
 

 
Ekologiska, naturliga djurvårdsprodukter 
Våra djur får samma hälsoproblem som vi, och Scandinavian Herbs örtprodukter kan användas på djuren 
på samma sätt som på oss. Ibland behövs naturligtvis veterinärvård, bättre foder eller tillskott för 
optimal effekt. Här är beprövade naturliga alternativ för vård av främst hund, katt, häst och smådjur. 

OBSERVERA att vissa örter och substanser medför tävlingskarens (t ex Djävulsklo). 
 

Vårolja– hudvård, insektsskydd, solskydd.100 ml/500 ml 

Hudvård och sårvård: Mångsidig s k torr olja som innehåller ekologiska växtoljor, bland annat mandelolja 
som mjukgör huden och ringblomsolja med inflammationshämmande, lugnande effekt. Ett tiotal örter 
ingår, däribland lomme som används vid sårbehandling och eksem. Lämplig för hudvård, rengöring av öron, 
svårläkta sår, eksem och utslag. (Vid infekterade sår, välj Hajkräm. Öppna sår, välj Mirakelkräm.) 

Insektsmedel: Lavendel, myrra och citrus ger katt, hund och häst ett giftfritt skydd. Fästingar, mygg, knott 
och broms ogillar doften. Främjar läkning av sår som kan bli av t ex fästingar. Kunder rapporterar goda 
resultat på t ex hästar som haft problem med knottangrepp (sår och utslag). Med koncentrerad Vårolja på 
mulen och utspädd på kroppen har angreppen och såren minskat. 
Kort päls/större djur: blanda 1 del olja med 5-10 delar vatten, applicera med sprayflaska eller svamp. 
Lång päls: smörj outspädd olja på mest åtkomliga ställen, som i nacken, under magen, i ljumskarna, runt 
nosen och i/runt öronen. Använd varje eller varannan dag ett par veckor, sedan brukar 1 gång/vecka räcka. 

Solskydd: Ingredienser som Jojobaolja och Valnötsolja skyddar på två sätt – genom att stärka hudens 
pigment och ge solskyddsfaktor 4-5 (kombinationen har visat sig ge mycket bra skydd). Idealisk på kinesisk 
nakenhund som både behöver solskydd och ofta har problemhy, samt på mulen på vita/ljusa hästar. 

Djävulsklo olja –ledproblem, smärta.200 ml/500 ml 

Används vid stela och värkande leder, reumatism, artros m m. Innehåller kraftfulla oljor och 21 örter, bl a 
djävulsklo, vitpil, svartpeppar och kamomill. Djävulsklo är känd för djupverkande effekt på inflammerade 
leder. Vitpil innehåller salicylater som även finns i värkmedicin (då kemiskt framställt). Svartpeppar är kärl-
vidgande och ökar cirkulationen, kamomill är kramplösande och rogivande. Ett tiotal örter är inflamma-
tionshämmande.  Används i kombination med Hajkräm för mer djupgående verkan. Prova dig fram var du 
kan smörja. I ljumskar brukar gå bra, även vid längre päls. Då kommer man även åt höfterna. Ibland krävs 
rakning runt leden. Pälsen blir lite "fet" men vi har inte fått rapport om någon extra tovbildning. 

Hajkräm –hudvård, muskler, leder.50 ml/500 ml 

Innehåller hajleverolja med vitamin A, D och E, samt alkylglycerol som förbättrar sårläkning och skyddar 
mot infektion, lämpligt vid infekterade sår. Innehåller även aloe vera,  sheasmör samt 16 läkeörter, bl a 
älgört med bakteriedödande effekt. De verksamma ingredienserna används med fördel vid hudbesvär, 
eksem (kombinera gärna med Vårolja), klåda, artros, värk m m. Oljan kommer från kontrollerad bifångst, 
som fastnat i nät av misstag vid fiske utanför Island. Istället för att kastas tas djur till vara för att utvinna 
leverolja. Hajleverolja innehåller högsta koncentrationen av alkylglycerol, som behövs vid bildning av vita 
blodkroppar och antikroppar för kroppens immunförsvar. Vid smärta i leder/muskler,kombinera med 
Djävulsklo olja för djupare effekt. Applicering, se Djävulsklo olja ovan. 

M-mjölk – spända muskler, smärta.200 ml/500 ml 

Används som ”liniment” vid trötta, stela muskler. Örten åkermynta minskar nervreceptorernas känslighet 
och löser muskelkramper. Andra ingredienser är arnica, tea tree, aloe vera, japansk pepparmynta, kamfer, 
rosmarin, tall och eukalyptus. Flera örter har antiseptiska egenskaper, andra verkar muskelavslappnande, 
smärtlindrande, ökar blodcirkulationen och ger en kylande känsla. Om doften är för stark, välj Hot Shot. 



