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Det självmasserande liniment-örtextraktet heter Mentha 
Arvensis. Det står först i innehållsförteckningen och är 
särskilt verksamt i denna lotion. Extraktet finns inte i någon 
annan av våra produkter och utvinns ur Åkermyntabladen med en upp-
friskande, upplivande, mild linimentdoft och hög mentholhalt. Det ökar  
hudens genomblödning, minskar nervreceptorernas känslighet och har 
sammandragande, kramplösande och decinficerande effekt.                                                                                  
Detta leder till en lokalbedövande verkan som utnyttjas i kylande liniment    
för nervsmärtor, muskel/ ledvärk och reumatism. Övriga örter förstärker     
och kompletterar den kraftiga effekten av Massagemjölken!                                                  
Men den har också en kylande effekt på t.ex. Frozen Shoulder och ibland 
även på Ischias. Lägg då till värme eller byt till Massageolja & Massagekräm!                                                    

Massagemjölken kan också användas mot ÅDERBRÅCK! Man smörjer in runt 
musklerna vid bråcken så att ådrorna stärks efterhand!                                                                                                                                                                                                                  
Ingredienser (bas):  
Aloe barbadensis - Aloe vera: Antiseptisk och antiinflammatorisk gelé 
Aqua: Vatten  
Beheneth -10: Emulgering från jordnötsolja  
Cetyl alcohol –  Cetylalkohol:  En vegetabilisk fettalkohol. Tillverkas av vegetabiliska fettsyror.  
Glycerin – Glycerol: Fuktighetsbevarande - bra miljöval 
Helianthus annuus – Solrosolja:  Tas snabbt upp av huden och balanserar andra oljor, passar 
alla hudtyper 
Polysorbate -20:  Emulgering från kokos  
Tincture arnica montana – Arnica: Vidgar blodkärlen så att genomströmningen ökar 
Cera flava – Bivax: Mjukar upp huden och har antibiotiska egenskaper 
Xanthan Gum – Xanthangum:  Kravmärkt ekologiskt emulgeringsmedel från majskorn 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin – Etantol + glycerin från veg.bas: Bakteriehämmande 

Ingredienser(örter):  
Mentha arvensis – Åkermynta/japansk pepparmynta: Se inledande beskrivning 
Rosmarinus officinalis – Rosmarin: Ökar blodcirkulationen och har en värmande effekt 
Cinnanmomum camphora – Kamfer: Smärtstillande och antiseptisk verkan 
Lavandula angustifolia – Lavendel: Välgörande för muskler. Smärtstillande och läkande effekt 
Eucalyptus polybractea – Eucalyptus: Ett populärt och friskt doftämne. Stimulerar cirkulationen 
Juniperus communis – Enbär: Ökar blodets genomströmning i muskler, leder och nerver 
Angelica archangelica – Fjällkvanne: Har antibiotiska effekter på artrit, nervsmärtor och ledvärk  
Achillea millefolium – Rölleka: Antiinflammatorisk och sammandragande effekt 
Cetraria islandica – Islandslav: Konsistensgivare. Skyddar huden mot irritation 
Thymus praecox – Timjan: Innehåller ämnet Tymol och har antiseptisk verkan 
Pinus sylvestris – Tall: Stimulerar immunförsvaret                                                                                    
Gaulteria procumbens –Tuvvaktelbär: Ger lokalbedövande smärtlindring                                                                                                                                       
Melaleuca alternifolia – Tea tree: Stimulerar blodkärlen 
Mentha piperita – Pepparmynta: Innehåller Menthol som stimulerar köldreceptorerna och har en 
smärtdämpande verkan genom en kylande, sammandragande och lokalbedövande effekt                                                                                                    
Citrus aurantifolia – Lime: Stimulerar blodcirkulationen 
Calendula officinalis - Ringblomma: Inflammationshämmande och lugnande effekt !


