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                                            Copyright Ing-Marie Olsson !SOLSKYDD: Våroljan ger ett naturligt skydd främst genom Jojobaolja, Mandelolja 
och Valnötsolja. Huden får en jämn och fin färg,  som sitter i länge vid regelbunden 
användning. Våroljan har solfaktor 7, men upplevs av användare som mycket högre. 
Smörj in före och efter vistelse i solen. Som vanligt är det klokt att följa de vanliga 
råden - att bygga upp pigmentet i god tid, skydda sig och sola med måtta. 
HUDPROBLEM: Detta är en fantastisk allround-hudvårdsolja, som både läker och 
ger näring. Den förebygger också hudsprickor vid graviditet. För svåra hudproblem 
rekommenderas Vårolja i kombination med Hajkräm. 
INSEKTSMEDEL: Myrra och Lavendel är välkända dofter som håller insekter på 
avstånd.  Mygg, knott, broms och fästingar bryr sig för det mesta inte om att sätta sig 
på våroljeinsmorda områden. Tips till Djurägare: På kort päls sprutar man på 1 del 
vårolja med 5- 10 delar vatten.  Om pälsen är tjock, smörjer man in ren olja på 
pälsfria ställen under magen c:a 1g/veckan. 

!  
De halvfeta BASOLJORNA: 
Mandeloljan gör huden len. Innehåller Linolsyra - en välgörande fleromättad essensiell fettsyra,  samt har 
naturlig solskyddsfaktor 2-5. 
Jojobaoljan har en naturlig solskyddsfaktor 4. 
Ringblomsoljan har en läkande, inflammationshämmande och lugnande effekt.  
Ämnet Squalane är ett oljelösligt ämne utvunnet ur olivolja. Huden får en silkig yta och extra mjukhet utan 
att verka fet. Squalane liknar hudens ”sebum” - en av de viktigaste komponenterna i vårt eget talg.                                                                                                                                       
E-vitamin är enda konserveringsmedlet. Det har också en solskyddsfaktor 2.  
ÖRTEXTRAKTEN: 
Det väldoftande Ylang ylangextraktet har också en anticeptisk och lugnande effekt.  
Mandarin ökar crikulationen i huden,  
Citron stimulerar kroppens försvarssystem 
Rölleka innehåller azulen som bygger upp hudvävnad och har en antiinflammatorisk verkan.  
Daggkåpa innehåller bl.a. nyttiga garvämnen som har sårläkande, sammandragande och 
inflammationshämmande verkan 
 Islandslaven innehåller ett ämne som skyddar huden mot mekanisk och kemisk irritation 
Älgörten har en decinficerande, antiinflammatorisk och sammandragande effekt 
Styvmorsviol har en renande och lugnande effekt på problemhy genom en cortisonliknande verkan Lomme 
läker alla typer av hudskador  
Jasminextraktet är väldoftande och bra för torr, irriterad, känslig hud och läker inflammation, sår och 
hudsprickor.   
Valnötsoljan stimulerar pigmentbildning genom ämnet JUGLON. Den mjukgör och återställer också 
solbränd hud.                                                                                                                                                   
Den klassiska balsamiska Myrraoljan har liksom den milda Lavendeloljan även  
bortstötande dofteffekt på insekter. Men för oss människor luktar den LJUVLIGT! 
                                                 


