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1. Vårolja  fungerar mot mygg och knott, som du sa! När jag var i Småland så fick jag inte 
ett enda bett fast jag brukar bli helt uppäten på benen. Efteråt kom jag på att jag smort in 
benen med Vårolja, som solfaktor nr 7 och tydligen fått skydd mot insektbett på samma 
gång. Nu har jag varit i Hälsingland och Jämtland. ETT myggbett fick jag, och det var 
innan jag smorde in mig! Jag gillar inte lukten av vanliga myggmedel och Våroljan luktar ju 
jättegott! Förstår att det är en storsäljare på Gotland! Tack för tipset! Jeanette

2. Mormor Carina berättade att det 2-åriga barnbarnet ramlade bland brännässlor när han 
var naken och bara hade blöjan på sig. Han fick massor med stora brännblåsor på mage, 
rygg, armar och ben. Det gjorde naturligtvis jätteont! Eftersom det faktiskt står att Våroljan 
hjälper mot elaka hudutslag, så smordes hela pojken med Vårolja och fick gå naken. Han 
slutade att gråta på en gång - och efter 2 timmar var blåsorna nästan försvunna!

3. En gravid tjej som fått rådet att smörja in magen med Vårolja för att förebygga 
hudbristningar, kom efter en tid för att köpa mer olja. När hon visade sin stora mage så var 
den jättefin - och dessutom jättebrun! Hon hade bara använt den på magen, så övrig hud 
var ganska blek - vintertid… Tips från Ing-Marie

4. Jag har ibland små psoriasisblåsor under fötterna och på dom är Våroljan verksam trots 
att jag inte verkar tåla våroljan på huden i övrigt. Har också i samband med det gjort en ny 
upptäckt, när jag har den under fötterna så minskar mina förhårdnader och fötterna blir 
mjukare! Att dom blir mjukare känns ju naturligt men den tar faktiskt bort förhårdnader 
också, helt fantastiskt! Jag vet det helt säkert för i samband med psoriasis under fötterna så 
får jag tjockare och hårdare hud där och det är helt borta + aldrig haft så mjuka fötter 
hälsar Ann-Chelie

5 Har nu använt VÅROLJA  i ca 1 år, först på mina katter – mot fästingar och märkte att 
det vart färre (inte noll) så nu använder jag oljan även på mig själv, resultatet är mycket 
färre fästingar. Gott skydd när jag har solat, bra mot torr hud och skönt att smörja in mig 
med. Inga myggbett! Jättenöjd fungerar perfekt. Den är värd varje krona. Fungerar mot det 
mesta hälsar Robert

6. Jag har en dotter som är mögelallergisk. Vi fick mögel hemma och min dotter fick fullt 
med eksem. Hade fått en liten flaska med Vårolja av en vän,  så jag tänkte se om den var så 
bra som hon säger. Jag smörjde in min dotter i två dagar med Vårolja. Tredje dagen var 
eksemen borta, helt otroligt. Jag själv satt ute i vårsolen och inte tänker man att solen tar så 
snabbt. Röd som en kräfta så tog jag vårolja och smörjde in mig och dagen efter var det 
röda borta och jag hade en fin solbränna. Jag har även använt den till underlivet. Då man 
får torra slemhinnor ju äldre man blir. Har haft problem med klåda men med våroljan är 
det ett minne blott. Hälsar Annsofi

7. Våroljan är en perfekt olja för hela kroppen. Jag har använt Våroljan som ”bodylotion” 
och solcreme hela sommaren och gör förstås det fortfarande. Behövde inget annat 
solskyddsmedel. Min hud blev jämt brun och jag blev inte bränd eller ens minsta röd, vilket 
jag annars lätt blir. En fantastik olja att använda för jämnan på hela kroppen. Hälsar 
Christina
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8. Bästa oljan som finns Jag använder i und Vårolja varje dag i ansiktet och även vid klåda 
i underlivet. Klådan försvinner på en liten stund. Använder även vårolja på min naken 
hund som haft problem med utslag . Sen jag började med vårolja på henne har hon inga 
utslag Rekommenderar verkligen denna olja säger Annsofie

9. Smörjer in mig och min hund med Vårolja, då vi är mycket ute i skog och mark. 
Myggen gillar inte våroljan och jag har inte haft någon fästing sen jag började med 
våroljan. Hunden har bara haft någon enstaka fästing. Men det bästa är att våroljan är 
ofarlig för både mig och min hund hälsar Monica

10. Har aldrig fått färg på benen vid solning så började jag använda Våroljan vilken 
skillnad nu har även jag färg på benen. Inte helt fel att myggen flyr också det fungerar på 
mig - hälsar Eva

11. Jag har använt VÅROLJA mot älgflugor i många år. Stor skillnad med mängden 
älgflugor. Haft på både mig, hästarna och hundarna. Bästa exemplet när en jakthund blev 
tokig av alla älgflugor när han varit framme vid älgen. Jag frågade ägaren om jag fick 
hjälpa honom. Smetade in hela hunden med utspädd Vårolja som jag hade i fickan. Tog inte 
många minuter förrän de försvann och hunden blev lugn. Anci 

12. Vi använder VÅROLJA utspädd som insektsmedel, direkt på mule och ögon som 
solskydd, eller på mindre sår som behöver mjukgöras, eller tassar som är torra. Jag 
späder med vatten 50/50 och sprayar och/eller stryker på med svamp. Hund och katt 
smörjer jag outspädd i armveck och runt halsen.  Jessica  

13. Har haft mycket bra resultat mot mugg på hästarna: Vårolja på skorporna och 
Mirakelkräm om det är öppna sår. Vårolja är fantastisk till alla hudproblem på häst.” – 
Marie 

14. På hästar som är allergiska mot knott ger Vårolja ofta bra resultat: knotten håller sig 
borta och såren läker. Man späder vårolja med vatten 1/5 och sprejar hästen. I ansiktet kan 
man ta ren olja på fingertopparna och gnugga runt.” – Frida 


