
11 KUNDTIPS: M-mjölk

1. Jag är en tjej på 94 år och jag har använt M-mjölken i några månader, för kryp 
och ryckningar i benen. Det är nästan borta nu, så jag kommer att fortsätta med    
M-mjölken. Hälsar Elsa

2. Jag har lidit av reumatisk värk sedan jag var barn, och de sista 20 åren även av 
fibromyalgi. Muskelfästen och senor är värst utsatta. Jag äter mycket smärtstillande 
läkemedel och jag får av dessa problem med ont i magen och förstoppning. Jag är 
tacksam för allt som avlastar mag- och tarmsystemet. Jag har prövat många olika 
liniment, samt både Djävulsklo-olja och M-mjölk. För mig fungerar M-mjölken bäst! 
Med den kan jag nu faktiskt sova på nätterna. Jag vågar knappt tro på detta mirakel! 
Under en långhelg fick jag tandvärk. Värktabletterna hjälpte inte - ”så man tager vad 
man haver”… Även här hjälpte M-mjölken mig att uthärda tills helgdagarna var 
över. Smärtan fanns där, men blev helt hanterbar! Underbart!
En väninna fick låna min flaska med M-mjölk att stryka på sina onda muskler och 
leder och även hon upplevde samma fantastiska resultat! Hon strök även på 
tinningarna och nacken när hon hade migrän. Den gick över, men det doftade ganska 
starkt i ansiktet. Har hört att Hot Shot-krämen är mildare, med samma effekt. Det får 
bli den nästa gång! Tips från Maja-Lena

3. Jag har testat och finner att Massageoljan och M-mjölken har en mycket 
lindrande effekt på min fibrovärk! Oljan värmer hela kroppen och Mjölken känns 
något som kan liknas med TNS. Hälsar Marianne

4. (Fibromyalgi) Vad skön M-mjölken var! Värken i höften försvann helt och axeln 
känns mycket bättre! 
Tack! Elisabeth 

5. Jag har länge haft stora problem med åderbråck, så att jag alltid ville dölja mina 
ben och aldrig kunde ha kjol på mig.  Men efter att ha smort in benen med M-mjölk 
varje kväll så har åderbråcken efterhand försvunnit.   Så nu kan jag visa mina ben 
igen! Glad pensionär

6. Efter årets influensa vaknade det vilande vattkoppsviruset i min kropp, det gav mig 
Bältros. Först små knottror sedan fula röda utslag och värk på nätterna. Efter några 
dagar kliade utslagen.. Då provade jag att smörja med Vårolja mot kli och  M-mjölk 
mot den ständiga nattvärken. Döm av min förvåning, i princip inget kli och sedan 
dess sovit hela nätterna. Tidigare höll värken mig vaken på natten. För mig har detta 
varit till stor hjälp. Hälsningar Britt



7.  Jag har använt M-mjölken flitigt, den har fungerat till utslag i hårbotten, när jag 
har varit förkyld har jag tagit M-mjölk i mina händer och andats in, det har rensat i 
luftvägarna och i näsan. Har smörjt in bröstet vid hosta. Mot kryp i benen används 
den morgon och kväll. Universalmedel kallar jag detta - hälsar Lena

8. Häromsistens köpte jag M-Mjölk från Scandinavian Herbs, för jag ville testa om 
den fungerade på mina ben. Jag har problem med dålig blodcirkulation i dem, så de 
blir lätt missfärgade pga att jag är förlamad från midjan och ner till följd av en 
medfödd skada. Nu har jag provat produkten i några månader och färgen på mina 
ben/fötter har blivit bättre. Både jag och min fotvårdare har märkt skillnad. Så 
hädanefter kommer jag att använda M-mjölken och även rekommendera den vidare 
åt personer som har dålig blodcirkulation i sina ben/fötter - hälsar Stina

9. Jag har provat M-mjölken och den är jättebra mot min fibromyalgi-värk. Jag är 
jätteglad övar att ha hittat något som lindrar.  Tack! - från Lena

10. M-mjölken hjälper bra mot träningsvärk och stel kropp. Den absorberas snabbt 
i huden men luktar starkt. Hälsar Karoline

11. Hej, har vän som använde M-mjölk mot frozen shoulder. Den har ju en kylande 
effekt så hon höll sig varm med vetekudde = bra resultat. En annan provade M-
mjölken men fick inte lika bra resultat på det så vi bytte till Massagekräm och det 
funkade perfekt! Båda är friska idag från den kroniska åkomman frozen shoulder! 
Hälsar Liselott


