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I lördags delade Ica-handlare, Marianne Sjöö, ut årets andra Vakna-check. Summan för de senaste fem månadernas försäljning av Vakna-påsen på ICA Kvantum Ale Torg stannade på 83 
762 kronor. Pengar som nu ska användas till nya aktiviteter för barn och unga i Ale. Några av de som fått anledning att jubla över Vaknafondens tillgångar är Sabahudin Sabani som tillsam-
mans med många nödingeungdomar i Showgänget arrangerat ett flertal musikaler. – Vakna är det bästa som har hänt oss, sa Sabahudin som symboliskt fick ta emot checken från Marian-
ne Sjöö. Showgänget uppträdde ett antal gånger i lördags och värmde Ale Torgs besökare med ett professionellt uppträdande som gav mersmak – tur är väl det för om en vecka är de tillba-
ka igen.                             Foto: Allan Karlsson
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2 st valfria 
produkter

199:-

Platt-tång Gama

795:-
Miniplatt-tång

229:-

&
Vi önskar er alla en

God Jul
Gott Nytt År

Ork, energi och lust
Arctic Root har en utpräglad god effekt på stress, koncen-
tration, humör och lust. 

Rysk Rot är lika effektiv som 
Arctic Root – men 
fokuserar istället på 
fysisk ork, kraft och 
vitalitet.  Som ett ex-
tra plus stärker Rysk 
rot dessutom kroppens 
motståndskraft.

Superkuren
Arctic Root och Extra Stark 
Rysk Rot, kan själklart ätas var
för sig. Men vill du ha en riktig
 ”superkur”, då skall du 
kombinera dem. 

Just nu prova på pris!
Arctic Root 40 t + Rysk rot 40 t Nu 198:- (278:-). 
Du sparar 80:-

Arctic Root 40 t + 

Rysk rot 40 t Nu 

198:-
Du sparar 80:-
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