
22  KUNDTIPS:  HAJKRÄM & DJÄVULSKLO-OLJA.

1.  För två år sedan blev jag tvungen att byta KNÄLED och efter operationen har 
jag haft problem med smärtor nedanför protesen. Sådant leder ju lätt till 
snedbelastning och ONT I RYGGEN. Under våren har jag fått tillfälle att prova 
Hajkräm och i samband med en resa med mycket gå och stå använde jag den extra 
regelbundet. Effekten är slående! Jag upplever mig nu som smärtfri och det 
ryggonda har också försvunnit genom att jag går normalt nuförtiden. För mycket 
sittande vid datorn ledde till en inflammerad ARMBÅGE som inte gav med sig 
förrän Hajkrämen fått göra sitt. Jag är mycket nöjd med denna produkt.
Hjärtligt tack! Simone

2. Det är märkligt att Hajkräm hjälper mot min GIKT, som ju räknas som en 
mycket svårbehandlad värk.  Det är bara att smörja tårna när gikten gör sig 
påmind. Efter några minuter är värken borta. Nu klarar jag mig bra. Varför forskas 
det inte på denna fantastiska kräm?  Tips från Ove

3.  Jag har så länge jag kan minnas haft ONT I MINA LEDER. Har besökt läkare 
efter läkare men fått konstaterat att jag inte har reumatism och därmed inte kan få 
någon medicinsk hjälp eller smärtlindring. Sommar, sol och även graviditet hjälper 
eftersom kroppen tillverkar kortisol vilket är kroppens naturliga motsvarighet till 
kortison som är vanligt hjälpmedel mot reumatism. För ett tag sedan prövade jag  
Djävulsklo-olja. Har sen dess inte släppt den ur sikte. Bär den ständigt med mig i 
handväskan. Så fort jag får ont, främst i handleder, smörjer jag in oljan och efter 
ett par minuter är smärtan borta. Jag har aldrig varit med om liknande och 
fullkomligt älskar Djävulsklo-oljan.  Hälsningar Anna-Carin

4.   Jag hade HÄLSPORRE och fick cortisonspruta som gjorde att mina besvär 
gick över. Men de kom tillbaka och jag hade haft  ont i över ett halvår då jag 
smorde in hälarna med  Hajkräm. Värken försvann inom några dagar och jag har 
varit fri från den sedan dess.  Efter en knäoperation som gjordes för några år 
sedan har jag också fått ARTROS. Ibland kan jag få svullnad och värk i knäet - 
oftast efter överansträngning. Tidigare åt jag Artrox för att det skulle gå bort. Nu 
smörjer jag in knäet med Djävulsklo-oljan på kvällen och morgonen om jag 
kommer ihåg. Inom en till två dagar är svullnad och värk borta. Jag är jätteglad 
över att slippa utnyttja tabletter eftersom de inte är biverkningsfria.  Britt-Inger  
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5.  Jag har en ganska långt gången HÄLSPORRE  sedan mer än 6 månader 
tillbaka, Det har växlat mellan att gå illa, till att inte kunna gå alls Jag har varit till 
sjukgymnasten och fått hälen tejpad, samt fått massage som gjorde ont och hjälpte 
bara lite för stunden. Jag har väldigt svårt för att vila och vara i stillhet, vill gärna 
ta långa promenader med våra hundar, jogga mm vilket inte förbättrat min 
hälsporre.  Sedan ca 3-4 veckor tillbaka så har jag regelbundet smörjt/masserat 
min fot med några av Scandinavian Herbs produkter flera gånger om dagen och 
det har hjälpt mig mycket! När jag smörjer foten/hälen så börjar jag med 
Djävulsklo-oljan - masserar in hela foten och en bit upp över vristen, sedan går 
jag på med Hajkrämen och masserar in den extra noga på hela senan. Jag 
avslutar med att smörja in hela foten och en bit upp över vristen med M-mjölken. 
Till sist drar jag en socka över foten för att inte halka och inte bli kall. Efter en 
stund så märker jag att produkterna ger smärtlindring och jag kan gå mer normalt 
på foten. Att jag väljer att smörja in hela foten och en bit upp över vristen, är för 
att jag snedbelastar foten/vristen då jag inte kunnat gå rätt på den. Produkterna 
gör absolut skillnad! Jag har fått lära av ortoped att sträckning av plantar fascia 
är den enda hjälpen. Man kan stå med foten över en trapp också och gunga om 
man klarar det. När jag dessutom köpte häl-inlägg på apoteket och har dem i mina 
joggingskor, så är jag nästan helt bra! Tips från Carina
                                                                                                                                   
