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Blåsboll till hörapparat 

Pris 89 kr 

Blåsbollen hjälper dig att rengöra dina 

hörapparater från smuts och håller dem torra från 

fukt. Allt för att få ett så klart och fint ljud som 

möjligt i dina hörapparater. 

Finns i Borlänge- och Falubutiken 

 

 

Rensnål till hörapparat 

Pris 95 kr 

Rengöringstråd till hörapparatens ljudslangar. 

Praktisk och synlig rengöringstråd i röd färg för 

hörapparatens ljudslangar för att underhålla och göra 

rent dina hörapparater. 

Förpackningen innehåller 20 st rengöringstrådar. 

Finns i Borlänge och Falun 

 

 

Rensborste  till hörapparat 

Pris 105 kr 

Finns i Borlänge och Falun 

 

 

 

 



Sminkglasögon +2,5 och +3,0 

Pris 249 kr 

Oavsett om du ska sminka dig eller sätta i linser så 

behöver man se ordentligt. Då kan ett par 

sminkglasögon komma till pass. Med dessa så kan 

du vika glaset till höger eller vänster beroende på 

vilket öga som du ska sminka eller sätta i en lins i.  

Finns i Borlängebutiken 

 

 

Snodd till glasögon/ hörapparat 

Pris mikrofiber 68 kr, silikon 89 kr 

Snodd finns i två olika material. Ni kan välja på i 

mikrofiber eller i tunn silikon. Finns i flera olika färger. 

Kan med fördel användas för att hålla reda på dina 

glasögon. Kan även användas till att fästa dina 

hörapparater så att du inte tappar dem om den skulle 

ramla ur örat. 

Finns i Borlängebutiken 

 

 

 

 

 

 

 



Ballongboll 

Pris 48 kr 

Ballongbollen är en uppblåsbar boll på ca 23 cm som har 

en behaglig yta som lämpar sig för bl. a. Pilates träning. 

Bollen ska inte vara alltför uppblåst utan tillräckligt mjuk 

så den följer kroppens rörelse. Finns i olika färger. Bollen 

är Phthalate och Latexfri.  

Finns i Morabutiken 

 

 

 

 

 

Halkskydd sock-stop 

Pris 99 kr 

Med halkskyddet sock- stop kan du själv måla och 

dekorera dina sockor och tofflor med fina, halkfria 

mönster. Det flytande antihalkmaterialet kan målas, 

penslas eller duttas under sockorna och ger dig 

bättre grepp i trappor och på hala inomhusgolv. 

Halkskyddet kan tvättas i 40 grader i maskin. Kan 

inte torktumlas 

Finns i Borlänge- och Falubutiken. 

                                                                 

 

 

 

 



Dagklocka 

Pris 1149 kr                 

Dagklocka som är avsedd för personer som har 

svårt med tidsuppfattningen. På displayen syns det 

tydligt vilken dag, tid, månad och år det är. Står 

även om det är morgon, eftermiddag eller kväll. Det 

går även att reglera ljusstyrkan så den lyser 

starkare på dagtid och svagare på nätterna. 

Det går även att ändra färg på displayen.  

 

Finns i Borlängebutiken 

 

 

Cupcap,  Antispillock i 2 storlekar 

Pris 125 kr 

Cupcap är både för vuxna och barn. De två flexibla 

Cupcap- locken (small och large) passar varje kopp, 

glas eller burk. Cupcap har en integrerad pip som 

kan vikas ner när du inte dricker. Den säkerställer att 

koppen eller glaset inte läcker om den välter. Locket 

kan användas både till varma som kalla drycker. Tål 

maskindisk.  

Small passar till glas från 55-75 mm 

Large passar till glas från 70-100 mm 

Finns i Borlänge- och Falubutiken 

 

 

 



Väckarklocka Stiga up 

Pris 1569 kr 

Ett elegant och lättskött väckarur. Har en stor 

och tydlig display, Anger tiden analogt med 

dygnsangivelse ex Fem minuter i halv tre på 

eftermiddagen. Enkel att ställa in. 

Finns i Borlängebutiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


