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Förutom den värkstillande och antiinflammatoriska effekten på leder 
(tillsammans med Ledvärksoljan), har bl.a. hajleveroljans Alkylglycerol 
märkliga effekter (se innehållsförteckning)                   
Användningsområden:  artros, ledinflammationer, reumatism, gikt, hälsporre,  
hallus valgus, stukade tår och fingrar, knän, tennisarmbåge, psoreasis, eksem. 
Vissa av dessa problem kan läka med Hajkrämen och symptomen vid kroniska 
sjukdomar kan lindras av den. Hajkräm passar alla hudtyper och kan användas 
överallt vid behov – även i ansiktet och på känsliga ställen.  Stryk ut krämen 
mycket tunt över problemområdet och massera tills huden absorberat den.                                                                                                            
 
Lite tips: Psoreasisutslagen kan bli värre från början. Det visar att krämen jobbar! 
Man kan lugna huden med Vårolja. Eksem och andra hudproblem brukar försvinna 
med Hajkrämens hjälp. På kliande insektsbett hjälper hajkrämen på två sätt: den 
läker samtidigt som den bedövar bettet! Barnens svårbehandlade Molusker blir 
plötsligt enklare att hantera. Man smörjer bara de elaka utslagen så torkar de bort 
och smittar inte av sig längre.  
 
Ingredienser(bas):  
Aloe barbadensis -aloe vera  
Borago officinalis -gurkörtsolja  
Squalene -hajleverolja  - innehåller vitamin A, D och E samt alkylglycerol, som är en 
mycket viktig ingrediens i hajkräm. Den transporterar syre till cellerna, stimulerar och 
skyddar de vita blodkropparna, syresätter och nybildar friska celler och stärker 
därmed kroppens immunförsvarssystem.  
Sodium stearoyl lactylate -veg. emulgering  
Butyrospermum parkii -sheasmör  
Glyceryl stearate -veg.emulgering  
Glycerin -glycerin  
Cetyl alcohol -cetyl alkohol  
Tocopherol -E-vitamin  
Retinyl palmitate -A-vitamin  
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin -etanol + behandlad glycerin från veg bas  
 
Ingredienser(örter):  
Spirea ulmaria – älgört har en lång tradition som medicinalväxt. Den har en kraftigt 
bakteriedödande effekt och är verksam på reaktioner i kroppen som man vanligen botar 
med smärtstillande tabletter. Örten innehåller bl.a. metylsalicylat, vilket ger växten dess 
karakteristiska doft av liniment.  
Tussilago farfara -hästhov  
Chelidonium majus -skelört Foeniculum vulgare -fänkål  
Symphytum officinalis -vallört Commiphora myrrha -myrra  
Alchemilla vulgaris -daggkåpa Lavandula angustifolia -lavendel  
Calendula officinalis -ringblomma Eucalyptus globulus -eukalyptus  
Citrus limone -citron Cymbopogon citratus -citrongräs  
Lycopodium clavatum -mattlummer Matricaria recutita -kamomill  
Anthyllis vulneraria -getruta Mentha piperita -pepparmynta  
Malva vulgaris – rödmalva   
    
                                                                                       Sammanställt för imosherbs 



	  


