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ACNEDROPPAR 15 ml:  194/155 kr                                                                                                         
Rengör ansiktet innan acnedropparna penslas på, annars blir det inte rätt effekt. Efteråt 
brukar MIRAKELKRÄMEN vara en skyddande och läkande ansiktskräm. Men nu har det 
visat sig att också HOT SHOT kan användas som ansiktskräm  för acnehud! 

ANSIKTSMASK 50 ml:  322/266 kr                                                                                                                
Varje vecka är det lämpligt att tillföra ansiktet fuktighet och näring genom denna 
vitaminrika, energigivande, mjukgörande, återuppbyggande och stimulerande mask. Efter 
rengöring med ANSIKTSPEELINGEN öppnar man ansiktets porer med hjälp av en blöt, 
varm handduk som läggs över ansiktet. Sedan appliceras masken som ska verka i minst 15 
minuter. Den tåls av de flesta till och med att smörjas runt ögonen! Tvätta av masken och 
tillslut porerna med ANSIKTSVATTNET innan du lägger på den fantastiska 
ÖGONKRÄMEN samt  hudkrämen HAVETS MIRAKEL. Huden blir mättad och tål 
miljöpåfrestningar bättre genom denna regelbundna vård. 

ANSIKTSPEELING 50 ml:  332/266 kr                                                                                            
Jojobavaxkorn och finmalda olivkärnor “granulat” är de skonsamma och näringsrika 
peelingämnen som används för att avlägsna döda hudceller och orenheter i ansiktet. Även 
andra fina örtextrakt som renar huden finns i denna peeling som passar alla hudtyper. De 
stora porerna runt näsa, haka och panna minskar vid användning av peelingen en gång i 
veckan och huden tar lättare till sig den näring som bl.a. ansiktsmasken ger. 

ANSIKTSVATTEN 200 ml:  279/223 kr                                                                                                           
För effektiv djuprengöring av ansikte och hals har vi ett speciellt sammansatt alkoholbaserat 
(10%) ansiktsvatten som är rikt på fina örtextrakt. Den rengör på djupet och tar bort de sista 
resterna av make-up och föroreningar. Den bästa rengöringen av ansiktet sker genom att 
först använda RENGÖRINGSMJÖLK och sedan avsluta med ansiktsvattnet, som lyfter de 
sista resterna av smuts och stänger porerna.                         

AVSLAPPNINGSOLJA 100 ml: 295/236 kr 
Oljan har välluktande Lavendeldoft, är välgörande för huden och kan användas över hela 
kroppen. Den har en lugnande, avslappnande effekt där den smörjs in  t.ex. vid spänningar i 
käkmuskulaturen, axlarna och magen. Bra insomningsolja också!                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ASWAGANDHA  - kosttillskott, 90 kapslar : 299/239 kr                                                                                                                
Denna urgamla lugnande Indiska örtmedicin  har använts i mer än 4000 år i Indien. Oljan 
utvinns ur Aswagandha-buskens rötter och kapslarna tillverkas av ett GMP-certifierat 
företag. Påverkar stresshormonet Kortisol och ökar tillgängligheten av ämnet Dopamin.                                                                                                                                           

BADOLJA FÖR STELA KROPPAR (f.d. stela leder)  200 ml: 346/277 kr 
Dessa skummande lyxoljor är fantastiska! Denna badolja är som en “rundsmörjning” för 
kroppens alla leder och den har även en avslappnande effekt och gör huden len och fin. 
 
BARNSCHAMPO 200 ml:  215/172 kr                                                                                                             
Detta  schampo som är extra milt och snällt mot både hår och hårbotten är framtaget för 
barn och vuxna som har ömtålig hud. Lödderämnet är det mildaste och dyraste som finns på 
marknaden. Tips: Använd det som alternativ till flytande tvål, eftersom det innehåller 
vegetariska tvättämnen!

BARNMASSAGEOLJA 100 ml: 285/228 kr 
Pga att det bara är tre bäraroljor + Lavendel (örten som även allergiker brukar tåla) så är 
denna olja perfekt en perfekt hudolja för barn och allergiker! Man kan också tillsätta oljan i 
badvattnet. Oljan tränger lättare in i huden och mättar den. Lavendel är lugnande och 
avslappnande. Att börja dagen med att smörja lavendelolja runt hårfästet på skolbarn 
skyddar dem mot hårlöss! 

