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ANIS (Pimpinella anisum)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Kjærlighetens Under
Hurtig lindring

Egenskaper og bruk

Anisolje er kjent for å ha følgende egenskaper: 
antiseptisk, antibakteriell, krampeløsende,  
fordøyelsesfremmende, urindrivende, melkedrivende,  
svettedrivende, stimulerende og styrkende for magen.

Urteleger anbefaler anis som middel mot hoste og for å 
rense luftveiene. Anbefales også for å motvirke tarmgass  
og magekramper, spedbarnskolikk, dårlig ånde, kvalme 
(inklusive morgenkvalme), fremme en god fordøyelse og 
mange andre plager. Anis sies å være bra for hormon- 
systemet, og noen bruker den til å fremkalle fødsel og 
fremme produksjonen av morsmelk. Den kan også brukes 
til å øke libido (både for kvinner og menn).

I folkemedisinen ble anis i tidligere tider sammen med karve 
brukt i grøt til omslag, og i kokt melk mot hoste og heshet.  
Oljens insektavskrekkende egenskaper gjorde at den ble 
ansett som et effektivt middel mot huggormbitt, lus og 
skabb. 

Beskrivelse

Anis er en ettårig urt i skjermplantefamilien, som blir fra 
30–50 cm høy. Stammer fra de østlige middelhavslandene 
og dyrkes som krydderplante i alle tempererte land.  
Frukten inneholder en aromatisk olje. Den eteriske oljen 
lages ved dampdestillasjon av frøene (fruktene), og er  
fargeløs eller blekt gul med en varm, karakteristisk,  
kryddersøt duft. 

Anisfrø brukes som krydder i brød og søtt bakverk, og i 
stekt alkoholholdige drikker som arak og ouzo. Planten kan 
også spises som en grønnsak. Stilken kan minne om selleri. 

I den farmasøytiske industrien brukes anisolje i hostesaft 
og pastiller, samt for å skjule dårlig smak i legemidler.  
Oljen brukes også som duft- og smaksstoff i parfymer,  
såper, tannkremer og kosmetikk.
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APPELSIN (Citrus sinensis)

Egenskaper og bruk

Appelsinolje har en antiseptisk virkning, og  
hemmer veksten av bakterier og sopp. Oljen har en 
opplivende effekt ved at den øker blodsirkulasjonen, og 
kan med fordel brukes i hudprodukter. Passer best for 
normal og fet hud. Virker også stimulerende for hårbunnen. 
Som massasjeolje er den både oppfriskende og 
avslappende. Den stimulerer blod- og lymfesirkulasjonen, 
noe som hjelpe ved væskeansamlinger i kroppen, for 
eksempel ødemer og cellulitter. 

Appelsinolje er også generelt god for fordøyelsen. Kan  
lindre ved forstoppelse, kvalme, tarmgass, kolikk, mage-
katarr og reisesyke. Oljen masseres på mageregionen 
med sirkelformede bevegelser.

Løfter sinnstemingen!
Fra gammelt av har appelsin blitt brukt mot melankoli i Asia 
og Midtøsten. Når appelsinduft sprer seg i et rom løfter den 
sinnsstemningen, og den aromatiske duften hjelper ved uro, 
depresjoner, stress og spenning. 

Beskrivelse

Appelsin er en treart i rutefamilien som blir 10–12 meter 
høyt, er eviggrønt, har hvite blomster og kan bære inntil 
20 000 appelsiner årlig. Stammer fra tropisk Asia og har 
vært dyrket i Kina i flere tusen år. Kom til Europa ca. år 
1500, og har siden vært dyrket i middelhavslandene, 
Sør-Afrika, Australia og i Amerika. 

Appelsinfrukten er et flerrommet aromatisk bær med tykt, 
seigt skall som er prikket av oljekjertler. Rommene i bæret 
er fylt av saftig fruktkjøtt. Appelsin inneholder ca. 50 mg 
vitamin C per 100 g spiselig vare. 

Appelsinolje er en av de mest solgte eteriske oljene, og 
produseres i mange land i Europa, Asia, Afrika og 
Amerika. Duften, som sies å være verdens mest elskede, 
fremstår som frisk, varm og søt. Oljen fremstilles ved press-
ing av fruktskall og fruktvegg, som inneholder 0,3–2 % 
eterisk olje. Appelsinolje er tyntflytende og svært lett, og 
har en farge som varierer fra lyst til mørkt oransje. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsserum
Øyekrem
24-timers krem
Havets Under
Hekla vulkansk kroppsskrubb
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Egenskaper og bruk

Basilikum er en urt kjent for å ha mange positive 
egenskaper. Den er varmende, krampeløsende, 
slimløsende, svettedrivende, urindrivende, appetitt-
vekkende, magestyrkende, fordøyelsesregulerende, 
luftdrivende, avføringsregulerende, melkedrivende, 
menstruasjonsfremkallende, blodrensende, febersenkende, 
smertestillende, avgiftende, antiseptisk og bakterie-
hemmende. Basilkum er også insekt-avvisende, og kan 
bidra til å drive ut innvollsorm. 

Hjelper mot en rekke fordøyelsesplager, kolikk, mage-
kramper, mage- og tarmkatarr, tarmgass, forstoppelse, 
kvalme og oppkast. I tillegg kan den hjelpe mot sår, hud- 
infeksjoner, utslett, vorter, akner, ringorm, kløe, forkjølelses- 
og influensafeber, hoste, kikhoste, sår hals, dårlig ånde, 
leddbetennelser, revmatisme, urinveisplager, migrene, 
depresjoner, nervøsitet, søvnløshet, slangebitt og insekt-
stikk.

Tidligere brukt i sårsalve, i øyenvann og mot snue.

Beskrivelse

Basilikum er en ettårig, tropisk krydderurt i leppeblomst-
familien som normalt blir 20–50 cm høy. Planten har en 
opprett stengel med mange sidegrener, der bladene vokser 
parvis oppover stengelen. Bladene er bredt ovale og med 
en spiss. Vanligvis er de grønne, men det finnes purpur-
fargete kultivarer. Får blomster på ettersommeren, som er 
hvite og sitter i lange spir. 

Baslilkum er en svært aromatisk urt som både kan brukes 
i matlagingen og har medisinske egenskaper. Den er lite 
hardfør og må i Norge dyrkes på en varm plass, eventuelt 
i vinduskarmen eller i et veksthus. 

Inneholder 0,2–1 % eterisk olje, som blir brukt til frem-
stilling av likør (Chartreuse) og parfymer. Bladene brukes 
i salater, supper, kjøttretter og pesto. Grønn basilikum er 
vanligst, men typer som rød basilikum, sitronbasilikum og 
kanelbasilikum finnes også.

BASILIKUM (Ocimum basilicum)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Kjærlighetsolje 
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Egenskaper og bruk

Bergamottolje er kjent for å ha følgende 
egenskaper og virkning: avkjølende, styrkende, 
smertestillende, beroligende, stressdempende, antidepres-
siv, slimløsende, luftdrivende, krampeløsende, avgiftende, 
fordøyelsesfremmende, avførende, urindrivende, feberned-
settende, sårhelende, antiseptisk, insektbekjempende og 
parasittdrepende. 

Oljen kan brukes mot følgende plager: anspenthet, 
hodepine, overanstrengthet, angst, depresjoner, stress, 
irritabilitet, tarmgass, kolikk, dårlig appetitt, dårlig 
fordøyelse, innvollsorm, magekatarr, sår, byller, skabb, 
blærekatarr, akne, herpes, eksem, psorisis, hodebunnsflass, 
infeksjoner i munn og hals, forkjølelse, influensa, feber og 
insektstikk.

Beskrivelse

Bergamott, også kalt bergamottappelsin, er en sitrusfrukt 
som først og fremst dyrkes i Italia og Nord-Afrika. Treet er 
inntil 4,5 meter høyt, med glatte og ovale blad, og hvite 
blomster (ser ut som et appelsintre i miniatyr). Det får små, 
runde frukter som skifter farge fra grønt til gult når de 
modnes. 
 
Fra fruktens skall presses en rik, eterisk olje, bergamottolje. 
Den er gul eller grønn av farge med en søt og fruktig smak 
og en krydret, søt duft som virker lett og forfriskende. 
Bergamottolje brukes til fremstilling av parfyme og som duft-
tilsetning i kosmetikk. Den brukes også som smakstilsetning. 
For mange vil smaken være kjent fra Earl Grey te. 

Tidligere ble bergamott regnet som en egen art med det 
vitenskapelige navnet Citrus bergamia, men nå anser man 
den som en underart til pomerans.

BERGAMOTT (Citrus bergamia)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsvann
Eksfolierende ansiktsgelé
Øyekrem
24-timers krem
Havets Under
Hekla vulkansk kroppsskrubb
Body Lotion
Aromatisk avslappende olje
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Badesalt lindrende & nærende
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Egenskaper og bruk

Den sure frukten styrker fordøyelsen og lindrer  
ved luft i magen og forstoppelse. Fruktsaften hjelper  
kroppen med å eliminere avfallsprodukter, og innholdet  
av vitamin C bidrar til å styrke kroppens immunforsvar. 

Eterisk olje av bitterappelsin har en avslappende og 
oppløftende effekt, og er lindrende ved uro, apati og 
nedstemthet. Bitterappelsen er fin å bruke i kombinasjon 
med lavendel for søvnplager. 

Et annet bruksområde for bitterappelsin er stimulering og 
balansering av tørr, trett, moden hud, og den har god 
effekt mot akne. Men pass på, oljen fra bitterappelsin kan 
gi hudirritasjoner når den brukes i høye konsentrasjoner. 
Unngå å bruke den i større mengder på huden i sterkt 
sollys.

Beskrivelse

Bitterappelsin har sin opprinnelse i Det fjerne Østen, men 
dyrkes nå også i middelhavslandene, Sør-Afrika, Australia 
og Amerika. Fra dette treslaget utvinnes også to andre oljer, 
nemlig pepitgrain fra bladene og neroli fra blomstene. 
De bitre fruktene egner seg ikke som spisefrukt, men kan 
benyttes til marmelader. 

Eterisk olje utvinnes ved kaldpressing av skallene på nesten 
modne frukter. Skallet har tallrike ”kjertler” fylt med en 
meget bitter, aromatisk og flyktig olje. Bitterappelsinolje 
brukes til å fremme produksjonen av fordøyelsesvæsker. 

BITTERAPPELSIN (Citrus aurantium)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsvann
Aromatisk avslappende olje
Badesalt avslappende
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Egenskaper og bruk

I små mengder er det vist at blåsyre kan  
stimulere åndedrettet og fremme fordøyelsen. Men den 
giftige blåsyren fjernes vanligvis fra oljen. Uten blåsyre får 
man en olje som kalles FFPA (= Free From Prussic Acid). 
Oljen består da nesten av bare ren benzaldehyd. 
Bittermandelolje uten blåsyre brukes i doser opp til 0,05 % 
som smakstilsetning i godteri, marsipan, bakverk, drikker, 
likører og desserter. I våre dager er det imidlertid 
vanligere å bruke syntetisk benzaldehyd som smaksstoff 
i slike produkter.

I hudpleieprodukter er oljen lokalt smertestillende og 
bakteriedrepende. En dråpe bittermandelolje uten blåsyre 
sies å kunne tørke ut munnsår på en dag. 

Bittermandelolje brukes sjelden i aromaterapien, og bør 
unngås av personer som er allergiske mot nøtter. 

Beskrivelse

Det er to typer av mandeltrær, bitter og søt. Den eteriske 
oljen som kalles bittermandel kommer fra en annen variant 
av mandeltreet enn den som gir oss de søte mandlene  
(som brukes blant annet i marsipan). 

De bitre frøene inneholder glykosidet amygdalin og 
enzymet emulsin, som spalter amygdalinet i druesukker, 
bittermandelolje (benzaldehyd) og giftstoffet hydrogen-
cyanid (blåsyre). Denne giften gir mandlene deres karakter-
istiske smak. Giften finnes primært i bladene og frøene, og 
kan lett kjennes på den bitre smaken. Blåsyren er vanligvis 
tilstede i så små mengder i vanlige mandler at de ikke er 
skadelig, men svært bitre mandler bør ikke spises.

Den eteriske oljen av bittermandel er tyntflytende, nesten 
fargeløs og har en bitter og brennende smak. Olje er ikke 
løselig i vann, men godt løselig i alkohol og vegetabilske 
oljer.

BITTERMANDEL (Prunus amygdalus amara)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Mirakelkrem
Kuldekrem
Baby hår & kropp
Baby massasjeolje
Baby krem
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Beskrivelse

Blokkebær (Vaccinium uliginosum) er ett av de fire 
bærlyngartene våre, sammen med blåbær, tyttebær og 
tranebær. Kalles også skinntryte. En dvergbusk som ligner 
mye på blåbær. I Norge er den svært lite krevende busken 
meget vanlig, men upopulær, ettersom bærene ikke smaker 
så godt som blåbær, selv om de er godt brukbare for 
eksempel til fruktsuppe. I Nord-Amerika, der blåbær 
mangler, blir derimot blokkebær plukket av indianerne. 

Vokser særlig på litt fattige myrer og i næringsfattig 
furuskog. Blokkebær går i Jotunheimen opp til 1730 
m.o.h., nesten like høyt som tyttebær og litt høyere enn 
blåbær. Den kan bli 50–70 cm høy, og den kan også bli 
svært gammel. Blomstene er små og sitter enkeltvis eller 
noen få sammen i bladhjørnene. De er hvite eller svartrøde, 
og kronen ser ut som en urne.

Blokkebær kan forveksles med blåbær ved første øyekast. 
Men ser du nærmere etter, er bladene hos blokkebær mer 
blågrønne og de er ikke tannet slik som hos blåbær. 
Stengelen er rund og mer vedaktig enn den kantete 
blåbærstengelen. Blokkebærene er litt større, og mattere 
enn blåbærene. Inni er de gulgrønne. Blokkebær har 
mindre saft enn blåbær. Det har heller ikke den gode 
smaken og den fine aromaen som blåbær har, men 
inneholder mye vitamin C.

BLOKKEBÆR (Vaccinium uliginosum)

Egenskaper og bruk

Det har vært gjort seriøse undersøkelser for å  
finne ut om det er noe i det at blokkebær er giftige, 
slik folk trodde mange steder. Det er ikke funnet noen 
skadelige stoffer i bærene. Tvert imot, blokkebæra inne-
holder minst tre ganger så mye vitamin C som blåbær.

Som den nært beslektede blåbæren er blokkebær et godt 
„styrkemiddel“ for huden, vener og de kapillære blodårer. 
Virker oppstrammende på hudens vev, reduserer hovenhet 
og har en avgiftende effekt.

Egenskaper er antiseptisk, søvndyssende, astringerende 
(sammentrekkende), reduserer oppblåsthet og er blod-
sukkersenkende.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Antioksidant krem
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Beskrivelse

Blåbær (Vaccinium myrtillus) er en flerårig dvergbusk som 
tilhører lyngfamilien, den blir 10–60 cm høy og kan bli 
opptil 30 år gammel. Blåbær er en vanlig plante i store 
deler av Europa, med unntak av området rundt Middel-
havet. I Asia er den nokså vanlig i nord, men vanligere i 
nordvest enn i nordøst. I Nord-Amerika fins det kun en 
lokalitet, helt sør på Grønland. I Norge vokser blåbær i 
store mengder i lavlandet, da helst i nærheten av skog 
eller heier. Den forekommer opp til 1700 moh.

Busken har grønne kantete grener, med tynne, elliptiske, 
takkete, lysgrønne blader som faller av om høsten. Blåbær 
er den eneste av lyngartene våre som har grønne stammer 
og greiner, og plantene kan derfor ha fotosyntese også i  
de periodene av året de står uten blad. 

Om våren får busken lysegrønne til rosa eller rødaktige 
blomster, 4–6 mm lange og sitter normalt enkeltvis. Disse 
utvikles til saftige bær med fiolett fruktkjøtt. Bærene er 
kulerunde og blå, en farge som kommer av et vokslag som 
beskytter bærene mot uttørking. Enkelte ganger finner man 
planter der bærene mangler dette vokslaget, og da er de 
glinsende svarte. I folketroen ble disse svarte bærene gjerne 
ansett som giftige, da man trodde at bjørn, frosk eller orm 
hadde slikket på dem. Disse bærene er imidlertid like søte 
og gode som «vanlige» blåbær.

BLÅBÆR (Vaccinium myrtillus)

Egenskaper og bruk

Bærene inneholder pektin, garvestoffer av tannintypen 
(5–12 % i tørkede bær), organiske syrer (eple-, sitron- og 
kinasyre), flavonglykosider inklusive antocyanpigmenter 
(cyanin, delfinidin, peonidin, malvidin og petunidin), 
quercetin, foruten vitamin A, B–kompleks og C. 

Bærenes egenskaper: antioksidant, desinfiserende, stopp-
ende, avførende, blodårestyrkende og allergihemmende. 

Bladene inneholder garvestoffer, flavonglykosider, neomyr- 
tillin, litt arbutin og hydrokinon, organiske syrer og mye 
mangan.

Bladenes egenskaper: blodsukkersenkende, astringerende, 
styrkende, betennelseshemmende og antiseptisk.

Blåbær kan hjelpe ved følgende plager: diaré (tørkede 
bær), forstoppelse (friske bær), gjæring i tarmene, svekket 
syn, dårlig nattsyn, netthinneforkalkning, grå stær, grønn 
stær, åreforkalkning, dårlig blodsirkulasjonen, hemoroider, 
åreknuter, diabetes, hudutslett, halsbetennelse, betennelse i 
munn og svelg og blærekatarr.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Antioksidant krem
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Egenskaper og bruk

Copaiba-resin har antibakterielle, betennelses- 
hemmende og mykgjørende egenskaper, og ble innført  
i europeisk medisin i 1625. Har siden vært brukt til  
behandling av blærekatarr, bronkitt, diaré og hemoroider. 
Resinet irriterer slimhinnene i luftveiene og gjør det lettere 
å hoste opp slim. Lenge før planten ble kjent i Vesten har 
Copaiba vært brukt i folkemedisinen i Sør Amerika. 

Brukes utvortes ved alle typer hudproblemer, sår, psoriasis, 
gonoré og for å stanse blødninger. Copaiba brukes mot 
alle typer smerter, hudplager, insektstikk, og for å kjøle  
ned betennelser.

Brukes innvortes som et kraftig antiseptisk og slimløsende 
middel for plager i luftveiene, som bronkitt og bihule-
betennelse, og som et betennelseshemmende og antiseptisk 
middel for urinveiene ved blærekatarr, blære- og nyre-
betennelser. 

Beskrivelse

Planteslekt i familien Caesalpiniaceae. Det finnes 30 arter 
av copaibatrær i tropisk Amerika og i Afrika. Stammene 
er svært rike på balsam, som samles opp når den flyter ut 
fra snitt som gjøres i barken. De afrikanske artene leverer 
Kongo kopal. C. officinalis og andre amerikanske arter 
leverer kopaivabalsam. 

Til nå har forskningen på copaiba bekreftet den tradisjon-
elle bruken av resinet. Forskere har gjennom dyrestudier 
bekreftet at planten utvortes er svært effektiv som sårheler, 
samt betennelsesdempende både utvortes og innvortes. 
I urtemedisinen brukes copaiba innvortes bare i svært små 
doser, vanligvis 5–15 dråper 1–3 ganger daglig. Store 
doser copaiba kan fremkalle kvalme, oppkast, feber og 
utslett.

Copaiba-resin (harpiks) brukes i små mengder som smaks-
tilsetning til mat og drikke, tilsetningsstoff i næringsmidler 
og som duftkomponent og fiksativ i parfymer og kosmetiske  
preparater (såper, skumbad, kremer og lotioner) der man 
ønsker en krydderaktig eller treaktig duft.

COPAIBA (Copaifera officinalis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt harpiks

Vikingsalve
Haikrem
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Egenskaper og bruk

Den fascinerende regnskogurten Damiana er 
kjent som et naturlig stimulerende middel bl.a. for å få 
elskovslysten tilbake, og som et middel mot lett nedtrykthet. 
Den stimulerende, styrkende virkningen gjør den til et 
verdifullt hjelpemiddel for mennesker som lider under milde 
depresjoner. 

I Mellom-Amerika betraktes Damiana både som et elskovs- 
middel og et generelt tonikum. Damiana brukes ved utmat-
telse, betennelse i nyrene, blæren og testiklene, samt ved 
impotens og ufrivillig sædavgang. På grunn av plantens 
testosteronlignende virkning var den tidligere ansett som 
en medisinplante for menn. Imidlertid regnes den som 
styrkende for reproduksjonsorganene hos begge kjønn. 
Damiana kan hjelpe ved forskjellige menstruasjonsplager 
som smerter, hodepine og forsinket menstruasjon. 

De urindrivende og antiseptiske egenskapene gjør damiana 
vellegnet til behandling av urinveisinfeksjoner (som blære- 
og urinlederbetennelse), noe som delvis skyldes stoffet 
arbutin. Arbutin omdannes i urinlederne til hydrokinon, et 
kraftig antiseptikum. 

Damiana er mildt avførende og nyttig ved behandling av 
forstoppelse som skyldes slapp mage- og tarmmuskulatur.

Beskrivelse

Damiana er en relativt liten busk (opptil 2 meter høy) som 
produserer små, aromatiske blomster. Planten har sag-
taggete 1–2,5 cm lange og opptil 0,6 cm brede blader 
som er lysegrønne og med en underside dekket av bleke 
hår. De små, gule blomstene sitter enkeltvis i bladhjørnene. 
Blomstrer fra tidlig til sen sommer, etterfulgt av frukter som i 
smak ligner fiken. Frukten er en liten kapsel som inneholder 
mange frø, og som deler seg i tre deler. Den er harpiks-
holdig og aromatisk. 

Damiana har en sterkt aromatisk, litt bitter smak. Bladene 
brukes til å sette smak på brennevin og som erstatning for 
te. De første, spanske misjonærene registrerte at meksikan-
ske indianerne drakk damianate blandet med sukker for å 
forbedre sine elskovsevner.

Damiana er hjemmehørende i de varme områdene av 
vestlige Mexico, og er naturalisert i det sørlige California, 
Texas, Mellom-Amerika, nordlige Sør-Amerika og i Namibia 
i Afrika. Buskene vokser i tørr jord og trenger mye sol.

DAMIANA (Turnera diffusa)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Kjærlighetsolje 
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Egenskaper og bruk

Urten er bitter, astringerende, appetittstimulerende, 
beroligende, smertestillende, urindrivende, blodtrykk-
senkende og blodrensende. Den kan bidra til å senke 
blodsukker- og kolesterolverdiene, dempe betennelser og 
stimulere fordøyelses- og lymfesystemet. 

Innvortes brukes urten ofte ved leddbetennelser, gikt, 
revmatisme, karpaltunnelsyndrom, senebetennelser, 
fibromyalgi, nervesmerter (neuralgi) og fordøyelses-
problemer som involverer bukspyttkjertelen og galleblæren. 
Urtens bitre stoffer stimulerer og styrker fordøyelsessystemet. 
En te av djevelklo, mjødurt, sellerifrø og bukkeblad kan 
bidra til behandling av urinsyregikt. Urten bør unngås av 
de som har hjerteplager, siden den kan senke pulsen. 
Djevelklo kan forårsake diaré hvis inntatt i for store doser, 
og bør ikke brukes ved akutt magebesvær, magesår eller 
ved sår på tolvfingertarmen. Gravide bør også unngå bruk 
av djevelklo da urten kan forårsake livmorsammentreknin-
ger. 

Utvortes bruk av djevleklo regnes som trygt, og den brukes 
ved revmatiske smerter i leddene, leddbetennelser og til å 
behandle hudsykdommer.

Beskrivelse

Djevleklo er en flerårig, sør-afrikansk urt som kryper langs 
bakken og kan bli ca. 1,5 meter lang. Den har store, 
klokkeformede røde eller lilla blomster, og en kapsel-
lignende, forvedet frukt med lange, krokete tagger. 
De tornete og harde fruktene kan være skadelige for dyr, 
da de lett fester seg i pelsen eller på føttene. 
Det er fruktens form som har gitt opphav til slektsnavnet 
(av gresk harpagos = hake eller klo). 

Roten er en pelerot, og det er de 20 cm lange og litt tykke 
sekundære ammerøttene som anvendes. Friske røtter raspes 
opp (tørkede røtter er vanskelig å raspe opp uten at den 
klistrer seg sammen), og etter tørking brukes de i kapsler 
eller til å lage te av.

Djevleklo kan brukes innvortes i form av tabletter,  kapsler 
eller te, og utvortes i hudpleieprodukter.

DJEVELKLO (Harpagophytum procumbens)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Lindrende leddolje
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Egenskaper og bruk

I sørstatene i USA brukte man fruktene fra 
denne palmen som næringsmiddel og oppbyggende 
middel ved tærende sykdommer. Grunnen er at disse 
oljeholdige fruktene stimulerte fordøyelsen, fremmet opp-
byggingen av muskel- og fettvevet og ga styrke. Fruktene 
var til nytte for både menn og kvinner fordi de hadde en 
stimulerende virkning på slimhuden i genitaliene ved 
subakutt gonoré og subakutt kronisk cystitt. Frukten ble 
også brukt sammen med roten av Osmorhiza occidentalis 
(en søtanissort) som elskovsmiddel. 

Den søte frøoljen ble brukt ved søvnløshet, sterk hoste og 
bronkitt på grunn av sin beroligende virkning. Dvergpalme 
antas å ha anabolsk virkning, dvs. den styrker og bygger  
opp kroppens vev, og gir økt kroppsvekt. Urten kan ellers  
hjelpe menn ved impotens, infertilitet, redusert eller  
manglende seksuallyst, irritert blære og akutt eller kronisk 
betennelse i prostatakjertelen. 

Regnes som et middel for å behandle symptomer knyttet til 
godartet forstørrelse av prostatakjertelen (benign prostata 
hyperplasi = BPH) siden planten har en evne til å styrke 
blærehalsen og redusere en forstørret prostatakjertel. 
Endel menn over femti år utvikler BPH, og presset fra den 
forstørrede prostatakjertelen på blæren kan medføre at man 
våkner fire til fem ganger hver natt med en trang til å tisse. 
Det er alltid er en viss fare for kreft i prostata-kjertelen, så 
konsulter din lege før du starter på innvortes selvmedisiner-
ing med dvergpalme. 

Beskrivelse

Dvergpalme blir opptil 60 cm høy og har gulgrønne, 
vifteformete blader og elfenbensgule blomster. Fruktene er 
først grønne, så guloransje, mørkeblå og tilslutt tørker de 
og blir svarte. Planten kommer fra det sørøstlige USA, og 
mesteparten av fruktene høstes i Florida fra viltvoksende 
planter. 

Det gamle botaniske navnet Sabal skal ha vært det vanligst  
brukte navnet på planten i Sør-Amerika. Det latinske ordet 
serrulata betyr «liten sag» og henspiller på de skarpt  
tannete bladene. Med det nyere navnet Serenoa æres  
den kjente amerikanske botanikeren Sereno Watson.  
Artsnavnet repens betyr «krypende».

Den naturmedisinske bruken av dvergpalmen har sitt  
opphav hos den innfødte befolkningen i Mellom- og 
Sør-Amerika som mente den hadde diuretiske, styrkende  
og beroligende egenskaper. 

DVERGPALME (Serenoa serrulata)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Egenskaper og bruk

Urten regnes først og fremst som et kvinnemiddel,  
den kan styrke livmoren og har vært brukt mot smertefulle 
og uregelmessige menstruasjoner, underlivsbetennelser og 
livmorfremfall. Et urteavkok kan brukes utvortes for å vaske 
underlivet ved utflod. 

Døvnesle kan hjelpe ved hudplager som kviser, eksem og 
utslett. Den har en astringerende virkning og kan lindre 
hemoroider og åreknuter. 

Siden døvnesle virker styrkende på urinveiene er den ofte 
blitt brukt mot urinveisinfeksjoner og vannlatingsproblemer 
hos både kvinner og menn. Urten sies også å hjelpe mot 
både diaré og prostatitt.

Av døvnesle kan man trekke en te som kan virke lindrende 
ved mindre betennelser i slimhinnene i munnen og svelget, 
samt ha en generelt beroligende og harmoniserende effekt. 
Teen kan drikkes som et slimløsende og hostedempende 
middel. De unge bladene (en god kilde for vitamin A) kan 
spises rå eller kokt, og tilsettes i salater eller kokes som 
grønnsaker. Bladene egner seg godt til tørking for å senere 
brukes som mat. 

Beskrivelse

Døvnesle er en urt i leppeblomstfamilien som blir ca. 40 cm  
høy. Bladene minner om nesle, men i motsetning til denne 
er ikke døvnesle brennende, derav navnet. Urten har hvite 
leppeblomster, som sitter i kranser i de øvre bladhjørnene. 
Døvnesle vokser på steder med god jord hvor den gjerne 
vokser tett p.g.a. tallrike, underjordiske utløpere. Temmelig 
vanlig på Østlandet, ellers sjelden.

