
Ända sedan hon var liten har Ing-
MarieOlsson, 66 år, i Sollentuna.  
haft svaga leder, och med åren blev 

smärtan i fötter, knä, höfter och händer 
värre och värre.

När Ing-Marie blev lite äldre slog värk-
en till, och läkarna konstaterade att hon 
hade fått artros.  

– Det enda som hjälper är att fortsätta 
att röra sig och stärka musklerna, men 
det är svårt när det gör alltför ont, säger 
Ing-Marie.

När det sedan var dags att välja yrke 
avrådde en läkare henne från att utbilda 
sig till ungdomsledare.

– Han sa att om jag skulle jobba med 
ungdomar måste jag ju kunna sparka fot-
boll. Då svarade jag att bara jag kan reg-
lerna, så ska det nog gå bra! 

– Jag är van att härja på och bryr mig 

inte om ifall det gör ont. Men jag har  
också fått en otrolig hjälp av min man, 
våra tre barn och av ungdomarna som jag 
arbetat med. 

När Ing-Marie var 48 år byttes hennes 
första höftled ut, och två år senare var det 
dags för den andra. 

– Jag har prövat smärtlindring av alla 
sorter, berättar hon. Antiinflammatoriska 
värktabletter, kortisonsprutor, TENS, 
akupunktur, sjukgymnastik och special-
gjorda skor med inlägg.

värken försvann
efter några minuter

Men ingenting hjälpte tillräckligt. Till 
slut föreslog läkarna steloperation av 
fotlederna.

– Men jag avböjde och fortsatte med 
värktabletterna i stället, men de starkaste 

sorterna gjorde att jag inte kunde tänka 
riktigt klart.   

Efter åratal av smärta, kom äntligen 
vändningen. År 2006 var Ing-Marie på 
Mössebergs kurort i Falköping. 

– Sjukgymnasten vägrade att massera 
mina vrister, eftersom de var för inflam-
merade. I stället smorde hon in fotlederna 
med Ledvärksolja från Icelandic Herbs, 
och efter någon minut var värken borta.

Nu kunde Ing-Marie kasta sin tub med 
antiinflammatorisk gel. 

– Problemet var att den gör huden 
spröd och tunn.åLedvärksoljan kunde jag 
använda hur ofta som helst och få lokal 
smärtlindring!

– Plötsligt, ett år senare, tålde jag inte 
den inflammationshämmande medicin-
en, som jag tagitå sedan 1992. Nu blev 
hon helt beroende av Ledvärksoljan. 
Hon blev rekommenderad att komplet-
tera med en Hajkräm för ännu bättre re-
sultat. Det visade sig vara ett lyckokast.

– I över tre år har jag nu sluppit värk-
tabletter och i stället bara använt dessa 
två produkter.  

Nu har Ing-Marie fått livslusten och 
energin tillbaka. Hon går regelbundet 
på vattengymnastik för att stärka musk-
lerna kring lederna och är med i en 
Feldenkraisgrupp där man jobbar med 
att omskola skadliga rörelsemönster. 

– Mitt projekt har varit att inte bli sit-
tande. Jag ville slippa ta hänsyn till min 
artros och vara rörlig och stark. Nu är jag 
det! Mitt liv har blivit så mycket enklare, 
säger Ing-Marie.  

Med hajkräm och 
olja slipper jag

ledvärken
Bara att hålla i en penna eller  
skruva upp ett burklock innebar en 
fruktansvärd smärta för Ing-Marie, 
som har plågats av ledvärk sedan 
hon var ung. Hon har prövat det  
mesta utan större framgång, men ett 
tips från sjukgymnasten gav resultat!
Av kristina eriksson Foto: Jannis Politidis. 

Det hjälpte mig
– läsarna berättar om alternativa metoder

Ledvärksoljan och Hajkrämen 
kommer från Icelandic Herbs. Här 
är det naturliga ingredienser som 
gäller och man använder sig inte av 
parabener (konserveringsmedel som 
misstänks orsaka hormonstörningar) 
och mineralolja.

Hajkrämen består av flera olika 
örter och hajolja, som utvinns från 
levern på grönlandshaj. Hajolja 
sägs stärka kroppens immunförsvar 

eftersom den innehåller alkylglycerol, 
som stimulerar och skyddar de vita 
blodkropparna.

LedvärksoLjan innehåller bland 
annat djävulsklo, som är känd för att 
ha positiv effekt på ömma och stela 
leder. Förutom en mängd andra örter 
innehåller Ledvärksoljan även vitpil, 
som lindrar smärta.
För information: www.bioherbs.se 
eller tel 0171-440030.

Örter och olja från haj

Nu klarar 
Ing-Marie 
burklocket 
galant.
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