BLACK SEED OIL 100 ml: 244/195 kr                                                                                                          
Denna välkända universalolja som använts i Mellanöstern i flera tusen år har många 
användningsområden. Bl.a. som kosttillskott: Antiseptiskt för magproblem, mot allergier 
(Antihistamin),  bra för hjärta och lungor , vid amning - ökar mjölkproduktionen, 
stimulerande mentalt. För huden: Allsidigt välgörande för hud, hår och massage. 

BODYLOTION 200 ml: 323/258 kr                                                                                                                    
Denna hudlotion är tillverkad av dyrbara, traditionella, ekologiska örter och oljor. Den 
vårdar, ger näring åt huden och motverkar vanliga hudproblem. 

BODYSKRUB 50 ml: 575/460 kr                                                                                                                     
Denna skrubkräm är praktisk att använda för att avlägsna döda hudceller från kroppen -      
ej i ansiktet. Peelingkornen kommer från oliv-och aprikoskärnor. Använd gärna en 
skrubbhandske för bästa resultat. Särskilt armbågar och ben brukar behöva detta.                                                                                                                    
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BOSSAKRÄM 50 ml: 284/227 kr                                                                                                                
Krämen är framtagen för de allra minsta och är effektiv mot blöjeksem. Den lindrar också 
klåda. Men eftersom den är så mild kan man också använda den för att t.o.m. massera in på 
hemorrojder. En del allergiker använder den som ansiktskräm eller mot acneproblem..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BRUN UTAN SOL 50 ml:  286/229 kr                                                                                                                     
Om man inte vill utsätta sin hud för sol eller om man vill jämna till sin pigmentering är 
denna kräm användbar, eftersom den är tillverkad enbart av naturliga och välgörande 
ingredienser – t.ex. Aloe vera och Avocadoolja. Om man har torra fläckar kan huden suga 
upp krämen ojämnt. Därför rekommenderar vi att man tar på Vårolja innan man smörjer in 
krämen. Efter några timmar syns resultatet!                                                                          

DEODORANTGELÉ ROLL ON 60 ml: 196/157 kr                                                                                      
En del upplever att denna aluminiumklorid-fria deodorant inte är lika effektiv som den man 
är van vid. Det beror på att lymfkörtlarna har samlat på sig mycket gifter pga tidigare 
deodoranter som stängt inne svetten. Därför får man ha tålamod och kanske tvätta sig under 
armarna två ggr/ dag från början. Även FOTKRÄMEN innehåller svetthämmande örter. Ett 
udda tips är att använda båda produkterna samtidigt! 

DJÄVULSKLO-OLJA (fd. Ledvärksolja) 200 ml: 490/392 kr                                                                           
Denna värkolja innehåller 10 antiinflammatoriska och 10 värkstillande örter samt fina 
naturliga oljor som är bra för huden. Den har liknande effekt på värk som apotekets 
Voltaren. Orudis eller Zongel. Dessa har tyvärr negativ påverkan på huden. Därför kan man 
med fördel använda denna olja i stället. Den har inga begränsning för hur ofta och hur 
mycket man kan använda den. Eftersom det är inflammationen som utlöser värken kan man 
så småningom smörja mer sällan. För bästa effekt på ledvärk masserar man in oljan först 
och avslutar med att massera HAJKRÄMEN. Då tränger även oljan längre in i leden. 

DUSCHOLJA - avslappnande 200 ml: 363/290 kr                                                                                            
Innan man fördelar oljan på kroppen och i ansiktet ska huden vara fuktig. När man sedan 
duschar har oljan redan hunnit tränga in i huden och mättat den med näring! Även 
underlivet är tacksamt för att bli återfettad. Huden blir silkeslen! Den har även avslappnande 
effekt och luktar ljuvligt eftersom den innehåller Lavendel.                                                              

EFTER RAKNING 50 ml:  361/289 kr                                                                                                       
Krämen är mycket läkande för hud som utsatts för påfrestningar! Män brukar ofta inte 
använda hudkräm. Efter att ha använt denna kräm, inser de värdet av att låta huden få näring 
och vård! Vid rakning av ben är den också suverän att smörja in efteråt eftersom den 
mjukgör, dämpar sveda och irritation samt läker småsår.                                                  3.
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FOTBADSALT 150 gr: 172/138 kr                                                                                                                  
Saltet kommer från Islands enda saltanläggning och är inte uttorkande som andra salter. Det 
mjukar upp förhårdnader och är mättat med flera örtextrakt som motverkar fotsvett och har 
samtidigt svamphämmande verkan!                                                                                                                                  

                                                                                                                                          
FOTKRÄM 50 ml:   287/230 kr                                                                                                              
Fötterna blir mjuka och fina med regelbunden användning av denna kräm som också är 
svamphämmande och påverkar cirkulationen i kalla och trötta fötter. Motverkar fotsvett! 

