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Scandinavian Herbs perfekta ALLROUNDKRÄM! !
Huvudvärk - smörj in tinningarna + på senfästena i nacken (de små knölarna)                                                                                                           
Mensvärk - smörj mage och korsrygg. 
Förkylning - Smörj in ansikte och hals vid förkylningssymptom, så brukar de gå 
över. Vid pågående förkylning smörjer man sig ofta. Undvik området runt ögonen. 
Vid begynnande värk i öronen - Ta en tops och smörj försiktigt örongången. 
Ångorna tränger långt in i örat och har antiinflammatorisk verkan.                                         
Acnehy: Vid acneproblem använder man Hot Shot som hudkräm. 
Övrigt: Används mot svullnader och bulor, myggbett och bromsbett, munherpes 
och underlivsherpes (där även Vårtdropparna fungerar). Används också som en 
liten värktablett var som helst! 

Ingredienser(bas): 
Aqua: Vatten  
Aloe barbadensis - Aloe vera: Klassisk hudvårdande, läkande och konserverande växtsaft  
Persea gratissima - Avocado olja:Vitaminrik olja (främst A,D,E) - innehåller steroler med närande, läkande 
verkan, bevarar fukt och har solskyddsfaktor 2-3                                                                                       
Sodium stearoyl lactylate: Veg. emulgering från kokos                                                                         
Squalane: Oljelösligt ämne utvunnet ur olivolja. Huden får en silkig yta och mjukhet utan att verka fet. Det 
liknar hudens ”sebum” - en av de viktigaste komponenterna i vårt eget talg                                                                                                                  
Glyceryl stearate:  Vegetabilisk emulgator från kokos                                                                         
Butyrospermum parkii - Sheasmör: E-vitaminrik, Mjukgörande, antiinflammatorisk                                                                                       
Simmondsia chinensis - Jojobaolja: Tränger djupt in och hjälper huden att ta emot fukt                                                                                            
Glycerin: Från veg.fett - fuktighetsbevarande, bra miljöval                                                                                                                                   
Brassica napus - Rapsolja: Hudvårdande olja - främst för torr, irriterad hud och klåda 
Cetyl alcohol: En fettalkohol som tillverkas av vegetabiliska palmfettsyror. 
Olea europea - Olivolja: E-vitaminrik, ökar blodcirkulationen och är läkande för huden 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol + behandlad glycerin från veg. bas: bakteriedödande                                                                                                                  
Tocopherol: E-vitamin från soja, konserverande 

Ingredienser(örter): 
Spirea ulmaria - ÄLGÖRT: Desinficerande, sammandragande, antiinflammatorisk                                    
Pinus sylvestris -TALL: Mot hosta. hösnuva, bihåleinflammation, bronkit. 
Carum carvi - KUMMIN: Har en kramplösande verkan genom ämnet CARVON.                                
Eucalyptus globulus - EUKAYPTUS: Frisk doft som är sammandragande, stimulerar cirkulationen och har 
en antiseptisk och skonsam effekt på huden.                                                                                               
Thymus vulgaris - TIMJAN: Innehåller ämnet Thymol som har en antiseptisk och antibakteriell verkan vid 
sår, klåda och hudproblem. Den är svampdödande och är också effektiv mot hosta. förkylning och astma.                                                                                                                              
Myristica fragrans - Muskot: Välluktande, antiseptisk, stimulerar blodcirkulationen                                                                                                                      
Equisetum arvense - Åkerfräken: Nybildar hud  och lindrar klåda                                                                                                              
Juniperus communis - En: Ökar blodets genomströmniing, sammandragande och antiseptisk                                                                                                                          
Symphytum officinalis - Vallört: Sårläkande och inflammationshämmande extrakt                                                                                                                                 
Pimpinella anisum - Anis: Kramplösande effekt - även bra för andningsvägarna 
Salix lantana - Ullvide: Mot svårlästa sår och olika hudproblem 
Mentha piperita - Pepparmynta: Mentholen stimulerar huden med kylande, lokalbedövande effekt                                                                                                                                                                
Lavandula angustifolia - Lavendel: Väldoftande med hudvårdande effekt                                                                                                 
Cinnamomum camphora -kamfer : Smärtstillande och antiseptiskt liniment                                                                                                        
Gauleria procumbens - Vintergröna: Används mot svåra sår med desinficerad verkan 