Døvnesle som legeplante er lite kjent i Norge, men ellers i 
Europa har den vært anvendt som droge i århundrer. 

DØVNESLE (Lamium album)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Kuldekrem
Håndkrem
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Egenskaper og bruk

Eineroljen er astringerende (sammentrekkende),  
rensende og desinfiserende med en frisk duft.  
Andre egenskaper er urindrivende, appetittstimulerende,  
hudirriterende, luftdrivende, beroligende, styrkende,  
oppkvikkende og stimulerende. I gamle dager strødde  
man hakket einerbar på nyskurte gulv, og basten ble brukt 
til rep og matter. Einerlåg (avkok av einerbar med bær)  
ble brukt til vask av oppbevaringskar for lett bedervelige 
matvarer, til hårvask, i varme bad mot gikt, og ble regnet 
som legende på utslett, skabb og verkende sår. 

Einerolje er effektiv til å rense ut lagrede giftstoffer i  
kroppen, og er spesielt gunstig mot gikt med opphopning 
av urinsyre i leddene. Eterisk olje av einerbær brukes ved 
urinveisinfeksjoner, blærekatarr, nyrestein, utflod, uregel-
messig menstruasjon, hemoroider, ødem, forgiftninger, 
kviser, dårlig appetitt, revmatisme, podagra og artritt. 
Anvendes også mot angst, nervøs uro, søvnløshet, tretthet 
og stressrelaterte plager. 

I hudprodukter brukes oljen mot kviser, hudbetennelser,  
fet hud, fett hår, flass, hårtap og fuktig eksem. Einerolje 
virker sterkt irriterende på hud og slimhinner, noe som  
kan lindre revmatiske plager og muskelsmerter ved å øke  
blodtilstrømningen til det aktuelle området. På muskler  
og blodårer virker oljen styrkende og stimulerende.  
Styrker immunforsvaret, og kan være med å bekjempe 
fordøyelsesbesvær, forkjølelse og influensa. 

Beskrivelse

Einer er en planteslekt i sypressfamilien (trær og busker) 
med 60 arter på den nordlige halvkule. I Nord-Europa er 
det bare en art, vanlig einer eller brisk. Einer er en busk 
eller et lite tre med sylspisse nåler som sitter i 3-tallige 
kranser på kvisten. 

Blomstene er enkjønnet, hannblomstene på én busk, hunn- 
blomstene på en annen. Einerbæret er en bærkongle  
dannet av tre skjell som er vokst sammen. Første og andre  
sommeren er det grønt, men ved modningen den påfølg-
ende vinteren får det et blått overtrekk av utskilt voks.  
På fjellet er den liten og krypende og med korte nåler, i 
lavlandet kan den få treform. 10–12 meter høye trær er 
kjent flere steder i Norge. Einer kan bli svært gammel, i 
Nord-Finland er det funnet et eksemplar som var 1070 år 
gammelt.

Eineren har vært en universalplante i folkemedisinen, brukt 
mot nær sagt alle slags sykdommer både innvortes og ut-
vortes. Brukes i bad, hudmasker, kompresser, duftlamper  
og i oljeblandinger til massasje. Brukes også som smaks-
tilsetning i brennevin (gin, genever) samt til vilt, grønnsaker, 
silderetter og i sauser.

EINER (Juniperus communis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt og/eller essensiell olje

Ansiktsvann
Antioksidant krem  
Ansiktslotion Herre 
Vikingsalve
Hurtig Lindring
Vortedråper
Lindrende leddolje  
Lindrende muskelolje 
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Fotmelk
Fotbadsalt 
Fotkrem
Badesalt muskelavslappende
Badesalt lindrende & nærende
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Egenskaper og bruk

Eterisk olje av sypress virker astringerende  
(sammentrekkende) og er bra for blodkretsløpet. Virker  
åresammentrekkende, noe som gjør den egnet til å  
helbrede ødelagte blodkar. Hjelper også ved cellulitt og 
kraftige menstruasjonsblødninger. Sypressolje benyttes i 
hudpleieprodukter først og fremst på grunn av denne  
sammentrekkende virkningen. På fordøyelsen virker 
sypressolje antiseptisk, krampeløsende og beroligende på 
magen ved diaré.

Den antiseptiske sypressoljen brukes ved mange  
hudproblemer som akne, uren hud, rifter, småsår, eksem, 
blåmerker, utvidede blodkar i hudoverflaten, åreknuter, 
hemoroider og til å hele arr. Fin til hårmidler for fett hår 
og flass, da den regulerer fettproduksjonen i hårbunnen. 

Sypress får svettekjertlene til å trekke seg sammen, og kan 
hjelpe de med økt svetteproduksjonen og sterk fotsvette. 
Sypressoljen er muskelstimulerende. Kan derfor virke bra 
ved revmatiske smerter, smertefulle menstruasjone, kram-
per og klimakteriebesvær. Er urindrivende og får i gang 
blod- og lymfesirkulasjonen. Brukes derfor i avgiftende og 
blodrensende massasjer.

Psykisk kan oljen roe sinnet ved nervøsitet og sorg ved at 
den virker avslappende. Samtidig skjerper den konsentra-
sjonen. Dette kan være til hjelp for å samle flakkende tanker 
og ved innsovningsvansker.

Beskrivelse

Sypress er en planteslekt i sypressfamilien. Det er ca. 15 
arter med korsvis motsatte, skjellformede blad, runde kong-
ler med tykke og skjoldformede kongleskjell med mange 
frøemner. Veden er hard og verdifull. Ekte sypress har i sin 
vanligste form en smal pyramideformet krone på inntil 30 
meter, og kan bli over 100 år gammel. Den stammer fra 
Orienten og Hellas, og ble fra gammel tid dyrket i middel-
havslandene. I India vokser himalayasypress som kan bli 
inntil 50 m høy. Ingen arter kan vokse på friland i Norge, 
men stuesypress brukes som stueplante. Navnet sypress 
brukes også om arter i slekten amerikansk sypress.

Oljeproduksjonen foregår i Sør-Europa og Nord-Afrika. 
Fargen på oljen kan variere, men er normalt lysegul,  
gulgrønn eller olivengrønn. Den er ikke vannløselig, men 
løses i alkohol og vegetabilske oljer. 

Sypressolje har en krydderaktig duft med innslag av kamfer, 
sitrus og terpentin. Oljen har fikserende egenskaper, dvs. 
at duftblandinger fordamper saktere og blir mer holdbare. 
Brukes i etterbarberingsvann, eau de cologne og parfymer, 
spesielt for menn.

EKTE SYPRESS (Cupressus sempervirens)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Mirakelkrem
Kuldekrem
Fotbadsalt
Badesalt muskelavslappende
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Egenskaper og bruk

Den eteriske oljen av eukalyptus er varmende  
og uttørken-de, med kraftige antiseptiske egenskaper.  
Den er svært effektiv å bruke til dampinhalasjon. Har en 
oppfriskende virkning på nervesystemet og kan brukes ved 
hodepine, tretthet, dårlig konsentrasjon og generell svekkel-
se. Oljens oppkvikkende egenskaper klarner og stimulerer 
hjernen, styrker konsentrasjonen og motvirker døsighet.

Eukalyptusolje er slimløsende og har meget stor evne til å 
utvide lungenes bronkioler. Den egner seg derfor til inhala-
sjon ved stor slimproduksjon i luftveiene, f.eks. ved astma. 
Generelt god mot infeksjoner i luftveiene som forkjølelse, 
influensa, bihulebetennelse, lungebetennelse, bronkitt, tett 
nese og tette bihuler. 

Oljen kan også brukes til behandling av revmatisme, ledd-
betennelser og stivhet, da den bidrar til å varme opp kalde 
og stive ledd. Brukes da i form av kompresser, bad, innsmø-
ring og massasje. Den er betennelsesdempende, reduserer 
hevelser, lindrer muskelsmerter og stimulerer blodsirkulasjo-
nen. 

Eterisk olje av eukalyptus kan være nyttig ved behandling 
av hudinfeksjoner, sår, herpes, byller og fotsopp da den har 
antibiotiske og sopphemmende egenskaper. Påføres direkte 
på insektstikk for å lindre smerte og kløe, og den sterke, 
kamferaktige duften kan dessuten hjelpe til å holde insek-
tene unna. I kombinasjon med andre oljer er Eukalyptus 
parasittdrepende og kan brukes for å fjerne lus. 

Eukalyptusolje er fin til desinfisering av rom.

Beskrivelse

Eucalyptus er en planteslekt i myrtefamilien. Trær med glatt, 
avflassende bark og som oftest tykke, læraktige, hengende 
blad med blåaktig voksbelegg. Trærne blir meget store, 
opptil 100 meter høye. I blomsten er kronbladene sammen-
vokst og faller av som en hette. Frukten er en krukkeformet 
kapsel med mange små frø. De ca. 700 artene har ofte 
forskjellig utseende og karakter. I Australia danner karritre, 
jarrahtre, wandoo og flere andre arter vidstrakte skoger. 

Av barken og bladene utvinnes harpiks, garvestoffer og 
eukalyptusolje som brukes i teknikken og medisinen. 
Fellandren fås av E. amygdalina, kinoharpiks fås av artene 
febertre (E. leucoxylon og E. recinifera), en slags gummi  
fås av E. gigantea, og et feberstillende middel fås av 
febertre. Febertre ble i 1850-årene med hell plantet i 
India, middelhavslandene og California, og eukalyptus-
oljen som omsettes i handelen kommer for det meste derfra.

Eukalyptusolje er en ingrediens i tigerbalsam og mange 
andre muskelsalver.

EUKALYPTUS (Eucalyptus globolus)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Haikrem
Hurtig lindring
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
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Egenskaper og bruk

Te av knuste fennikelfrø er mageregulerende  
og motvirker halsbrann, forstoppelse, kolikk og gass- 
dannelse i tarmene. Den virker også stimulerende på  
glatt muskulatur. Fennikel-te virker også slimløsende og 
beroligende ved hoste, og stimulerer luftveiene. Man kan 
legge en kompress dyppet i fennikelte på øyelokkene eller 
skylle øynene med avkjølt og filtrert fennikelte, for å lindre 
betente eller rennende øyne. Barn vil like fennikelte på 
grunn av den gode smaken. 

Den eteriske oljen fremstilles av frøene. Brukes i aroma-
terapien primært ved problemer i åndedrettssystemet og 
fordøyelsesplager. Fennikelolje har flere gode, egenskaper.  
Den regnes som urindrivende, og hjelper til å fjerne væske-
opphopninger og giftige avfallsstoffer fra kroppen. Oljen 
kan også være til hjelp ved revmatiske problemer, og  
brukes til å behandle muskelkramper og hovne ledd. 

Roten og frøene av planten har ofte vært anbefalt mot  
nyrestein, kolikk og hoste, samt til ammende kvinner, da  
de ansees som melkedrivende.

Beskrivelse

Fennikel er en flerårig urt i skjermplantefamilien som blir 
cirka 1,5 meter høy, med blågrønne, findelte blad og gule 
blomster i store skjermer uten stor- eller småsvøp. Fennikel 
stammer fra middelhavsområdet og finnes av og til forvillet 
på avfallsplasser i Norge. 

De tynne, dillignende bladene dufter aromatisk. Den eter-
iske oljen i fruktene har også sterk, aromatisk lukt og søt 
smak, og har siden oldtiden vært brukt både som smaks-
stoff i matlagingen og i medisinen. Hele urten inneholder 
eteriske oljer. 

Fennikel brukes som grønnsak, rå eller kokt. Det myke, 
saftige fruktkjøttet har en søtaktig smak som ligner anis. 
Bladene kan brukes som smakstilsetning i salater og som 
pynt. Friske skudd kan brukes som dill. Fruktene brukes som 
krydder i bakverk og frøene i forskjellige retter av kjøtt, fisk 
og sopp. Blader og stilk kan benyttes fersk til salat. Urten 
blir tradisjonelt brukt i matlaging for å bekjempe overvekt 
da oljen har en beroligende effekt på fordøyelsessystemet.

FENNIKEL (Foeniculum vulgare)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Kvisedråper
Haikrem
Negleolje
Kjærlighetsolje
Kjærlighetens Under
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Beskrivelse

Fingertare er en 1–4 meter lang brunalge som vokser ned 
til ca. 25 meters dyp, og er vanlig omkring lavvannslinjen 
langs hele kysten, festet til fjell med et forgrenet hefteorgan 
(hapterer). Fingertare ligner på stortaren, men stilken har 
relativt glatt overflate og er svært bøyelig (du kan slå knute 
på den). Stilken er lang, tynn og glatt, og har en flat, blad-
aktig del som er oppsplittet i fingeraktige avsnitt. Stilken 
er flerårig og har en form for årringer. Når den vokser på 
sterkt utsatte steder eller i sund med sterk strøm, blir plan-
tene lange og slanke. På beskyttede steder blir stilken kort 
og den bladaktige delen bred. Viktig råmateriale til alginat-
produksjon, ved siden av stortare.

Kalles også silketare, stróktare, tongeltare, langtare og soll.

Egenskaper og bruk

Fingertare er rik på vitaminer og mineraler,  
bl.a. selen og jod. Hele planten benyttes. Taren kan  
males opp til mel, eller den kan være utgangspunkt for 
utvinning av jod og alginater.

Er kjent for å kunne hjelpe mot overvekt, høyt blodtrykk, 
struma, hjertesykdommer, revmatisme, seksuelt overførte 
sykdommer, kreft, infeksjoner og opphopning av tung-
metaller. 

FINGERTARE (Laminaria digitata)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsmaske rosmarin
Havets Under
Body Lotion
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Beskrivelse

Virak eller olibanum (røkelsestre) er navnet på en vel- 
luktende, gummiaktig harpiks fra trær i Boswelliaslekten 
(og balsamfamilien), særlig B. sacra og B. frereana, som er 
en viktig bestanddel i røkelse. Virak fåes ved inntørking av 
den melkelignende saften fra disse trærne. Trærne vokser 
i Nordøst-Afrika, Sørøst-Arabia og India. Virak inneholder 
vesentlig harpikser og gummi og litt eteriske oljer.  
 
Virak er blitt mye brukt som røkelse i religiøse riter, som 
parfyme, som vern eller medisin mot sykdom og sår, og 
til balsamering av lik. Virak utgjorde sammen med myrra 
fortidens røkelse (jfr. Jes 60,6), ettersom begge stoffer ved 
oppvarming utvikler en hvit røyk med skarp balsamlukt. 
I dag er virak særlig brukt i aromaterapi, den har en varm, 
skarp og litt søt duft.

Røkelsestre vokser som en kort busk (3–7 meter) med en 
overflod av blader og hvit eller blek rosa blomster. 

Egenskaper og bruk

Røkelsestre eterisk olje er høyt verdsatt i  
parfyme industrien og i aromaterapi. 

Egenskaper: antiseptisk, astringerende, fordøyelses-
problemer, vanndrivende, beroligende og slimløsende.  
Den har bemerkelsesverdig foryngende og helbredende 
egenskaper, og er utmerket i hudpleieproduksjon. 
Forbedrer hudens struktur og hjelper mot aldrende hud 
og rynker. 

Røkelsestre eterisk olje er antatt å kunne stimulere til en 
meditativ tilstand og bringe balanse og fred. Terapautisk  
er den dypt beroligende, revitaliserende og oppløftende. 

FRANKINCENSE (Boswellia carteri)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Antioksidant krem
Kjærlighetsolje Eksotisk
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FURU (Pinus sylvestris)

Beskrivelse

Vanlig furu er den eneste viltvoksende furuarten i Norge, 
og hører til to-nålegruppen. På unge trær er barken matt 
gråbrun, siden blir den på den øvre delen av stammen lyst 
rødbrun og blank, men nederst på stammen tykk og grov 
og til slutt sterkt oppsprukken. I Sør-Norge blir trærne ofte 
20–30 meter høye; de høyeste trær som er målt i Norge 
finnes i Todalen på Nordmøre, med høyder opptil 40 meter. 
De tykkeste trærne får en diameter på henimot halvannen 
meter, og alderen kan gå opp i 500–600 år. Veden er 
hard, sterk og rik på harpiks. Roten er en kraftig, dypt-
gående pælerot. Vanlig furu er svært formrik og deles ofte 
inn i varieteter eller underarter.

Furu er et meget nøysomt tre som trives godt på næringsfat-
tig grunn på aur- og sandmoer og på harde bergarter med 
lite jorddekke. Av de norske skogene utgjør furu litt mer enn 
fjerdeparten. Furu hører til de tidlige innvandrere i Norge 
og kom like etter at isen trakk seg tilbake etter siste istid. 
Den dominerte sammen med hassel i den første delen av 
borealtiden.

Egenskaper og bruk

Den eteriske oljen destilleres fra nålene og 
konglene. Oljen har en skarp, ren og oppfriskende 
duft, og har tradisjonelt vært brukt som ingrediens i 
desinfeksjons- og rensemidler samt i duftspredere, 
badeprodukter og deodoranter. Furuoljen brukes ofte i 
aromaterapien.

Furuolje virker urin- og svettedrivende og er slimløsende, 
og har en antiseptisk effekt. Kan være nyttig ved urinveis-
infeksjoner, ødem, bronkitt, bihulebetennelse, hoste, heshet 
og høysnue. Den virker også varmende, sirkulasjonsfrem-
mende og smertestillende, noe som kan være nyttige ved 
gikt, revmatiske problemer, leddbetennelser og dårlig 
blodsirkulasjon. Den stimulerende virkningen på blodsirku-
lasjonen og lymfesystemet gjør at den kan hjelpe kroppen 
til å rense seg for gift- og avfallsstoffer. 

Furuolje kan bidra til å lindre eksem, hudirritasjoner, utslett 
og betennelser. Som ingrediens i hudpleieprodukter virker 
den dessuten soppdrepende og insektsavvisende, og den 
skal dessuten være fin mot fotsvette. 

Psykisk virker den eteriske oljen fra furu styrkende, rens-
ende og avslappende på nervesystemet. Oljen gir fred og 
ro til sinnet, og kan brukes ved manglende selvtillit, stress, 
nervøs utmattelse og utbrenthet. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Hurtig lindring
Fotbadsalt
Fotkrem
Negleolje
Aromatisk avslappende olje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kjærlighetsolje
Badesalt avslappende
Badesalt muskelavslappende

www.veogvel.no


s. 21

Tilbake til toppen
www . v e o g v e l . n o

Beskrivelse

Gjetertaske er en ettårig urt i korsblomstfamilien som  
blir 5–40 cm høy, med grovt tannete blad og hvite  
blomster i lang klase. Skulpen er trekantet og inneholder 
10–12 frø. Gjetertaske er meget formrik; det finnes en  
lang rekke konstante varieteter eller underarter, derav  
noen med meget begrenset utbredelsesområde.  
Opprinnelig hørte planten til middelhavslandene, men  
derfra har den spredt seg over store deler av verden.  
I Norge er den vanlig helt nord til Finnmark. 

GJETERTASKE (Capsella bursa-pastoris)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsserum 
Øyegelé
Øyekrem
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Vikingsalve
Kamillekrem
Body Lotion
Nærende ringblomstolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Kuldekrem
Badesalt muskelavslappende
Baby massasjeolje

Egenskaper og bruk

Gjetertaske er en eldgammel legeplante som  
lenge har vært kjent for sin blodstillende virkning.

Invortes har urten vært brukt mot neseblod, menstruasjons-
blødninger og ved sterke blødninger etter fødsler. Brukt av 
soldater under første verdenskrig som et alternativt blodstil-
lende middel når lagrene av tradisjonelle midler tok slutt.  
I dag anbefales fortsatt gjetertaske av urteleger, både ved  
indre og ytre blødninger. Brukes også til behandling av 
blærekatarr, diaré og plager i fordøyelsessystemet.  
Gjetertaske stimulerer tarmvirksomheten og virker avfø-
rende, og har en regulerende og styrkende virkning på 
blodsirkulasjonen. 

Te av gjetertaske virker astringerende (sammentrekkende) 
og kan brukes til å desinfisere urinveiene ved blærebeten-
nelser. Gjetertaske er blitt brukt som mat i hundrevis av år. 
I Japan er gjetertaske en viktig ingrediens i ris- og bygg-
suppe. Bladene er rike på vitamin A, B og C. De kan kokes 
sammen med grønnsaker eller tilsettes salater. Frøkapslene 
har en pepperaktig smak.

Utvortes får den sår til å gro, og kan brukes med  
omslag for å lindre åreknuter og hemoroider.
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Beskrivelse

Gojibær eller Bukketorn (eng; Wolfberries) er en blad- 
fellende, lav busk i søtvierfamilien. Bærene regnes av 
mange som kanskje den mest næringsrike frukten på 
jorden, og har vært spist som helsefremmende mat i Tibet 
i 3000 år. Gojibær er rik på proteiner, betakaroten og en 
rekke mineraler og vitaminer, særlig rik på vitamin B1 og 
C. Inneholder hele tolv proteiner, noe som er uvanlig blant 
frukt. Det dyprøde gojibæret er en tørket frukt på størrelse 
med en rosin. Smaken er krydderaktig og søtlig. 

Gojibæret er en sterk antioksidant; inneholder en egen 
polysakkarid som heter Lycium barbarum polysakkariden 
(LBP) som er kjent for å ha preventiv effekt på frie radikaler. 
Polysakkarider er langsomme karbohydrater fordi de ikke 
tas så hurtig opp i kroppen og de fordøyes langsommere 
enn enkle og doble sukkerarter. 

Egenskaper og bruk

I Tibet er gojibærene kjent for å stimulere 
immunforsvaret og ha en anti aldringseffekt på grunn 
av det høye innholdet av antioksidanter. Gojibær er kjent 
for å klarne og forbedre synet og nære lever og nyrer.

Gojibær antas å ha positiv effekt på blodtrykk, blodsukker-
nivå og blodkar i hjerte og hjerne. Goji er kjent for å senke 
kolesterolet og forsinke prosessen med grått hår.
 

GOJIBÆR (Lycium barbarum)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Antioksidant krem
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Beskrivelse

Grapefrukt trærne er vanligvis rundt 5–6 meter høye, 
selv om de på det meste kan bli 13–15 meter. 
Bladene er lange, tynne og mørkegrønne (opptil 15 cm). 
Grapefrukten vokser i klaser og har derfor fått navnet 
grape, som er det engelsk navnet for drue. 

Grapefruktolje kaldpresses fra fruktskallet og har en 
behagelig og forfriskende sitrusaroma.

Egenskaper og bruk

Grapefruktolje virker oppløftende og er 
tradisjonelt brukt ved depresjoner, utslitthet og stress. 

For huden er oljen mild, rensende og antiseptisk. Den 
astringerende (sammentrekkende) egenskapen gjør den 
velegnet ved cellulittmassasje, fet hud og akner. Huden 
strammes opp og styrkes, lymfesirkulasjonen stimuleres.

Grapefruktoljens egenskaper er antiseptisk, antidepres-
siv, energigivende, fordøyelsesfremmende, vanndrivende 
og desinfiserende. Den kan bidra til å dempe appetitt, og 
stimulere stoffskitets forbrenning av fett. Kan hjelpe ved 
forkjølelse og influensa. Varmende og febernedsettende. 
Oljen er utmerket i massasjeblandinger mot hodepine og 
migrene, og er dessuten god mot vond lukt (f.eks. røyklukt).

Egner seg i blandinger med eukalyptus, furu og andre 
sitrusoljer. Pass på korken, oljen fordamper lett!

GRAPEFRUKT (Citrus paradisi)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Hekla vulkansk kroppsskrubb
Kjærlighetsolje Eksotisk
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Beskrivelse

Gulmaure er en flerårig plante av maureslekten i maure-
familien (Rubiaceae), som vokser opprett og kan bli inntil 
60 cm høy. Planten har lang, slant stengel med få greiner, 
kranser av åtte tynne lansettblader, og ørsmå sterkt gule 
blomster med fire kronblad. 

Gulmaure er halvsnyltende og svartner når den visner. 
Den vokser langs kysten opp til Troms, og går opp til 
maksimalt 1100 m.o.h. på Hardangervidda. Planten 
finnes også i indre dalstrøk og langs elver og vassdrag i 
hele Norge, og Sverige og Finland sør for polarsirkelen. 

Gulmaure framstår som en sterkt gul ”dusk”, og trives på 
tørre og varme steder; hei, furuskog, eng, bakker, beite, 
åkerkanter og i veikanter. Blomstringen skjer fra juli til 
september.

GULMAURE (Galium verum) 

Egenskaper og bruk

Urtete av gulmaure brukes hovedsakelig som 
urindrivende middel og mot hudsykdommer, og har en 
litt bitter smak. Planten brukes ved nyrestein, blærestein 
og andre urinveissykdommer, heriblant blærekatarr.
Utvortes brukes gulmaure til sårbehandling og som et 
middel mot kroniske hudsykdommer som psoriasis. 
Planten har en legende og sammentrekkende virkning. 

Gulmaure har en utpreget duft og ble tidligere brukt  
for å gi frisk duft på sengetøy o.l., kalles derfor også  
’Vår frues sengestrå’. Den behagelige, honningaktige  
duften av blomstene, og lukten av høy fra de tørkede  
bladene, gjorde denne planten velegnet som fyll i  
madrasser.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Etterbarberingskrem
Haikrem
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Gåsemure er en flerårig blomst av slekten mureslekten i 
rosefamilien (Rosaceae) som er 5–10 cm høy, men har 
inntil 50 cm lange utløpere fra røttene. Blomstene er sterkt 
gule eller guloransje, har fem kronblad og danner runde 
fruktstender med små nøtter som sitter i klaser. Bladene er 
mørke grønne og lett gjenkjennelige og karakteristiske.  
De sitter vannrett langs den liggende stengelen i grupper 
på om lag 10–20, og er sterkt flikete eller tannete med små 
finner imellom. De er mørkt grønne på oversiden, men har 
hvite eller grå dekkhår på undersiden hvor de fremstår som 
lysere.

Gåsemuren vokser på steder med tett og nitrogenholdig 
jord, gjerne i veigrøfter eller ute ved kysten. Den trives på 
strender med noe jord og stein, og danner tepper som kan 
bli relativt dominerende i lav høyde.

GÅSEMURE (Potentilla anserina)

Egenskaper og bruk

Gåsemure er primært kjent for sin astringerende  
virkning, og har endel likhetstrekk med tepperot.  
Begge brukes ved diaré og blødninger. Virkningen av  
gåsemure er imidlertid mye svakere enn av tepperot.  
Gåsemure virker slimløsende og katarrdempende.

Urten har hovedsakelig vært anvendt i form av te, tinktur, 
salve eller kompress. Gurgling av gåsemurete kan være 
effektivt ved plager i munn og svelg, som f.eks. betennelser, 
tannpine, løse tenner eller sår hals. Ved krampelignende 
mage- og tarmsmerter kan man drikke mange kopper  
daglig. Gåsemurete kan hjelpe ved diaré, men vær  
oppmerksom på at den samtidig er urindrivende. 
Salver eller kompresser kan lindre blødende hemoroider.

Gåsemure brukes i kosmetikk på solbrent hud og kviser.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Kuldekrem
Håndkrem
Babykrem
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Egenskaper og bruk

Selv om blader, bark og blomster har vært en  
del brukt i tradisjonell urtemedisin, er det de store, 
glinsende brune nøttene til hestekastanje som er av størst 
interesse. Fra dem utvinnes et ekstrakt som er et godt 
hjelpemiddel for å styrke veggene i blodårene slik at  
blodgjennomstrømningen fra venene i leggene tilbake til 
hjertet bedres. Tørkede frø av hestekastanje inneholder 
3–6 % av en blanding av triterpensaponiner som med et 
fellesnavn kalles aescin (noen ganger forkortet til escin). 
Det er aescin som regnes som hovedvirkestoffet bak 
ekstraktens evne til å styrke venene og kapillærårene.

Egenskaper: bitter, astringerende (sammentrekkende) på 
blodårer og slimhinner, blodstillende, sårhelende, styrker 
blodåreveggene, øker elastisiteten og reduserer gjennom- 
trengeligheten i kapillærårenes vegger, stimulerer blod-
sirkulasjonen, demper ødemer (opphovninger som skyldes 
opphopning av væske), betennelseshemmende, feber-
senkende, smertestillende, slimløsende, urindrivende og 
antioksidant. 

Urten kan brukes ved følgende helseplager: sykelig 
utvidede blodkar som danner åreknuter og hemoroider, 
skjøre kapillærårer, indre blødninger, ødemer (væske-
ansamlinger), forstørret prostatakjertel, kretsløpsforstyrrelser, 
årebetennelser, leggsår og eksem på leggene som skyldes 
for dårlig blodomløp, forstuinger, strekkskader, venøse sår, 
frostknuter, gikt, revmatisme, nevralgier, hoste, kikhoste, 
bronkitt, feber, malaria, diaré, dysenteri, munnsår og 
tannkjøttbetennelse. 