FOTMJÖLK 200 ml: 305/244 kr 
Denna självmasserande lotion jobbar med venerna, i trötta eller svullna fötter - även vid 
flygresor. Att svullna fötter påverkas märks bl.a genom att man får “tömma blåsan” oftare 
efteråt. Den kan naturligtvis också användas på svullna händer! Även denna fotprodukt har 
svamphämmande egenskaper precis som de andra fotprodukterna.                                                           
                                                                                                                                           
HAJKRÄM 50 ml: 392/314 kr 
Förutom den värkstillande och antiinflammatoriska effekten på leder har sqalene/
hajleveroljans  ämne Alkylglycerol stor effekt för nybildning av friska celler. Används mot 
artros, reumatism, gikt, hälsporre, hallus valgus, stukade tår och fingrar, knän, 
tennisarmbåge mm. Den kan användas överallt – även i ansiktet och på känsliga ställen. 
Psoriasis kan bli värre från början. Det visar bara att krämen jobbar! Man kan lugna huden 
med Vårolja. Eksem och andra hudproblem brukar försvinna med Hajkrämens hjälp. På 
kliande insektsbett hjälper Hajkräm på två sätt: den läker samtidigt som den bedövar bettet! 
Barnens svårbehandlade Mollusker blir plötsligt enklare att hantera. Man smörjer bara de 
elaka utslagen så torkar de bort och smittar inte av sig längre. 
                                                
HAJLEVEROLJA 120 kapslar: 299/237 kr                                                                                                       
Detta nya kosttillskott innehåller enbart squalene från hajlever. Ämnet ALKYLGLYCEROL  
transporterar syre till cellerna, stimulerar och skyddar de vita blodkropparna, syresätter och 
nybildar friska celler samt stärker kroppens immunförsvarssystem.          

HANDKRÄM 50 ml: 258/206 kr 
För dem som utsätter sina händer för stora påfrestningar – t.ex. storkök och grovarbete -     
är denna kräm RÄDDNINGEN! En av de första ingredienserna är naturligtvis Aloevera-gel 
som är mycket läkande. Ringblomma och Getväppling också kända läkeväxter. Krämen tas 
lätt upp av hud och naglar och lämnar ett skyddande lager som känns välgörande.             4.                                                                                       



SCANDINAVIAN HERBS PRODUKTER inkl. kundpris och VIP-pris (20% rabatt)     
 
HAVETS MIRAKEL 50 ml: 406/325 kr 
Denna ansiktskräm är anpassad för mogen hy som behöver fukt och stabilitet. Den är extra 
näringsrik och mjukgörande . Huden återhämtar sig själv när den slipper kemikalierna som 
finns i vanliga hudkrämer. Den är även bra mot eksem!                                                                                                                                             

HOT SHOT 50 ml: 360/288 kr 
Huvudvärk – massera in vid tinningarna + på senfästena i nacken (de små knölarna) Den 
kan användas som en liten värktablett var som helst. Vid Mensvärk smörjer man mage och 
korsrygg. Vid Förkylning - Smörj in näsan eller halsen så brukar den “komma av sig”. Vid 
pågående förkylning förhindrar man att det blir bihåleinflammation eller problem med 
luftrören genom att smörja in sig ofta där problemet sitter. Om Öronen börjar värka tar man 
tops och smörjer örongången. Ångorna tränger in långt in i örat och ofta försvinner värken. 
Mot viss Tinnitus: smörj runt örat samt inne i örongången med en tops. Övrigt: Hjälper mot 
svullnader och bulor, myggbett och bromsbett, munherpes och underlivsherpes (där även 
Vårtdropparna fungerar). Används också som hudkräm på acnehud. 
                                                                                                                                               
HÅRBALSAM 200 ml: 227/182 kr                                                                                                                  
Detta hårbalsam passar alla hårtyper och ger hår och hårbotten extra näring och skydd    
efter schamponering. Håret blir mjukt och lätt att reda ut. För största effekt använder       
man det som hårinpackning. 
                                                                                                                                                                                                                                               
KÄRLEKENS OLJA 100 ml: 294/235 kr 
Denna intim-olja kan användas som massageolja, badolja eller aromaterapi.                            
Den är framtagen för torra slemhinnor i underlivet, men har också kända stimulerande  
örter/ oljor för ett bättre kärleksliv. 
 
