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Scandinavian Herbs Avslappningsolja kan användas över 
hela kroppen. Den gör huden mjuk och len, samt har en 
lugnande, avslappnande effekt både fysiskt och psykiskt. 
Lukten - främst från Lavendeloljan - är lugnande och 
avstressande och används ofta i liniment och massageoljor.  

- Vid sömnproblem smörjer man in diafragman.  
- Illamående och magproblem lindras om man masserar in 

avslappningsoljan över magen. 
- Vid psykiska spänningar masserar man försiktigt in avslappningsoljan i 

panna, tinning, käkleder och nacke.  
- För allmänt välbefinnande masserar man även axlar, skuldror och ländrygg.  
- Vid aromaterapi tillsätter man några droppar i badvattnet eller i en 

aromaljuslampa. !
Ingredienser(bas):  
Prunus amygdalus – Mandelolja:  Gör huden len. Innehåller Linolsyra - en välgörande 
fleromättad essensiell fettsyra 
Brassica napus – Rapsolja: Bra för torr hud med bl.a. Omega 3, alfalinolensyra, cortison. 
Squalane - Squalane: Ersätter skadliga silikonoljor, är fuktighetsbevarande, uppmjukande 
Simmondsia chinensis - Jojobaolja: Tas lätt upp och går in djupt i huden, mjukgörande      
Tocopherol - E-vitamin: Naturligt konserverande  
Ingredienser(örter):  
Centaurea cyanus – Blåklint: Lugnande effekt 
Anthyllis vulneraria - Getväppling: Saponiner, Garvämnen och Xantofyll samverkar mot 
inflammerade och svårbehandlade sår, eksem och skadad hud  
Symphytum officinalis (latinskt namn för APOTEK) - Vallört: Innehåller slem-och 
garvämnen som skyddar huden och  påskyndar läkning  
Trifolium patense –  Rödklöver: Antiinflammatoriska egenskaper 
Spirea ulmaria - Älgört: Antiinflammatorisk och sammandragande verkan 
Cetraria islandica - Islandslav: Skyddar huden mot kemisk och mekanisk irritation  
Lavandula angustifolia - Lavendel: Väldoftande, både mentalt och emotionellt lugnande 
samt avslappnande med hudvårdande effekt. Bra mot brännskador också! 
Thymus vulgaris - Timjan: Väldoftande extrakt som har bra effekt på hudproblem 
Matricaria chamomilla -Blå kamomill: Välluktande, rogivande med kramplösande verkan 
Carum carvi - Kummin: Lugnande, värmande och kramplösande egenskaper 
Anthemis nobilis - Romersk kamomill: Välluktande, lugnande och avslappnande effekt 
Citrus limone - Citron: Välluktande, stämningshöjande, stimulerar kroppens försvar  
Pinus sylvestris - Tall: Stimuerar andningsvägarna, cirkulationen och immunförsvaret  
Rosmarinus officinalis - Rosmarin: Ökar blodcirkulationen med en värmande effekt 
Citrus aurantium - Petit grain: Hjälper mot stressmage, gaser och uppblåsthet  
Cananga odorata – Ylang ylang: Väldoftande och har antidepressiv, lugnande effekt 
Citrus nobilis – Mandarin: Stämningshöjande och bra mot sömnlöshet och rastlöshet 
Cymbopogon citratus - Citrongräs: Antioxidant 
Litsea cubeba - Litsea: Stärkande och upplyftande doft