Beskrivelse

Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) er et tre i heste-
kastanjeslekten, som inngår i såpebærfamilien. Tidligere ble 
det regnet til en egen familie, hestekastanjefamilien. 
Til tross for navnet er treet ikke i slekt med kastanje.

Hestekastanje er et stort tre (25–30 meter høyt) som kan bli 
200–400 år gammelt, med vakker blomstring som er høyt 
verdsatt som prydtre i hager, parker og alléer. 
Navnet hestekastanje har det av at frøene er blitt brukt til 
dyrefôr i uår. Bladene er store, de er sammensatt av 5–7 
småblad. Om våren er knoppene på treet klebrige. 

Hestekastanjen blomstrer i juni, med blomster som er store 
og hvite med flekker av gult og rødt. Hestekastanje har en 
frukt som er rund med pigger på, her inne ligger det som 
blir til kastanjenøtten. Nøttene på hestekastanjen er giftige 
for mennesker, de kan utløse brekninger og lammelse. Treet 
hører naturlig til i fjellområder på Balkan, men har spredd 
seg i Norge, i lavlandet opp til Nordland, fra hager og 
parkanlegg. Deler av treet brukes i naturmedisin.

HESTEKASTANJE (Aesculus hippocastanum)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Body lotion

www.veogvel.no


s. 27

Tilbake til toppen
www . v e o g v e l . n o

Beskrivelse

Hvitpil er en stor busk eller lite tre i pilefamilien som blir 
3–12 meter høy. Grenene er spissvinklede og hengende. 
Kvistene er silkelodne. Bladene er fintaggede, smale og 
spisse. Prydtre som finnes i mange varieteter. Innført art  
som finnes forvillet enkelte steder i Sør-Norge.

Hvitpil inneholder stoffet salisylsyre, som er forløperen for 
legemiddelet aspirin. Det tyske firmaet Bayer introduserte i 
1899 acetylsalisylsyre, som er et syntetisk stoff som ligner 
det man finner i barken hos piletrær. Stoffet fikk navnet 
aspirin. 

HVITPIL (Salix alba)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Kvisedråper
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring
Vortedråper
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kuldekrem
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Badesalt muskelavslappende

Egenskaper og bruk

Fordelen med hvitpil kontra aspirin er at urten  
ikke virker blodfortynnende (som kan gi økt  
blødningstendens) og irriterende på magesekken,  
noe som er vanlige bivirkninger ved acetylsalisylsyre.  
Fordelen med aspirin er en mer sikret virkning.  
Pilebarkens smertestillende stoffer vil dog befinne seg  
i kroppen i lengre tid enn om man bruker aspirin.

Hvitpil kan alene eller i kombinasjon med andre urter  
lindre betennelser og hevelser, og gi større bevegelighet 
i smertefulle, stive ledd. Hvitpil er derfor et godt middel 
ved leddgikt og revmatiske plager. Urten kan brukes ved 
hodepine, feber, forkjølelser, infeksjoner, akutte og kroniske 
revmatiske plager og betennelsessmerter. 

Barken fra hvitpil har et høyt innhold av garvestoffer, som 
gjør urten velegnet som gurglevann ved halsbrann, sår hals, 
mageproblemer og matforgiftning. Hvitpil kan også hjelpe 
ved problemer i klimakteriet, som nattsvetting og hetetokter. 
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Beskrivelse

Islandslav er en lavart innen slekten kruslav (Cetraria)  
som blir opptil 10 cm høy. Den er grenet med buskformet,  
opprettstående eller delvis liggende thallus, som er ganske 
løst festet til underlaget. Thallus er noe glinsende, svakt  
renneformete og har små flekker (pseudocypheller) på  
undersiden, samt korte, svarte hår i kanten. Fargen er  
grågrønn, gråbrun eller mørk brun, som regel mer rødt  
ved basis. Vokser på marken, især i glisne furu- og 
bjørkeskoger, og er vanlig i hele landet. 

Islandslav inneholder store mengder lavstivelse og jod,  
og var høyt verdsatt som næringsmiddel i eldre tider.  
Den ble ofte blandet i brødet, derav navn som brødlav, 
brødmose og matmose. I en islandsk lovbok fra 1200-tallet 
ble islandslav satt i klasse med bær og man fikk ikke samle 
den fra annen manns eiendom uten tillatelse. I år med  
misvekst har befolkningen på Island overlevd ved å spise 
store mengder islandslav. I Osen i Østerdalen kalles den  
“grisemose”. Der ble da raket sammen og lagt i baller  
om høsten for å bli kjørt hjem når det var sledeføre på  
senvinteren.
 

ISLANDSLAV (Cetraria lslandica)

Egenskaper og bruk

Islandslav har vært mye brukt som medisin mot  
en rekke plager og sykdommer. Blant annet fra norsk, 
samisk og tysk tradisjon har avkok av islandslav vært brukt 
mot hodepine, hoste, forkjølelse, luftveisplager og mage- og 
fordøyelsesproblemer. Laven ble også anbefalt mot astma, 
katarr, tæring (tuberkulose), ved nyre- og blæreproblemer 
og lungesykdommer. 

Utvortes ble laven lagt med omslag for å fremme heling  
av saktegroende sår og struma (inneholder mye jod).

Islandslav brukes i dag til fremstilling av drogen lichenin, 
og ekstrakter av islandslav blir ofte tilsatt hoste- og  
forkjølelsesmedisiner, slik som drops og instante urteteer. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Øyegelé 
Øyekrem
Ansiktsserum
Rosekrem
Etterbarberingskrem
Leppepomade
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Nærende ringblomstolje
Aromatisk avslappende olje
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kuldekrem
Negleolje
Badesalt avslappende
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Jasmin (Hvit jasmin) er en buskvekst i oljetrefamilien 
(Oleaceae) med rundt 450 arter, de fleste i tropiske og 
subtropiske strøk. Flesteparten av artene klatrer på andre 
planter eller på strukturer. Blomstene er oftest hvite (hos 
noen arter er de gule) og har en sterk, men behagelig duft. 
Noen arter kan også dyrkes i Norge i hager i kyststrøk fra 
Oslofjorden til Mørekysten eller brukes som stueplanter. 
Ofte forveksles navnet jasmin med skjærsmin.

Olje av jasmin er kjent som ”Oljenes Konge” med en tung, 
søt duft de fleste elsker. Duften av jasmin beskrives som 
beroligende og lindrende. Brukes i parfyme og i aroma-
terapien.

Jasmin er Pakistans nasjonalblomst.

JASMIN (Jasminum officinale)

Egenskaper og bruk

I Kina brukes både blomster og rot av jasmin, 
men mest anvendt er imidlertid den eteriske oljen.

Eterisk olje av jasmin anses som et afrodisiakum som er 
nyttig for alle typer seksuelle problemer, for eksempel 
impotens hos menn og frigiditet hos kvinner. Oljen kan virke 
lindrende ved menstruasjonskramper og livmorplager. Den 
regnes som en utmerket olje å bruke under fødsler, da den 
har smertestillende egenskaper og kan bidra til å stimulere 
muskelsammentrekninger. I tillegg kan jasminoljens avslap-
pende og antidepressive virkning også hjelpe til å lindre 
eventuelle depresjoner etter forløsningen.

Jasminolje har en positiv virkning på nervesystemet, og er 
utmerket å bruke ved depresjon og stress. Når alt virker 
svart og håpløst kan den være svært oppløftende.
 
Videre kan jasminolje være til hjelp ved muskelkramper 
og forstuvinger. Den har en beroligende, varmende og 
betennelsesdempende virkning på vonde ledd. 
Jasminolje kan også være til hjelp ved hoste og andre 
åndedrettsproblemer. Da blandes den i massasjeoljer og 
smøres på brystkassen. I tillegg er den vitaliserende på 
tørr, rynkete eller aldrende hud.

Jasminolje kan føre til irritasjon hos enkelte hvis de brukes 
for ofte eller i høye konsentrasjoner, så bruk med forsiktig-
het, fortrinnsvis i lave konsentrasjoner. Jasminolje er ikke 
giftig, den irriterer ikke huden, men en allergisk reaksjon 
er påvist hos enkelte personer. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Nærende ringblomstolje
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Beskrivelse

Kamani er et eviggrønt tre fra en planteslekt (Calophyllum) 
i perikumfamilien som blir 8–20 meter høyt og som har en 
bred krone med uregelmessige greiner. Bladene er elliptiske 
og glinsende, 10–20 cm lange og 6–9 cm brede. Trærne 
blomstrer hele året, og de hvite, duftende blomstene danner 
klaser på 4–15 stykker og er 2–4 cm. De runde, grønne 
steinfruktene sitter i klaser. Når fruktene modnes blir frukt-
skallet først gult, deretter brunrødt og rynket. Frukter dannes 
normalt to ganger i året. 

Det finnes 110 arter. Det tropiske treet vokser primært 
langs kystene og tolerer dårlige jordforhold, som i sand- og 
leirholdig jord. Den er opprinnelig fra Øst-Afrika, sør-India 
til Malesia, Polynesia og Australia. I dag er det mye dyrket 
i alle tropiske regioner av verden, inkludert flere Stillehavs-
øyer der den ofte blir sett på som hellig.

Treet er verdsatt for sin skjønnhet og velduft, og den rød-
aktige, harde og sterke veden blir ansett som et verdifullt 
materiale til møbel- og båtproduksjon. Den tykke, mørke-
grønne oljen som presses fra nøttene kalles tamanu olje, og 
er tradisjonelt blitt anvendt både i medisin og kosmetikk. 
Oljen kan også brukes som ferniss på trearbeider. 

KAMANI ”Tamanu” (Calophyllum inophyllum)

Egenskaper og bruk

Tamanu olje har helt spesielle egenskaper når 
det gjelder å stimulere dannelsen av ny hud, og 
fremskynde sårheling. Denne prosessen kalles 
”cicatrisasjon”.  Dette, sammen med de antibiotiske 
egenskapene, gjør denne oljen fantastisk til behandling 
av nær sagt alle slags hudproblemer, som sår (inkl. alvor-
lige kutt og brannsår) og hud som er solbrent, sprukken, 
irrritert, tørr og til hud med eksem og psoriasis. Den kan 
også anvendes på babyer med bleieutslett. 

Foruten de sårhelende egenskapene, virker oljen beroligen-
de på nervøs hud og har gode antibiotiske egenskaper. 
De betennelseshemmende og smertestillende egenskapene 
gjør oljen ideel som massasjeolje ved neuralgia, hoftesmer-
ter, revmatisme og helvetesild. Oljen er bakteriehemmende 
og irriter ikke slimhinnene, dermed kan den brukes til å 
behandle betennelser i skjeden, infiserte skader, såre bryst-
vorter og sprekker i endetarmsåpningen. 

På sydhavsøyene hvor denne oljen opprinnelig kommer 
fra brukes den generelt som en hudpleie- og skjønnhetsolje 
for bevaring av en sunn og frisk hud. Tamanu olje kan fint 
blandes med andre oljer, som kokosnøttolje eller andre tro-
piske oljer, da tamanu oljen er ganske dyr og tyktflytende. 
Oljen absorberes lett og fullstendig av huden og etterlater 
huden myk og elastisk, har en mild og behagelig duft og er 
ideell å bruke i lotions, kremer, salver og andre kosmetiske 
produkter. Oljen kan også blandes med eteriske oljer for å 
få en aromaterapieffekt.

Tamanu olje er fullstendig trygg å bruke.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Rosekrem
Ansiktsserum
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Beskrivelse

Kamfertre er en art eviggrønne løvtrær innenfor kanel-
tre-slekten som blir 15–30 meter høyt. Bladene er bredt 
lansettformede, tykke, voksaktig og mørkegrønne. Når  
bladene knuses lukter de kamfer. Om våren danner treet  
en mengde små, gulhvite blomster, mens bærene kan minne 
om solbær eller blåbær. Substansen kamfer (en aromatisk 
kjemisk forbindelse) utvinnes av treet ved at stykker av treet 
hugges opp, røykes i en lukket røykbeholder, og tørkes via 
utluftning hvorpå det hvite, krystallinske pulveret skrapes av 
treet. 

Kamfertreet vokser opprinnelig i Taiwan, Japan, sørøstlige 
Kina og Indokina. Den har også spredt seg i det sørøstre 
Australia. Kamfertre anvendes i produksjon av skrin og 
møbler, som medisinsk middel, i parfyme og sukkertøy, som 
krydder og som naturlig insektmiddel. Hele kamfertreet er 
sterkt aromatisk.

I våre dager kan kamfer imidlertid også fremstilles 
syntetisk. 

KAMFERTRE (Cinnamomum camphora)

Egenskaper og bruk

Kamfer har en viss lokalirriterende virkning og 
en lett stimulerende virkning på nervesystemet. I store 
doser kan det utløse kramper. Kamfer ble tidligere brukt i 
medisinen som stimulerende middel (kamferdråper), for å 
øke blodtilførselen lokalt (kamferolje, kamfersalve) og som 
slimløsende middel (kamfermikstur). Kamfersalve og kam-
ferolje har fortsatt en viss anvendelse ved behandling av 
muskel- og leddsmerter, muskelstivhet (myoser o.l.). 

Fra gammelt av er kamferkrystaller blitt brukt til røkelse, 
parfyme, balsamering og i møllkuler. Størst anvendelse har 
kamfer når det brukes utvortes som et lokalirriterende og 
smertestillende liniment til lindring av revmatiske smerter, 
nervesmerter og ryggsmerter. Kamfer finnes i hudprodukt-er 
som brukes for å kjøle ned og lindre muskelsmerter, reduse-
re smerter fra betente ledd og frostknuter. Kamfer kan lindre 
akutt eller kronisk hoste og andre irritasjoner i de øvre luft-
veiene. Det betraktes som et ganske trygt og effektivt middel 
for å redusere hoste. Kan smøres på bryst og hals.

Man bør ikke smøre på kamferholdige preparater mer enn 
tre til fire ganger om dagen. Overforbruk kan gi hudirrita-
sjoner og medføre risiko for at kamfer absorberes av krop-
pen. Selv om kamferolje kan brukes utvortes ved forskjellige 
plager, blir innvortes anvendelse nå frarådd, da kamfer i 
utgangspunktet er temmelig giftig. Kamfer kan virke som 
antidot for andre medisiner, og homøopater er spesielt 
opptatt av at kamfer (og mentol) ikke må anvendes sammen 
med homøopatiske preparater. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Havets Under
Hurtig lindring
Fotkrem
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Badesalt muskelavslappende

www.veogvel.no


s. 32

Tilbake til toppen
www . v e o g v e l . n o

Beskrivelse

Kamilleblomst er en ettårig urt i kurvplantefamilien som blir 
15–30 cm høy, med findelte blad, gule skivekroner og hvite 
randkroner. Den har en glatt, opprett stengel med blad som 
er 2–3 dobbelt finnete, og med smale, broddspisse fliker. 
På tysk (ekte) kamille er blomsterfestet kjegleformet og  
innhult. 

Romersk kamille  
(Anthemis nobile/Chamaemelum nobile) 
dyrkes for det meste i England og noen få steder ellers i 
Europa, samt i USA. Kamille olje av denne typen inneholder 
lite Chamazulene og er som regel lys gul eller lys blå.
 
Tysk kamille  
(Chamomilla recutita/Matricaria recutita)  
er den typen som botanikerene refererer til som ekte  
kamille. Tysk kamille vokser vilt for det meste i Tyskland, 
som navnet antyder. Oljen er vanligvis fra Ungarn, likevel 
har den beholdt navnet Tysk kamille. Kamilleolje av denne 
typen inneholder mye Chamazulene, noe som gjør oljen 
blå.

Kamille oljene er kjente for sine beroligende egenskaper 
som gjør at de er mye anvendt ved nervøsitet og stress. 
Alle typer kamille brukes mot søvnløshet, men Romersk 
kamille er den mest effektive.

KAMILLE (tysk/romersk) 
Chamomilla recutita/Anthemis nobilis

Egenskaper og bruk

Tysk kamille er betennelsesdempende, og  
kan hjelpe i behandlingen av allergier, dermatit, eksem, 
betente ledd, verkende muskler, utslett og strekkmerker. 
Blir også brukt til kamillete, og er et utmerket naturlig 
antihistamin for å redusere ubeg ved høysnue, astma 
og bistikk. 

Romersk kamille er også betennelsesdempende, men 
i tillegg bedøvende, seditativ og krampeløsende. Urten er 
svært mild og kan trygt brukes på barn. Kan hjelpe ved 
behandlingen av diaré, forstoppelse, luftplager, kolikk, 
muskelsmerter, reumatisme, feber, PMS, sjokk, irritasjon, 
stress, søvnløshet og nervøs spenning. Oljen inneholder det 
betennelseshemmende stoffet azulen, som sammen med de 
antiseptiske egenskapene gjør at den kan lindre en rekke 
hudproblemer som overfølsom og tørr hud, kviser, eksem, 
kløe, allergier, bleieutslett, brannsår og små sår. 
 
Oljen brukes i aromaterapien, i sjampoer og kosmetikk. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsvann 
Øyegelé
Øyekrem
Havets Under
Barbersåpe
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Kvisedråper
Hekla vulkansk kroppsskrubb
Body Lotion
Nærende ringblomstolje
Kuldekrem
Negleolje
Håndkrem
Fotkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetens Under
Baby hår & kropp
Baby massasjeolje
Baby krem
Badesalt lindrende & nærende
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Beskrivelse

Karve (eller kummin) er en toårig urt i skjermplantefamilien  
som blir 15–50 cm høy, med grov, tappformet rot, findelte  
blad og hvite eller rødlige blomster. Frukten er 0,4 cm  
lang og 0,2 cm bred og inneholder den tyntflytende  
karveoljen, som er meget aromatisk. Frukt av viltvoksende 
planter inneholder mer olje enn de som er dyrket.  
Karve er utbredt i Nord-Asia og store deler av Europa,  
i Norge på tørre engbakker nær dyrket mark gjennom hele 
landet, opp til 1250 m.o.h. i Hordaland. 

Skal ikke forveksles med spisskummin. Krydderfrøene ligner 
utseendemessig, og kan lett forveksles, men kjenner man 
duft og smak, er det vanskelig å ta feil av karven.  
Karve = kummin og spisskummen = spisskarve = cumin  
(her skjer ofte forvekslingen).

KARVE (Carum carvi)   

Egenskaper og bruk

Karven er en av få norske planter som kan brukes  
både som krydder, mat og medisin. Frøene benyttes  
som krydder i forskjellige matretter (ost, brød, kjøttretter,  
blodmat), til medisin og som smaksstoff i brennevin, mens 
de unge bladene og roten kan brukes som en næringsrik  
og velsmakende grønnsak lik spinat (karvekål). 

Karvefrø har lignende medisinsk virkning som frø av anis 
og fennikel. I folkemedisinen er karve bl.a. brukt som  
middel mot mageonder, særlig mot for mye luft i magen.  
Karve stimulerer produksjonen av galle og andre  
fordøyelsesvæsker. Dessuten skal frøene være både  
urindrivende, slimløsende og styrkende. Frøene kan  
tygges (gir en behagelig ånde) eller drikkes av et uttrekk  
før måltider for å stimulere appetitten. 

Eterisk olje fra karve brukes ofte i hoste- eller bronkitt- 
preparater, og som styrkemiddel i bad, spesielt til barn. 
Karven skal også ha en viss antiseptisk virkning og har 
derfor vært brukt som gurglevann mot infeksjoner i munn  
og svelg. For å lindre revmatiske og andre muskelsmerter 
samt øke blodsirkulasjonen, kan man prøve å massere  
med en basisolje tilsatt litt eterisk olje fra karve.

Karvete skal kunne redusere plagene med halsbrann, kolikk,  
kramper i livmor, mage og tarm. Gjennom morsmelken vil 
den også kunne lindre kolikk om babyen ikke vil drikke  
karvete. Dessuten vil karve kunne øke melkeproduksjonen  
hos ammende mødre. Karveplanten, både frøene og de 
grønne delene, er helt trygge å bruke. Men den rene 
eteriske oljen som destilleres ut fra frøene må ikke brukes 
innvortes.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Vikingsalve
Hurtig lindring
Aromatisk avslappende olje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Håndkrem
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Badesalt avslappende
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Kajenne er de små, rødgule fruktene av den sør- 
amerikanske Capsicum frutescens og andre Capsicum arter. 
Kayennepepper er et veldig sterkt krydderpulver med 
brennende smak, brukes bl.a. i worcestersaus og i mat-
rettene bacalao og paella. Det kalles også guineapepper, 
og er en variant av chilipepper. Den sterke smaken får ta 
ansvaret for at krydderet på mange språk omtales som om 
det var en peppervariant. I virkeligheten hører den botanisk 
til en helt annen artsfamilie.

Pulveret kan fremstilles av frukten av en rekke beslektede 
planter av søtvierfamilien, som for eksempel Capsicum 
baccatum og Capsicum frutescens. Noen varianter som går 
under navnet guineapepper lages av planter i ingefær-
familien. Smaksstyrke er gitt i Scovillegrader.

Ordet kayenne stammer fra ordet kyinha i indianerspråket 
tupi (det nordlige Søramerika i områdene rundt Amazonas).

KAYENNEPEPPER (Capsicum frutescens)

Egenskaper og bruk

Kayenne som legeplante regnes for en 
meget varmende og stimulerende urt, som gjør 
den til et verdifullt legemiddel ved dårlig blodomløp. 
Blodtilførselen økes til hender, føtter og sentrale organer 
i kroppen. Egner seg derfor godt til ”kalde” revmatiske 
lidelser. Når den påføres lokalt på huden virker kayenne 
mildt bedøvende ved at den utvider de perifere blodårene 
og øker blodstrømmen til huden. Kayenne brukes derfor i 
kremer, salver og liniment som skal virke smertestillende ved 
gikt, revmatisme, muskelsmerter, leddsmerter, nervesmerter 
og lumbago. I tillegg til å øke strømmen av næringsstoffer 
til de aktuelle områdene, bidrar kayenne også til å fjerne 
avfallsstoffer fra kroppen. 

Innvortes kan stoffet capsaicin i kayenne blokkere over-
føringen av smerteimpulsene til hjernen, redusere mengden 
kolesterol i blodet og fortynne slim i luftveiene slik at det blir 
lettere å hoste opp. I tillegg kan noen av næringsstoffene 
i kayenne virke som antioksidanter og bidra til å beskytte 
både hjertekar- og lungesystemet. 

Kayenne er bakteriedrepende, urindrivende, svettedrivende 
og styrker kroppens immunforsvar. I mage og tarmområdet 
har den mange gode egenskaper, som å forebygge infek-
sjoner, lindre kolikk, styrke appetitten og fordøyelsen ved å 
stimulere til økt utskillelse av spytt og fordøyelsesvæsker.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt harpiks

Hurtig lindring
Body Lotion
Fotkrem
Lindrende muskelolje
Muskelkrem
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Beskrivelse

Kjerringrokk, eller åkersnelle, er en flerårig vandrende 
planteart i snellefamilien (stråliknende, leddede planter som 
er eneste gjenværende slekt av Sphenopsida, som i karbon-
tiden dominerte jorden med arter som var opp til 30 meter 
høye). Planten har en 5–20 cm høy ugrenet vårstengel med 
aks, med 8 eller flere grove skjellblader rundt stilken i hver 
krans og den mangler klorofyll. Sommerstengelen er 10–40 
cm høy og gressgrønn. Planten har sporeformering. 

Åkersnelle er en av de 8 snelleartene som vokser vilt i 
Norge. Forekommer på dyrket mark, jernbaneområder, 
strender osv. Liker best fuktig, sur sandjord, men vokser 
også på godt drenert jord. Opptrer som ugress i eng, beite 
og alle slags åkerkulturer. Vanskelig å bekjempe både 
mekanisk og med kjemiske midler.
 
Mye brukt i folkemedisinen og i helsekostprodukter under 
navnet kjerringrokk. Navnene snelle og kjerringrokk sikter 
til likheten mellom de sporebærende skuddene som kommer 
om våren og gammeldagse spinneredskaper.

KJERRINGROKK (Equisetum arvense)

Egenskaper og bruk

Åkersnelle er en rik kilde til kisel (silisium) og 
andre mineraler, noe som gjør den verdifull både 
som et nærende styrkemiddel og en helbredende urt. 
Av den tørkede sommerstengelen får man kiselsyre, 
saponin, flavonoider og garvestoffer. Inntak av kisel i 
kroppen kan øke produksjonen av hvite blodlegemer, noe 
som bedrer kroppens immunforsvar. Kiselsyren fremskynder 
koaguleringsprosessen, bidrar til hurtigere reparasjon av 
ødelagt bindevev og øker elastisiteten og motstandskraften 
i hud og bindevev. Planten brukes også til behandling av 
brystsykdommer som emfysem, kronisk oppsvulmede bein 
og forskjellige andre sykdommer.

Kjerringrokkte er brukt i folkemedisinen over hele landet, 
og er ansett for å være særlig virksom mot nyresyke og  
urinveissykdommer, men har også vært brukt mot mange 
andre lidelser: som blodstillende middel, mot gikt, ledd-
betennelse, ved hudlidelser, blødninger og sår, ved tarm-
katarr og tarminfeksjoner, dårlig fordøyelse, allergi, øyen-
sykdommer, helvetesild, slapphet og fedme.

Kjerringrokk er også et middel for å styrke hår og negler 
ved at den hjelper til med å fjerne overflødige fettstoffer fra 
huden og håret, og er antatt å gjøre håret sterkere, 
tykkere, mer spenstig og hindre håravfall. Kjerringrokk  
brukes derfor ofte i skjønnhetsprodukter for hud, hår og 
negler. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Antioksidant krem
Negleolje
Hurtig lindring
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Beskrivelse

Kornblomst er en ettårig art i kurvplantefamilien som blir 
20–60 cm høy, med linjeformede, grågrønne blad og 
asurblå blomster. I hager dyrkes av og til hvite og rosa 
kultivarer som sommerblomster.

Tidligere var kornblom et vanlig ugress i kornåkrer, også i 
Norge, men med våre dagers ugressbekjempelse er urten  
nå sjelden å finne viltvoksende. Vanlig dyrket over hele 
landet som prydplante i forskjellige fargevarieteter. 
Kornblom var opprinnelig viltvoksende rundt Middelhavet, 
men har gjennom århundrene spredt seg til mange andre 
strøk av verden. 

KORNBLOM (Centaurea cyanus) 

Egenskaper og bruk

I følge en gresk legende skal slektsnavnet 
Centaurea blitt gitt planten fordi den leget en skade 
i foten på Kheiron (som var en kentaur, altså halvt 
menneske og halvt hest). Artsnavnet cyanus betyr blå. 

Innvortes egenskaper av blomsterekstrakten er 
astringerende (sammentrekkende), betennelsesdempende 
og styrkende, samt svakt urindrivende. 

Utvortes tilsettes ofte i badeprodukter, hårsjampoer og 
rensemelk. Brukes i kompresser for behandling av 
hudplager som munnsår og skrubbsår, samt for å lindre 
ved revmatiske plager og øyelidelser. Det blå fargestoffet 
brukes i farmasøytisk industri for å gi farge til enkelte 
medisiner og kosmetiske preparater. Fargen ga opphav til 
at man brukte blomsten for å behandle øyelidelser, da man 
trodde at blomsten hadde gunstig innvirkning på synet. 
Særlig hos blåøyde personer. Om den er virksom eller ikke 
er det delte meninger om i dag.

Tørkede blomster beholder fargen svært godt. De friske blå 
blomsterkronene kan spises og gir et vakkert innslag av 
blått i f.eks. en salatbolle. Kornblom tilfører også vakker, 
blå farge til potpurier og teblandinger.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Rensemelk
Ansiktsvann
Ansiktsmaske rosmarin
Eksfolierende ansiktsgelé
Etterbarberingskrem
Ansiktslotion Herre
Kvisedråper
Aromatisk avslappende olje
Badesalt avslappende
Badesalt lindrende & nærende
Baby hår & kropp
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Beskrivelse

Kornvalmue er en ettårig art i valmuefamilien som blir 
30–80 cm høy med tynn, opprett og forgrenet stengel 
med stive hår og store hengende, røde 4–10 cm brede 
blomster. Kornvalmue stammer opprinnelig fra middel-
havsområdet, men er nå kulturspredd over hele verden. 
I Norge var den i eldre tid et vanlig ugress i kornåkre, 
nå finnes den av og til på avfallsplasser og ved møller.