LÄPPBALSAM 4 ml: 63/50 kr 
Eftersom den inte innehåller vaselin, utan bivax och jojobavaxkorn, ger ett långvarigt skydd 
på den känsliga huden på läpparna.  7 olika fetter och 4 konserverande örtextrakt behövs för 
att få denna effekt! Den kan också användas för att lindra problem inne i munnen.                         

M-MJÖLK (f.d. Muskelmjölk) 200 ml: 355/284 kr 
Denna självmassserande allsidiga liniment-produkt används för att lindra t.ex. diskbråck i 
nacken eller ischias. Nackspärr: smörj, smörj + stretcha. Ryggskott: Vila, värme och 
vänlighet och mycket Muskelmjölk . Den hjälper också mot “myrkryp I benen”, ont i 
benhinnorna och åderbråck! Eftersom den har en hot & cold-effekt och kan upplevas 
kylande, kan man kombinera med en värmedyna eller vetekudde. Annars kan man använda 
Massageoljan + Massagekrämen  och massera in för hand. 
                                                                                                                                       5.



SCANDINAVIAN HERBS PRODUKTER inkl. kundpris och VIP-pris (20% rabatt)     
MASSAGEOLJA (f.d. Muskelolja) 200 ml: 378/302 kr 
Denna olja används gärna av professionella massörer, eftersom den har stor effekt på 
musklers läkning, på grund av samarbetet mellan oljorna och örterna. Den har en värmande 
verkan och är bästa massageoljan för muskler. För att förstärka effekten på inflammerade 
ställen masserar man in vår Massagekräm.                                                                           

MASSAGEKRÄM (f.d. Muskelkräm) 50 ml: 287/230 kr                                                                             
Denna kräm går snabbt in i huden. Den består av utvalda örter som har god effekt vid 
muskelinflammationer och överansträngda muskler.  Den används bl.a för tennisarmbåge, 
musarm och svullnader och även för Frozen shoulder pga dess värmande verkan. 
 
MIRAKELKRÄM 50 ml: 394/314 kr 
En fantastiskt effektiv, läkande och allsidig mild kräm som kan användas direkt på öppna 
sår och hudproblem som acne, eksem, rosacea skavsår och svamp. Den läker brännskador 
och solskador snabbt. Bra alternativ till alla möjliga krämer!      
                                                                                                                                             
MOROTSOLJA 30 ml: 228/182 kr 
Detta är en klassisk hudvårdande olja som ersätter brunkräm och puder, ger extra färg och 
lyster åt huden – särskilt åt mogen och torr hy. Den innehåller "hudfavoriterna" avocadoolja 
och solrosolja. Morotsoljan utvinns ur krossade morotsfrön genom oljeutdrag i Jojobaolja, 
som faktiskt är ett flytande vax och även ger naturligt solskydd. Lukten kommer från Ylang 
ylang och Apelsin. 
 
NAGELOLJA 15 ml: 264/211 kr                                                                                                                   
Denna olja är effektivare mot nagelsvamp än apotekets produkter! Man klipper och rengör 
nageln noga och penslar sen på oljan ofta. Nageln växer så småningom ut och svampen 
“trängs bort”. ALLA Icelandic Herbs fotprodukter motverkar svamp! Men naturligtvis är 
oljan bra för nagelbanden och ger näring åt naglarna som blir starkare efterhand. Oljan kan 
också användas som “akuthandkräm” om man tvättat sig på offentliga toaletter och blivit 
obehagligt torr om händerna.                                                                                                                                                 

RENGÖRINGSMJÖLK 200 ml: 307/246 kr                                                                                             
Förutom att den används för vanlig ansiktsrengöring utan att torka ut huden, så fungerar den 
också bra vid rakning i stället för raklödder. Då får huden dessutom näring.
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RESEKIT: 624/499 kr                                                                                                                        
Resekitet är en vit necesssär som innehåller 1 Läppbalsam och 8 små 30 cl-flaskor med 
Örtschampo, Algschampo, Hårbalsam, Rengöringsmjölk, Ansiktsvatten, Vårolja, M-mjölk 
och Duscholja avslappnande - se resp. beskrivning.                                                                                                                 

