Sam i kontakt med den undflyende Nathalie Fredén som visar sig 
ha oanade insikter i fallet. En historia med hisnande förgreningar till Sams eget 
liv tonar fram: plötsligt är även jägaren jagad, och i utmarkerna väntar en 
sanning som alltför många vill dölja. 

Under firandet av presidentkandidaten Bruce Jansens valseger skjuter en 
man ihjäl Jansens höggravida hustru. Jansens reaktion är att lägga fram en 
kontroversiell förordning - Washingtondekretet - som får helvetet att bryta loss 
i USA. Situationen eskalerar och snart hotar inbördeskriget. En liten grupp 
människor gör dock allt för att avslöja komplotten som det amerikanska 
samhället är utsatt för.

En man spränger sig själv utanför Riksdagshuset, men överlever. Agerade han 
ensam eller är fler dåd att vänta? Utredare Leona Lindberg sätts att förhöra 
honom. Men Leona, som nätt och jämnt undkommit hårda prövningar, har 
fokus på annat håll: familjen är splittrad, hon är utsatt för hot och i stort behov 
av likvida medel. Tur då att hon som ingen annan kan tänka utanför boxen. 
Med en fot på var sida om lagen drar hon i gång en speciell verksamhet där 
storslagna projekt ska genomföras. Och ju högre risker, desto större vinst i 
potten. Halsbrytande driv, som tar andan ur en.

Julia Win är framgångsrik advokat på Manhattan, men känner sig vilsen och 
utbränd. I ett försök att hitta tillbaka till sig själv återvänder hon till Burma, sin 
fars hemland. Där återförenas hon med den bror hon fann för tio år sedan och 
där får hon höra historien om Nu Nu, vars tragiska öde kommer att påverka 
Julias liv i grunden. En inspirerande roman om kärlek, identitet och livets me-
ning.

När forskaren MacAllister Booke kommer för att undersöka Three Sisters 
Islands mystiska historia rubbas Ripley Todds lugna tillvaro. Motvilligt blir hon 
förälskad. Men innan Ripley och Mac kan drömma om framtiden måste de ta 
itu med det förflutna. Mörka krafter hotar Ripley och hennes vänner. Vad är det 
för hemligheter som döljer sig på ön?
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Härlig 
läsning



Morberg

Viktor Frisk

Art nr 13001

Art nr 13004
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MORBERG lagar Husmanskost

Få lär sakna sina favoriter bland recepten. Här 
trängs etablerade trotjänare som köttbullar, fläsk-
pannkaka och gravad lax med halvt bortglömda 
finesser som stuvad lake, sillbullar och katrinplom-
monsufflé. Obligatoriska tillbehör som remouladsås 
och pressgurka är självklart också med i boken som 
är enkelt och traditionellt uppdelad i kött-, fisk- och 
grönsaksrätter osv.

Min Superkraft!

Bloggaren och artisten Viktor Frisk berättar om sitt 
liv med ADHD. Om den struliga tiden innan han fick 
diagnosen, och hur han lyckats vända sin ADHD 
till en drivkraft. Han delar med sig av råd och pepp 
till andra med samma diagnos, men boken är lika 
läsvärd för frustrerade föräldrar, lärare och kompisar 
som vill försöka förstå hur man kan hantera 
människor i sin omgivning som har ADHD.



Handvård Ginger

Handvård Verbena

Handvård Milk

Handtvål Verbena 500 ml 
Handkräm Verbena 75 ml

Spansk verbena som ger en söt citrusdoft.

Handtvål Ginger Lime 500 ml
Handkräm Ginger Lime 75 ml

Med uppfriskande lime tillsammans med het 
ingefära från södra Spanien. 

Handtvål Milk 500 ml 
Handkräm Milk 75 ml
 
En mjuk och krämig doft.

Handtvål 500 ml

Handkräm 75 ml

Flytande handtvål som rengör skonsamt och är återfuktande. Lämnar huden lätt parfymerad. Paraben och SLS fria med 
naturliga dofter. Från Sommerset.

