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5 ml plastkrukke/30-60-120 ml glasskrukke
Varenr.: 
200201-5
200201-30
200201-60
200201-120

Ingredienser: 
Søt mandelolje, hvit bivoks, cetylalkohol, sitrongressolje, lavendelolje, svaleurt, copaiba, tetreolje, menthol, tunbalderbrå*, 
strandbalderbrå*, rundbelg*, islandslav*, lavendel, skogstorkenebb*, einerbær, mjødurt*, rødkløver*, kryptimian*, hvitpil*, 
døvnesle*, ryllik*, karve, marikåpe*, kjerringrokk*, gåsemure*, vassarve*, gjetertaske*, citral**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, limonen**, linalool**. 

*    Urteekstrakter fra ville islandske urter
**  Fra naturlige essensielle oljer

   Urtenes egenskaper: 
• Islandslav har en stimulerende effekt på immunforsvaret, er antiseptisk, bakteriedrepende,  
 betennelses- og syredempende og hjelper til å hele saktegroende sår.

• Tetre er en kraftig antiseptisk urt. Betennelsesdempende og bakterie-, virus- og soppdrepende.

• Kamille er beroligende, betennelsesdempende og antiseptisk. Minsker rød hudfarge og har god  
 effekt på all sensitiv hud, kløe, eksem, utslett, hevelser, allergiske reaksjoner, sår og brannskader.

• Svaleurt har avgiftende egenskaper. Virker beroligende, lindrende og smertestillende.

• Ryllik virker lindrende, beroligende, astringerende (sammentrekkende), betennelsesdempende og 
 antiseptisk. Fin til kutt, sår, infeksjoner, eksem, allergiske hudreaksjoner og hudbetennelser.

• Gjetertaske er  rik på vitaminer og mineraler, reduserer blødninger og har en astringerende  
 (sammentrekkende) og oppstrammende effekt.

Vikingsalve                                   
Viking Balm
Kraftaverk fyrir hesta og menn

Salven ble først laget for å hjelpe Islandshester som ble sendt til andre 
land og utviklet problemer forårsaket av de klimatiske endringene. Den 
virket så bra på hestene at folk prøvde den på seg selv også, med  
fantastiske resultater. Kan med fordel brukes på hudproblemer som klø- 
ende, tørr og irritert hud, byller, blåmerker, munnskold, sprukne  
lepper, insektsbitt, solbrenthet, frostskader, hemoroider m.m., og som 
sårsalve på f.eks. brannsår, gnagsår, skrubbsår og forkjølelsessår.  
Vikingsalve er en allsidig salve som kan brukes ved behov av alle  
(mennesker og dyr) og over hele kroppen (unntatt i øynene).  Laget av 
mandelolje og bivoks, tilsatt kraftfulle antiseptiske og lindrende urter.
 

Problemhud


