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Scandinavian Herbs Secret of Love är ett 100 % naturligt glid-
medel. Innehåller inte några skadliga kemiska ingredienser.  
Denna gelé stimulerar blodflödet längs de erogena zonerna 
och används också som behandling mot vaginal torrhet och 
andra slemhinnor - i munnen eller i inflammerade näsborrar.   
Används ej under graviditet. !
Ingredienser(bas): 
Aqua: Vatten 
Aloe barbadensis - Aloe vera: Klassisk hudvårdande, läkande konserverande växtsaft 
Glycerin: Veg. fettalkohol, fuktighetsbevarande, bra miljöval  
Squalane: Fuktighetsbevarande med uppmjukande effekt 
Simmondsia chinensis - Jojobaolja: Tas lätt upp, skyddar och gör huden mjuk och len                                                          
Xanthan Gum: Förtjockningsmedel utvunnet ur majskorn 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol + behandlad glycerin från veg.bas: 
Konserverande !Ingredienser(örter): 
Lavendula angustifolia - Lavendel: Väldoftande med hudvårdande  effekt 
Matricaria chamomilla - Blå Kamomill: Antiviral, med sårläkande och antiseptisk verkan 
Angelica archangelica - Kvanne: Läkande olja för irriterad hud 
Mentha piperita - Pepparmynta: Hudvårdande och mentholdoftande 
Artemisia absynthum - Malört: Stimulerar vitalitet 
Serenoa serrulata - Sågpalmetto: Traditionell användning för hormonbalanspåverkan  
Turnera diffusa - Damiana: Har testostrenonlikande verkan på nervsystemet 
Ocimum basilicum - Basilika: En stark, populär och kryddig doft som är stimulerande för 
både kropp och sinne.                              
Foeniculum vulgare - Fänkål: Balanserar hormoner 
Pimpinella anisum - Anis: Ett afrodisiakum med östrogen verkan  
Citrus aurantifolia - Lime: Stimulerar blodcirkulationen 
Cananga odorata - Ylang ylang: Ett välkänt afrodisiakum 
Gaultheria procumbens - Tuvvaktelbär: Innehåller ämnet metylsalicylat som är ett 
lugnande och sammandragande ämne.                                                                                                        
Melaleuca alternifolia - Tea tree: Klassisk medicinalolja verkam mot bl.a. candida och 
staphylokocker  
Citrus limone - Citron: Väldoftande med stimulerande och sammandragande verkan 
Piper nigrum - Svartpeppar: Kärlvidgande med en stimulerande dofteffekt    
Cymbopogon citrates - Citrongräs: En stark antioxidant med stimulerande verkan 
Citrus bergamia - Bergamott: Cirkulationsbefrämjande och värmande verkan 
Neroli: Har sammandragande, svamp & bakteriedödande effekt. Lugnar känslig hud                                                                                                                             
Eugenia Caryophilata - Kryddnejlika: Desinficerande och lokalbedövande verkan 
Rosmarinus officinalis - Rosmarin: Ökar blodcirkulationen med värmande effekt  
Citrus sinensis - Apelsin: Väldoftande med lugnande verkan 
Commiphorra myrrha – Myrra: Bra mot olika hudproblem !!