Som dyrket kan kornvalmue ha varierende blomsterfarge 
(hvit, rosa eller rød), og former med doble blomster er 
vanlige. Blomstringen foregår fra juni til august. De friske 
blomstene har en spesiell opiumlignende duft, mens de 
tørkede mister all duft. Frukten er en 1–2 cm lang, oval og 
hårløs kapsel. De grønne, hårete delene av planten skiller 
ut en hvit melkesaft når de skades. Planten er svakt giftig.

KORNVALMUE (Papaver rhoeas)

Egenskaper og bruk

Kornvalmue er en eldgammel kulturplante som 
i oldtiden ble verdsatt i både Egypt og Hellas. Valmuefrø 
ble spist som mat, og gjennom tidene har ekstrakter av 
planten vært brukt til å lindre smerter. Urten virker mildere, 
og den er ikke avhengighetsskapende, som den nære  
slektningen opiumsvalmuen (Papaver somniferum). 

Frøene av kornvalmue er spiselige og samles fra modne 
frøkapsler. De tørkes og brukes hele, oppmalte eller i 
uttrekk. Det kan også presses ut av dem en matlagningsolje.

Kornvalmue har en beroligende, avslappende, svakt 
bedøvende, hostestillende, smertelindrende, mykgjørende, 
astringerende (sammentrekkende) og mildt slimløsende 
virkning. Innvortes brukes kronbladene mest i uttrekk (urtete) 
og hostesaft. Ved nervøsitet, angst, søvnløshet, hjertearytmi, 
irritasjonshoste, heshet, astma, bronkitt, betente mandler 
og andre mindre betennelser i de øvre luftveier, rastløshet 
og fordøyelsesproblemer. En særlig anbefalt urt til barn og 
eldre. 

Valmueplanter er i følge Urtelisten fra Statens legemiddel-
verk klassifisert som ’Legemiddel’, mens valmuefrø er 
klassifisert som ’Ikke legemiddel’ og kan omsettes fritt. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Aromatisk avslappende olje
Badesalt avslappende

www.veogvel.no


s. 38

Tilbake til toppen
www . v e o g v e l . n o

Beskrivelse

Kryddernelliktre er et 9–15 meter høyt eviggrønt tre i 
myrtefamilien, som opprinnelig stammer fra Indonesia. 
Det hører hjemme på Molukkene, men dyrkes nå i India, 
Øst-Afrika og Mellom- og Sør-Amerika. De umodne, tørkede 
blomsterknoppene, kryddernellikene, blir tørket og brukt 
som krydder. De består av en lang fruktknute og fire røde 
begerblad og plukkes av trærne før kronen med de hvite 
kronbladene åpner seg. 

Kryddernellikene inneholder 15–20 % nellikolje og brukes 
bl.a. i nøkkelost og ellers i medisinen, som tilsetning til 
likører og ved fremstilling av parfymer. Har en intens, varm 
aroma, med et preg av kamfer og pepper. Smaken er 
fruktig, men også brennende skarp og bitter. 

Allerede for over 2000 år siden var kryddernelliker kjent i 
Kina. Dyrkingen var først monopolisert og foregikk bare på 
Ambon i Molukkene, men omkring 1800 ble planten over-
ført til Mauritius og Zanzibar. Krydderet er kjent under flere 
navn, som kryddnellik, kryddernellik, nellikspiker, nelliktre 
eller rett og slett nellik. Skal ikke forveksles med plante-
familien nellik.

KRYDDERNELLIK (Eugenia carophyllata)

Egenskaper og bruk

Kryddernellik regnes som et av de mest 
stimulerende av alle krydderslagene, og kan hjelpe 
ved kvalme, feber, forkjølelse, opphopning av slim, dårlig 
fordøyelse, hikke, revmatisme, leddbetennelse, muskel-
smerter, muskelstrekk, dårlig blodomløp og svak lever-
funksjon. De stimulerende egenskapene kan hjelpe til å 
stimulere hukommelsen og konsentrasjonen, og gjør den 
også til et afrodisiakum. Krydderet er også et kraftig 
antiseptikum som kan brukes mot infeksjoner i fordøyelses-
systemet, åndedrettet og urinveiene, enten infeksjonen 
skyldes bakterier, virus eller sopp. Den har desinfiserende 
egenskaper som gjør den nyttig til behandling av f.eks. 
ringorm og fotsopp, eller for å brukes på kutt og sår.

Den varmende, eteriske nellikoljen brukes i aromaterapien. 
Nellikolje må fortynnes ganske mye for å unngå hudirrita-
sjon. Den virker på psyken og gjør at man kjenner en 
varme bre seg i sjelen. Aromaen hjelper en å føle seg glad, 
avslappet og trygg. Oljen har en oppløftende virkning på 
tretthet og nedstemthet, samtidig som den virker spennings-
løsende både på nerver og muskler. Nellikolje regnes som 
en bra olje for kjærlighetslivet.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Kvisedråper
Kjærlighetens Under
Vortedråper
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Beskrivelse

Berglyng er en planteslekt i lyngfamilien, med 200 arter i 
fjelltrakter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Australia. 
Eviggrønne småbusker med klokkeblomster. Frukten er et 
“falskt” bær, en kapsel omgitt av et oppsvulmet, saftig 
beger. Som prydplanter dyrkes den hvitblomstrede, 
krypende krypberglyng (Gaultheria procumbens) og 
den rødblomstrede klaseberglyng (Gaultheria shallon). 
Begge artene er lite hardføre og dyrkes i Norge bare på 
Vestlandet. Det farmakologiske produktet vintergrønnolje 
utvinnes av berglyngarter.

KRYPBERGLYNG (Gaultheria procumbens)

Egenskaper og bruk

Krypberglyng har vært brukt mot ryggsmerter, gikt, 
revmatisme, feber, hodepine, sår hals, cellulitter og 
mange andre lidelser. Plantens egenskaper gjør den 
sterkt betennelsesdempende, antiseptisk, lindrende for 
fordøyelsessystemet, urindrivende, melkedrivende og 
menstruasjonsfremmende. Planten inneholder garvestoffer 
som virker astringerende, og slimstoffer som virker 
beskyttende og oppmyknende på slimhinnene. 

I våre dager brukes krypberglyng først og fremst på 
grunn av innholdet av en eterisk olje rik på metylsalicylat 
(et kjemisk stoff som er utgangspunktet for det som kalles 
aspirin). Den inneholder også minst tre organiske syrer 
som virker smertestillende. Dette forklarer urtens bruk til 
å redusere smerter, betennelser og revmatiske plager. 
Den eteriske oljen kan gi lindring til oppsvulmede, ømme 
eller betente muskler og ledd. Brukes også ved kroniske 
muskelog skjelettplager, og ved behandling av nevrologiske 
sykdommer som isjias og trigeminussmerter. 

Den eteriske oljen fra krypberglyng kan være giftig for 
lever og nyrer ved lengre tids bruk. Må derfor kun brukes 
utvortes. Oljen brukes lite i aromaterapi.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Hurtig lindring
Fotkrem
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kjærlighetens Under
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Kvann er en flerårig art i skjermplantefamilien som blir 
50–150 cm høy, med grov rot og stengel og to–tredobbelt  
finnete blad med oppblåste bladslirer. Store skjermer med  
25–40 stråler, oftest uten storsvøp. Hele planten har en 
sterk og stram lukt. Planten har to underarter: fjellkvann og 
strandkvann. Hos fjellkvann (Angelica archangelicassp. 
archangelica) er småsvøpet like langt som blomsterskaftet, 
og frukten 7–8 mm lang med skarpe ribber. Vokser ved 
bekker og på fuktig grunn i fjellier gjennom hele landet. 

Angelikarot, roten av kvann (Angelica archangelica) har en 
karakteristisk aromatisk lukt og smak og inneholder bl.a. en 
flyktig olje. Tidligere brukt som legemiddel.

Kvann nevnes i de norske kongesagaene. Et sagn 
forteller at det var en engel som viste menneskene kvannen, 
og forklarte hvordan den skulle brukes. Derfor fikk den 
navnet Angelica (= engel), og slektsnavnet ble forsterket 
med artsnavnet archangelica (= erkeengel). Kvann brukes 
også som krydder i likør.

KVANN (Angelica archangelica)

Egenskaper og bruk

Kvann har fra gammel tid av vært brukt som nytte- 
og medisinplante, og dessuten som fruktbarhetssymbol. 
Gjennom den europeiske middelalderen var kvannerot et 
slags universalmiddel, og etter hvert som svartedauden 
spredte seg gjennom landene, hadde legene med seg 
kvann både for å helbrede pasienten og beskytte seg selv. 
Den ble dyrket i kvanngarder ved tunet, en skikk som har 
holdt seg til nyere tid på Voss og andre steder på 
Vestlandet. 

Roten (angelikarot) ble bl.a. brukt som tobakkssurrogat. 
Stengel og bladskaft ble spist rå (spesielt er den helt unge 
stengelen en delikatesse før den begynner å strekke seg). 
De unge fruktene og småbladene på planten inneholder 
en betydelig mengde vitamin C og planten kan ha hatt en 
viktig funksjon for å forebygge skjørbuk i befolkninger uten 
tilgang på matvarer rike på vitamin C (f.eks. samene, og 
inuitene på Grønland). Ellers har den i folkemedisinen vært 
brukt mot forstoppelse, hemoroider, som nerveberoligende 
middel og som svette- og urindrivende middel.

Kvann er et varmende, rensende, slimløsende, 
krampeløsende og styrkende middel som har betydning 
ved en lang rekke sykdommer. Alle deler av planten kan 
hjelpe mot fordøyelsesbesvær, luft i magen og kolikk. 
Kvann virker bakteriedrepende i mage- og tarmkanalen, 
samtidig som den øker magesekkens produksjon av 
saltsyre. Tilsammen bidrar dette til å ta knekken på de 
bakteriene som forårsaker de forskjellige magesykdomme-
ne. Kvann kan være nyttig ved dårlig blodomløp, bronkitt, 
astma, forkjølelser.  

Utvortes brukes kvann i hudpleiemidler og badepreparater, 
hvor den virker mot utmattelse og revmatiske smerter. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt av roten

Body Lotion
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Kystbjørnekjeks er en flerårig art i skjermplantefamilien 
som blir 0,5–2 meter høy. Den har finnete blad og store 
blomster i en opp til 20 cm bred skjerm. Hele planten lukter 
vondt. Kystbjørnekjeks vokser langs veikanter og på enger, 
for det meste langs kysten (fra Telemark til Sogn og 
Fjordane og mer sjelden opp til Nordland). 

Det vitenskapelige slektsnavnet Heracleum kommer visstnok 
fra det greske Herakleia, som betyr ”til ære for Herkules” 
(noe som viser til størrelsen på en del av artene i denne 
planteslekten). 

KYSTBJØRNEKJEKS (Heracleum sphondylium)

Egenskaper og bruk

Kystbjørnekjeks er en aromatisk urt som virker 
beroligende, svakt slimløsende, blodtrykksenkende og som 
har en styrkende effekt på fordøyelsen. Urten var i eldre 
tider anbefalt mot hodepine, dårlig hukommelse, melankoli, 
opphisselse, epilepsi, fordøyelsesbesvær og ellers som et 
blodtrykksenkende middel. Indianere i Nord-Amerika brukte 
urten ved forkjølelse, hoste, influensa, hodepine, sår hals, 
krampe, revmatiske smerter, hevelser, blåmerker og 
byller. 

Planten har vært en del brukt til mat og drikke, særlig i 
østeuropeiske land. Blad og frukter kan kokes og gjæres 
for å lage et øl som kalles Parst eller Bartsch. Bladstilker 
kan bindes sammen i bunter og soltørkes til de blir gule og 
skiller ut et sukkerlignende stoff. Disse stilkene spises som 
en delikatesse i Russland og Sibir. Unge skudd kan ellers 
spises rå, eller kokes som asparges. 

Planten er lite anvendt i våre dager, da den inneholder 
furanokumariner som kan forårsake utslett når man har 
kontakt med plantesaften samtidig som man utsettes for 
sollys (urten er fotosensibiliserende). I dag brukes den 
mest mot halskatarr og bronkitt, og som et fordøyelses-
fremmende middel. 

Roten og bladene av kystbjørnekjeks sies å virke 
afrodisierende, og dette er grunnen til at urten brukes i 
”kjærlighetsprodukter” fra Purity Herbs.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Beskrivelse

Lakrisplante (lakrisrot) er en busk i erteblomst-familien 
som kan bli ca. 2 meter høy. Den har finnete blad og blå-
blomstrete klaser i bladhjørnene. Lakris utvinnes av røttene 
og de fingertykke jordstenglene. Søtsmaken skriver seg 
fra stoffet glycyrrhizin, som er ca. 150 ganger søtere enn 
vanlig sukker. Planten hører hjemme i middelhavslandene, 
Øst-Europa og Vest-Asia, og var kjent som medisinplante 
av grekerne og romerne.

LAKRISROT (Glycyrrhiza glabra)

Egenskaper og bruk

Lakrisrot er en av de mest brukte medisinplantene 
både i vestlig og østlig urtemedisin. 

Et av hovedvirkestoffene i urten er glycyrrhizin. Dette stoffet 
har en lindrende effekt på betennelser og leddgikt, som 
minner om hydrokortison. Det stimulerer produksjonen av 
hormoner i binyrene og minsker nedbrytingen av steroider
i leveren og nyrene.

Brukt innvortes er lakrisrot et godt middel mot lidelser i 
mage- og tarmsystemet som irritasjoner, kramper, betennel-
ser, sår på tolvfingertarmen, magesår, magesyreoverskudd, 
halsbrann, dårlig fordøyelse og forstoppelse. Den kan 
dessuten øke galleutskillelsen og senke kolesterolnivået. 
I tillegg er den et fint middel ved astma, bronkitt, hoste, 
artritt, allergiske plager, virusinfeksjoner og for å styrke 
immunforsvaret. 

Lakrisrot inneholder både glycyrrhizin og glycyrrhetin-
syre, som er stoffer med betennelseshemmende og anti-
allergisk virkning. Dette kan forklare urtens virkning ved 
feber, allergisk nesekatarr, konjunktivitt og astmabronkitt. 
Utvortes er lakrisrot blitt brukt mot eksem, herpes og 
helvetesild.

Lakrisekstrakt og pulver av lakrisrot brukes mye i godteri 
og til smaksetting av tobakk, snus, øl, sjokolade, leske-
drikker og farmasøytiske produkter (særlig laksativer). 
Lakrisrot er en ingrediens i mange hostemiksturer, 
sammen med anis (Pimpinella anisum) eller salmiakk.  

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Lindrende leddolje
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Beskrivelse

Lavendel er en slekt i leppeblomstfamilien, med lave busker 
og smale, hvitfiltede blad og små, blåfiolette blomster i 
lange aks. De fleste av de 28 artene stammer fra området 
rundt Middelhavet. Flere av de, særlig Lavendula vera, blir 
dyrket for sin vellukt og inneholder eterisk lavendelolje.  
Lavendel er en viktig honningplante. Det finnes ingen vilt-
voksende norske arter, men Lavendula angustifolia dyrkes 
av og til som prydplante.

Navnet lavendel stammer fra det latinske ordet ”lavare”, 
som betyr ”å vaske”, og viser til at urten ble brukt i old-
tidens bad. I våre dager brukes lavendel først og fremst  
i form av eterisk olje. Lavendelolje blir utvunnet ved  
destillasjon med vanndamp av blomsterstandene, og den  
inneholder ca. 30 % velluktende estere, hovedsakelig  
linalylacetat. Blir i farmasien og i parfymeindustrien brukt 
bl.a. på grunn av sin behagelige duft. Lavendelolje regnes 
ikke for giftig, og er en av svært få oljer som kan brukes 
ufortynnet på huden. Det tryggeste er likevel å fortynne 
lavendeloljen i en baseolje. 

LAVENDEL (Lavendula angustifolia/Lavendula vera)

Egenskaper og bruk

Lavendel har en beroligende, balanserende 
og krampeløsende effekt og er kjent som en av de 
mest anvendelige av de eteriske oljene. Psykisk virker  
lavendelolje både oppkvikkende og beroligende.  
Ved hudproblemer er lavendel mykgjørende, avkjølende,  
beroligende, antiseptisk, betennelseshemmende,  
cellefornyende og talgbalanserende. Oljen er effektiv på  
brannsår og strekkmerker ved å stimulerer til ny cellevekst 
og bidra til redusert arrdannelse, og vil kunne lindre ved 
plager som kviser, eksem, flass, hårtap, bleieutslett,  
solbrenthet, insektbitt, byller, cellulitt og forkjølelsessår. 
Lavendelolje virker lindrende ved forkjølelse, influensa, 
bihulebetennelse, halsinfeksjoner, muskelverk, isjias,  
leddbetennelser og revmatiske plager. Uttrekk av lavendel 
kan også brukes til å lindre blåmerker og forstuinger.  
Den eteriske oljen i lavendel er kraftig antiseptisk og kan 
hemme mange sykdomsfremkallende bakterier og stanse 
veksten av mange slags sopper.

Tørket lavendel blir ofte sydd inn i en lerretspose, “krydder-
pose”, for å spre den behagelige duften der man ønkser.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt eller essensiell olje

Rensemelk 
Ansiktsvann
Eksfolierende ansiktsgelé
Ansiktsserum
Øyegelé
Øyekrem
Rosekrem
24-timers krem
Leppepomade
Etterbarberingskrem
Ansiktslotion Herre
Vikingsalve
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring
Body Lotion
Hekla vulkansk kroppsskrubb
Nærende ringblomstolje

Aromatisk avslappende olje
Lindrende muskelolje 
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kuldekrem 
Håndkrem
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Badesalt avslappende
Badesalt muskelavslappende
Badesalt lindrende & nærende
Baby hår & kropp
Baby massasjeolje
Baby krem
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Beskrivelse

Lime er en liten og rund, grønn sitrusfrukt med gulgrønt 
fruktkjøtt, nært beslektet med sitron. Mildere enn sitron, og 
finnes i både sure (vanligst) og søte varianter. Lime inne-
holder ca. 30 mg vitamin C, 89 % vann og 190 kJ tilført 
energi per 100 g spiselig vare. Revet skall, fruktkjøttet og 
saften (limejuice) brukes i blant annet matlaging, leske-
drikker, iskrem og desserter. 

Lime dyrkes særlig i Amerika (Mexico, Florida) og Nord-
Afrika (Egypt), produksjonens utbredelse begrenses ved at 
frukten ikke tåler frost. Limequat er en krysning mellom lime 
og kumquat med spiselig skall og lyst gult fruktkjøtt, og som 
tåler frost bedre enn lime. Kaffirlime har knudrete og ujevnt 
skall og fruktkjøtt med kraftig smak. 

LIME (Citrus aurantifolia)

Egenskaper og bruk

Den eteriske oljen fås enten ved kaldpressing 
av umodne fruktskall eller ved dampdestillasjon av 
hele, modne frukter. Ved den siste metoden fremstiller 
man olje som et biprodukt ved produksjon av limejuice. 
Den kaldpressede oljen er blekt gul eller olivengrønn og 
har en søt, frisk sitrusduft.

Limeoljen virker desinfiserende, virushemmende, 
febernedsettende, smertestillende, beroligende og 
nervestyrkende, i tillegg til at den er en antioksidant og 
styrker immunforsvaret. Siden lime er virushemmende, kan 
den være fin å bruke i en aromalampe når tiden for å bli 
smittet av forkjølelse og influensa er størst. Limeolje kan 
hjelpe mot feber, hoste, forkjølelse og sår hals. Den kan 
også virke lindrende på tett bryst, bihulebetennelse og 
katarrer. Oljen stimulerer blodomløpet, og kan være til 
hjelp ved revmatiske smerter, leddbetennelse og åreknuter. 
I tillegg stimulerer lime fordøyelsen ved å fremme 
utskillelsen av fordøyelsessafter, og oljen er fin ved 
fordøyelsesbesvær, halsbrann, kvalme og mye tarmgass. 

Brukt i hudpleieprodukter virker limeoljen astringerende 
(sammentrekkende), styrkende og forfriskende, særlig for 
de med fet hud. 

Lime virker stimulerende på psyken, og kan hjelpe når man 
føler seg apatisk, engstelig og deprimert. Er man nedstemt, 
trett eller tung i hodet virker den forfriskende og oppkvik-
kende. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsvann
Eksfolierende ansiktsgelé
Rosekrem
24-timers krem
Havets Under
Fotmelk
Lindrende leddolje
Avkjølende muskelmelk
Kjærlighetens Under
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Beskrivelse

Løvetann er en planteslekt i kurvplantefamilien. Plantene  
har lang, grov rot, blad i rosett ved grunnen og enslige, 
gule blomsterkurver i toppen av hule, bladløse stengler. 
Frukten er brun eller rødgul, og forsynt med en langstilket 
fnokk og kan føres langt av sted med vinden. Hele planten 
er fylt av en besk, hvit melkesaft. Løvetannartene vokser 
mest på dyrket mark, i eng og hager, ved veier og på  
avfallsplasser, mange av dem også i utmark, i skogen, og 
helt opp på høyfjellet. Løvetann opptrer som ugress i eng  
og beite, dessuten i hager og parker, spesielt i plener. 

Planten er vanskelig å utrydde, da fruktene spres effektivt 
med vinden, og røttene er seiglivet – selv den minste bit  
av en rot kan gi opphav til en ny plante. På den annen  
side er løvetannplantene både mineral- og proteinrike, og 
husdyrene eter dem gjerne. Av den grunn kan det godt 
være litt løvetann på dyrket mark, særlig i beitet. 

Unge, ennå ikke grønne blad kan brukes som salat, og 
røttene har vært brukt som kaffeerstatning. Blomstene kan 
brukes til vinlegging.

LØVETANN (Taraxacum officinalis)

Egenskaper og bruk

Den medisinske virkningen av løvetann knyttes  
primært til fordøyelsessystemet og urinveisystemet.  
Urten er meget bitter, og stimulerer fordøyelsen ved å 
fremme appetitten og øke utskillelsen av magesyre og  
andre fordøyelsesvæsker. Løvetann frigjør galle fra leveren 
og galleblæren, og er i tillegg avgiftende, urindrivende  
og blodtrykksenkende. Løvetann er kjent som et mildt,  
utrensende styrkemiddel som renser kroppen ved å øke  
utskillelsen av giftstoffer, avfallsstoffer og forurensinger, 
både via leveren og nyrene. 

Løvetann kan hjelpe ved revmatiske sykdommer,  
væskeansamlinger i kroppen, urinsyregikt, leddbetennelse, 
høyt blodtrykk, hepatitt, gulsott, gallestein, og hudlidelser 
som kviser, eksem og psoriasis.

Den urindrivende effekten av løvetannblad er dokumentert 
gjennom flere studier. I tillegg til å fjerne væskeoverskudd 
stimulerer den også saltutskillelsen. For mye salt i kroppen 
binder som kjent væske til vevene. Dermed kan bruk av 
planten føre til vektreduksjon. Med sitt høye innhold av 
kalium, er det ingen fare for kaliummangel når man bruker 
urten som et urindrivende middel. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Vortedråper
Body Lotion
Lindrende leddolje
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Beskrivelse

Malurt er en flerårig urt i kurvplantefamilien, som blir 
0,4–1 meter høy. Den har grenet stengel med mange 
finnete og silkelodne blad. Kronene er små og gule. 
Vokser i veikanter og på kulturmark på Østlandet og i 
Trøndelag, sjelden også i Finnmark. Malurt har en sterk 
aromatisk lukt og smak, og er en gammel medisin- og 
krydderplante som ble brukt mot mange sykdommer, 
særlig mageonder. 

Malurt var en viktig bestanddel i drikken absint, som var 
populær fra 1880-årene og ut på 1900-tallet. Absint virket 
nærmest narkotisk, og påvirket de delene av hjernen som 
knyttes til smerte og angst. På høyden av sin popularitet ble 
absinten framstilt av kritikerne som et farlig avhengighets-
skapende hallusinogen. Rundt 1915 ble absinten bannlyst 
i USA og mange europeiske land. Man mener i dag at 
det ikke finnes bevis for at absint er farligere enn vanlig 
alkohol, men at det var det enorme forbruket som gjorde 
drikken så skummel. På begynnelsen av 1990-tallet dukket 
absinten igjen opp på markedet, i en modifisert utgave. 
Malurt brukes også i vermut (fra Wermut, som er det tyske 
navnet på malurt), og har vært et av de mest brukte midlene 
mot møll.

MALURT (Artimisia absynthum)

Egenskaper og bruk

Den aromatiske malurten har siden oldtidens 
Egypt vært høyt verdsatt på grunn av sine medisinske 
egenskaper, særlig for sin styrkende effekt på leveren og 
fordøyelsessystemet, og som ormemiddel. 

Innvortes er malurt bra for fordøyelsen og opptaket av 
næringsstoffer. Den anbefales ved halsbrann, magekatarr, 
krampeaktige tilstander i magetarmkanalen og ved kronisk 
betennelse i mageslimhinnen. Må ikke brukes ved sår i 
magetarmkanalen. Regelmessig inntak styrker fordøyelsen 
og hjelper kroppen å gjenvinne full vitalitet etter lengre tids 
sykdom. 

Utvortes kan malurt brukes på skrammer, såre muskler, 
insektstikk og smerter, og til vask mot lus, skabb og 
kløende hud. Malurtolje brukes av og til som en 
hudirriterende ingrediens i farmasøytiske preparater og 
som et duftstoff i parfymer, kosmetikk og toalettartikler. 

OBS! 
Malurt kan være allergifremkallende og følsomme person-
er kan få utslett. Inneholder eterisk olje, men denne brukes 
ikke i aromaterapien, verken innvortes eller utvortes. Malurt 
inneholder bl.a. den giftige forbindelsen tujon, som inntatt 
i større mengder eller ved lengre bruk fremkaller forgiftnin-
ger med symptomer som svimmelhet, kramper og epilepsi-
lignende anfall, og kan sløve sentralnervesystemet. Selv om 
tujon kan paralysere rundormer og muligens andre parasit-
ter anser de fleste eksperter at malurt er for farlig å bruke til 
slike formål.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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MANDARIN (Citrus reticulata)

Beskrivelse

Mandarin er et tre som stammer fra Kina og Sørøst-Asia 
som er i slekt med appelsintreet. Fruktene sitter løst i skallet 
og er mindre enn appelsiner, 5–6 cm i diameter, og har 
rødlig fruktkjøtt. Foruten i Kina dyrkes de i India, middel-
havslandene og Florida. Mandariner inneholder ikke så 
mye vitaminer som vanlige appelsiner. 

Mandarinolje utvinnes fra det ytterste skallet på fruktene. 
Oljen er guloransje og har en intens, søt sitrusduft. 

Egenskaper og bruk

I følge tradisjonell kinesisk urtemedisin er 
mandarin en varmende, energigivende, krydret og bitter 
urt som stimulerer fordøyelsen, lungene og milten og har 
god effekt på lever, galleblære og nyrer. 

Innvortes brukes mandarin ved oppkast, bronkitt, hoste 
(våt), ved lever- og galleproblemer, mastitt, lever- og bryst-
smerter, lumbago, dårlig fordøyelse og testikkelbetennelse. 

Utvortes kan mandarinolje brukes ved hudplager som 
skrammer, strekkmerker, kviser og fet hud. Den kan også 
hjelpe ved væskeopphopning i kroppen og overvekt. 

Psykisk kan den eteriske oljen av mandarin kunne spre 
glede og hjelpe oss å komme i kontakt med vårt indre barn. 
For barn som gråter mye, er urolige og vanskelige å tilfreds-
stille, kan det være lurt å prøve mandarin. Mandarin er fin 
ved melankoli, motløshet, depresjon, følelsesmessig tomhet, 
søvnløshet, nervøse spenninger og rastløshet.  

Oljen regnes som lite giftig og ikke-irriterende. Sammen 
med lavendelolje regnes mandarinolje å være en av få 
eteriske oljer som trygt kan brukes på barn og gravide. 
Mandarinolje anbefales ofte brukt i kombinasjon med andre 
sitrusoljer. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsvann
Øyekrem
24-timers krem
Kamillekrem
Nærende ringblomstolje
Aromatisk avslappende olje
Badesalt avslappende
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Beskrivelse

Marikåpe er en slekt i rosefamilien med flerårige planter, 
som har håndlappede eller koblede blad og grønne  
blomster i kvaster. Planten har ingen krone, men firetallig 
beger og ytterbeger. Fjellmarikåpe har 5–7 koblede,  
silkelodne blad, og er vanlig i fjellet i hele Norge. 

Navnet Alchemilla skriver seg fra alkymistene i  
middelalderen. Når de skulle lage gull av uedelt metall, 
samlet de vanndråper på marikåpeblad til å ha i  
smeltedigelen.