6. Efter bara en halv vecka med Hajkräm, tycker jag att det verkar funka mot min 
LEDVÄRK.  Just det här att vakna på natten och smörja lite och somna om,  det 
borde ju vara ett gott tecken. Jag har framför allt använt den på knät, men också 
stortån och nacken (ibland käken just framför örat). Huden på foten börjar också 
bli bättre när jag smörjer in där. Ingenting har funkat så pass bra tidigare. Jag har 
provat andra krämer (inklusive svampbehandling) och olivolja med vetivertolja, 
som jag smorde knäet med. Tur att Hajkräm och  Djävulsklo-olja  finns! Annars 
hade det blivit en massa Zonsalva här.  Hälsningar Lie

7.  Ortopeden hade konstaterat HALLUS VALGUS  och gav mig stödjande ”kilar” 
att lägga mellan tårna, fick rådet att skaffa rymliga skor och ta värktabletter mot 
smärtan. Om det inte hjälpte lovade  han att operera. Jag vill undvika värktabletter 
så när jag fick tips om att Hajkräm skulle vara bra för leder, så smorde jag in tårna 
med den i stället  Nu börjar stortån ”räta ut sig” och jag behöver varken 
värkmedicin eller operation längre! Tips från Ulla
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8. Jag gick länge med smärta i knät innan jag sökte hjälp. Det är så lätt att tro att 
all värk beror på fibromyalgin, som jag också har... Men det konstaterades att jag 
hade en TRASIG MENISK  och den opererades.  Det gjorde en enorm skillnad, 
både på rörlighet och smärta.  Men mitt ledbrosk var  mjukt och uppluckrat. Jag 
har alltså ARTROS i knäet och det märks! Men nu har jag hittat Scandinavian 
Herbs produkter och smörjer in knäet med Hajkräm så fort det börjar värka, eller 
att jag känner att värken börjar komma,   Efter ett tag klingar värken av.  Jag 
smörjer också innan jag ska sova och då slipper jag att vakna av att knäet värker. 
 Jag har länge tagit  Tiparol och Alvedon Forte mot värken. Det tar inte bort 
smärtan, bara planar ut den lite, Jag har nu minskat på dessa. Jag tar nu ingen 
Alvedon, och max 2 Tiparol. De är ju beroendeframkallande, och vad händer med 
mage och lever? Jag har märkt att  Hajkrämen blir ännu bättre tillsammans med 
Djävulsklo-oljan. Om  jag skulle kunna gå över helt  till Hajkräm och Djävulsklo-
olja istället för Alvedonen och Tiparolen, så vore det ju toppen + att min kropp 
slipper skadas av dessa mediciner, vilket jag tror den gör jag. Vår son tycker att 
Hajkrämen också hjälper mot hans EKSEM.  Hälsar Marianne

9  Efter några massagebehandlingar med Djävulsklo-olja blev jag helt bra i min 
ONDA AXEL. Just nu har jag lånat ut min flaska till en som behöver den mer än 
jag.  Eftersom den är så dryg vet jag att det räcker till mig om jag behöver 
behandlas igen.  Tips från Iréne