En magisk handkräm med 20% sheasmör som vårdar och skyddar dina händer. Innehåller glycerin, avokado-olja som ger ett 
rikt fuktskydd. Ros, nypon och apelsin-olja som lugnar och läker.
Ett måste för torra händer. Passar även perfekt till fötter.
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Skönhet 
& hälsaArt nr: 16001

Art nr: 16002

Art nr: 16003

(Pris i butik 269:-)



Strawberry & Papaya

Coconut & Lime

Grapefruit & Orange

Duschgel Strawberry & Papaya 500 ml
Hand & Kroppslotion Strawberry & Papaya 500 ml

Söta, saftiga jordgubbar och exotisk papaya skapar en 
härlig doft.

Duschgel Coconut & Lime 500 ml
Hand & Kroppslotion Coconut & Lime 500 ml

En uppfriskande och kryddig hint av lime, balanserad med 
mjuk kokos gör den till en exotisk doft som stimulerar 
sinnena.

Duschgel Grapefruit & Orange 500 ml
Hand & Kroppslotion Grapefruit & Orange 500 ml

Bittersweet grape kombinerad med syrlig apelsin ger en 
härlig doft som vitaliserar och föryngrar huden.
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Art nr: 16007

Art nr: 16008

Art nr: 16009
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Caddy Coconut

Caddy Grapefruit

Handtvål Coconut & Lime 300ml
Handlotion Coconut & Lime 300ml

Fint set med handtvål och handlotion. En uppfriskande och 
kryddig hit av lime, balanserad med mjuk kokos. 

Handtvål Grapefruit & Orange 300ml 
Handlotion Grapefruit & Orange 300ml

Fint set med handtvål och handlotion. Bittersweet grapefrukt 
kombinerad med syrlig apelsin ger en doft av sommar till 
badrummet. 
Grapefrukt & Orange fruktblandning vitaliserar och föryngrar 
huden.

Hjärtformad tvål i burk ”Thank you” 150 g
Läppbalsam Honey 15ml

Lyxig trippel pressad tvål i doften Strawberry Papaya, 
perfekt som en gåva som sprider lite kärlek.

Läppbalsam som reparerar, lugnar och skyddar torra 
och skadade läppar samtidigt som den ger en fin glans. 
Hämtar sin styrka från en kombination av exklusiv 
aprikosolja, sheasmör och honungsextrakt.

Art nr: 16010

Art nr: 16013

Art nr: 16011

Burktvålen



Fiorentino
Tvål Lemon 6 x 50 g 
Tvål Orange 6 x 50 g 

Två fina presentboxar med sex stycken runda tvålar i 
varje med doft av citron och apelsin. 
Tvålarna har vackra tryckta reliefmönster och är mjukt 
löddrande, parfymrika och krämiga. 
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Cocoa Butter

Handtvål Cocoa Butter 500 ml 
Kroppsscrub Cocoa Butter 200 ml

Unna sig lite lyx med den mjuka och sublima doften 
av kakaosmör. Ger näring och skyddar din hud. 

Njut av silkeslen hud med Delray Beach exfolierande 
Body Scrub. Skrubbkornen kommer från 
Pecannötskalet.

Art nr: 16012

Art nr: 16004



Ingrid

Pelle

Alfons

Barnbok och mjukisfigur.

Mjukisfigur 16 cm, 
100% polyester, maskintvätt 40°

En snäll kille som vill vara din vän, och 
som alltid ger dig ett leende.

Mjukisfigur 33 cm,
100% polyester, maskintvätt 40°
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Barnbok och mjukisfigur.

Mjukisfigur 16 cm, 
100% polyester, maskintvätt 40°

För de yngre

Art nr: 23003

Art nr: 23001

Art nr: 23002



Pennor
Set med 12 st tvåfärgade pennor samt

Art nr: 31001
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Fästingolja
Denna skyddande olja har en erkänd effekt 
i kampen för att försvara vår pälsbeklädda 
väns hud mot ovälkomna gäster.
Neem-, tea tree- och lavendelolja skapar, 
på pälsen och huden hos vår pälsbeklädda 
vän, en fientlig miljö som motverkar angrepp 
av parasiter som loppor och fästingar utan 
tillsats av skadliga kemikalier.
Innehåll: 100 ml

Art nr: 25004

Art nr: 25003

Husdjur

Tassalva
Detta balsam är speciellt utformat för trampdynorna hos 
våra vänner djuren. Skydda trampdynorna mot smuts, 
kyla och salt som de utsätts för på promenaden.
Formulan, innehåller värdefulla ekologiska vegetabiliska 
oljor och sheasmör som aktiverar den naturliga läknings-
processen hos torr hud och förhindrar bildning av blåsor 
och sprickor.
Innehåll: 90 g

5 st små markeringspennor,
Mini Highlighters
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Happy Kalsong Dot 
Kalsong Dot
Kortare ben och en mer åtsittande passform ger dessa 
bomullsunderkläder en överlägsen komfort.