MARIKÅPE (Alchemilla vulgaris)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsserum
24-timers krem
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Nærende ringblomstolje
Avkjølende muskelmelk
Kuldekrem
Badesalt muskelavslappende
Baby massasjeolje

Egenskaper og bruk

Marikåpe regnes som en ”kvinne-urt” og i  
England fikk marikåpe tilnavnet ”En kvinnes beste venn”. 
Urtens innholdsstoffer, særlig garvestoffene og  
bitterstoffene, har en balanserende og regulerende  
effekt på hele den kvinnelige organismen. 

Innvortes er marikåpe livmorstimulerende, livmorsammen-
trekkende og menstruasjonsregulerende. I tillegg fremmer  
urten melkedannelsen og kan bidra til å reduserer mens-
truasjonssmerter. Urtens astringerende (sammentrekkende) 
virkningen er dessuten nyttig ved behandling av tarmlidelser 
som diaré og blodig avføring. Ved magesyke er det svært 
gunstig å drikke te av marikåpe.

Brukt utvortes i form av et skyllemiddel kan marikåpe virke 
lindrende ved ulike underlivsplager hos kvinner, som for 
eksempel utflod og skjedebetennelser. Det høye innholdet 
av garvestoffer gjør marikåpe til en god sårheler, både 
for menn og kvinner. På hudskader kan man dynke en 
kompress med marikåpesaft som legges direkte på såret. 
Marikåpe egner seg også veldig bra som ingrediens i 
hudkremer for tørr og grov hud, kviser, utslett, eksem, kutt, 
skrubbsår og insektbitt, og i munn- og gurglevann ved  
blødende tannkjøtt, munnsår og sår hals.  
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Beskrivelse

Mjødurt er en slekt i rosefamilien med 0,5–1,5 meter høye 
flerårige planter. Urtene har mellombrutte, finnete blad og  
store akselblad, grunnbladene har som regel en litt større 
endefinne. Blomstene er små (hvite eller gulhvite) med sterk  
lukt, og sitter sammen i en kvastformet topp. 

Mjødurt vokser i hele landet, helt opp på snaufjellet, og 
kan opptre som ugress i naturlig beite, særlig på fuktig og 
moldrik jord. Planten har stor frøproduksjon og kan også 
spre seg med fingertykke jordstengler som ligger like under 
jordoverflaten. Mjødurt kan derfor danne store sammen-
hengende bestander som dekker marka helt. Planten er  
ikke giftig, men bortsett fra de unge bladene vrakes den  
av dyrene. I nordlig tempererte områder finnes ti arter,  
i Norge to arter: mjødurt og knollmjødurt. 

Mjødurten er en nytteplante som har blitt brukt i frem-
stillingen av aspirin, og ble også ofte brukt for den 
behagelige duften og noe bakteriehemmende egenskaper 
i forbindelse med rengjøring. Spesielt har mjødurten blitt 
brukt i forbindelse med brygging av øl og mjød.

MJØDURT (Spiraea ulmaria)

Egenskaper og bruk

Mjødurt er en duftende plante.  
I ”gamle dager” strødde man gulvene med  
hakket mjødurt på høytidsdager, fordi den duftet så godt.  
Det var også vanlig å skure trekar med mjødurt for å få 
dem så friske og velluktende som mulig.

Mjødurt spilte en viktig rolle i utviklingen av medisinen 
aspirin. Salisylsyre ble isolert fra blomsterknoppene for 
første gang i 1839. Senere ble stoffet syntetisert, og på 
1900-tallet ble det en viktig medisin. Til forskjell fra urten 
forårsaket salisylsyren mye kvalme og mageproblemer.  
Deretter ble acetylsalisylsyre utviklet i et forsøk på å  
overvinne dette problemet, og gitt navnet aspirin  
(en kombinasjon av a for acetyl og spirin fra Spiraea).  
Acetylsalisylsyre selges i enorme mengder over hele  
verden som et smertestillende middel.

Invortes virker planten febersenkende, blodfortynnende, 
svette- og urindrivende, bakteriedrepende, smertelindrende, 
antiseptisk, betennelseshemmende ved leddsmerter og 
revmatiske plager. I tillegg kan mjødurt redusere overskudd 
av magesyre, og beskytte og gjenskape slimhinnene  
i de øvre delene av fordøyelsessystemet. Mjødurt anvendes 
ved influensa, ødem, blære- og nyrelidelser, diaré, urinveis-
infeksjoner, magetarminfeksjoner, gikt og revmatisme.  
Te av mjødurt blomster kan lindre hodepine. Tørkede blader 
og blomster er velduftende og kan brukes i potpurrier.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsserum
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring
Nærende ringblomstolje
Aromatisk avslappende olje
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Muskelkrem
Kuldekrem
Fotmelk
Forbadsalt
Fotkrem
Badesalt avslappende
Baby krem
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Beskrivelse

Muskat eller muskatnøtt kommer fra det 10–20 meter 
høye muskattreet, som er en art i muskatnøttslekten, 
med mørkegrønne ovale blader og klaser av små gule, 
konvallignende blomster. Kommer opprinnelig fra 
Bandaøyene i Molukkene, som også kalles også 
Krydderøyene, i Indonesia. 

Muskat er et fint mildt, men sterkt aromatisk krydder 
som skal brukes med tilbakeholdenhet slik at den ikke 
dominer-er. Det er ulik bruk av muskatblomme og 
muskatnøtt. Muskatblommene har en mer aromatisk og 
noe mildere smak enn muskatnøtt, men begge krydderne 
har nesten like medisinske egenskaper. 

Muskat inneholder det hallusinogene stoffet mysterisin, som 
forårsaker en LSD-liknende rus. Ved doser på ca. åtte gram 
er muskat et mildt til medium halusinogen, som gir visuelle 
hallusinasjoner og mild eufori på linje med den man får av 
marihuana. Doser på 15 gram eller mer er farlige, og kan 
fremkalle anfall, kvalme, dehydrering og generell smerte i 
kroppen. Muskat er ekstremt giftig ved intravenøst inntak, 
og ble tidligere brukt som abortmiddel. Men det er ingen 
problemer med de små dosene man bruker under matlaging.

MUSKAT (Myristica fragrans)

Egenskaper og bruk

Av fruktene på muskattreet utvinnes både 
eteriske oljer og en harpiks. Fra tørkede muskatnøtter 
utvinnes en eterisk olje ved hjelp av vanndampdestillasjon 
som er klar eller svakt gul, med en søt, varm krydret duft. 
Av muskatblommen utvinnes også en olje som er klar eller 
lyst gul, med en lignende duft som nøtteoljen. Fra muskat-
blommen får man også en harpiks. Dette er en oransjebrun 
seig væske med en frisk, kryddervarm og balsamlignende 
duft. 

Primært har muskat vært brukt som medisin mot fordøyelses-
plager, inklusive kvalme, oppkast, diaré og matforgiftning, 
og ansees som et bra legemiddel mot eksem og gikt. De 
eteriske oljene fra muskat brukes ofte som smakstilsetning i 
legemidler, og har en bedøvende og stimulerende virkning 
på mage og tarm. Oljen øker appetitten, reduserer kvalme, 
oppkast og diaré og kan lindre fordøyelseslidelser som 
magetarmkatarr. Anses som et elskovsmiddel.

Utvortes blir muskatolje brukt mot tannpine, dårlig ånde og 
revmatiske smerter og ellers i såper, lotions, rensemidler, 
kosmetikk, parfymer og hudpleiemidler. Den eterisk oljen 
virker lokalirriterende og stimulerer dermed blodtilførselen til 
det berørte hudområdet. Harpiks fra muskatblomme brukes i 
eau de cologne og parfymer (særlig for menn). 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Kvisedråper
Hurtig lindring
Vortedråper
Fotbadsalt
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Muskelkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
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Beskrivelse

Myrra er en sekret/saft svettet ut av barken av balsamtrær 
(Commiphora-arter) og tørket i luft. Myrra danner gulbrune 
eller rødbrune korn eller klumper som inneholder gummi, 
harpiks og eterisk olje. Saften høstes enten i form av en na-
turlig utsondring, eller etter at det er gjort et innsnitt i barken. 
Ble tidligere brukt i medisinen. Ifølge Bibelen var myrra en 
av de tre gavene som De hellige tre konger gav Jesus da han 
ble født. Treet vokser i Arabia og Afrika. Lukten av myrra er 
aromatisk, smaken er noe tørr, bitter og rivende.

Myrra ble brukt mot et stort antall sykdommer. Den ble 
tidligere brukt alene og i blanding med andre legemidler 
både til invortes og utvortes bruk, i blanding med 
”kvikkemelk” til øyensalve, til munnvann, mot dårlig lukt i 
armhulene, til tygging ved dårlig ånde, til snusing mot snue 
osv. En myrratinktur ble brukt for å få fortgang i fødselen, 
for å fremkalle menstruasjon og mot lammelser ved slag-
tilfeller. Myrra ble også brukt som tannpulver og tanntinktur. 
Selv om undersøkelser av myrraens virkninger mangler, ble 
den brukt som hostestillende middel og stimulerende middel.

MYRRA (Commiphora myrrha)

Egenskaper og bruk

Myrra inntas normalt som pulver eller tinktur 
da det ikke er oppløselig i vann. Benyttes oftest utvortes 
eller som gurglemiddel. Myrra brukes i parfymer, røkelse 
og ved balsamering, og er et av de eldste kjente legemidle-
ne som ble flittig brukt av de gamle egypterne. Myrratinktur 
er et utmerket legemiddel ved mange plager. I India anses 
myrra å kunne styrke intelligensen og er kjent som et elsk-
ovsmiddel og et blodrensende middel. Urten brukes mot 
lidelser i munn, hals og fordøyelse, samt ved uregelmessig 
menstruasjon og menstruasjonssmerter. 

Myrra har astringerende (sammentrekkende), antiseptiske 
og sårhelende egenskaper som gjør den nyttig ved behand-
ling av sprukken hud, svake/sprukne negler, småsår, kviser, 
byller, insektstikk, betennelser og sopprelaterte plager i 
huden, infeksjoner både i de øvre og nedre luftveiene og 
ved streptokokk-, stafylokokk- og virusinfeksjoner. Brukes 
ved for eksempel sår hals, bihulebetennelse, bronkitt, 
katarrer, byller, influensa, forkjølelse og herpes. Kan ha 
noe effekt ved plager i fordøyelsessystemet, dårlig appetitt, 
diaré eller kolikk.

Psykisk anvendes myrra (som røkelse og parfyme) for å gi 
ro i sinnet og berolige nervesystemet, og regnes å være 
åndelig stimulerende. Myrra kan roe ned ved f.eks frykt-
tilstander, gi trygghet og stabilitet, og brukes der det 
mentale er urolig (overdreven tankevirksomhet, bekymring 
og mentale forstyrrelser). Det sies at myrra forener det 
fysiske med det åndelige, at den er en brobygger mellom 
jord og himmel. Styrker dermed forbindelsen mellom det 
såkalte ”rotchakraet” og ”kronechakraet”.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Øyegelé
Øyekrem
Ansiktsserum
Rosekrem
Antioksidant krem
Havets Under
Leppepomade
Mirakelkrem
Haikrem
Body Lotion
Nærende ringblomstolje
Negleolje
Kuldekrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetens Under
Badesalt lindrende & nærende
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Egenskaper og bruk

Den eteriske oljen virker urindrivende, 
febersenkende, astringerende, avgiftende, antiseptisk, 
desinfiserende, bakteriehemmende, sopphemmende, 
virushemmende, insektfordrivende, fordøyelsesfremmende, 
magestyrkende, brekningshemmende, oppløftende og 
antidepressiv. Den har ellers både en styrkende og beroli-
gende virkning på nervesystemet, i tillegg til at den har ry 
for å fremme sensualitet og virke som et afrodisiakum. 

Bladene av patchouli brukes i Østen innvortes som te 
ved forkjølelse, hodepine, feber, kvalme, forstoppelse, 
tarmgass, oppkast, magesmerter og diaré. 

Den eteriske oljen virker utvortes pleiende og legende 
ved flere hudproblemer som sprukken hud, åpne porer, 
ødemer, cellulitt, sår (også væskende sår), brennkopper, 
kviser, utslett, eksem, psoriasis, soppinfeksjoner på huden 
som fotsopp og neglesopp (gjerne sammen med myrra og 
tetreolje), akner, flass, impetigo (fellesbetegnelse for en 
rekke hudsykdommer som er fremkalt av stafylokokker og 
streptokokker), virussykdommer, luftbårne infeksjoner, 
insekt- og slangebitt. Den kan bidra til at hudcellene 
fornyer seg, og kan brukes for å bedre arr og strekk-
merker. Oljen er velegnet til behandling av aldrende hud, 
og den kan bidra til å redusere rynker. Den kan videre 
hjelpe mot fett hår, fet hud og fotsvette. Som hudpleieolje 
går patchouli spesielt godt sammen med rose.

Innen aromaterapi brukes patchouliolje ellers ved nervøs 
utmattelse, apati, depresjoner, stressrelaterte plager, lav 
libido, impotens og frigiditet.

Beskrivelse

Indisk patchouli er en flerårig, eviggrønn buskaktig urt i  
slekten Pogostemon av leppeblomstfamilien, som blir  
opptil en meter høy. Planten har håret, firkantet stengel  
og blad som sitter parvis oppover stengelen. Bladene er 
fløyelsaktig hårete, ovale eller trekantede, og blir opptil  
12 cm lange. Hårene inneholder mikroskopiske sekker  
med eterisk olje, og ved å gni på bladet får man en svært 
sterk lukt på fingrene. Fra plantens blader utvinnes den 
eteriske oljen patchouliolje. Innholdsstoffer i oljen er 
patchoulen, patchoulol, azulen, guajen og eugenol. 
Sent om høsten blomstrer den med fiolette uanselige 
blomster. Den tåler ikke frost og er utpreget hurtigvoksende.

Patchouliplanten er svært aromatisk, med en tung, 
gjennomtrengende og kraftig duft. Den har i århundrer blitt 
benyttet i parfymer, og den dyrkes både i Øst- og Vestindia. 
Navnet patchouli kommer av det tamilske patchai (grønt), 
ellai (blad).

Patchouliolje og røkelse opplevde et voldsomt oppsving i 
popularitet på 1960- og 70-tallet, for det meste blant 
tilhengere av fri kjærlighet og hippienes livsstil fordi den  
skjuler lukten av marihuana. Assosieres ofte med en 
alternativ livsstil. Hare krishna bevegelsen kan ha vært 
ansvarlig for dette oppsvinget ettersom guden Krishna sies 
å bebo patchouli. Den kan i tillegg benyttes som hårbalsam 
for dreadlocks. Planten og oljen hevdes blant tradisjonelle 
urtekyndige å ha en rekke helsefremmende virkninger og 
dens duft antas å virke avslappende.

PATCHOULI (Pogostemon cablin)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Kjærlighetsolje Eksotisk
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Beskrivelse

Peppermynte er en aromatisk plante i leppeblomstfamilien. 
Planten gir peppermynteolje, som bl.a. inneholder mentol. 
Peppermynteolje brukes i medisinen og i parfymer, mens 
friske eller tørkede blad brukes til krydder.

Hovedvirkestoffet i peppermynte er den eteriske oljen. 
Analyser har vist at oljen inneholder mer enn 40 ulike for-
bindelser (de fleste terpenoider), med mentol, menthon og 
metylacetat som de viktigste stoffene. 

Egenskaper og bruk

Peppermynteolje brukes hovedsaklig som 
smakstilsetning i munnpleieprodukter som tannkrem o.l., 
i nytelsesmidler som tyggegummi, drops og sjokolade, 
samt til salver og kremer mot muskel- og skjelettplager.

Ved innvortes bruk er peppermynte fin til tarmkolikk, 
irritabel tykktarm, gassdannelser i tarmene, kolikksmerter, 
gallestein, forkjølelse og muskel- og skjelettplager. 
Peppermyntete kan være nyttig ved forkjølelse, da urten har 
virushemmende egenskaper, virker svettedrivende og er 
hoste- og slimløsende. 

Ved utvortes bruk har peppermynteolje/mentol en lett 
smertestillende og kløedempende virkning. Brukes ofte i 
linimenter mot senebetennelser og andre betennelses-
tilstander i muskel- eller skjelettsystemet, revmatisme, 
artritt, fibromyalgi, og for å lindre kløe og smerter. 

Peppermynteolje kan brukes til inhalasjon, i bad eller til 
innsmøring, men bør da være fortynnet i en baseolje. 
På luftveiene har oljen en antiseptisk og krampeløsende 
virkning, og kan virke effektivt mot slimdannelser, bihule-
betennelse, bronkitt, astma, influensa, hoste, og forkjølelse. 
Den eteriske peppermynteoljen  har en forfriskende duft, 
og virker styrkende både fysisk og psykisk.  

PEPPERMYNTE (Mentha piperita)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt eller essensiell olje

Leppepomade
Haikrem 
Hurtig lindring
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Prikkperikum, «johannesurt», er en flerårig urt i perikum-
familien som blir 20–80 cm høy. Den har rund stengel, små 
eggrunde og svakt perforerte blad og gule blomster med 
fem kronblad. Stilken er grå nederst og grønn øverst, og 
tidvis betydelig greinet. De sterkt gule perikumblomstene 
inneholder pigmentet hypericin, som farger huden sterkt  
rød når man gnir dem mellom fingrene. Prikkperikum  
vokser vilt på berg og tørr bakke flere steder i Norge. 

Ekstrakt av planten har i folkemedisinen vært brukt som 
brennevinskrydder, te og som perikumolje. Når blomstene 
blir lagt i brennevin blir brennevinet farget krafting rødt, 
noe som i tidligere tider har ført til en tro på at planten har 
magisk kraft. På grunn av denne rødfargen har planten 
også fått navn etter døperen Johannes – man mente rød- 
fargen var Johannes’ blod. Gjennom tidene har planten  
blitt brukt som universalmedisin mot en lang rekke plager.

Egenskaper og bruk

I våre dager påstås prikkperikum å ha en 
effekt mot tungsinn (lette depresjoner), og dette har etter 
hvert blitt gjenstand også for seriøs forskning. Til forskjell 
fra konvensjonelle legemidler som anvendes til behandling 
av depresjoner og angst, fører ikke perikum til svimmelhet 
eller manglende konsentrasjonsevne, slik at midlet også 
kan inntas av mennesker som kjører bil. Perikum er dessu-
ten ikke vanedannende, noe som også er en stor fordel. 
Det finnes seks naturlegemidler basert på prikkperikum 
tillatt solgt gjennom apotek i Norge.

Prikkperikum har vært kjent for flere, gode egenskaper,  
og kan hjelpe ved fordøyelsesbesvær, kolikk, sårheling 
ved f.eks. brannsår og liggesår, minske arrdannelse, 
betennelser, irritasjoner, eksem, allergi, angst, kronisk 
søvnløshet, premenstruelt syndrom (PMS) og en masse  
andre lidelser. Det er nå også kjent at prikkperikum  
fungerer som et naturlig antibiotikum (bakterie- og  
virusdreper). Planten stimulerer også immunforsvaret  
slik at det bedre kan bekjempe infeksjoner.

Bruk av planten er kjent for å virke fotosensibiliserende, 
noe som kan føre til utslett i forbindelse med soling. 
Dessuten er det påvist at prikkperikum hemmer effekten 
av visse legemidler, deriblant proteasehemmere og beta-
blokkere, og det foreligger mistanke om at en rekke andre 
legemidler også får svekket effekt ved samtidig bruk av 
preparater av denne planten. Johannesurt-preparater bør 
derfor ikke brukes sammen med andre legemidler.

Bivirkninger ved bruk av prikkperikum er ytterst sjeldne. 

PRIKKPERIKUM (Hypericum perforatum)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Lindrende leddolje
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Beskrivelse

Ringblomst er en planteslekt i kurvplantefamilien med 20–
30 arter, de fleste i middelhavslandene. Mange ulike frukt-
former i en og samme kurv (heterokarpi). Vanlig ringblomst 
(Calendula officinalis) er en viktig hageplante som dyrkes i 
en mengde sorter med bl.a. stor fargevaria-sjon. Ringblomst 
er opprinnelig viltvoksende i Sør-Europa, men dyrkes nå i 
tempererte strøk over hele verden. Det er en svært hardfør 
og villig sommerblomst som i Norge kan dyrkes over store 
deler av landet. 

Det er blomstene som brukes medisinsk, og disse inneholder 
bl.a. eteriske oljer, harpiks, flavonoider, triterpener, steroler 
og bitre glykosider. Ekstrakten er brukt i folke-medisinen mot 
nyresyke, vattersott og som svettedrivende middel. Urten 
inneholder karotener og saponiner (naturlig rensende).

Egenskaper og bruk

Ringblomst er en velkjent urt med utstrakt bruk 
rundt om i verden; som medisin, fargestoff i matvarer 
og i kosmetikk. Tidligere ble blomstene sett på som et 
kjærlighetssymbol. Dukket ringblomster opp i en drøm 
kunne man regne med at noe fint ville skje. Og bare ved 
å se på de vakre oransje blomstene fikk man et godt 
humør, mente man. I tillegg har urten antibakteriell virkning 
som gjør at den kan beskytte mot og behandle ulike typer 
infeksjoner. Ringblomst har en klart sopphemmende virkning 
og kan brukes både innvortes og utvortes til behandling av 
soppinfeksjoner. 

Ved innvortes bruk er ringblomst fin til å bekjempe 
betennelser og sår i fordøyelseskanalen, magesår, sår 
på tolv-fingertarmen, galleblæreproblemer, fordøyelses-
problemer og  menstruasjonsproblemer.  

Urten er sopp- og bakteridrepende, astringerende 
(sammentrekkende), antiseptisk og legende. Ved utvortes 
bruk har ringblomst god effekt på hudbetennelser, ytre 
blødninger, hudskader, skrammer, forstrekninger, 
saktehelende sår, verkesår, forbrenninger, solbrenthet, 
insektbitt, tørr hud, hemorroider, bleieutslett og mye mer. 
Når ringblomst brukes i kremer og salver stimuleres 
dannelsen av kollagen, som minsker synligheten av rynker. 

RINGBLOMST (Calendula officinalis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsvann
Rensemelk
Eksfolierende ansiktsgelé
Ansiktslotion Herre
Ansiktsmaske rosmarin
Vortedråper
Badesalt lindrende & nærende
Baby hår & kropp
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Beskrivelse

Geranium er en duftende plante som blir omtrent 60 cm 
høy. Den har flikete, spisse blader og rosa, røde eller hvite 
blomster. Planten hører opprinnelig hjemme i Sør-Afrika. 
Det finnes over 700 arter, men det er Pelargonium 
Graveolens som brukes mest i eteriske oljer. 

Eterisk olje av rosengeranium forekommer i flere varianter  
og former, feks. algerisk, afrikansk, fransk, italiensk og 
egyptisk. Den egyptiske varianten regnes for å være den 
beste av rosengeranium typen – den er fargeløs eller 
lysegul og lettflyktig med en søt og relativt tung blomsterduft 
med en anelse av mynte og en roselignende etterduft!  

Eterisk olje fra rosengeranium (Pelargonium graveolens) 
forveksles ofte med rose geranium (Pelargonium roseum). 
Begge kalles for ”rosetype” selv om de dufter svært så ulikt 
og har ulike karakteristika.

Egenskaper og bruk

Eterisk olje av rosengeranium er en av de 
mest brukte oljene i aromaterapien, og regnes for å ha 
antidepressive og sedative egenskaper. Anvendes ved 
blant annet spenninger, stress, panikkangst, hjerteklapp, 
rastløshet og humørsvigninger. En typisk kvinneolje som 
virker balanserende på kvinnelige hormoner. Tradisjonelt 
anvendt ved plager i overgangsalderen som PMS, 
hetetokter og tørr skjede. 

Oljen er bakteriedrepende, rensende, kløestillende, sår-
helende, betennelseshemmende og blodstillende. Egner 
seg derfor på forskjellige hudskader som sår, brannskader, 
hudsprekker og solbrenthet, samt ved tørt eksem, psoriasis, 
akner og fet hud. Oljen er også effektiv mot enkelte sopp- 
og virusplager som fotsopp, helvetesild, ringorm og herpes. 
Den virker dessuten insektsavvisende. 

Oljen er også væskedrivende (virker stimulerende på 
lymfesirkulasjonen) og astringerende (sammentrekkende). 
Brukes mye (særlig sammen med lavendel) ved åreknuter, 
hemoroider, ødemer, blåmerker, cellulitt, tilfeldige væske-
ansamlinger og slapp hud. Den blodsirkulasjonsfremmende 
virkningen bidrar til å lindre nevralgier (nervesmerter), og 
når den brukes sammen med merian og kamille kan den 
hjelpe ved fibromyalgi.

Geraniumolje er en allsidig olje som gir duft til mange 
massasje- og badeoljeblandinger. Kan ha en svært 
stimulerende effekt, også på barn. Blander seg godt med 
oljer som lavendel, rose, patchouli, neroli og bergamot.

ROSENGERANIUM (Pelargonium graveolens)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Lindrende leddolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
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Beskrivelse

Rosentre (eng. rosewood) er et eviggrønt tre som kan bli 
opptil 30 meter høyt. Finnes i Brasil, Colombia, Ecuador, 
Fransk Guiana, Guyana, Peru, Surinam, og Venezuela. 
Treet kalles også for palisander. Det riktige navnet er 
Jakkaranda som vokser i tropiske støk. Alle rosetrær 
tilhører arten Dalbergia.

Navnet rosentre har sitt opphav i at det lukter roser når treet 
felles. Oljen er lys gul og brukes i parfyme og aromaterapi, 
treet brukes til blant annet gulv og møbler. På grunn av 
overutnyttelse er få trær kommersielt tilgjengelig. Treet står 
derfor på listen over tresorter som er fredet.

Egenskaper og bruk

Eterisk olje av rosentre har en varm og treaktig, 
søt blomsterduft, og egner seg bra for blanding 
med sandeltre, bergamot og geranium. Oljen er mildt 
stimulerende, men også beroligende og balanserende. 
Velegnet ved søvnløshet, hodepine, kvalme, nervøse 
spenninger, utbrenthet og lett depresjon.

Rosentreolje har milde og hudgenerende egenskaper, 
og er derfor fin som hudolje (passer alle hudtyper). 
Oljen virker cellefornyende og er fin ved små kutt og sår, 
samt ved akner og aldrende hud. Regnes også som et mildt 
afrodisikum, som egner seg godt i massasjeblandinger for 
intimmassasje. 

Psykisk har oljen har en oppløftende og energigivende 
effekt når man er slapp og utslitt. De beroligende og 
balanserende egenskapene gjør oljen velegnet til 
meditasjon og til å “rense sinnet”.

Rosentreolje kan irritere sensitiv hud og må ikke brukes 
ufortynnet på huden (bør ikke brukes av gravide). 

ROSENTRE (Aniba rosaeodora)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsvann
Rensemelk
Ansiktsserum
Øyegelé
Rosekrem
24-timers krem
Kamillekrem
Body Lotion
Aromatisk avslappende olje
Fotmelk
Kjærlighetens Under
Badesalt avslappende
Badesalt lindrende & nærende
Baby hår & kropp
Baby massasjeolje
Baby krem
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ROSMARIN (Rosmarinus officinalis)

Beskrivelse

Rosmarin er en lyngaktig plante i leppeblomstfamilien 
med smale, nålelignende blad og hvite eller blålige 
blomster i fåblomstret klase. En av de mest karakteristiske 
busker i middelhavslandene, vanlig på tørre steder, særlig 
i garriguevegetasjon og på steppene i Nord-Afrika. 
I oldtiden ble rosmarin flettet inn i laurbær- og myrtekranser. 
Romerne kalte planten ”ros marinus”. Oversatt til norsk 
betyr dette ”havets dugg”, og viser til det dugglignende 
utseendet på de lyseblå blomstene (sett på avstand). 
Brukes i dag i medisinen (herba rosmarini), i kosmetikk, 
parfyme og hudpleieprodukter, og som krydder. Krydderet 
passer til kraftige kjøtt- og fiskeretter. Friske skudd kan 
anvendes i eddik, vin eller olivenolje for å gi rosmarinsmak 
til sauser og marinader. 

En eterisk olje av rosmarin utvinnes ved dampdestillasjon 
av blomstertoppene og bladene. Duften er sterk og litt 
kamferaktig og forfriskende. Selv om rosmarin nå dyrkes 
over hele verden, blir det meste av oljen produsert i 
Marokko, Frankrike og Spania. 

Egenskaper og bruk

Som krydder og te virker rosmarin 
appetittstimulerende, krampeløsende på mage og 
tarm, galledrivende, urin-rivende og er full av nyttige 
antioksidanter. En kompress av sterk rosmarinte kan legges 
på betente sår, og sår som ikke gror.