10.  Jag har/hade problem med TENNISARMBÅGE. Har opererat en arm för 2.5 
år sedan. Trots det har jag lite problem i den och har också fått ont i den andra 
armbågen. Naturligtvis försöker man att undvika de rörelser och moment som 
smärtar men det fungerar ju inte jämnt.  Efter att ha testat Djävulsklo-olja + 
Hajkräm försvann mitt "onda" över en natt. Det låter otroligt men är faktiskt sant. 
Jag har smort in armbågarna morgon och kväll. Nu "fuskar" jag lite och tar bara 
lite olja då och då! Märker jag att jag får ondare p.g.a. något jag gjort så sätter 
jag fart med smörjandet igen. Jag tycker verkligen att man ska prova dessa 
produkter! Det är inte särskilt dyrt..., alla produkter är dessutom väldigt dryga, det 
gör inte ont...och det kan inte göra någon skada!!     Yvonne, Sollentuna

11. Hajkrämen läker STUKADE TÅR  på rekordtid och ger smärtlindring. Man 
tejpar ihop den stukade tån med närmaste tå, som vanligt. Det är ingen idé att åka 
till akuten. De gör inget annat än tejpar ihop tårna och ger dig en värktablett.      
Tips från Kerstin
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12.  Tips för IDROTTS-SKADOR: När man tävlar i armbrytning så använder man 
alla muskler ända från fingrar till rygg och många av dessa muskler är små och får 
utstå onaturligt mycket tryck. Dessa små muskler är för en vanlig armbrytare 
konstant inflammerade. Har man gått en mycket tuff match, kan det bli så att man 
inte kan bryta på någon månad efter. När  jag kom i kontakt med Icelandic Herbs 
för ett drygt år sedan hade jag haft en handleds-skada i flera månader. Men efter 
en veckas användande av Djävulsklo-olja så var handleden som ny igen!! Helt 
otroligt -  jag har testat allt som finns på marknaden men Djävulsklo-oljan är i en 
klass för sig. Nu använder jag också  Massagekrämen och Massageoljan i första 
hand efter en hård träning eller match, och tillsammans med Djävulsklo-oljan har 
dom här produkterna gjort att jag har varit skadefri i ett år nu. Tack vare dom här 
produkterna återhämtar sig dom små musklerna snabbare och jag har kunnat träna 
mer kontinuerligt utan uppehåll.   Henrik                       

13.  För ett par år sen fick vår hund  antibiotica av Veterinären för sin ARTROS, 
när bakbenet svullnade upp och han vägrade gå på det.  Efter kuren fortsatte han 
ändå att halta. Då smorde vi in honom med  Hajkräm.  Han brydde sig inte ens om 
att slicka på benet ( tyckte väl att det bara luktade natur)  och slutade halta. Varje 
gång han nu börjar hoppa på tre ben igen smörjer vi med Hajkräm och då går det 
över. Vi har också hört om att man framgångsrikt behandlat även hästars ledbesvär 
med Hajkräm 
Tips från  Ing-Marie & Sven

14. . Hösten 2007 ramlade en nu 85-årig släkting och fick frakturer i fotleden som 
hon opererades för. Hon gjorde en fantastisk rehabilitering och återgick inom ett 
halvår till sitt eget boende, utan någon som helst hjälp. Hon orkade gå dagliga,  
långa promenader för att handla och hälsa på goda vänner runt om i Örnsköldsvik. 
Efter 3 år har hon nu drabbats av svullnad och värk i nedre delen av underbenet 
och stelhet och värk i fotleden, ända ner till fotbladet. Hon har inte sökt läkare då 
hon har varit rädd för att de vill operera henne igen.  Hon tycker att hon är för 
gammal för operation och var orolig för att hon inte skulle klara rehabiliteringen 
efteråt. För en vecka sen gav jag  henne  Hajkräm  och sa att hon skulle  smörja 
morgon och kväll. Hon ringde tidigare ikväll: Svullnaden har gått ner till hälften 
och hon är i stort sett smärtfri även om hon fortfarande går med stavar,  eftersom 
hon känner sig lite ostadig.  Resultat på en vecka!!! Varma hälsningar Caroline
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15. Jag har snart använt Djävulsklo-olja och Hajkräm i fyra veckor. Den 
smärta som jag tidigare haft i höften pga artros är nästan borta. Att kunna 
röra sig utan smärta och att slippa äta värktabletter är helt fantastiskt. Jag 
smörjer morgon och kväll och det har blivit en vana som jag fortsätter med. 
Tror även att jag har lockat fler personer att prova då jag varmt har 
rekommenderat denna behandling - hälsar Britt-Marie

