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Ringblomsalva
Ringblomsalva är en klassiker vid hudproblem. Har visat sig
vara till god hjälp vid självsprickor, småsår och eksem.

25ml
60ml

65kr
110kr

60ml

125kr

Lindblomskräm
Sammetslen ansiktskräm gjord på vitaminrik vetegroddoch jojobaolja samt infusion av ljuvligt doftande vildplockade
lindblommor. En kräm för den känsliga hudtypen.

60ml

125kr

60ml

125kr

60ml

110kr

Lavendelkräm
Till de sköra nagelbanden såväl som de spruckna hälarna.
Bivax, ullfett och lavendelvatten; fett, lent och läkande!

Kådsalva
En gammal beprövad salva använd för att läka sår och
15ml
självsprickor samt dra ut stickor och flisor. Lägg på lite kådsalva,
sätt ett plåster över och avvakta. Kådan hjälper till att dra ut stickan
samt att läka huden.

85kr

Trollhasselsalva
Trollhassel, rölleka och ringblomma, det är växterna man
genom tiderna använt sig av för att lindra hemorrojder.
Sammandragande och hudläkande.

25ml

85kr

Gnidarolja
För sade man ”gnidarolja” om johannesörtsolja eftersom den
användes till att gnida ömma värkande muskler med. Oljans röda
färg vittnar om dess äkthet. Olika eteriska örter ackompanjerar
oljans cirkulatoriska effekt.

45ml

125kr

60ml
Ett liniment sammansatt med de i litteraturen kända värkstillande
växterna slåttergubbe, johannesört, lomme och vintergröna. Som pricken
över i, kryddat med tallbarrsolja. Som gjort för ömmande muskler.

110kr

Arnica liniment

60ml
”Bästa oljan mot myggen” sa skogshuggaren som provat allt. Innehåller
örter, vegetabilisk olja och e-vitamin, inget annat. Helt fritt från gifter.

95kr

Dessa cerat är gjorda på vegetabilisk jojobaolja som har god hållbarhet samt även
ett visst naturligt solskydd. Därtill bivax och karnaubavax för att få fasthet, samt
olika eteriska oljor som ger ceratet dess karaktär.
Naturell - så naturligt det kan bli för läpparna………50kr
Ringblomma - för känsliga läppar ………………… . 60kr
Tre örter - mot sprickor och munsår…….…………... 60kr
Ökenröd - färgat läppcerat………………………….. 60kr

Kärleksolja (i vacker glasflaska)

40ml
Eteriska oljor som anses har en afrodiserande effekt på sinnet har
blandats med torra vegetabiliska oljor för att ge njutning, väldoft
och avslappning. Som parfym, eller utspädd som massage- och kroppsolja.

125kr

Morotsolja (i vacker glasflaska)

145kr

160ml 145kr

40ml

Gjord av de finaste vegetabiliska oljorna, såsom aprikoskärnolja,
tistelolja, sesamfröolja och GLA-rika gurkörts- resp. jättenattljusoljan.
Morotens karotin ger ansiktet vacker gyllene lyster.

Åkerfräkengel

110kr

Kiselrika åkerfräken är en baddare på att lindra hudsvamp. Stryk direkt
på det drabbade området. Gelet innehåller förutom åkerfräken även
växtsaft från aloe vera och eterisk oljan från tea tree.

Örtte

Kroppsolja Naturell
En unik komposition av ekologiska kallpressade oljor
(mandel, solros, sesamfrö, hampfrö, raps och vetegrodd, m.fl.)
Används till hela kroppen istället för lotion, går lätt in.

65kr
110kr

Cerat

Karlarkräm
Tröttnat på rakvatten som stinker och ger andtäppa?
Här är naturens eget svar; porsbrännvin och ananassalvia
i tistel- och aprikoskärnolja. Varsågod och njut!

25ml
60ml

Mota Mygga (praktisk roll’on)

Daggkåpakräm
Daggkåpan är en riktig kvinnoväxt. Använd för sin förmåga att
släta ut hyn. Här är daggkåpan i en symfoni med honung och
kamomill. Tränger lätt in i hyn, doftar friskhet!

En gammeldags salva som doftar starkt av kamfer,
backtimjan, eukalyptus och en aning svartpeppar. Örter kända
för att vara slemlösande och lindra vid täppthet och hosta.
Smörjes på bröstet, halsen och under näsan vid behov.

40 kr/strut
Ekologiskt odlat alt. vildplockat örtte. Exempel på sorter (finns många fler):
Ringblomma – läkande för tarmslemhinnan.
Björk – främjande för njurfunktionen, bra vid gikt, ödem och vid vissa eksem.
Kamomill – lugnande för magen, inflammationshämmande, rogivande.
Johannesört –lugnar oroligt sinne, bra vid nedstämdhet, stärker leverns avgiftning.
Rölleka – främjar matsmältningen, stärker immunförsvaret.