Happy Kalsong 1
Storlek: Medium
Art nr: 24007

Happy Kalsong 2
Storlek: Large
Art nr: 24008

Material: Bomull 95%
  Elastan 5%

Maskintvätt: 40°

För honom

Material: Bomull 80%
               Polyamid 17%
               Elastan 3%

Maskintvätt 40°

Happy Trio 2
Storlek: 41-46
Art nr: 24006

Happy Trio 
3 par strumpor slumpvis valda 
från Happy Socks färglada
kollektion.
Levereras i färgglad Happy Socks 
kartong.
(Pris i butik: 270:-)

Happy Trio 1
Storlek: 36-40
Art nr: 24005



Happy Kalsong Svart

Happy Kalsong 3
Storlek: Medium
Art nr: 24009

Happy Kalsong 4
Storlek: Large
Art nr: 24010

Material: Bomull 95%
  Elastan 5%

Maskintvätt: 40°

Hipstertvål
Snygga, lyxiga tvålar som har blandats med sheasmör 
för att ta hand om ”hardworking skin”.

Mr Perfect, Mr Manlyn, Mr Alternative, Mr Hipster.

Levereras i 2-pack slumpvis utvalda av ovanstående.
Vikt: 2 x 200 g

Skägg & stubbolja
Klintas skägg & stubbolja återfuktar, mjukar upp och vårdar både skägg, stubb och 
hud. Basoljorna av argan, aprikos, jojoba och solros med vitamin E absorberas lätt, 
skyddar, stärker och hjälper mot klåda.
Istället för parfym väljer vi en mild och maskulin kompott av näringsrika eteriska 
oljor - uppfriskande citrongräs, antiseptisk cypress, läkande lavendel, immunstär-
kande bergamott och renande rosmarin. Ingenting annat.

Innehåll: 30 ml

Kalsong Svart
Kortare ben och en mer åtsittande passform ger dessa 
bomullsunderkläder en överlägsen komfort. 

Art nr: 29002

Art nr: 16014

13  
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Kolafabriken

Kan innehålla spår av nötter.

Choklad

Art nr: 17006

Ekologisk kvalitetschoklad från Edinburgh, Skottland.

Kan innehålla spår av nötter.

Gin & Tonic, Mörk choklad (Kakao: 64%) 90 g

Handrostade Espessobönor, Mörk choklad (Kakao 64%) 90 g

Hasselnöt & Havssalt, Mjölkchoklad (Kakao 37%) 90 g

Vanilj/Chokladfudge, 140 g

Hallon/Saltlakritsfudge, 140 g

Kolamix, 450 g
Blandning av: Grädd-, Choklad-, Hallon-, 
Hallon/Saltlakrits-, Mint/Choklad- och 
Saltlakritskola.

Art nr: 32001

Godsaker



Underhållning

Gourmetask

Innehåller ekologiska flerfaldigt belönade marmelader 
och gourmetknäcke. 
Samtliga har under många år (alla tre, 2016) serverats 
på Nobelfesten.

Art nr: 33001
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Art nr: 21017

VR-Glasögon

Dessa Virtual Reality-glasögon tillåter dig enkelt 
att njuta av Virtual Reality material.
Passar Smartphones med en diagonal av max 
15 cm.
Levereras 1 st svart i presentkartong.

Storlek: 99x158x90 mm

Het Fikonmarmelad, 120 g. Den har en utsökt smak och är behaglig i 
eftersmaken. 

Härlig Rödlöksmarmelad, 120 g. En prisbelönt härligt läcker marmelad 
av rödlök som är mångsidig och utsökt till grillat kött, kyckling, grönsaker, vilt, 
lagrad ost. 

Gammaldags Hjälmareknäcke, 200 g. Ett prisbelönt krispigt kex med 
flera lager av smaker från olika frön och mjöl. Passar mycket bra med ost, rökt 
laxpaté, 
charkuterier etc.