16. Efter några dagars haltande, bestämde sig min man för att uppsöka läkare 
dagen därpå för sin gikt. Stortån var rejält svullen och röd. Jag hade nyligen köpt 
Djävulsklo-olja för mina ömma och stela leder och prövade den på min mans tå. 
Jag smorde in tån två gånger den dagen. Nästa dag var tån inte lägre röd och inte 
särskilt svullen. Läkartiden bokades aldrig. Min man smörjer nu in tån med 
Djävulsklo-olja och även Hajkräm, vilket han säger känns mycket bra. Gikten i tån 
har nu nästan försvunnit helt för denna gång. Skönt att klara sig utan starka 
mediciner och att veta vad man kan använda, när gikten slår till. Hälsar Nöjd kund

17. Jag har nu använt Djävulsklo-olja i c:a två månader, två ggr per dag och är 
helt förbluffad över resultatet! Min artros i höftlederna besvärar mig i stort sett 
inte alls längre. Jag har ganska lite förslitning men det har gett mycket värk och 
vänster höft låste sig flera ggr dagligen. Jag har artros i en fotled och ett par tår. 
Även dessa är mycket bättre. I sommar har jag kunnat gräva och jobba i 
trädgården utan att få problem dagen efter. Helt fantastiskt! Vi har även testat oljan 
på stela muskler med bra resultat. Djävulsklo-olja borde vara första hands val för 
alla med problem med leder och muskler - hälsar Ann-Britt

18.Jag skriver till er angående er underbara Djävulsklo-olja. Jag har ont i leder, 
nacke och rygg. När jag smörjer på oljan så blir jag mycket bättre och det tar inte 
lång stund innan det märks en stor skillnad. Ibland när jag lagt mej för natten så 
får jag så ont i benen. Jag går då upp och masserar in oljan och sen är det inga 
problem. Så stort tack för er olja som jag inte kan vara utan. Utan alltid måste 
finnas hemma- hälsar Elisabeth
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19. Har tidigare använt Djävulsklo-olja och Hajkräm på en ond höft vilket gjorde 
susen. När jag i höstas skadade mitt ena knä smorde jag återigen med båda 
produkterna och det har hjälpt till att minska besvären avsevärt. Har använt både 
Djävulsklo olja och Hajkräm morgon och kväll, vilket resulterat i att mitt knä nu är 
nästan utan smärta. Jag har samtidigt förstås gått på sjukgymnastik och tränat 
knät. Men det känns verkligen skillnad när jag har använt oljan och krämen. Jag 
rekommenderar dessa båda produkter å det varmaste. Christina

20. Förra sommaren fick jag hälsporre som plågade mig hela sommaren, fick till 
slut kortisonspruta som tyvärr inte gjorde någon nytta. På hösten läste jag att 
Djävulsklo-oljan skulle vara bra även för detta. Så efter att smörjt häl och fot i 
några veckor blev jag av med smärtan i hälen. Smörjer fötter och knä samt axel 
varje kväll och har upplevt mycket bra resultat. Hälsar Maud

21. Efter att ha prövat olika salvor på barnens eksem känns det som att vi hittat 
hem med Scandinavian Herbs Hajkräm! Krämen läker huden och gör den mjuk 
och smidig vilket gör att vi, tacksamt nog, inte behöver använda den kortison 
läkarna rekommenderar! Rekommenderas varmt!Malin

22. Tidigare har vi gång på gång fått använda kortison på vår dotters eksem. Men 
sedan vi testat Hajkrämen har vi inte behövt använda någon kortison och nu är 
eksemen borta - hälsar Katarina
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