Eterisk olje av rosmarin virker psykisk både antidepressiv 
og oppkvikkende, øker selvtilliten, stimulerer og balan-
serer. Fysisk har den en mengde egenskaper; styrkende, 
antiseptisk, rensende, svakt smertestillende, krampeløsende 
og luftdrivende. Kan hjelpe ved kroniske lungelidelser, 
forkjølelse, influensa, hoste, forstuvinger, forstrekninger, 
revmatiske lidelser, leddgikt, forstoppelse, kolikk, tarmgass, 
mage- og tarmkatarr, generelle magesmerter, ødem, cellulitt 
og åreknuter.

Urten er antibakteriell, reduserer vond lukt og har en 
varmende og stimulerende effekt på blodsirkulasjonen. 
Brukt i hudpleieprodukter virker rosmarinolje både rensende 
og stimulerende. Kan hjelpe hud som er uren, trett og blek. 
Oljen hjelper også på stive og ømme muskler i muskel- 
kremer og massasjeoljer. Rosmarin har har ry for å gjøre 
grått hår mørkere, og har tradisjonelt vært viktig for 
behandling av forskjellige hår- og hodebunnsproblemer, 
som flass og hårtap, og som et parasittmiddel mot lus og 
skabb. Rosmarin brukes derfor mye i hårprodukter som 
sjampoer og skyllevann, og var en av de opprinnelige 
ingrediensene i eau de cologne.

Bør ikke brukes av gravide eller hvis man har høyt blodtrykk 
(annet enn i kulinariske mengder og i sterke fortynninger). 
Når den er fortynnet regnes ikke oljen for å være giftig, og 
den er heller ikke irriterende eller sensibiliserende.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt eller essensiell olje

Ansiktsvann
Antioksidant krem 
Ansiktsmaske rosmarin
Ansiktslotion Herre
Body Lotion
Aromatisk avslappende olje
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Muskelkrem

Negleolje
Fotbadsalt
Fotkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Badesalt avslappende
Badesalt muskelavslappende
Badesalt lindrende & nærende
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Beskrivelse

Rundbelg er en flerårig urt i erteblomstfamilien som blir 
10–30 cm høy. Hele planten er silkehåret. Grunnbladene 
og de nedre bladene på stengelen er ulikefinnet med 5–7 
småblad. De øvre bladene på stengelen kan ha 9–15  
småblad, som alle er avlange eller elliptiske. Blomstene 
sitter i et tett hode og er gule eller oransjegule, av og til  
kan de også være røde eller hvite.

Vanlig både i lavlandet og til fjells, fortrinnsvis på kalkbunn. 
Man regner med tre underarter i Norge; fjellrundbelg (som 
vokser nordpå og i fjellet), vanlig rundbelg (som vokser i 
lavlandet i Sør-Norge) og fôrrundbelg (som er tilfeldig  
innført med gressfrø).

Inneholder tanniner (garvestoff), saponiner (naturlig  
rensende), mucilage (planteslim) og organisk pigment. 

RUNDBELG (Anthyllis vulneraria)

Egenskaper og bruk

Innholdet av garvestoffer gjør at urten 
astringerende (sammentrekkende) og dermed sårhelende. 
Et avkok av planten er fin som kompress på sår, skrammer, 
utslett og eksem. Urten er antibakteriell og virushemmende.  
Kan brukes som gurglevann til munnvask. 

Innvortes brukes rundbelg ved forstoppelse, oppkast, hoste,  
og som en generelt styrkende te om våren. Urtete av  
rundbelg virker urindrivende, rensende, svakt avførende 
og styrkende på magen.  
 
Utvortes brukes rundbelg på saktegroende sår, verkesår, 
herpessår, mindre brannsår, utslett, eksem, frostknuter  
og infeksjoner. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsvann 
Ansiktsserum
Øyekrem
Øyegelé
Rosekrem
Leppepomade
Etterbarberingskrem
Ansiktslotion Herre
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Aromatisk avslappende olje
Kuldekrem
Fotmelk
Fotbadsalt
Badesdalt avslappende
Badesalt lindrende & nærende
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Beskrivelse

Ryllik er en flerårig slekt i kurvplantefamilien som blir 
30–50 cm høy, har dobbelt finnete blad, flikete småblad  
og små, hvite eller rødlige blomster som blomsterkurver 
ordnet i halvskjerm. Plantene sprer seg både med frø og 
jordstengler. Stengelavsnittene er korte. Den vegetative 
spredningen er derfor ikke stor, men til gjengjeld kommer 
lysskuddene svært tett. Det er ca. 200 arter, mest i Europa 
og Asia. Det finnes to ville arter hos oss; nyseryllik og ryllik. 

Ryllik vokser på tørr jord over store deler av landet, i  
gressmark, på gårdstun, vei- og jernbaneskråninger.  
Planten kan være ugress i gammel eng og beite, og er 
vanskelig å bekjempe uten å fornye gressarealet fullstendig. 
Ryllik er rik på bitterstoffer og sterktluktende, flyktig olje. 

Fra gammel tid ble planten brukt mot nær sagt enhver  
sykdom. Ennå i dag beskrevet i de fleste farmakopéer 
under navn av «Millefolii flos». 

RYLLIK (Achillea millefolium)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsserum
Leppepomade
Antioksidantkrem
Vikingsalve
Hurtig lindring
Nærende ringblomstolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Negleolje
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Badesalt muskelavslappende
Baby hår & kropp

Egenskaper og bruk

Ryllik har vært en av de mest populære  
legeplantene her i landet, med lange tradisjoner som  
”universalmiddel”. Den har vært anvendt som blodstillende 
middel ved indre og ytre blødninger, mot nyrestein,  
urinveisplager, sengevæting, astma, bronkitt, appetittløshet, 
diaré, innvollsorm, skjørbuk, blodmangel, hodepine, gikt, 
tannverk, forkjølelse, fordøyelsesbesvær, menstruasjons-
forstyrrelser og utflod. De sammentrekkende og antiseptiske 
egenskapene egner seg til behandling av kutt, sår,  
hudbetennelser og infeksjoner (f.eks. mage- og tarmkatarr), 
samt til å stanse diaré og blødninger i fordøyelseskanalens 
vegger. Ryllik virker krampeløsende og kan hjelpe ved 
luftplager, kramper, kolikk og dårlig fordøyelse.  
Planten virker også urindrivende, blodtrykksenkende og  
stimulerer blodomløpet (kan lindre åreknuter, hemoroider 
og årebetennelse). Ryllikte kan hjelpe ved forkjølelse,  
influensa, hoste, sår hals, feber og infeksjoner. 

Ryllik inneholder flere kjemisk aktive virkestoffer, som  
Chamazulen (betennelseshemmende og antiallergisk  
virkning) og Sesquiterpenlaktoner (stanse blødninger)  
og flavonoider (krampeløsende virkning). 

Store doser ryllik kan forårsake hudirritasjon og gi  
hodepine og svimmelhet, og enkelte får allergiske  
reaksjoner og må ikke bruke planten som medisin.  
Ryllik inneholder små mengder av det giftige stoffet thujon. 
Bør derfor inntas i begrensede mengder og aldri over 
lengre tid. 
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Beskrivelse

Rødkløver er en flerårig urt i erteblomstfamilien som  
blir 15–50 cm høy, med opprett stengel, spredtsittende  
trekoblede blad og røde blomster i hoder. 

I Norge er rødkløver kjent som kulturvekst fra slutten av 
1700-tallet. I Sør-Europa har den antagelig vært dyrket 
siden 1300–1400-tallet. Fra 1880-årene kan man snakke 
om norske sorter, da innenlandsk frøavl var kommet i gang.  
I dag vanlig over hele landet, og en av våre viktigste 
fôrvekster. 

I folkemedisinen brukes et uttrekk av planten mot hoste. 
Bladene er spiselige, og kan brukes i salat og kokes med  
i supper og sauser.

RØDKLØVER (Trifolium pratense)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Øyegelé
Øyekrem
Ansiktsserum
Rosekrem
Antioksidantkrem
24-timers krem
Leppepomade
Etterbarberingskrem
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Aromatisk avslappende olje
Kuldekrem
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Badesalt avslappende
Baby hår & kropp

Egenskaper og bruk

Rødkløver har slimløsende, krampeløsende og  
beroligende egenskaper, og kan brukes mot tørr,  
irritabel og krampeaktig hoste, også kikhoste.  
Blomstene kan brukes til behandling av hudproblemer  
som sår, eksem, utslett og psoriasis. 

Rødkløverte kan drikkes for å øke lever- og gallefunksjonen 
og for å bedre appetitten. Den har god virkning på kronisk 
forstoppelse og er et utmerket næringsmiddel ved sterk 
avmagring. 

Rødkløver har oppnådd stor popularitet som et fytoøstrogen 
(i likhet med f.eks. soya), og er i utstrakt bruk som en  
naturlig østrogenerstatter ved symptomer knyttet til  
overgangsalderen, og for å beskytte mot beinskjørhet og 
hjertesykdommer hos kvinner. Rødkløver har også blitt  
markedsført som middel mot forstørret prostata som kan  
brukes for å opprettholde en frisk prostatakjertel.
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Beskrivelse

Salvie er en flerårig aromatisk urt i leppeblomstfamilien 
som blir 40–50 cm høy. Det er en vintergrønn halvbusk 
som her i landet kan overvintre ute på gode plasser. 
Planten har firkantede treaktige stengler, blader dekket 
av grått filthår, blåfiolette leppeblomster som sitter i 
kranser på den øverste delen av stengelen og som dufter 
godt. Det er ca. 700 arter, hvor flere av de er tilfeldig 
innført i Norge eller forvillet fra hager. Salvie er en 
gammel kulturplante som kommer fra Middelhavsområdet 
og var en av middel-alderens mest berømte legeplanter. 
Navnet officinalis viser at planten er en medisinplante. 
Navnet Salvia kommer fra det latinske salvus som betyr 
sunn.

Unge blad brukes friske eller tørkede. Brukes til matlaging, 
bl.a. farse- og kjøttretter, fuglestuffing (salvie har sterk smak 
og tar bort sterke fett- og transmaker), til urtete eller som 
konserveringsmiddel for å hindre vekst av mikroorganismer 
og oksidering av fettholdige matvarer.

Egenskaper og bruk

Salvie har siden oldtiden blitt anvendt til å 
kurere mange forskjellige lidelser som halsbetennelse, 
munnsår, tannkjøttbetennelse, svettetokter, dårlig 
fordøyelse, menstruasjonsbesvær, hetetokter m.m. Salvie 
har en betennelsesdempende effekt både på forstyrrelser 
relatert til mage og tarm og på luftveisinfeksjoner, skal være 
godt mot fordøyelsesbesvær og hoste, og blir ofte brukt til 
munnskyll (mot dårlig ånde) eller gurgling av halsen (en 
halsinfeksjon kan stanses i starten hvis man gurgler med 
salviete straks de første tegnene på sykdommen viser seg). 
Salvietinktur er et klassisk middel til munnpenslinger ved 
tannkjøttbetennelse og blødninger i tannkjøttet. Historisk 
har den vært brukt til å holde åndene borte.

Salvien har antiseptiske, avslappende og astringerende 
egenskaper, som gjør planten ideell ved nesten alle typer 
halsbetennelse, og den astringerende virkningen gjør at 
salvie kan være god til behandling av diaré. Urten stimu-
lerer fordøyelsen, gallesekresjon og bedrer det generelle 
velværet. 

Utvortes brukes salvie til vask og rengjøring av eksem og 
utslett, og til omslag på sår som gror sent. Friske salvieblad 
kan gnis rett på insektstikk og bitt for å dempe kløen. Tilsatt 
i et fotbad kan salvie hjelpe mot forsvette. I kinesisk medisin 
er den et yin-tonikum med velfortjent ry som et nervemiddel 
som både beroliger og stimulerer nervesystemet. 

Salvie inneholder thujon, et keton som er giftig i store 
doser, så innvortes bruk av urten skal derfor unngås ved 
graviditet og amming, og ikke brukes av små barn. Små 
konsentrasjoner i parfymer og hudpleieprodukter anses som 
uproblematisk.

SALVIE (Salvia officinalis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Muskelkrem
Kjærlighetsolje Eksotisk
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Beskrivelse

Sitron er et tre i familien Rutaceae med usikker opprinnelse, 
Kina, Cochin-Kina eller Himalaya. Frø av sitron er funnet i 
det sørlige Babylonia i ca. 6000 år gamle lag. Frukten er 
eggformet med en vortelignende spiss, har tynt, gult skall 
og et meget saftig og surt fruktkjøtt. Frukten, særlig skall 
og saft, blir brukt i matlaging, og saften blir anvendt på 
forskjellig måte bl.a. til drikk og til fremstilling av sitronsyre. 
Saften hindrer misfarging av oppkuttet frukt eller grønn-
saker. 

Den eteriske oljen lages ved kaldpressing av fruktskallet fra 
modne sitroner. Jo mindre av det hvite i skallet som kommer 
med, jo bedre olje. Fra skallet kan man utvinne 0,4 – 0,8 
% eterisk olje, noe som betyr at man kan få én milliliter olje 
av tre sitroner. 

Sitronolje anvendes ellers i rengjøringsmidler, kremer og 
parfymer. Oljen har en sterkt desinfiserende virkning, som 
kan forsterkes i blanding med oljer av eukalyptus, timian, 
peppermynte eller furubar.

For buddhistene er sitron en av de tre velsignede fruktene 
(sammen med fersken og granateple).

Egenskaper og bruk

Sitronolje er antibakteriell, antiseptisk, 
betennelseshemmende, blodsirkulasjonsfremmende, 
blodstillende, blodtrykksenkende, åresammentrekkende, 
desinfiserende, sårhelende, krampeløsende, urin- og 
urinsyredrivende og styrkende på immunforsvaret. Den har 
en oppfriskende og rensende effekt på fet og uren hud, 
lindrende effekt ved gikt, leddbetennelser og revmatisme, 
og kan ha god effekt ved skadete blodkar, åreknuter, 
hemoroider og frostknuter. Brukes ofte i sårsalver og i 
midler mot eksem. En dråpe ufortynnet sitronolje kan 
brukes på herpesblemmer, insektstikk og vorter. 
Renser og stimulerer fordøyelsesorganene, og er nyttig 
ved dårlig appetitt, tarminfeksjoner, diaré, magesår, og 
ved svakhet i funksjonen til leveren, galleblæren og 
bukspyttkjertelen. Kan også hjelpe ved forkjølelse, 
halsbetennelse, øreverk og bihulebetennelse. Sitron er 
effektiv i munnvann ved blødende eller betent tannkjøtt. 
Neglene hevdes blir sterkere med sitronolje, og den er fin 
å bruke i massasjeoljer ved åreknuter og cellulitter.

Eterisk olje av sitron virker både stimulerende og 
beroligende på sentralnervesystemet, og den klare, 
syrlige duften skjerper bevisstheten og renser og oppløfter 
intellektet. Den kan øke konsentrasjonen og innlærings-
evnen og dessuten lindre hodepine, migrene, redsel og 
nedstemthet. Sitron kan fjerne forvirring og roe sinnet ved 
overdrevne bekymringer. Den kan også gjøre deg mer 
positivt innstilt, og tilføre mer glede, kjærlighet og kreativitet 
til livet. 

SITRON (Citrus limon)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Ansiktsvann
Rensemelk
Ansiktsserum
Eksfolierende ansiktsgelé
Rosekrem
24-timers krem
Ansiktslotion Herre
Etterbarberingskrem
Kamillekrem
Haikrem
Håndkrem
Fotbadsalt
Fotkrem

Hekla vulkansk kroppsskrubb
Nærende ringblomstolje
Aromatisk avslappende olje
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Badesalt avslappende
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Planteslekta Cymbopogon inneholder 56 arter av for det 
meste flerårige gress, og er utbredt i tropiske og varme 
tempererte områder i Asia og Europa. Det spesielle med 
plantene i denne slekta er at bladene dufter. Mange av 
artene har et høyt innhold av eteriske oljer som består av 
en stor andel citral (som har sitronduft) og geraniol (som 
dufter som rose). I de områdene hvor sitrongress dyrkes, 
blir planter høstet opptil fire ganger i året.

Sitrongress inneholder ikke sitronsyre, og kan derfor  
brukes i matretter som skal smake sitron uten å være  
syrlige. Urten er mye brukt i matlaging i Sørøst-Asia, og 
da er det den innerste hvite delen av de oppsvulmede 
bladstilkene som benyttes. Den eteriske oljen, som utvinnes 
fra gresset ved dampdestillasjon, dufter som grønn sitron. 
Oljen har sitronens forfriskende og antiseptiske egenskaper, 
men er mer varmende enn sitronoljen.

Oljen brukes i kremer, lotions, såper, vaskemidler,  
kosmetikk og parfymer og anvendes også som smaksstoff  
i mange typer matvarer og drikker.

SITRONGRESS (Cymbopogon schoenanthus)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Vikingsalve
Haikrem
Fotbadsalt
Fotkrem
Body Lotion
Lindrende muskelolje
Muskelkrem
Kjærlighetens Under
Badesalt avslappende
Badesalt lindrende & nærende
Baby krem

Egenskaper og bruk

Sitrongress er et mildt astringerende middel som  
virker avslappende på muskler i mage og tarm, lindrer 
smerter fra magekrampe, er fordøyelsesfremmende og 
reduserer gassdannelsen i mage og tarmer. De styrkende 
egenskapene gjør den fin ved dårlig muskelstyrke. Oljen 
bidrar til å fjerne urinsyre og bedre blodomløpet i støle og 
verkende muskler. Den er derfor ypperlig i oljeblandinger 
som brukes i forbindelse med idrett. 

På huden er sitrongressolje bakteriedrepende, styrkende  
og astringerende. Den er fin mot cellulitter, slapp hud  
(fra sterkt vekttap), tilstoppede eller åpne porer, fet hud og 
akner, og kan tilsettes et ansiktsdampbad for å dyprense 
huden. Den stimulerer også blodtilførselen til huden, og  
kan brukes ved kroniske revmatiske plager, lumbago og  
forstuvinger. Oljen kan ellers være til hjelp ved fotsopp  
og andre sopplidelser, og den kan virke lindrende ved  
åreknuter og frostknuter. Den virker insektavskrekkende og 
brukes som et middel mot mygg og fluer. I tillegg er den 
parasittbekjempende, og kan drepe lus, skabb og midd.

Psykisk virker eterisk olje av sitrongress mildt antidepressivt, 
og lindrende ved stress, nervøs utmattelse og apati.  
Oljen er stimulerende, oppkvikkende og energigivende 
og kan hjelpe på humøret, stimulerer det parasympatiske 
nervesystemet og er et godt styrkemiddel etter sykdom.  
Den skal også ha antioksidant egenskaper. 
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Beskrivelse

Skogstorkenebb er en flerårig urt i storkenebbfamilien som 
blir 20–80 cm høy, med håndflikede blad og fiolette og av 
og til hvite, blomster (albinisme). En av de vanligste artene  
i skog og eng over hele landet. Kalles også bl.a. sjuskjære, 
sankthansblom og jonsokblom, som også er navn på arter  
i nellik-familien.

SKOGSTORKENEBB (Geranium sylvaticum)

Egenskaper og bruk

Tradisjonelt lite brukt som medisinplante, men 
man regner med at urten har de samme egenskapene 
som den nord-amerikanske arten flekkstorkenebb (Geranium 
maculatum). Det er plantens innhold av garvestoffer som 
gir den medisinske virkningen. Skogstorkenebb er sterkt 
astringerende og antiseptisk, og kan derfor brukes ved 
diaré, dysenteri, betennelser i magetarmkanalen og ved 
kraftige menstruasjonsblødninger. 

Utvortes kan skogstorkenebb brukes på blødende sår,  
og på hemoroider, den virker blodstillende og legende.  
Den kan være effektiv mot trøske (sopp i munnhulen) og 
betennelser i munn og hals når den brukes som munnvask 
eller gurglevann. I hudpleieprodukter kan skogstorkenebb 
muligens bidra til å redusere rynker og porer i huden.  
Urten virker blodstillende og legende. Den reduserer  
hevelser, har god effekt på leddbetennelser, eksem,  
skrammer og hjelper til å hele saktegroende sår.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsserum
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Nærende ringblomstolje
Kuldekrem
Negleolje
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Baby krem
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Beskrivelse

Solblom (Arnica montana) er en flerårig, 20–60 cm høy 
staude med en grunnstilt rosett av blader. De grunnstilte 
bladene er ovale til elliptiske, oftest bredest ovenfor midten, 
kjertelhårete på oversiden. Stengelbladene fåtallige, oftest 
bare to, motsatte og linjelansettformede. Blomsterstenglene 
er stivt behårede og fuldstendig opprette. Blomsterkurvene 
er gulorange, prestekragelignende, 50–80 mm i diameter, 
og sitter enkeltvis på lange stilker. Frøene har en håraktig 
fnokk. Planten har en aromatisk duft, men en meget bitter 
smak. Blomstrer i mai–august. Vokser på nøytral eller svakt 
sur jord i fuktige skogsenger.

Uttrekk av planten («Arnikatinktur») brukes i natur-
medisinen mot hudavskrapninger, småskrammer og rifter. 
Solblom brukes sjelden i form av urtete. Det er som tinktur 
(sprituttrekk), salve, gel og homeopatisk middel at planten 
har oppnådd sin popularitet. Arnika er et populært middel 
over hele verden, men produkter med urten har særlig stor 
anvendelse i Europa. Bare i Tyskland skal det visstnok finnes 
omkring 300 ulike arnika-preparater tilgjengelig.

Egenskaper og bruk

Ved utvortes bruk medfører arnikatinktur en 
lokal irritasjon av vevet, noe som øker blodgjennom-
strømningen. Virkningen skyldes innholdet av flavonoider 
og seskviterpenlaktoner. Ved hyppig og langvarig utvortes 
anvendelse kan det forekomme hudbetennelse med 
blæredannelse, noe som skyldes en allergisk reaksjon. 
Av den grunn bør arnikatinktur ikke brukes ukritisk. 
Det var tidligere alminnelig å bruke solblom innvortes som 
hjertestyrkende middel, men dette må kraftig frarådes da 
seskviterpenlaktonene i urten er meget giftige.

Mot halsvondt, heshet og slimhinnebetennelser i munn og 
svelg kan arnikatinktur brukes som gurglevann. Man bruker 
da et halvt glass vann tilsatt 10 dråper. Brukt utvortes kan 
solblom også framskynde heling av beinbrudd. Ved akutt 
betente hemoroider kan det hjelpe med et omslag av 
fortynnet arnikatinktur.

Ved lettere, mindre og overflatiske brannskader kan arnika 
motvirke at det dannes blemmer, under forutsetning at den 
anvendes umiddelbart etter brannskaden, og at det ikke har 
gått hull på huden. Først må imidlertid huden avkjøles med 
kaldt vann. Deretter kan man lage et omslag med gasbind 
som dynkes med fortynnet arnikatinktur. Dette våte omslaget 
kan sitte på et døgn, og det har smertelindrende virkning. 

Spesielle egenskaper: Smertestillende, betennelses-
hemmende, antibiotisk, bakteriedrepende, galledrivende, 
urindrivende, hjertestyrkende og blodtrykkssenkende.  

Urten kan brukes ved følgende helseplager:

Arnikatinktur: Forstuvninger, støt, kvestelser, bloduttredelser, 
blåmerker, slagskader, brannskader, opphovninger, herpes, 
kviser, revmatisme, artritt, hemoroider, insektstikk, slimhin-
nebetennelser i munn og svelg, og betennelse i hårsekker 
og neglerot. 

Homeopatisk: Sjokk, smerter, sår, forbrenning, insektstikk 
og kramper.  

SOLBLOM (Arnica montana)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Vortedråper
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Beskrivelse

Sommersar er en ettårig urt i leppeblomstfamilien som blir 
20–30 cm høy med rikt forgrenet stengel, smale, lansett-
formede grønne blad og små, hvite eller fiolette blomster. 
Bladene er sterkt aromatiske. Planten blomstrer normalt fra 
juni til september. Frukten er en liten nøtt. 

Sommersar er oftest brukt som en kulinarisk urt, men den  
har også medisinsk virkning, særlig på fordøyelsessystemet. 
Som krydder brukes sar særlig til flesk, bønne- og 
ertesuppe, rød- og hvitkål, i salater, tomatsaus, tomatsuppe, 
kålrotstappe og soppretter. I flere av disse matrettene 
fungerer sar både som en smaksetter og som et middel f
or å hjelpe til med fordøyelsen av tungtfordøyelig mat.

Den eteriske oljen er fargeløs eller svakt gul, og har en 
frisk, krydret duft. 

Egenskaper og bruk

Sommersar er svært aromatisk, og virker 
astringerende, varmende, beroligende, slimløsende, 
fordøyelsesfremmende, appetittvekkende, svettedrivende, 
urindrivende, katarrdempende, krampeløsende, 
menstruasjonsregulerende og livmorstimulerende. 
Den eteriske oljen er antiseptisk, betennelseshemmende, 
bakterie- og soppdrepende. Oljen anvendes ikke i 
aromaterapien, men benyttes enkelte ganger i parfymer 
på grunn av sin friske, urteaktige duft.

Sar kan brukes innvortes mot innvollsorm, menstruasjons-
forstyrrelser, kvalme, diaré, kolikk, tarmgass og andre 
fordøyelses- og tarmplager, og den brukes også til å 
behandle sår hals, luftveiskatarr og astma. Utvortes kan et 
liniment av urten brukes for å lette plager med betente 
ledd og mot i innsektstikk, og te av sar kan brukes som et 
antiseptisk gurglevann.

Urten ble tidligere kalt for ”kjærlighetens urt”. Et uttrekk 
av sar betraktes som et oppkvikkende middel. Allerede 
blant de gamle egypterne skal det ha vært et ettertraktet 
afrodisiakum. 

Eterisk olje av sar må unngås under graviditet. Oljen 
irriterer huden og slimhinnene. Sar bør ikke brukes 
terapeutisk sammenhengende over lange perioder. 

SOMMERSAR (Satureja hortensis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Beskrivelse

Stemorsblomst (natt og dag) er en ett- eller toårig planteart 
i fiolfamilien som blir 5–30 cm høy. Den har grenet stengel 
og avlange blad. Av de fem kronbladene er det nedre hvitt 
eller gulhvitt, de to mellomste lysfiolette og de to øverste 
mørkfiolette, men ellers kan fargene variere. 

I Norge vanlig på tørre steder eller som ugress gjennom 
hele landet. Flere kulturformer og hybrider dyrkes som 
prydplanter. Samlenavnet hagestemorsblomst inkluderer 
mange hageformer, oppstått ved krysning av Viola tricolor 
med andre fiolarter.

Egenskaper og bruk

Innvortes virker stemorsblomst virker 
blodrensende, urindrivende og slimløsende. 
Utvortes styrker urten blodårene, virker rensende 
og har generelt god effekt på huden.

I folkemedisinen har stemorsblomst vært brukt mot mange 
ulike plager, som eksem, kløe, luftveiskatarr, tørrhoste, 
kikhoste, bronkitt, gikt, revmatisme, blærekatarr, blære-
betennelse og som urindrivende middel.

STEMORSBLOMST (Viola tricolor)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsvann 
Ansiktsserum
Øyegelé
Øyekrem
Rosekrem
Antioksidant krem
Ansiktslotion Herre
Hekla vulkansk kroppsskrubb
Body Lotion
Nærende ringblomstolje
Negleolje
Fotkrem
Badesalt lindrende & nærende
Baby hår & kropp
Baby massasjeolje
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Beskrivelse

Storborre er en toårig planteart i kurvplantefamilien som 
blir 1–2 meter høy. Den har store, brede blad og kurver 
i en flat halvskjerm, blekrøde kroner og lyst grønne kurv-
dekkblad. 

Vokser i veikanter, langs jernbaner og på avfallsplasser 
fra Aust-Agder til Oppland.

Egenskaper og bruk

Man kan ha nytte av storborre ved mange 
forskjellige helsetilstander, og det benyttes vanligvis 
rot og frø. 

Storborre virker avgiftende på kroppen, kan hjelpe til 
med å fjerne overskudd av væske, stimulere fordøyelsen, 
lette leddbetennelser, gikt og isjias, behandle kroniske 
hudsykdommer som eksem og brukes til behandling av 
hår- og hodebunn. 

Storborre kan løse opp forstoppelser i hjertekarsystemet, 
lymfesystemet, åndedrettssystemet og urinveisystemet, 
den styrker håret og øker glansen, og har blitt brukt mot 
håravfall, kløe og flass i hodebunnen. 

Storborrerot har også blitt kjent gjennom å være en av fire 
potente urter i Essiac, en viktig, alternativt kreftmedisin. 
Den finnes også i antikreftmedisinen Hoxsey’s eliksir. 

STORBORRE (Arctium lappa)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Lindrende leddolje
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Beskrivelse

Brennesle er en planteslekt i neslefamilien (50 arter), 
to arter i Norge: stornesle og smånesle. Bladene er 
motsatte, grovtaggede og grønne, blomstene uanselige i 
knippe fra bladhjørnene. Stengel og blad har brennhår 
som sprøyter ut en giftig væske av maursyre, serotonin 
og histamin når den skjøre, glassaktige spissen brytes av. 
Nesle har meget seig og sterk bast, og både smånesle 
og stornesle er viltvoksende i Norge.

