
                                                    8 KUNDTIPS: Hot Shot

1. Flera gånger har jag använt HOT SHOT vid tillfällen när jag vaknat till på natten av att 
jag hostar och känner att jag är på väg att bli förkyld och känner att slem börjat bildas i 
mina luftrör. Detta har även hänt dagtid. Då har jag masserat in på bröstbenet med Hot 
Shot och omedelbart har jag slutat hosta och den har sedan inte kommit tillbaka för den 
gången. Det känns som om lungorna andas fritt, rakt genom bröstkorgen som ”öppnat 
upp”. Tydligen kan man förebygga och lindra förkylningar!                                                  
Väldigt skön känsla - Hälsar Karin

2. Vår familj hade ej klarat av denna sommar med mygg och knottbett o.s.v. om vi inte hade 
haft Hot Shot! Den lindrar med detsamma och barnen kan själva stryka på utan att det 
kladdar. Vår räddare bland alla sommarplågor! Lise-Lott

3. Marianne tipsar om att hon börjat använda Hot Shot  för att motverka snarkningar!  
Näsborrarna öppnas liksom upp av dofterna (som snarkplåster)  Man kan, förutom att 
förebygga och lindra förkylningar, lindra huvudvärk även smörja in den på magen vid 
mensvärk (kan då kombineras med Avslappningsoljan).

4. Eftersom de helande ångorna från Hot Shot tränger långt in i huden, försökte jag att ta 
lite på en tops och smörja i örongången, när jag hade en begynnande öronvärk. DET 
FUNGERADE! Och huden inne i örat verkade inte reagera negativt - fantastiskt!                     
Tips från Ing-Marie

5. När  min tonåring hade glömt ansiktskrämen på semestern, så tog hon Hot Shot i stället. 
Nu vill hon inte ha någon annan ansiktskräm, eftersom hennes acnehy blivit helt bra!      
Tips från en lycklig Mor

6. Dottern fick svinkoppor och vi fick veta att det skulle läka av sig själv bara vi tvättade 
noga och höll huden torr. Trots att vi gjorde det noggrant, verkade utslagen sprida sig. Fick 
tips om att prova Hot Shot. Den använder vi redan flitigt mot huvudvärk, mensvärk, 
halsont och täppta näsor/bihålor, men visste inte att den var så läkande. Efter 3 dagars 
användning hade de flesta utslagen torkat ut och var nästan läkta. Några dagar senare var 
även rodnaden borta och det gick knappt att se att det hade funnits några utslag. Alla örter 
och eteriska oljor i Hot Shot gjorde underverk berättar Åsa

7. Om huvudvärk beror på att venerna vid tinningarna krampar, så hjälper det direkt att 
smörja in Hot Shot vid tinningarna! Tips från Cattis                                                                                                                    

8. Eftersom Hot Shot vidgar venerna hjälper det att smörja in den i ryggslutet och på 
magen vid mensvärk. Kombinera gärna med Avslappningsoljan!  Tips från Lina