RINGBLOMSSALVA 30 ml : 396/317 kr                                                                                                  
Denna klassiska välkända SÅRSALVA läker sår snabbare utan ärrbildning - allt från små 
hudsprickor och såriga bröstvårtor till svårläkta och kroniska sår som liggsår, bensår och 
hundars trampdynor. Lugnar nybildad och känslig hy, röda stjärtar, klåda, akne, insektsbett, 
solsveda, brännskador, frostskador och eksem. Tar ner svullnader, bulor, blåmärken och är 
lugnande och bra för rengöring av örongångarna, eftersom man tillför nytt vax.                                                                                                                                             

SCHAMPO MED ALGER 200 ml:  227/182 kr                                                                                              
Ett unikt schampo för normalt till torrt hår. Det är milt mot både hår och hårbotten eftersom 
rengöringsmedlen inte är kemiska, utan vegetabiliska tvättämnen. Lödderämnet är mildast 
och dyrast av alla på marknaden. 

SCHAMPO MED ÖRTER 200 ml:  227/182 kr                                                                                              
Detta schampo är framtaget för normalt till fett hår. Det är mycket milt och baserat på 
utvalda välgörande och balanserade örter och vegetabiliska tvättämnen som ger hår och 
hårbotten en naturlig balans utan att irritera. Lödderämnet är det mildaste och dyraste som 
finns att få tag på.                                                                                                           

SECRET OF LOVE 30 ml: 259/207 kr                                                                                                        
Denna gel är framtagen för sköra slemhinnor, men har dessutom en stimulerande sexuell 
effekt, som kommer av att känsligheten ökar där den smörjs in. Man har också fått bra effekt 
på Sjögrens Syndrom och svamp och är skyddande och läkande på ALLA slemhinnor - även 
i näsa eller mun.

SUPERTVÅLAR UTAN KEMIKALIER: 150/120 kr                                                                      
TIPS: Spara de tvålar som börjar bli för små. Sen blötlägger man dem och mixar till en 
flytande tvål som hälls upp i en pumpflaska. Tillsätt kollodialt silvervatten för hållbarheten. 
Går även att använda som hårschampo!                                                                                   

Naturtvål – COCOLIME. Blandningen av cocos och lime ger en exotisk fruktig doft åt 
denna scheasmörtvål som passar perfekt både vid duschen och vid handfatet.                                                                                  

Ekologiska - OLIVIA CITRONINA En fräsch tvål med Olivoljans alla vårdande 
egenskaper och Citrongräsoljans förmåga att ge positiv energi. Renar luften och stöter bort 
insekter.  Scrubbeffekt.                                                                                                          7.
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VÅROLJA 100 ml: 302/242 kr                                                                                                                        
Denna mångsidiga ansikts- och kroppsolja kan användas året om för att ge huden näring och 
hålla den mjuk och len. Vid graviditet smörjer man in magen för att motverka 
hudbristningar. Den är läkande, påverkar pigmentbildningen genom ämnet JUGLON och 
har solskyddsfaktor 7. Men den upplevs av många som skyddsfaktor upp till 30!  Man får en 
naturligt framväxande fin färg som stannar kvar längre i huden. Att insekter inte gillar lukten 
är en stor fördel! Även djur får skydd mot insekter och fästingar om man smörjer in eller 
sprutar på utspädd olja på pälsen. Dessutom kan man kombinera med Hajkräm för läkning 
av hudproblem. 

                                                                                                                                       
VÅRTDROPPAR 15 ml: 211/169 kr                                                                                                             
Dessa milda ört/oljedroppar penslas på huden med pensel och hjälper mot vårtor, herpes, 
mollusker och förkylnings-blåsor i munnen. Den innehåller oljor och örter som har 
antivirus-och antibakteriell verkan. + 96% sprit som är desinficerande och uttorkande.                                                                                                                                                                                                                                                         

ÖGONKRÄM 50 ml: 360/288 kr                                                                                                               
Eftersom örtextrakt från Ögontröst/Eiebright är första örten i denna kräm, så har den en god 
effekt på de flesta ögonproblem - t.ex. inflammationer runt ögonen (även på djur) samt 
svullnader och påsar under ögonen. Krämen är naturligtvis mild mot huden, men också 
extremt dryg jämfört med andra ögonkrämer (50ml i stället för 5-10 ml)

 24-TIMMARSKRÄM 50 ml: 362/290 kr 
Denna kräm är framtagen för UNG hud som inte behöver så mycket fett, eftersom huden 
tillverkar den själv. Den är mjukgörande, skyddande och kan användas både som dag och 
nattkräm samt är även läkande som “efter-sol-kräm”. 
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