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                    Gör egen Fotvård! 
1.  Låt fötternas förhårdnader lösas upp i ett fotbad med  

Fotbadsaltet tills vattnet svalnat(c:a 15 min) 

2. Använd gärna skrubbvante för att få bort löst skinn alt. 
använd fotfil. Klipp tånaglarna och försök peta bort ev. 
nagelsvamp så att Nageloljan tränger in maximalt 

3. Pensla naglarna med Nagelolja – särskilt de med 
svampangrepp 

4. Smörj sen in fötterna med Fotkrämen som förutom sina 
helande och mjukgörande egenskaper också motverkar 
fotsvett och svampangrepp 

5. För att motverka svullna ben kan man också smörja in ben 
och fötter med Fotmjölken som är självmasserande                              
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                    FOTBADSALT 
Scandinavian Herbs havssalt kommer från Islands enda 
saltanläggning och är inte uttorkande som andra salter. 
Här finns också många olika verksamma örter. En av 
dem är Salvia, som har antiseptiska egenskaper och 
dämpar fotsvett. Även Rosmarin är aktiv som en 
antiseptisk ört med lugnande effekt på ansträngda 
muskler och leder. 
 
Tag 2-3 teskedar badsalt i en liten balja med varmt vatten. 
Fötterna ska vila i vattnet i minst 15 min. Fyll gärna på med 
varmare vatten om det behövs. 
OBS! Har man högt blodtryck, bör man undvika att ha 
vattennivån över fotknölarna. 

Ingredienser(bas) : 
Sea salt - havssalt 
Spiritus fortis - sprit 
 
Ingredienser(örter) : 
Achillea millefolium - rölleka 
Juniperus communis - en 
Spiraea ulmaria - älgört 
Carum carvi - kummin 
Thymus praecox -timjan 
Anthyllis vulneraria - getväppling 
Lavandula angustifolia - lavendel 
Viola tricolor - styvmorsviol 
Trifolium pratense - rödklöver 
Matricaria chamomilla - kamomill 
Salix alba - ullvide 
Geranium sylvaticum - skogssnäva 
Malva vulgaris - rödmalva 
Lavandula angustifolia - lavendel 
Citrus lemonum - citron 
Myristica fragrans - muskot 
Salvia officinalis - salvia 
Pinus sylvestris - tall 
Rosmarinus officinal - rosmarin 
Melaleuca alternifolia - tea tree 
Thymus vulgaris - timjan 
Cymbopogon citrates - citrongräs 
Juniperus communis - en 
Satureja hortensis - sommarkyndel 
Mentha piperita - pepparmynta 
Cupressus sempervirens - cypress
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                       NAGELOLJA                                     
Scandinavian Herbs Nagelolja stärker naglarna, läker 
och lugnar inflammerade, trasiga nagelband och är 
särskilt effektiv mot NAGELSVAMP. Den antiseptiska 
kända ”mirakelörten” Rölleka, är en av de verksamma 
örterna  i Nageloljan. Här finns också Timjan och 
Brännässla.                                                                       

Pensla Nageloljan på naglar och nagelband så ofta som möjligt, 
inte minst i samband med att du gör nagelvård. Tänk på att 
nagellack och borttagningsmedel ofta torkar ut och luckrar upp 
naglarna. Låt därför gärna naglarna vara omålade och gör en 
intensivbehandling med Nageloljan (pensla på flera gånger om 
dagen) någon gång då och då. Den nätta lilla flaskan också  är 
bra att ha med sig stället för  handkräm när man blir uttorkad 
av handtvätt på offentliga toaletter.        
Ingredienser(bas):                                                                                          
Sesamum indicum – sesamolja                                                                       
Prunus amygdalus – mandelolja                                                                   
Simmondsia chinensis – jojobaolja                                                                  
Squalane – squalane                                                                                     
Tocopherol - E-vitamin                           

