
                             FOTPRODUKTERNA

1.Nu har jag upptäckt Fotmjölken också! Jag går och står mycket på jobbet. Då är det 
ljuvligt att smörja in fötterna med mjölken på kvällen. Jag riktigt känner hur de masseras – 
och sen sover jag så gott också! Hälsar Brittis

2. Till och från drabbas jag av fotsvamp. Provade Scandinavian Herbs produkter fotbadsalt 
och fotkräm.  Först tog jag ett fotbad med saltet och sedan smorde jag med fotkrämen. Just 
fotkrämen var den mest effektiva på mig. Läkte på 3 dagar - allt kändes mjukt och fint.  Britt

3. Jag har diagnostiserats med sjukdomen Polyneuropati som innebär bl.a. värk i fötter och 
ben, med åtföljande obalans och dålig sömn. Största problemet har varit att det liksom 
brinner i fötterna, speciellt när man lagt sig på kvällarna.  Min terapeut rekommenderade 
Scandinavian Herbs Fotmjölk. Sedan jag började massera in fötter och fotleder med 
Fotmjölken, så har jag sluppit smärtan från mina "brinnande" fötter. Den är svalkande 
och lugnande. Det funkar verkligen. Åh, så skönt!  Och tack för tipset - hälsar Brittmarie

4. Jag hade ont i höften, haltade och hade ingen aning varför. I och med att jag redan 
använde Fotmjölken för trötta ben, så smörjde jag in den på min höft också! Nästa dag 
kände jag stor skillnad. Nu haltar jag inte mer - värken är borta! Hälsar Maha

5. Göran hade länge varit skeptisk beträffande naturläkemedel. Sen hittade han Nageloljan 
mot nagelsvampen han kämpat med under lång tid. Läkare ordinerade nagellack mm, men 
det hjälpte inte. Men med Nageloljan  försvann svampen helt efter några månader!                                            

6. Sonen hade en fotvårta sen ca 1 år. Vi har provat olika medel men han är lite känslig och 
ville helst inte fila m.m. Till slut hade han så ont av den, när han gick. Testade då 
Scandinavian Herbs Vårtdroppar. Penslade 2-3 ggr/dag i 2 veckor. Filade lite på slutet och 
nu är den helt bort. Kan definitivt rekommenderas. Hälsar Martha 

7. Fotvården kunde inte hjälpa min svägerska med svampen som hade tagit sig in i halva 
stortånageln som såg förskräcklig. Hon fick använda alla våra fotprodukter och till slut 
växte tånageln ut helt frisk! Nageloljan penslade hon på varje dag mellan 
fotbehandlingarna. Nageloljan hjälper mot svamp över huvud taget! Ing-Marie

8. Om Scandinavian Herbs aluminiumfria deodorant inte är tillräckligt effektiv för dig så 
kan du smörja armhålan med FOTKRÄM ! - innan du rullar på deon. Fotkrämen 
innehåller ju örter som håller fötterna fräscha och luktfria, så då får du dubbel effekt. 
Efter alla larmrapporter om att vanliga deodoranter kan ge bröstcancer så är det många 
som letar efter bra deo-alternativ - här har du det!  Med vänlig hälsning Ing-Marie                                                                                     

9. Jag har ofta svullna fotleder på kvällen och vill helst inte ha stödstrumpor. Då är 
FOTMJÖLKEN räddningen! Man brukar behöva få gå upp en extra gång på natten och 
tömma blåsan. På  morgonen är fotlederna helt återställda! Eftersom Fotmjölken masserar 
venerna kan man få ner svullnader på fingrarna också, om man t.ex. har ett stödbandage 
som trycker.   Tips från Ing-Marie