Ingen annen viltvoksende urt i Norge kan konkurrere med 
neslen i innhold av vitaminer og mineraler. Den inneholder 
ikke mindre enn 2,3 % næringssalter. Neslen kan derfor 
beskrives som en virkelig ”kraftbombe”.  Te av nesle tilfører 
organismen så godt som samtlige livsviktige mineraler i en 
vel avstemt mengde. Unge skudd og blad av stornesle blir 
brukt til neslekål og neslesuppe. 

I folkemedisinen var neslen kjent som et middel mot mange 
sykdommer. De underjordiske stenglene har vært brukt til 
gulfarging og de tynne, sterke bastfibrene ble i eldre tid 
anvendt til fremstilling av nettelduk, lette halstørklær og til 
armbesetninger.

Egenskaper og bruk

Det er ikke måte på hvilke plager og syk-
dommer brenneslen skal kunne hjelpe på. I folkemedisinen 
ble den bl.a. brukt som middel mot revmatisme. Den virker 
svakt urindrivende og blodsukkersenkende, og kan derfor 
være nyttig ved revmatiske lidelser, ødem og milde former 
for diabetes, samt mot urinveisbesvær, sjenerende 
nattsvette, tuberkulose, forstoppelse, sterk menstruasjon, 
gulsott, hemoroider, urinsyregikt, nyrestein, neslefeber og 
epilepsi. Den fremmer melkeproduksjonen hos ammende 
kvinner, er blodrensende, og på grunn av det høye jern-
innholdet kan den brukes ved blodfattighet. 

Avkoket har blitt brukt utvortes mot utvendig kløe og 
innvortes for bl.a. astma og hoste. Rot av brennesle ble 
brukt mot tannverk, og pulverisert rot som  strøpulver på sår. 

Brenneslen fin å bruke som en ingrediens i kosmetiske 
produkter, særlig i hårmidler, der den kan hjelpe mot flass, 
kløe og håravfall, og i kremer og kompresser for å rense 
huden og fjerne kviser og eksem. 

STORNESLE ”brennesle” (Urtica dioica)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsvann
24-timers krem
Ansiktslotion Herre
Body Lotion
Negleolje
Badesalt lindrende & nærende
Baby massasjeolje
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STRANDBALDERBRÅ (Matricaria maritima)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Rensemelk
Ansiktsvann
Ansiktsmaske rosmarin
Eksfolierende ansiktsgelé
Ansiktsserum
Øyegelé
Øyekrem
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Havets Under
Leppepomade
Barber såpe
Ansiktslotion Herre
Etterbarberingskrem

Vikingsalve
Kamille krem
Mirakelkrem 
Haikrem
Kvisedråper
Vortedråper 
Aromatisk avslappende olje
Muskelkrem
Kuldekrem
Håndkrem
Fotkrem
Fotmelk
Fotbadsalt
Baby hår & kropp
Baby krem

Egenskaper og bruk

Strandbalderbrå har antioksidant egenskaper 
og er betennelsesdempende, beroligende og avslappende.  
Urten kan hjelpe i behandlingen av allergier, eksem,  
betente ledd, verkende muskler, utslett og strekkmerker. 
Lindrer insektbitt og kløende hud. Virker helbredende på  
sår samt minsker rødhet, beskytter og gir lindring til huden. 
Har reparerende og hudforbedrende egenskaper.

Strandbalderbrå er nært beslektet med tysk kamille  
(chamomilla recutita) med samme type egenskaper.

Beskrivelse

Strandbalderbrå er en flerårig planteart i kurvplante-
familien, og skiller seg fra balderbrå først og fremst ved 
mer lavvokst og kompakt form og ved tykke, kjøttfulle og 
rødanløpne blad. Som med mange maritime planter, har 
strandbalderbrå kjøttfulle blader som hjelper den til å over-
leve i den harde, salte miljøet. Bladene er delt opp i korte 
segmenter. Når de knuses gir de en søt lukt som minner om 
den nære slektningen kamille, men mye svakere.  
De tusenfryd-liknende blomstene blomstrer vanligvis mel-
lom juli og september, og kan bli opp til 50 mm i diameter. 
Stengelen er vanligvis rødbrun og forvedet nederst, ofte 
er den liggende. Bladflikene er korte, butte og saftige. 
Tungekroner 8-14 mm. korgdekkblad nokså smale med 
brune hinnekanter, ulike lange.

Strandbalderbrå finnes i mange av kystområdene i Nord-
Europa, inkludert Skandinavia og Island, spesielt på berg i 
strandsonen. Det er flere underarter, bl.a. finnmarksbalder-
brå.

Navnet stammer fra det islandske Baldursbra (Balder sine 
øyevipper).
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Beskrivelse

Svaleurt er en flerårig urt i valmuefamilien som blir 40-70 
cm høy. Stengelen er langhåret, bladene finnet og  
blomstene gule med fire kronblad og mange pollenbærere. 
Frøene spres med maur. Hele planten inneholder en 
branngul, giftig melkesaft. Ugress på veikanter på  
Østlandet, noen steder på Vestlandet, og nord til Trøndelag. 

Svaleurt har i folkemedisinen vært brukt mot forskjellige 
magesykdommer.

SVALEURT (Chelidonium majus)

Egenskaper og bruk

I folkemedisinen er svaleurt kjent for å kunne 
hjelpe ved leversykdommer, forstyrrelser i fordøyelsessyste-
met og ved øyeirritasjoner. Men å anvende plantesaften på 
øynene mot ulike øyeproblemer, som var en vanlig anven-
delse av planten i eldre tid, blir sterkt frarådd i dag.

Innvortes ble den brukt til å stimulere fordøyelsen og  
behandle krampetilstander i fordøyelsessystemet, støtte opp 
om lever- og gallefunksjonen, og beskytte mot leverskader 
ved hepatitt. 

Svaleurt kan brukes utvortes til å lindre og fremskynde 
heling av hudlidelser som eksem, til å fjerne vorter og 
mykne opp liktorner. Den gule melkesaften i planten er så 
kraftig etsende at den kan løse opp vorter og liktorner, som 
langsomt brytes ned på grunn av virkningen av protein- 
spaltende enzymer. Utvortes har den også en antimikrobiell 
effekt ved soppinfeksjoner.

Alkaloidene i svaleurt har helt fra slutten av 1800-tallet 
vært benyttet i kreftbehandling. Utvortes dryppet man noen 
dråper på hudkreft, og det skulle ha god effekt. 

Det antatt mest effektive innholdsstoffet i svaleurt er  
alkaloidet chelidonin, som er beslektet med papaverin som 
finnes i opiumsvalmue. Stoffet har krampeløsende virkning, 
og effekten er temmelig spesifikt rettet mot gallegangen og 
bronkiene. Dessuten virker det svakt beroligende. 

OBS! Den rene plantesaften kan etterlate seg oransje  
flekker på både hud og klær.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsvann
Kvisedråper
Ansiktslotion Herre
Vikingsalve
Kamillekrem
Haikrem
Vortedråper
Body Lotion
Kuldekrem
Badesalt lindrende & nærende
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Beskrivelse

Pepper, planteslekten Piper i pepperfamilien, omfatter 
2000 arter, urter, busker eller klatrende vedplanter i 
tropiske land. Blomstene er oftest enkjønnede, uten 
blomsterdekke, i tette aks; frukten en bærlignende steinfrukt. 
Piper nigrum er en klatreplante med buenervede, 
hjerteformede blad, dyrkes særlig på øyene i Sørøst-Asia, 
ofte som bikultur i kaffeplantasjene idet man lar 
pepperplantene klatre oppover plantasjenes skyggetrær. 
Mange arter er viktige krydderplanter da alle plantedelene 
inneholder skarpe stoffer som brenner på tungen 
(harpikser, eteriske oljer). Pepperplanten hører naturlig 
hjemme i Sørvest-India, men dyrkes også på Java, 
Sumatra og andre steder i tropene. Fruktene plukkes når 
de begynner å bli røde, deretter blir de tørket i solen. 

Pepper er et av de eldste kjente krydderene. I gamle 
tiders handel med krydder var svart pepper et pålitelig 
betalings-middel og ble ofte brukt i stedet for penger. 
Eterisk olje av svart pepper utvinnes av modne, tørkede 
og knuste frukter. Oljen finnes mest i fruktenes skall. 
Den er vannklar eller svakt olivenfarget med en frisk, tørr, 
treaktig, varm og krydret duft.

Egenskaper og bruk

Man finner de første beskrivelsenes av 
medisinsk bruk av svart pepper i en urtebok fra 
Tang-dynastiet i Kina (600-tallet e.Kr.), og det er kjent helt 
fra romertiden at pepper har blitt brukt som smakstilsetning 
i mat. Pepper kan tas for å varme kroppen, stimulere 
appetitten, lindre kvalme, magepine, luft i magen eller 
oppblåsthet.

Eterisk olje av svart pepper er svært varmende og 
stimulerende, og brukes ofte i aromaterapi ved 
fordøyelsesproblemer og for å stimulere nyrene. 
Men bruken er først og fremst knyttet til å lindre 
muskelsmerter, stivhet eller utmattethet. Ideel ved dårlig 
blodomløp, muskelstivhet, revmatisme, leddbetennelser 
og dårlig spenst i musklene. Oljen må imidlertid brukes 
bare i små mengder, da den kan virke irriterende på 
huden.

Urten stimulerer spytt- og magesaftsekresjonen og har 
en bakteriedrepende evne, kan brukes ved halsbrann, 
mye tarmgass, kolikk og forstoppelse. Den kan bidra til 
å fjerne slim fra kroppen og dermed virke avgiftende. 
Svart pepper blir også brukt for å dempe feber og lindre 
plager i åndedrettsystemet, som ved forkjølelse, influensa 
og andre infeksjoner.

Psykisk kan eteriske oljen av svart pepper være til hjelp 
ved tretthet, apati og manglende konsentrasjon, da oljen 
er utrolig styrkende og stimulerende. Olje av svart pepper 
regnes som et afrodisiakum og kan være til god hjelp til å 
tilføre noe ekstra i kjærlighetslivet.

SVART PEPPER (Piper nigrum)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Lindrende leddolje
Muskelkrem
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Beskrivelse

Såpeurt er en flerårig art i nellikfamilien med skranglete 
vekst som blir 30–90 cm høy, med brede blad og store, 
hvite eller blekrøde blomster. Blomstene er som oftest doble 
(’Rosea Plena’), men enkle forekommer også, og noen 
ganger finnes begge om hverandre på samme voksested. 
Plantene er rikelig forsynt med sterkt duftende blomster fra 
(juli) august–oktober. De lysrosa blomstene er som oftest  
doble, men enkle forekommer også, og noen ganger 
finnes begge om hverandre på samme voksested. Kraftige 
utløpere sørger for en effektiv spredning i større bestander, 
men den formerer seg også med frø. 

Viltvoksende i Mellom-  og Sør-Europa og Asia, i Norge 
finnes den av og til forvillet fra hager. Såpeurt er ofte dyrket 
eller gjenstående i gamle hager og parker. Den forviller seg 
på veikanter, fyllinger, hageutkast, skrotemark, kantsoner på 
gravplasser, engkanter og gamle hustomter. 

Egenskaper og bruk

Såpeurten tar oss med helt tilbake til klostertiden 
i Norge, det var sannsynligvis munkene som brakte planten 
til landet. Dette er en gammel legeurt som tidligere var brukt 
mot syfilis og gonoré, men med dårlig resultat. Gikt og 
gulsott var andre plager den kunne kurere. Planten ble også 
brukt til bad ved hudutslett og innvortes som slimløsende 
middel, og er svakt lakserende, urin- og svettedrivende. 

Større doser er farlige, og den er i dag gått ut av 
medisinsk bruk. Etter at det tok slutt med den medisinske 
bruken (for lenge siden), ble såpeurt en prydplante som 
trolig tidlig kom ut i bondehagene (allerede på 1600-tallet 
ble planter med fylte blomster dyrket til pryd i Danmark). 
Såpeurten blir iallfall regnet som en god gammeldags 
bondehagestaude. 

Et naturlig rengjøringsmiddel: rot og jordstengel inneholder 
saponiner som både virker slimløsende og får vann til å 
skumme. Derfor har såpeurt, som navnet tilsier, vært brukt 
som vaskemiddel, og har medisinsk betydning som 
slimirriterende middel. 

SÅPEURT (Saponaria officinalis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Rensemelk
Eksfolierende ansiktsgelé
Ansiktsmaske rosmarin
Kvisedråper

www.veogvel.no


s. 75

Tilbake til toppen
www . v e o g v e l . n o

Beskrivelse

Tetre er en eviggrønn busk/lite tre som vokser i det  
indomalayiske området, og blir 3–5 meter høyt. Planten har 
papiraktig bark og aromatiske, spisse og nålelignende blad 
som blir opp til 3,5 cm lange. Buskene har hvite blomster 
som sitter i en tett, ca. 5 cm lang flaskekostlignende  
blomsterstand. Blomstring om våren. Blomstene etterfølges 
av vedaktige frøkapsler. Australske aboriginere bruker 
knuste blad mot bl.a. hudinfeksjoner. Den eteriske oljen 
(Melaleucae aetheroleum) fremstilles bare i Australia.  
Den er fargeløs eller blekt gul og dufter markant.  

I 1920-30 publiserte forskeren Arthur Penfold en rekke 
artikler om antimikrobiell aktivitet, der tetreoljen ble vurdert 
som elleve ganger mer aktiv enn fenol. Det foregår utstrakt 
forskning i Australia for å kartlegge alle bruksområdene for 
tetreoljen. Et eksempel på en nyere anvendelse av oljen er 
å spre den gjennom luftavkjølingssystemet i bygninger for å 
fjerne mugg, sopp og bakterier, mikroorganismer som gjerne 
trives i varme, mørke og fuktige luftekanaler.

Tetreplanten er i Norge klassifisert som ikke legemiddel, 
mens tetreolje som utvinnes fra planten er klassifisert som 
legemiddel. 

TETRE (Melaleuca alternifolia)

Egenskaper og bruk

Tetre er en kraftig antiseptisk urt. Det innfødte  
Bundjalung folket i Øst-Australia har benyttet tetrebusken  
i tusenvis av år som et middel til å behandle kuttskader  
og sår, mot hoste, forkjølelse og hudinfeksjoner. 

Oljen kan hjelpe mot et svekket immunforsvar, bakterie-,  
virus- og soppinfeksjoner, diverse betennesler og andre 
lidelser. Eksempler er vorter, liktorner, ringorm, fotsopp,  
neglesopp, gjærsopp (Candida), solbrenthet, brannsår,  
insektstikk og bitt, skabb, akner, utslett, kuldeeksem, 
vannkopper, eksem, psoriasis, blåmerker, åreknuter, såre 
brystvorter, bleieutslett, tannverk, herpessår, munnsår,  
tannkjøttbetennelser, blødende tannkjøtt, betente mandler, 
feber, flass, fett og tørt hår, kløe i hodebunnen, hodelus, 
revmatiske smerter, vonde og stive muskler, forkjølelse, 
influensa, bronkitt, hoste, infeksjoner i luftveier og bihuler 
og øreverk. 

Tetreolje er en av svært få eteriske oljer som kan anvendes 
utfortynnet direkte på normal hud. Men den brukes med 
forsiktighet, det beste er å teste oljen forsiktig på et lite  
hudparti før du bruker den. Hvis oljen virker irriterende,  
kan den fortynnes med 10 deler vegetabilsk olje.

Oppsummert er tetreolje bakterie-, virus- og sopp- 
hemmende, parasittdrepende, avkjølende, bedøvende,  
kløelindrende, smertestillende, immunstimulerende,  
betennelsesdempende, svettedrivende, sårhelende,  
hostedempende, slimløsende og insektdrepende.

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Leppepomade
Vikingsalve
Vortedråper
Negleolje
Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Kjærlighetens Under
Badesalt muskelavslappende
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Beskrivelse

Timian er en planteslekt i leppeblomstfamilien med sterk 
krydderduftende små planter. Mange arter har blader som 
friske eller tørkede brukes som krydder. Blomstene er oftest  
fiolettrøde og sitter tett sammen i kranser i toppen av  
stenglene. 

Det finnes 300–400 arter. I Norge vokser bakketimian  
(Thymus pulegioides) på tørre bakker på Østlandet, 
kryptimian (Thymus serpyllum) på elvegrus i Finnmark, og 
norsk timian/kryptimian (Thymus praecox) fra Sogn og  
Fjordane til Nordland. Timian er en av de eldste krydder-
urtene vi kjenner til, og ble allerede 5000 år f.Kr. omtalt 
av de gamle sumererne.

Til krydder brukes mest vanlig timian (Thymus vulgaris), 
også kalt hagetimian, kryddertimian eller suppetimian. 
Arten ble allerede nevnt av Aristoteles som krydderplante. 
Bladene har kraftig smak og brukes bl.a. i supper og  
kjøttretter. Hadde religiøs betydning i oldtiden, og ble bl.a. 
brukt til røkelse og balsamering av lik.

Hovedvirkestoffet i timian er thymol, som er krydderduftende 
og kraftig desinfiserende. 

TIMIAN (Thymus vulgaris, Thymus praecox)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt eller essensiell olje

Ansiktsvann
Ansiktslotion Herre
Vikingsalve
Hurtig lindring
Body Lotion
Aromatisk avslappende olje
Lindrende leddolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem

Fotmelk
Fotbadsalt
Fotkrem
Negleolje
Badesalt muskelavslappende
Badesalt lindrende & nærende

Egenskaper og bruk

Timianolje virker først og fremst på luftveiene,  
fordøyelsessystemet, urinveiene og kjønnsorganene.  
Oljen er svært nyttig til behandling av luftveisinfeksjoner, 
blant annet forkjølelse, influensa, hoste, bronkitt og  
lungebetennelse. Ved luftveisplager kan oljen damp- 
inhaleres, blandes i en baseolje og gnis inn på brystet,  
eller brennes i en oljebrenner. Oljen brukes ellers som  
antiseptisk middel i tannkremer, munnvann, såper, og i 
midler mot muskelsmerter, kviser, eksem og uren hud. 

Timian stimulerer blodsirkulasjonen, er bakterie-, virus-  
og soppdrepende, antiseptisk, betennelseshemmende, 
immunstyrkende, slimløsende, krampeløsende, hoste-
dempende, muskelavslappende, appetittstimulerende, 
fordøyelsesfremmende, febersenkende, svettedrivende, 
urindrivende, sårhelende og generelt styrkende. Urten kan 
brukes ved sår hals, halsinfeksjoner, hoste, kronisk bron- 
kitt, bronkialastma, kikhoste, lungebetennelse, forkjølelse, 
influensa, bihulebetennelse. Videre kan den brukes ved 
urinveisinfeksjoner, fordøyelsesplager, dårlig appetitt, 
magetarmkatarr, diaré, tarmgass, magekramper, innvolls-
orm, infeksjoner i munnen, revmatisme, gikt, muskelsmerter, 
stivhet, forstuinger, sportskader, leddbetennelser, artritt, 
isjias, hudinfeksjoner, ringorm, fotsopp, trøske, insektstikk, 
lus, skabb, væskeansamlinger, kjønnssykdommer, dårlig 
blodomløp, kutt, sår og svakt immunforsvar.

Timianolje brukes en del i aromaterapien for tretthet, dårlig  
hukommelse og konsentrasjonsevne, depresjon, lav selv-
følelse, apati, frykt, mental utmattelse, kronisk angst og 
søvnløshet. I aromaterapi er timianolje ellers effektiv ved 
muskelsmerter og stivhet, gikt, forstuinger, sportskader og 
leddbetennelser.
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Beskrivelse

Tindved er en løvfellende busk eller lite tre i tindved- 
familien med en åpen og opprett, stiv vekstform som blir 
0,5–3 m høy. Den har vedtorner og smalt avlange blad 
som er sølvglinsende på undersiden, små gulgrønne 
blomster og ertestore, vakre oransjegule frukter (meget 
rike på vitamin C). Navnet kommer fra den harde veden 
som gjør den særlig egnet til rivetinner. Vokser i Norge 
på havstrand og i urer fra Trondheim til Ibestad i Troms. 
Rotsystemet er svært omfattende og kan sende opp nye 
skudd mange meter fra morplanten. Røttene har knoller 
med mikroorganismer (strålesopp) som kan ta opp nitrogen 
direkte fra lufta, og som bidrar til at planten kan vokse på 
svært næringsfattige voksesteder. Tindved kan derfor vokse 
i ren sand, selv om den liker seg best på kalkholdig grunn.

Saft av tindvedfrukter var en del av kostholdet for russiske 
kosmonauter, og de brukte en krem med olje fra fruktene 
for å beskytte seg mot kraftig stråling fra sola. I Kina finnes 
det mer enn 200 medisinske og kosmetiske produkter med 
tindved.

Egenskaper og bruk

Det er på grunn av de verdifulle bærene at 
tindveden anses som medisinplante. De oransje 
tindvedbærene kan brukes ved vitaminmangel, redusert 
motstandskraft, generell svekkelse, mot infeksjonssykdom-
mer og som et næringsmiddel under rekonvalesens. Frisk 
presset saft fra tindvedbær kan brukes som beskyttelse mot 
infeksjoner i luftveiene, som forkjølelse og influensa. I tillegg 
til vitamin C, inneholder bærene vannløselig vitamin B og 
de fettløselige vitaminene A og E, proteiner, aminosyrer og 
karoten. 

Tindvedolje lages av fruktkjøttet og frøene, og er en olje av 
høy medisinsk kvalitet som inneholder omega-3, omega-6 
og omega-7 fettsyrer. Lite omega-7 fettsyre kan være en 
medvirkende årsak til at hud og slimhinner blir tørre. 

Oljen er bakteriedrepende og blodsirkulasjonsfremmende 
i huden. Den er fin å bruke mot forbrenninger, eksem og 
stråleskader, er aldringsbremsende og stimulerer dannelsen 
av ny hud. Inneholder naturlig solbeskyttelse. Tindved er 
ofte en ingrediens i mange vitaminrike medikamenter og 
kosmetiske produkter som ansiktskremer og tannkremer. 
Oljen kan brukes innvortes til behandling av hjerteforstyrrel-
ser og sykdommer i mage og tarmsystemet, bl.a. tarmkreft. 

TINDVED (Hippophae rhamnoides)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Rosekrem
Ansiktsserum
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Beskrivelse

Amerikansk tranebær (Vaccinium macrocarpon) er en 
tranebærart og tilhører samme familie som blåbær og 
tyttebær, og kalles også for amerikanske tyttebær eller 
cranberries.

Amerikansk tranebær er en lavtvoksende busk med små, 
læraktige blad og røde frukter som blir opptil 2 cm i 
diameter. Arten er mye større og kraftigere enn hos de 
to tranebærartene vi finner i Norge. I Norge vokser det 
tranebær på torvmyrer og moserike grasmyrer over store 
deler av landet. De to artene som finnes her i landet, 
tranebær/stortranebær (Oxycoccus palustris) og 
småtranebær (Oxycoccus microcarpus), er begge relativt 
vanlige, men de er ofte vanskelige å oppdage på grunn 
av det anonyme utseendet. 

Når vi kjøper tranebærprodukter i helsekostbutikker eller 
på apotek, stammer råvaren til disse fra amerikansk 
tranebær (Vaccinium macrocarpon), og som produserer 
flere og større frukter enn det tranebærartene som vokser 
i Norge gjør.

Egenskaper og bruk

Egenskaper: bakteriehemmende, vanndrivende 
og blodsukkersenkende.

Kan brukes ved følgende helseplager: urinveisinfeksjoner, 
kronisk blærekatarr, nyrestein, plakk i munnen, gikt.

TRANEBÆR (Vaccinium macrocarpon)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Antioksidant krem
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Beskrivelse

Trollhassel, en planteslekt i trollhasselfamilien, er en opptil 
syv meter høy busk eller lite tre med et bladverk som ligner 
vår hjemlige hassel (Corylus avellana). De opptil 15 cm 
lange bladene er eggformede til omvendt eggformede og 
har en grovt tannet kant. De duftende blomstene sitter to 
til fire sammen i klaser, og kommer om høsten samtidig 
som bladene felles, eller seinere på vinteren. Kronbladene 
er gule, linjeformede og noe snodde. Fruktspredningen 
er berømt. Høsten etter blomstring sprekker den forvedete 
kapselen opp og spenningen rundt frøene øker. Til slutt 
slynges de ut med et kraftig smell som kan minne om gevær-
skudd. Frukten er en kapsel som skyter frøene opp 
til fire meter bort fra busken.

Hører hjemme i Øst-Asia og det østlige Nord-Amerika. 
Som prydbusker dyrkes japantrollhassel (Hamamelis 
japonica) og kinatrollhassel (Hamamelis mollis), som begge 
blomstrer tidlig om våren, og den amerikanske 
virginiatrollhassel (Hamamelis virginiana), som blomstrer 
sent om høsten eller midtvinters.

Trollhassel er rik på vitaminer og mineraler.
  

Egenskaper og bruk

Trollhassel er en verdifull avkjølende og 
astringerende (sammentrekkende) urt som kan brukes 
ved mange plager, både utvortes og innvortes. Det er avkok 
eller tinktur av bladene og barken som benyttes. Preparater 
med trollhassel mest kjent som effektive midler mot åreknuter 
og hemoroider. 

Egenskaper: virker oppstrammende og astringerende, 
stopper indre og ytre blødninger, avkjølende, smerte-
dempende, demper opphovninger, kløedempende, 
antioksidant, betennelseshemmende, styrker blodårene, 
sirkulasjonsfremmende, desinfiserende, uttørkende,  
bakteriehemmende, sopphemmende, virushemmende, 
parasitthemmende og styrkende.  

Urten kan brukes ved følgende helseplager: 

Utvortes: åreknuter, hemoroider, lokale betennelser i hud 
og slimhinner, blødninger (bl.a. neseblod), kutt, sår, kløe, 
insektstikk, opphovninger, såre øyne, utflod, brannsår, 
solbrenthet, forbrenninger fra brennesle og andre planter,  
liggesår, forstrekninger, forstuinger, bloduttredelser, 
blåmerker, rødt utslett, kløende eksem, verkende muskler, 
såre og trette øyne, øyekatarr, halsbetennelser, sprukken og 
solbrent hud, skrammer, hevelser, munninfeksjoner, sår hals 
og såre brystvorter.

Innvortes: åreknuter, årebetennelser, hemoroider, indre 
blødninger (bl.a. blødninger fra magetarmsystemet, kraftig 
og smertefull menstruasjon, og livmorblødninger utenom 
menstruasjonen), diaré, dysenteri, tykktarmskatarr, katarr i 
luftveiene og lungetuberkulose. 

Homeopatmiddelet Hamamelis brukes ved svake, betente 
vener og blødninger, åreknuter, frostknuter, blåmerker, 
sårhet, neseblødninger, svekkelse etter blodtap når en 
betent vene sprekker, og ved depresjon.

TROLLHASSEL (Hamamelis virginiana)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Body Lotion
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Beskrivelse

Tunbalderbrå er en ettårig planteart i kurvplantefamilien 
som blir 5–30 cm høy. Den er tettbladet med kortstilkede 
kurver. Kurvene har gule skivekroner, men mangler de hvite 
randkronene som vanlig balderbrå har. Urten blomstrer fra 
juli til september. 

Stammer fra Øst-Asia, men har blitt en kosmopolitisk  
plante. Innført til den botaniske hagen på Tøyen i Oslo  
ca. 1850, men har spredt seg derfra og finnes nå over hele 
landet. Den vokser på tun, i hager, parker, planteskoler og 
i all slags åker. Tunbalderbrå kan være et særlig brysomt 
sommerettårig ugress i grønnsakkulturer fordi den spirer 
gjennom hele vekstsesongen. Relativt lett å bekjempe med 
hakking og radrensing. Flere kjemiske ugressmidler er også 
effektive.

På samme måte som den nærbeslektede arten kamille har 
hele planten en aromatisk duft. Oljen er grønnaktig av 
farge, og ikke blå som hos kamille. Tunbalderbrå er ikke 
nevnt i Urtelisten fra Statens legemiddelverk, og er således  
å betrakte som legemiddel.

TUNBALDERBRÅ (Matricaria discoidea)

Egenskaper og bruk

Tørkede eller friske blomster kan brukes til urtete  
og smaker som ananas. Urten samles når den står i  
blomst om sommeren og tørkes for senere bruk. Hele den  
blomstrende planten kan anvendes utvortes som omslag. 
Utvortes er tunbalderbrå kløedempende, smertestillende, 
lindrende og sårhelende. 