Ingredienser(örter):                                                                                    
Foeniculum vulgare – fänkål,                                                                                 
Pinus sylverstris - Tall                                                                                                                                                                      
Thymus vulgaris – timjan,                                                                                  
Achillea milefolium - rölleka                                                                                                                                                               
Alchemilla vulgaris – daggkåpa,                                                                       
Equisetum arvense - åkerfräken                                                                                                                                                  
Juglans regia – valnöt,                                                                                      
Tussilgo farfara - tussilago                                                                                                                                                                         
Urtica dioica – brännässla,                                                                                    
Viola tricolor - styvmorsviol                                                                                       
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                                         FOTKRÄM 
Scandinavian Herbs Fotkräm är läkande och ger effektiv 
hjälp för trötta fötter när den också smörjs en bit upp på 
fotlederna och smalbenen. Blodcirkulationen förbättras 
då, med en värmande effekt. 
 
Stryk ut fotkräm tunt och massera försiktigt tills huden 
absorberat krämen. Tas med fördel på kvällen innan man går 
till sängs. Kombinera gärna med ett fotbad. 

Ingredienser(bas) : 
Aqua - vatten 
Olea europeana - olivolja 
Sodium stearoyl lactylate - veg. emulgering  
Simondsia chinensis - jojobaolja 
Ricinus communis - ricinolja 
Glyceryl stearate - veg. emulgator 
Cetyl alcohol - cetyl alcohol 
Butyrospermum parkii - sheasmör  
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol + 
glycerine från veg. bas 
Tocopherol - E-vitamin 
 
Ingredienser(örter) : 
Spirea ulmaria - älgört 
Calendula officinalis - ringblomma  
Achillea milefolium - rölleka 
Viola tricolour - viol 
Oleo capisci - rödpeppar 
Salix lantana - ullvide 
Malva vulgaris - rödmalva 
Juniperus communis - en 
Carum carvi - kummin 
Thymus vulgaris - timjan 
Lavandula angustifolia - lavendel  
Matricaria chamomilla - blå kamomill 
Mentha piperita - pepparmynta 
Cinnamomun camphora - kamfer 
Gaultheria procumbens - vintergröna 
Pinus sylvestris - tall 
Melaleuca alternifolia - tea tree 
Salvia officinalis - salvia 
Cymbopogon citrates - citrongräs 
Rosmarinus officinalis - rosmarin 
Citrus limonum - citron 
Anthemis nobilis - romersk kamomill
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                      FOTMJÖLK  
Extraktet från Enbär innehåller värdefulla eteriska oljor 
som anses vara mycket stimulerande för blodomloppet 
och har sedan länge brukats i medicinskt syfte mot led- 
och muskelvärk, reumatism, förkylningar och halsont på 
grund av sin linimentliknande verkan. Malva återfuktar 
och ger huden näring. 
 
Fotmjölken masseras mjukt in på fötter och ben, gärna på 
kvällen. För största effekt kombineras den med fotbad. 
Fotmjölken rekommenderar vi särskilt till de som står och går 
mycket. Den påverkar venerna och är självmasserande!

Ingredienser(bas) : 
Aqua - vatten  
Olea europeana - olivolja  
Sodium stearoyl lactylate - veg. emulgering från 
kokos  
Glycerin - glycerol  
Simmondsia chinensis - jojobaolja 
Glyceryl stearate - veg. emulgator  
Cetyl alcohol - cetyl alkohol  
Butyrospermum parkii - sheasmör  
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol + 
glycerin från veg. bas 
Tocopherol - E-vitamin 
Spiritis fortis - sprit 
 
Ingredienser(örter) : 
Melaleuca alternifolia - tea tree  
Malva vulgaris - rödmalva 
Mentha piperita - pepparmynta  
Anthyllis vulneraria - getruta 
Lavandula angustifolia - lavendel  
Achillea millefolium - rölleka 
Pinus sylvestris - tall  
Chamaemelum nobile - romersk kamomill 
Juniperus communis - en 
Mentha citrata - citronmynta 
Citrus aurantifolia - lime  
Viola tricolor - styvmorsviol 
Carum carvi - kummin 
Thymus vulgaris - timjan  
Salvia officinalis - salvia  
Symphytum officinalis - vallört
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