
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DJÄVULSKLO-OLJAN 
(Detta är nya namnet på Icelandi Herbs massageolja – Ledvärksolja.                              
P.g.a. läkemedelsverkets bestämmelser får det numera inte framgå vad oljan hjälper mot…)  
 

EFFEKTERNA av Djävulsklo-oljans värklindring för bl.a. stela leder, gikt och artros, 
kan jämföras med apotekets gel-alternativ till värktabletter: bl.a. Zon, Volataren och 
Olrudisgel.  De har många allvarliga bieffekter och innehåller mest kemiskt tillverkade 
antiinflammatoriska och värkstillande ämnen som blandas med kemiska "bärare" och 
andra skadliga tillsatser.  På gelétuben finns också varning för överdosering, över-
användning och att man inte får utsätta huden för solljus. Man MÅSTE tvätta 
händerna efteråt. Annars svider det ordentligt i handflatorna. Huden tar alltså skada. 
          
             VÅRT ALTERNATIV ÄR ALLTSÅ DJÄVULSKLO-OLJA      
    som kan användas när man behöver  värklindring – utan ovanstående bieffekter 

Bäraroljorna är fina massageoljor som har olika balanserande egenskaper för att lättare föra 
in örtextrakten in i muskler, senor och leder. 
De första örterna ökar blodcirkulationen med värmande, stimulerande effekt. 
Det finns ett tiotal örter i oljan som är inflammationshämmande och kompletterar 
varandra.  Blå kamomill, Rosengeranium och Djävulsklo är bland de främsta. (Djävulsklo är 
en asiatisk krypväxt där rötterna innehåller ämnen som är både inflammationshämmande 
och värkstillande). 
De värkstillande örterna är också ett tiotal, men främst står Djävulsklo, Älgört, Fjällkvanne 
och Vitpil (en videart). I Vitpilens bark finns salicin som i kroppen omvandlas till salisylater. 
Det var i vitpilens bark man 1830 hittade detta kemiska ämne, som sen dess kemiskt 
tillverkas för våra värktabletter - bl.a. Magnecyl och Aspirin.För bästa effekt kompletterar och 
förstärker övriga örter de antiinflammatoriska och värkstillande egenskaperna.                                                                                         
FÖR DUBBEL VÄRKLINDRINGSEFFEKT REKOMMENDERAS ATT FÖRA PÅ LITE 
ICELANDIC HERBS HAJKRÄM SOM AVSLUTNING PÅ MASSAGEN. 

  
Ingredienser(bas):  
Prunus amygdalus –mandelolja,  Squalane -squalane  
Capsicum frutescens fruit extract –chiliolja, Helianthus Annuus -solros  
Tocopherol -E-vitaminolja  
Ingredienser(örter) 
Piper nigrum -svartpeppar  
Rosmarinus officinalis -rosmarin  
Matricharia chamomilla -kamomill  
Pelargonium graveolens -geranium  
Harpagophytum procumbens -djävulsklo  
Spirea ulmaria -älgört  
Angelica archangelica -kvanne  
Salilx alba -vitpil  
Juniperus communis -en  
Taraxacum officinalis –maskros, Symphytum officinallis -vallört  
Thumus praecox –timjan, Gaulteria procumbens -tuvvaktelbär  
Cetraria islandica –islandslav, Hypericum perforatum -johannesört  
Glycyrrhiza glabara –lakritsrot, Dioscorea villosa -jamsrot  
Arcticum lappa –storkardborre, Myristica fragrans -muskot  
Citrus limone –citron,  Citrus aurantifolia – lime  

 
                                                                         Sammanställt för imosherbs 