Levereras i fin trälåda.

Diplomerad Gourmetask
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Spel 3
Säg samma

Art nr: 22003

Spelet där det gäller att svara precis som alla 
andra.”Säg samma” är ett snabbt, kul och under-
hållande spel där det gäller att svara det man tror 
att de flesta andra spelarna också kommer svara. 
Ju fler som säger samma som du – desto fler 
poäng blir det.

Här svarar alla samtidigt, ingen behöver vänta på sin tur och 
alla kan få poäng när som helst. Ett verkligt underhållande 
och engagerande spel med 440 kul och varierande fråge-
teman – enkelt utan massa krångliga regler.

Spel 2

Art nr: 22002

Idiotkunskap

Idiotkunskap är absolut inte ett traditionellt fråge-
spel med trista och trötta frågor om vem som skrev 
böckerna om Sherlock Holmes eller var de Olym-
piska Spelen hölls 1996. Det här är istället spelet 
om allt det där man inte fick lära sig i skolan. 

Över 400 hysteriskt galna, knasiga, bisarra och totalt 
meningslösa men ändå superintressanta och underhållande 
frågor som är lika kul att kunna svara på som att höra svaret 
på! 

Spel 1

Art nr: 22001

Det borde man ju veta! 

Ett spel om allt det där man faktiskt borde veta…

Ett medryckande och underhållande frågespel med över 
400 frågor om sånt man faktiskt borde veta. Ett helknasigt, 
nervpirrande och kul spel som garanterat kommer bjuda 
på många hjärnsläpp, skratt och pinsamma svar!
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Bricka

Underlägg

Brickan Bluebird av Nadja Wedin.

Formpressad furu.
Storlek: 36x28 cm
(Pris för motsvarande Nadja Wedin 
bricka i butik är 325:-)

Grytunderlägg av Nadja Wedin.

Värmetålig MDF, handdisk.
Storlek: 21x21 cm

Pepparkvarn

Elektrisk pepparkvarn med aluminiumhölje som spar på krafterna vid matlagningen, ett 
enkelt tryck på toppen och den malda pepparen kommer ut. LED-belysning vid botten för 
bättre koll på mängden peppar. Används med fyra AA-batterier, medföljer ej.
Levereras i presentkartong.

Storlek: 22x5 cm

Inredning 
& design

Art nr: 14003

Art nr: 21016

Art nr: 14001



Picnickorg
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En mycket stilfull ihopvikbar korg med Ulrica Hydman 
Valliens populära mönster Paradise.

Material: Polyester
Storlek: 39x24x27 cm, 30 liter

Art nr: 21004

Poncho
Fleeceponcho med Ulrica Hydman Valliens klassiska 
design Paradise.

Storlek: 116x170 cm, 300g/m2
Levereras i presentkartong.

Art nr: 21014

Picnicfilt
Modern picknickpläd med mönster av Ulrica Hydman Valliens 
klassiska design Paradise, plastad undersida.

Storlek: 116x170 cm
Levereras i presentkartong.

Art nr: 21015
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Fjällbacka

Fjällbacka - Marin  
Art nr: 21001

Fjällbacka - Grå  
Art nr: 21002

Brandfilt med Ulrica Hydman Valliens populära 
mönster Paradise tryckt på ena sidan, på den andra 
finns instruktioner.

Filten är godkänd enligt EN 1869:1997.
Storlek: 120x120 cm
Levereras i presentkartong.

Art nr: 21008

Brandfilt

Kosta Linnewäfveri Fjällbacka Satin

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av 
breda ränder.
Innehåller 1 påslakan och 1 örngott.

Storlek: 150x210 cm
              50x60 cm

Poncho & Pläd 

Poncho & Pläd 
Art nr: 21013

En poncho i varm fleece och en härlig fleece-
pläd, båda från Nightingale med langetterad 
kant för en lyxigare känsla. 
Både poncho och pläd är antipillingbehandlad 
vilket betyder att de inte nopprar.

Levereras mörkgrå ponco och pläd.
Storlek: Poncho, 120x160 cm
 Pläd, 130x170cm
 250 g/m2
Tvättas i 40°

Obs, svarta kantstygn.
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Rakel Rask

Glasunderlägg

Griffelpinne

Art nr: 34001

Art nr: 35001

Art nr: 31002

Karolina Palmérs nya glasunderlägg ”Vingslag”.
Levereras i 4-pack.