 
Hot Shot – svullnad, kramp, smärta.50 ml 

Specialkräm med många användningsområden. Innehåller en rad verksamma oljor, aloe vera, squalane, 
sheasmör och E-vitamin, samt läkeörter som älgört, pepparmynta, tall, eukalyptus och lavendel. Älgört är 
smärtstillande, bakteriedödande och antiinflammatorisk. Flera av örterna är kärlvidgande och har kramp-
lösande och bedövande effekt. Kan smörjas i och runt nos/luftvägar för att underlätta andning. Även 
lämplig för lindring vid getingstick eller sveda från t ex brännässlor. Obs! Undvik kontakt med ögonen.  

Mirakelkräm – hudskador, sår, brännskador.50 ml 

Intensivt vårdande kräm med aloe vera, tistelolja, sheasmör, E-vitamin och ringblomsextrakt. Innehåller 
också 19 olika örter i en sammansättning speciellt lämplig vid hudskador, sår och brännskador. Även 
lämplig på hotspots och öppna sår, samt ringorm. Mindre fet än Hajkräm, och därför är Mirakelkräm (alt. 
Vårolja) bra vid solbränna och värmeutslag – fett kan annars öka temperaturen i huden. 

Ringblomssalva – torr/sprucken hud, kyla, sår.30 ml 

Mycket populär under vinterhalvåret. Den feta salvan används med fördel på torr hud och självsprickor. 
Ringblommans nyttiga ämnen har kombinerats med bl a olivolja och bivax, samt lavendel, blå kamomill och 
bergamott. Ingredienserna är intensivt vårdande fört ex torra tassar och nosar, som skydd mot kyla och 
vägsalt. Kan även användas till småsår på t ex tassar, då den är lite svårare för djuret att slicka bort. 

Ögonkräm – känsliga ögon, ögonbesvär.50 ml 

Innehåller avokadoolja, gurkörtsolja, kamomill och örten ögontröst, som används vid ögoninflammation, 
rinnande/torra ögon, svampinfektion och svullnader runt ögonen. Så skonsam att den kan appliceras inuti 
ögonvrån (svider lite en kort stund). Ögonkräm är ett naturligt alternativ för underhållsbehandling i och 
runt ögon på t ex trubbnosade katter/hundar och raser med känsliga ögon eller återkommande besvär. 
Även populär hos hästägare. 

Schampon och Hårbalsam – för alla sorters pälsar. 200 ml/500 ml 
Späd med ca 10 delar vatten. Kan även sprayas på djuret. 

Schampo med alger: Innehåller isländsk havsalg och romersk kamomill som lindrar torr, irriterad och 
kliande hårbotten. Dessutom ingår örter som mandarin, lime, ylang ylang och blåklint (innehåller saponiner; 
ett naturligt tvålämne). Schampot löddrar väldigt lite, och är mycket drygt. 
Schampo med örter: För de flesta pälsar. Rengör och balanserar utan att skapa irritation. Många örtextrakt 
och eteriska oljor ingår, bl a blåklint, lavendel, ringblomma, styvmorsviol, rödklöver, tea tree, citrongräs och 
rölleka (som även har avskräckande effekt på fästingar). Löddrar väldigt lite, mycket drygt. 
Barnschampo: Extra milt, lämpligt för katter (innehåller inte tea tree eller citrus), svider inte i ögonen. 
Innehåller vegetabiliskt tvättämne från cocos, samt lavendel, kamomill, jordgubbsarom och ringblomma. 
Hårbalsam: Med blåklint, rödklöver, valnöt och kamomill, som mjukgör och skyddar. Red ut tovor före bad. 

Bossakräm – extra mild för känslig hud. 50 ml 

Mycket mild mjukgörande kräm för ömtålig hud. Innehåller aloe vera, gurkörtsolja, sheasmör, E-vitamin, 
lavendel och ringblomma. Dessutom ingår rölleka, känd för läkande förmåga på torr hud samt förebygga 
irritation och sveda. Lämplig för nyrakad hud t ex efter operation, samt vid analsäcksinflammation. 

Svenska Scandinavian Herbs innehåller 100 % naturliga råvaror. I centrum står läkeörter från Island, som 
skördas i naturområden långt från föroreningar och mänsklig påverkan. Basen är ekologiska växtoljor, 
ingen mineralolja, parabener eller syntetiska tillsatser. Produkterna är färg- och parfymfria och självklart 
inte testade på djur. (Serien säljs på apotek på Island men i Sverige endast via återförsäljare.) 
Hela serien och mer info om produkternas ingredienser ser du på www.scandinavianherbs.se 