Diameter: 10,5 cm

Rakel Rask - Underbar och alldeles lagom mjuk i kanten

Vägghängd stjärnteckenkalender, inte årsbunden.
Sparas med fördel år efter år. 
Kalendern för alla dina årsdagar och även temadagar
för vi vill ju inte glömma att fira exempelvis Räkmackans- 
eller Kärlekensdag 

2 st Bokmärken med rött Organzaband.

Storlek: 
Kalender:19x33 cm
Bokmärke: 5x15 cm

Set med 35 st märkpinnar och en 
märkpenna i presentask.
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Golfparaply

Yogamatta

Golfparaply med spetsig topp så det går bra att 
köra ned den i gräset. Glasfiberskaft och dubbla 
lager av paraplyduk vid toppen. Paraplyet har 
automatisk uppfällning och duken är gjord av 
190t polyester.

Levereras svart golfparaply.
Storlek: duken 130 cm, skaftet 63,5x1,4 cm

Yogamatta av hög kvalitet gjord av 6P PVC, 
Tjockleken gör det lätt att hålla balansen och passar 
nybörjare såväl som proffs. Mattan kommer i en 
praktisk väska som gör det lätt att alltid vara redo 
för yoga. Väskan är gjord av 210D polyester.

Levereras svart yogamatta i orange väska.
Storlek: 173x61x0,4 cm

Art nr: 21019

Art nr: 21018

Tinas diskduk

Art nr: 36001

Diskduk från Tina Nordström.
Levereras i 2-pack

Storlek: 35x28 cm
Material: Bomull 55%
  Linne 45%

Maskintvätt 60°

Sport & fritid
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Utflyktstrio

Art nr: 21012

Vattenflaska att ta med sig på 
utflykten eller på det svettiga 
träningspasset. 
Sköna former och transparens ger 
en känsla av elegans. 
BPA-fri Tritanplast

Färg: Grå
Storlek: 0,75 L

Praktisk termomugg med 
låsbart lock som håller värmen 
länge. 
Det finns även en D-ring som 
gör att man kan hänga muggen i 
en karbinhake.

Färg: Matt svart
Storlek: 21X6,7 cm, 35 cl

Kylväska, praktisk och snygg som 
rymmer det som en varm sommardag 
behöver. 
420D Polyester

Färg: Svart
Storlek:23,5x16x19 cm

Bagagetaggar
Bagagetaggar 4-pack.

Levereras i presentförpackning.

Art nr: 27001
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Duranceljuset

Handcraft Candle, Cotton Flower 

Handgjorda doftljus från Durance med en unik mix av högkvalitativt vax. 
Ljusvekarna har valts ut av ljusmästare som garanterar perfekt spridning 
av doften.

40 timmars brinntid. Låt ljuset brinna minst en timme vid varje 
användning.

Art nr: 16006

Doft & massageljus
Klinta Burkljus sprider en härlig doft av Bubbel & Rosa Grapefrukt 
med en brinntid på 60h. 

Detta massageljus är inget vanligt ljus. Det är en massageolja som ser ut och beter 
sig som ett doftljus. En vegansk produkt av plantoljor och vax från förnyelsebara 
källor. Ett ljus som brinner jämt och vackert helt utan sot.
Tänd veken och låt lite olja samlas på ljuset (vänta 15 minuter för full effekt) och 
doppa fingret. Oljans temperatur är inte alls för varm, även med ljuset tänt, och 
oljan förblir flytande på fingertoppen så att den lätt och bekvämt kan masseras in i 
huden. Doften, värmen, lugnet - njut!

Art nr: 29001

Doftljus

Genom att fylla i beställningslistan godkänner du våra allmänna villkor och åtar dig att 
betala för din order.
Dina varor levereras inom 5-7 veckor från beställningsdatum och du kan ångra ditt köp 
inom 14 dagar efter det att du mottagit varan. Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du 
den säljare du beställt av för retur och återbetalning.
Önskar du reklamera ditt köp?
På vår hemsida Mixboxen.se kan du läsa mer.

Betalning, leverans, ångerrätt och reklamation



Tjäna pengar till
laget, föreningen eller skolklassen

Välkomna att höra av Er!

info@mixboxen.se

www.mixboxen.se