Kan brukes ved følgende plager: fordøyelseskramper, 
magesmerter, tarmgass, menstruasjonskramper,  
innvollsorm, halsbrann, forkjølelse og influensa, samt  
ved insektstikk, hudbetennelser, solbrenthet, sår og kløe.  
Ved å gurgle en sterk urtete av tunbalderbrå lindres  
plager i munn og hals. 

Planten virker ellers insektavskrekkende, og tørkede  
blomster kan brukes til å skremme bort insekter.

Blomsterhodene på tunbalderbrå kan spises, enten rå  
eller kokte. Bladene kan også spises, men de har en  
tendens til å være bitre. 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Rensemelk
Eksfolierende ansiktsgelé
Ansiktsmaske rosmarin
Havets Under
Barber såpe
Etterbarberingskrem
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Kuldekrem
Negleolje
Håndkrem
Fotmelk
Fotbadsalt
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TUNGRAS (Polygonum aviculare)

Beskrivelse

Tungras (tunslirekne) er en krypende ettårig plante i  
syrefamilien/slireknefamilien som blir 5–60 cm lang 
(i noen tilfeller over 1 m høy). Den har grenete stengler, 
tallrike små, avlange blad og 2–4 små, hvite eller lyserøde 
blomster i bladhjørnene. En svært vanlig plante i vår flora 
og fins omtrent overalt hvor det er menneskelig aktivitet,  
fra havet til over bjørkegrensen, og trives best på leirjord  
og fast grunn. Den tåler utrolig mye tråkk og finnes i stier,  
veikanter, gårdsplasser, som ugress og av og til på hav-
strender og helt opp i snaufjellet. Den vokste muligens 
opprinnelig i fjæra og har så spredt seg over hele landet. 
Arten er svært formrik og deles av noen inn i flere under-
arter. 

Opptrer som sommerettårig ugress på tun, i plener, hage-
ganger og i åkrer, særlig i grønnsak- og jordbæråkrer. 
Tungress har en seig, dyptgående pålerot og er derfor 
ikke av de letteste ugress å bekjempe med luking, hakking 
eller radrensing. Den er også sterk mot de fleste kjemiske 
ugressmidler. I folkemedisinen brukt til en lang rekke svært 
forskjellige formål, bl. a. mot lungetuberkulose og til utdriv-
ing av steiner i urinveiene.

Egenskaper og bruk

Hele den overjordiske delen av urten kan brukes 
som medisin. I flere europeiske land har den vært brukt 
som middel mot lungetuberkulose og kronisk bronkitt. 
I eldre tider ble plantesaft av tungras også brukt som et 
blodstillende middel, spesielt for å stoppe neseblod og 
blødende hemoroider. 

Urtete av tungras har urindrivende og desinfiserende 
egenskaper, og kan brukes mot diaré og mot sykdommer 
i urinveiene. De knuste bladene, eller et sterkt avkok av 
planten, kan også brukes som blodstillende og sårrensende 
middel. Tungras kan ellers brukes ved milde katarrer i 
luftveiene og ved betennelsestilstander i munn og svelg. 
Ved ulike sopper i huden har bruk av tungras vist en 
antimikrobiell virkning.

I kinesisk urtemedisin har tungras vært brukt i over 
2000 år og bl.a. vært brukt til behandling av innvollsorm, 
diaré, dysenteri og som urindrivende middel, særlig når 
vannlatingen er smertefull. Fruktene ligner bokhvetefrukter 
og er like stivelsesholdige som disse.
 

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
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Beskrivelse

Valurt er en planteslekt i rubladfamilien med 25 arter i 
Europa og Asia. Planten har store blad og fiolette blomster 
i krumme klaser. Som ugress og på avfallsplasser finnes 
av og til i Norge legevalurt (Symphytum officinale) med 
vingekantet stengel, fôrvalurt uten vingekant, og hybriden 
mellomvalurt (Symphytum xuplandicum).

Symphytum (av gr. ‘få til å gro sammen’) var i oldtiden og 
middelalderen en av de mest kjente medisinplantene, som 
man trodde kunne få alle sår og brudd til å gro igjen 
(symfytikarot). Navnet valurt kommer av at den bl.a. ble 
brukt på valen, dvs. slagmarken, til å legge på sår.

Egenskaper og bruk

I tidligere tider ble valurt brukt innvortes. 
Urten ble betraktet som et ideelt middel mot sår hals, 
stupekatarr, tørr hoste, bronkitt, magekatarr, sår i magen 
eller tolvfingertarmen og blærekatarr. Fra midten av 
1970-tallet og utover har en rekke undersøkelser imidlertid 
vist at innvortes bruk av valurt kan være forbundet med fare 
for leverskader og kreft. Bakgrunnen for dette er at valurt 
inneholder giftige pyrrolizidinalkaloider, som regnes som 
svært skadelige for leveren. Faren regnes som størst ved 
store inntak eller ved lengre tids inntak. 

Valurt brukes i våre dager bare utvortes, og da først 
og fremst ved benbrudd, vanskelig helende sår, ved 
leddbetennelser, seneskjedebetennelser, giktsmerter, 
forstuinger og forvridninger. 

Valurt regnes som trygt å bruke i hudpleiemidler og 
inneholder det vevsdannende stoffet allantoin, som har 
en forbløffende evne til å reparere skadet vev. Salver og 
kremer med valurt kan brukes på kviser, byller, sår, små 
sprekker i huden og psoriasis. Urten virker gjenoppbyggen-
de på rynket hud, og er derfor velegnet i ulike hudkremer. 
Slike kremer kan også brukes ved muskelsmerter.

Innholdet av rosmarinsyre og fenolsyrer bidrar til en 
betennelseshemmende virkning.  

VALURT (Symphytum officinale)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Øyegelé 
Øyekrem
Ansiktsserum
Rosekrem
Antioksidant krem
Haikrem
Kvisedråper
Hurtig lindring
Aromatisk avslappende olje
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Muskelkrem
Badesalt avslappende
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Beskrivelse

Vassarve er en vinterettårig planteart i nellikfamilien som 
blir 5–30 cm høy. Stengelen er håret på én side, bladene 
er eggformet og blomstene hvite. Vassarve er en av de 
vanligste og mest utbredte planter på Jorden, den følger 
bosetningen så langt den går mot polene og opp på fjellet. 
I tillegg til frø kan den spre seg med nedliggende stengler 
som setter røtter fra leddknutene, særlig i fuktig klima og  
på rå jord. 

Vassarve opptrer som ugress i alle slags kulturer. Den er 
relativt lett å bekjempe med egnede kjemiske midler,  
men kan være vanskelig å kontrollere med radrensing  
og hakking under fuktige forhold, fordi opprevne planter  
da lett slår rot på ny.

VASSARVE (Stellaria media)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Ansiktsserum
Øyegelé
Øyekrem
Rosekrem
Antioksidant krem
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Body Lotion
Nærende ringblomstolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Kuldekrem
Badesalt muskelavslappende

Egenskaper og bruk

I våre dagers urtemedisin blir vassarve  
hovedsakelig brukt i form av saft, omslag, salve eller  
krem til behandling av irritert hud. Vassarve kan i visse  
tilfeller lindre alvorlige irritasjoner der andre midler ikke har 
hatt noen effekt. Planten kan brukes ved eksem, psoriasis, 
neslefeber (urticaria), kløe etter vannkopper, byller, svulster, 
sår og åreknuter. Vassarve er en av de beste urtene til å 
stoppe ulike former for kløe, som kan være forårsaket av 
eksem, flass i hodebunnen, elveblest, seborré, hemoroider,  
myggstikk eller andre hudplager. 

Innvortes brukes vassarve som et middel ved revmatisme, 
feber, sår hals og sår i magen/tolvfingertarmen.

Vassarve virker kløestillende, legende, lindrende,  
beroligende og rensende.
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Egenskaper og bruk

Yamsrot er i følge kinesisk terminologi en søt, 
bitter, fuktig og varm urt som påvirker yin. Den virker 
krampeløsende, betennelseshemmende, smertestillende, 
antirevmatisk, mildt svettedrivende, slimløsende, 
urindrivende, galledrivende, mykgjørende, 
blodåreavslappende, afrodisierende, nærende, 
styrkende og foryngende.  

Tradisjonelt brukt ved menstruasjonskramper og andre 
former for muskelkramper, særlig slike som skyldes stress 
og anspenthet. Ellers ved ulike former for kolikk, som 
tarmkolikk og galleblærekolikk, samt ved hikke, irritabel 
tykktarm, mye tarmgass, og smerter fra eggledere og 
livmor. Urten brukes i våre dager innvortes ved kolitt 
(betennelse i tykktarmen), gastritt (betennelse i magens 
slimhinner), irritabel tykktarm, Crohns sykdom, divertikler, 
kolikk, gallestein og andre galleplager, menopauseplager, 
svangerskapskvalme, smertefulle menstruasjoner, 
eggstokk- og fødselssmerter, mye slim i luftveiene, bronkitt, 
katarrer, krampeaktig astma, kikhoste og kramper. 
Ellers ved claudicatio intermittens (”vindustittersykdom”), 
senestrekk, gikt, betennelsesaktige revmatiske smerter, 
leddbetennelser (artritt), leddgikt og belastede binyrer.

Homeopatisk brukes urten mot kolikk, spesielt hos babyer. 
 

Beskrivelse

Yamsrot er en flerårig, bladfellende klatreplante som 
har knollformede rotstokker (jordstengler). Rotstokkene er 
lysebrune, omkring 10–15 cm lange og 1–2 cm tykke, 
og ofte forgreinet. De lange, slyngende stenglene har 
hjerteformede blad, små gulgrønne blomster og frøbelger 
med vinger. Planten blir ofte mer enn 5 meter høy. 

Yamsrotfamilien (Dioscoreaceae) er en plantefamilie i 
ordenen Dioscoreales. Den omfatter ca. 750 arter fordelt 
på 6 planteslekter. Noen arter i slekten Dioscorea har 
røtter (yams) som er spiselige etter koking. 

YAMSROT (Dioscorea villosa)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Lindrende leddolje
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Egenskaper og bruk

Tidlig på 1900-tallet oppdaget man at 
ylang-ylang-oljen kunne være effektiv mot malaria, 
tyfus og tarminfeksjoner, og man registrerte at oljen har en 
beroligende virkning på hjertet. Ylang-ylang er derfor en 
viktig olje i behandlingen av høyt blodtrykk. Den bidrar til 
å senke blodtrykket, redusere unormalt raske hjerteslag og 
unormalt raskt åndedrett. Ylang-ylang har en beroligende 
virkning på nervesystemet og gir samtidig et avslappende 
velvære. 

På huden virker oljen regulerende på talgproduksjonen og 
er derfor fin for både fet og tørr hud. 

Ylang-ylang er berømt som afrodisiakum, både for menn 
og kvinner. Oljen frigjør hemninger og fordriver stress, 
samtidig som den virker seksuelt opphissende. Den kan 
være effektiv i en sensuell massasje og i en duftlampe.

Egenskaper: avslappende, balanserende, søvndyssende, 
psykisk beroligende, antidepressiv, betennelsesdempende, 
antiseptisk, euforisk, afrodisierende, potensfremmende, 
nervestyrkende, blodtrykkssenkende, stimulerende for 
blodomløpet og feberdempende.

Kan hjelpe ved følgende plager: manglende potens, 
frigiditet, manglende selvtillit, høyt blodtrykk, høy puls, 
sjokk, angst, depresjon, stress, sinne, irritabilitet, søvnløshet, 
anspenthet, hjertebank, raskt åndedrett, hyperventilasjon og 
hudproblemer.

Beskrivelse

Ylang-ylang er et eviggrønt tre som har gule blomster med 
lange, lansettformede kronblad. Kan bli opp til 12 meter 
høyt. Frukten er mørkebrun og utvikler seg vanligvis 
samtidig med at treet blomstrer. Stammen er relativt svak 
og brekker ofte under stormer. Treet foretrekker fuktig, 
tropisk klima, og trives spesielt godt i regnskogene på 
Filippinene. Viltvoksende i Indonesia og på Filippinene, 
men dyrkes nå i tropisk Asia og Afrika (Madagaskar).

Treet kalles ofte for ”parfymetreet” p.g.a. den nydelige 
jasminduften fra blomstene, som produserer en sterkt 
aromatisk olje. Blomstene plukkes som pynt, blir båret 
som et afrodisiakum, og brukes i duftputer i lintøyskapet. 
I Indonesia blir blomstene strødd ut i sengen til nygifte par. 
På Filippinene brukes de i hudkremer, ofte med en kokos-
nøttoljebase. Navnet ylang-ylang er filippinsk og betyr 
”blomstenes blomst”, eller fra de malaysike ordene alang 
ilang, som betyr ”blomster som flagrer i vinden”. Et tre kan 
produsere omkring 120 kg blomster hvert år, noe som gir 
350 g eterisk olje. Oljen har forskjellige kvaliteter, den 
beste og mest velduftende kommer fra den første 
destillasjonsfasen.

I viktoriatidens England var den eteriske oljen en ingrediens 
i det populære hårbehandlingsmiddelet makassarolje, som 
man mente stimulerte hårveksten. Ylang-ylang olje er et 
duftstoff i mange orientalske og blomsterduftende parfymer.

YLANG-YLANG (Cananga odorata)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Essensiell olje

Antioksidant krem
Havets Under
Kvisedråper
Negleolje
Body Lotion
Hekla vulkansk kroppsskrubb
Nærende ringblomstolje
Aromatisk avslappende olje
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Badesalt avslappende
Badesalt lindrende & nærende
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Beskrivelse

Øyentrøst er ettårige planter i maskeblomstfamilien med 
grenet stengel, bladene sittende og blomstene lyse med 
mørke striper og en gul flekk på underleppen. Plantene er 
halvsnyltere som suger næring fra røttene av andre planter. 

Slekten er kosmopolitisk med 200 arter, de fleste i 
tempererte strøk, men også i fjellene i tropene. Slekten er 
svært komplisert og ikke skikkelig utforsket i Norge, men 
man regner med åtte arter. De vokser overalt på bakker, 
på myr og hei, på beiter i fjellet og på snøleier. 

Vanlige er lyngøyentrøst, gråøyentrøst og fjelløyentrøst. 
Som medisinplante ble øyentrøst i eldre tid brukt som 
middel mot øyesykdommer.

Egenskaper og bruk

Øyentrøst har tradisjonelt vært brukt både 
innvortes og utvortes til å behandle forskjellige 
øyensykdommer. Lindrer trette og blodskutte øyne, styrker 
slimhinnene og brukes til behandling av sti, øyeninfeksjoner 
og allergiske reaksjoner (rennende, såre og kløende øyne).

Urtete av øyentrøst kan ellers være et brukbart middel ved 
bihulebetennelse, rennende nese og luftveisinfeksjoner, samt 
brukes til øyekompresser og øyenvann (må da være filtrert 
og uten partikler). Øyenvannet bør brukes umiddelbart 
mens det er sterilt.  

Øyentrøst brukes i det homøopatiske preparatet Euphrasia, 
først og fremst ved øyeplager som øyekatarr, betennelse i 
øyelokket, regnbuehinnebetennelse, sløret syn, lysømfintlig-
het og ved øyeskader. 

Det finnes lite forskning på øyentrøst, selv om urten har vært 
brukt i århundrer mot konjunktivitt (øyekatarr) og blodskutte 
øyne.

ØYENTRØST (Euphrasia officinalis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Urteekstrakt

Rosekrem
Øyekrem
Øyegelé
Ansiktsserum
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Egenskaper og bruk

Avokado er en kraftig antioksidant. Fruktkjernen 
er antibakteriell og soppdrepende, og fruktskallet 
ormedrepende. Fruktkjøttet virker godt på tarmen som 
bløtgjørende, smørende og luftdrivende. Ellers regnes 
fruktkjøttet som et afrodisiakum (seksualstimulerende) og 
som kolesterolsenkende, blodsukkerstabiliserende og 
nervestyrkende. Blad og bark virker astringerende 
(sammentrekkende), urindrivende, urinsyrereduserende, 
fordøyelsesfremmende, leverrensende, blodtrykkssenkende, 
luftdrivende, hostedempende, livmorstimulerende, 
menstruasjonsdrivende, befruktningshindrende og hemmer 
herpes simplexviruset. 

Innvortes 
Bladene (og evt. barken) brukes mot bronkieplager, hoste, 
forkjølelse, herpes simplex, forkjølelsessår, urinsyregikt, 
høyt blodtrykk, feber og fordøyelsesplager som diaré og 
oppblåsthet. 

Utvortes 
Omslag av bladene brukes ved hodepine, forstuinger og 
revmatisme, fruktkjernen kan brukes mot diaré og dysenteri, 
og fruktskallet mot innvollsorm. Fruktkjøttet kan hjelpe ved 
høyt kolesterol, urinsyregikt, anemi, hyperlipoproteinemi, 
magesår, magekatarr, nervøsitet, irritabilitet, depresjon og 
diabetes. Fruktkjøttet (evt. avokadoolje) kan også brukes 
utvortes ved sår, hudirritasjoner, tørr hud, aldrende hud, 
eksem, psoriasis og solskader. Hjelper også mot tørt hår. 
Avokadofrukten kan virke forebyggende mot høyt blodtrykk, 
åreforkalkning, angina pectoris, koronar hjertesykdom og 
Alzheimers sykdom.

Beskrivelse

Avokadotreet blir opp til 20 meter høyt og dyrkes i tropiske 
områder over hele verden, blant annet i Sør-Afrika, Israel 
og California. Mange deler av avokadotreet blir anvendt, 
både til mat og medisin. Frukten er svær næringsrik. 
Bladene tørkes og brukes til uttrekk eller omslag på 
huden. Bark tas av unge greiner etter beskjæring og brukes 
i avkok. Fra frøene presses en fet olje (oleum avocado). 
Avokadoolje brukes først og fremst i kosmetiske produkter.

AVOKADOOLJE (Persea americana)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisolje

Rosekrem
Ansiktsserum
Øyegelé
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Egenskaper og bruk

Hvetekimolje utvinnes fra fettet i hvetekimen og 
er rik på vitamin E, noe som gjør at oljen har en legende 
virkning og fungerer som en antioksidant. Hvetekimolje 
hjelper mot aldring og tørr hud, så vel som på ødelagte 
blodkar i huden. Den motvirker arrdannelse, og kan brukes 
for å forhindre at det dannes arr etter skader og operasjo-
ner. Den kan også brukes mot arr etter alvorlige tilfeller av 
akne.

Beskrivelse

Hvetekim er en del av hvetekornet, og utgjør 2–3 % av hele 
kornet. Ved maling av hvete brekkes kimen (groen, embryo) 
løs. Etter valsing, hvor kimen flatklemmes uten å oppdeles, 
kan den siktes fra som eget produkt (ved siden av siktet 
hvetemel og kli). Hvetekim inneholder ca. 20 % protein, 
6–7 % fett med en høy andel flerumettede fettsyrer og 
vel 50 % karbohydrat. Innholdet av jern og vitaminer fra 
B-gruppen er særlig høyt. Fettet inneholder rikelig med 
vitamin E. 

HVETEKIMOLJE (Triticum vulgare)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisolje

Øyekrem
Ansiktsmaske rosmarin
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Havets Under
Etterbaberingskrem
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring
Muskelkrem
Kuldekrem
Fotkrem
Håndkrem
Baby krem
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Egenskaper og bruk

Bivoksen har oppgjennom tidene vært 
ettertraktet til forskjellige formål. Friske vokskaker med 
honning i kan faktisk spises hele, og smaker ganske godt. 
Bivoks tas ikke opp av huden, men legger seg som en 
beskyttende, voksaktig hinne utenpå. Voksen er mer 
vannavvisende enn olje og fett, men tetter ikke porene 
i huden slik som f.eks. parafin gjør. Den beskyttende 
effekten gjør at irritert hud får fred og ro.

I kinesisk medisin brukes bivoks (oppløst i varm alkohol  
eller vin) til å behandle diaré og hikke. På lignende måte  
er den blitt brukt i vestlig medisin, i antikken f.eks. ved  
dysenteri, og inn på 1900-tallet ved ulike tarmsykdommer.  
Ved regelmessig å tygge på pollenrik bivoks gjennom  
vinterhalvåret kan man unngå rennende nese og opp-
svulmede bihuler når forkjølelsene herjer. Det kan også 
være med å forebygge pollenallergi og lindre plagene 
som mange har om våren. Bivoksen må da være fersk, og 
stamme fra det området man bor i (slik at den inneholder 
pollen av de typene man reagerer på).

Bivoks brukes en del i salver og kosmetikk og til å støpe 
vokslys, som har bedre kvalitet enn stearinlys.

Beskrivelse

Bivoks fremstilles av honningbier for bygging av vokskaker. 
Voksen dannes i noen kjertler som finnes på undersiden av 
bienes bakkropp. 

Det finnes to typer bivoks; gul bivoks (cera flava) og hvit 
bivoks (cera alba) som er bleket og renset. Den har en  
honninglignende lukt og en svak, karakteristisk smak.  
Voksen består hovedsakelig av myricylpalmitat, cerotinsyre 
og dens estere samt noen høytsmeltende alkaner. Bivoks 
mykner ved 32–35 °C, og smelter i området 62–65 °C 
(brukes bl.a. i bonemasser, i behandling av lær, fremstill-
ing av vokspapir, i litografi og i en rekke andre tekniske 
øyemed). Voksen blekes ofte, f.eks. ved innvirkning av sollys 
eller av kjemiske oksidasjonsmidler. Den blekte voks, cera 
alba, ligner den ublekte i de fleste egenskaper, men lukten 
og smaken er mindre utpreget. 

Voksen kan lagres hvor lenge som helst, man har funnet 
5000 år gammel bivoks som er uforandret. Den tar ikke 
opp oksygen fra lufta, og harskner derfor ikke. Den  
påvirkes heller ikke av vann. Mest påvirkes bivoks av  
temperaturen. Den smelter i varme, og krymper og kan 
sprekke i kulde.

HVIT BIVOKS (Cera alba)

Brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisingrediens: voks

Ansiktsmaske rosmarin
Øyekrem
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Havets Under
Leppepomade
Etterbarberingskrem
Vikingsalve
Kamillekrem
Haikrem
Hurtig lindring
Mirakelkrem
Muskelkrem
Kuldekrem
Håndkrem
Fotkrem
Baby krem
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Egenskaper og bruk

Jojobaolje er fuktighetsbevarende og motvirker 
tørr hud, flassing og hudirritasjoner. Den har dessuten en 
gjenoppbyggende effekt, og balanserer og normaliserer fet 
hud. Den er en meget god ansiktsolje, både til rensing og 
pleie. Den gjør huden silkemyk, passer for alle hudtyper. 

Jojobaolje er fuktighetsbevarende, bakteriehemmende og 
talgløsende, og kan ha en balanserende effekt på alt fra 
ekstremt tørr til ekstremt fet hud og acner. 

Oljen kan brukes ved hudsprekker, akner, eksem, bleie-
utslett og andre hudproblemer og beskytter huden effektivt 
ned til 10–15 kuldegrader.

Beskrivelse

Jojobaolje er strengt tatt ingen olje, men en flytende voks 
fra frukten hos ørkenplanten Buxus chinensis 
(= Simmondsia chinensis). Jojobaolje trenger dypt inn, 
er bløtgjørende og hjelper huden til å ta imot og bevare 
naturlig fuktighet. Oljen er stabil og varer lenge. Den er 
nyttig mot tørt eksem, og en god base for en hårolje. 
Jojobaolje kan være spesielt gunstig mot barneeksem, 
melkeskurv og andre tørre hudplager. Jojoba er den beste 
oljen å bruke som basis for parfyme, da den er den minst 
fete av basisoljene. 

Jojobaolje er veldig lik hudens naturlige olje kalt ”sebum” 
og rik på proteiner.

JOJOBAOLJE (Simmondsia chinensis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisingrediens: flytende voks

Øyegelé
Øyekrem
Ansiktsmaske rosmarin
Ansiktsserum
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Havets Under
Etterbaberingskrem
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring

Nærende ringblomstolje
Aromatisk avslappende olje
Muskelkrem
Kuldekrem
Fotmelk
Fotkrem
Håndkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Baby krem
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Beskrivelse

Olivenolje utvinnes av fruktene fra oliventreet. Den er som  
oftest lys gul av farge, men kan også ha et grønt skjær pga. 
innhold av klorofyll. Den beste olivenolje fås vanligvis fra 
Frankrike (provenceolje) og Italia. Den fineste kvaliteten 
(jomfruolje, «vierge», «extra virgin») får man ved kaldpress-
ing av frukten. Ved sterkere utpressing og ved ekstraksjon 
får man underordnede kvaliteter (bomolje). 

Olivenolje, som hører til de ikke-tørrende oljer, består 
vesentlig av glyserolester av oljesyre, olein (80–85 %), 
dessuten palmitin-, arachidin- og linolsyre. Den beste 
olivenoljen er blant de dyreste planteoljene og brukes 
som næringsmiddel (matolje, hermetikkolje, salatolje) og 
i medisinen. De simplere sortene brukes bl.a. til fremstilling 
av såpe. Olivenolje kan forfalskes ved tilsetning av billigere 
oljer. 

Egenskaper og bruk

Olivenolje er en av de eldste oljene som er 
brukt til hud- og skjønnhetspleie og har nærende, 
mykgjørende, beskyttende og betennelseshemmende 
egenskaper. Olivenolje er en fet og litt mer tregtflytende 
olje, med noe tyngre konsistensen enn andre flytende 
oljer, som bruker relativt lang tid på å gå helt inn i huden. 
Tradisjonellt brukt i hud- og hårpleie, men på grunn av 
sin relativt kraftige lukt kan olivenolje være vanskelig å 
bruke i hudpleie, særlig ved massasje. Imidlertid finnes det 
også mildt duftende olivenoljer. Det går også fint å blande 
olivenoljen med andre, mer diskret duftende vegetabilske 
oljer. 

Olivenolje er fin ved tørr og følsom hud, hudirritasjoner, 
insektstikk, overflatiske solskader, ulike typer eksem, 
psoriasis, kløe og sprukken hud, samt ved hår- og hode-
bunnsproblemer. Oljen inneholder vitamin E som er en 
viktig antioksidant og har en legende og beskyttende 
effekt på huden. 

Olivenolje egner seg godt til å trekke ut virkestoffene 
fra visse urter, eksempelvis blomstene av solblom 
(Arnica montana) og prikkperikum/johannesurt 
(Hypericum perforatum).

OLIVENOLJE (Olea europaea)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisolje

Rensemelk
Body Lotion
Avkjølende muskelmelk
Fotmelk
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RINGBLOMSTOLJE (Calendula officinalis)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisolje

Rensemelk
Eksfolierende ansiktsgelé
Ansiktsserum
Øyegelé
Øyekrem
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Havets Under
Ansiktslotion Herre
Etterbarberingskrem
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring

Body Lotion
Nærende ringblomsolje
Avslappende olje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kuldekrem
Negleolje
Håndkrem
Fotmelk
Fotkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Baby hår & kropp
Baby massasjeolje
Baby krem

Egenskaper og bruk

Ringblomst er en velkjent urt med utstrakt bruk 
rundt om i verden; som medisin, fargestoff i matvarer 
og i kosmetikk. Tidligere ble blomstene sett på som et 
kjærlighetssymbol. Dukket ringblomster opp i en drøm 
kunne man regne med at noe fint ville skje. Og bare ved 
å se på de vakre oransje blomstene fikk man et godt 
humør, mente man. I tillegg har urten antibakteriell virkning 
som gjør at den kan beskytte mot og behandle ulike typer 
infeksjoner. Ringblomst har en klart sopphemmende virkning 
og kan brukes både innvortes og utvortes til behandling av 
soppinfeksjoner. 

Ved innvortes bruk er ringblomst fin til å bekjempe 
betennelser og sår i fordøyelseskanalen, magesår, sår 
på tolvfingertarmen, galleblæreproblemer, fordøyelses-
problemer og  menstruasjonsproblemer.  

Urten er sopp- og bakteridrepende, astringerende 
(sammentrekkende), antiseptisk og legende. Ved utvortes 
bruk har ringblomst god effekt på hudbetennelser, ytre 
blødninger, hudskader, skrammer, forstrekninger, 
saktehelende sår, verkesår, forbrenninger, solbrenthet, 
insektbitt, tørr hud, hemorroider, bleieutslett og mye mer. 
Når ringblomst brukes i kremer og salver stimuleres 
dannelsen av kollagen, som minsker synligheten av rynker. 

Beskrivelse

Ringblomst er en planteslekt i kurvplantefamilien med 20–
30 arter, de fleste i middelhavslandene. Mange ulike frukt-
former i en og samme kurv (heterokarpi). Vanlig ringblomst 
(Calendula officinalis) er en viktig hageplante som dyrkes i 
en mengde sorter med bl.a. stor fargevariasjon. Ringblomst 
er opprinnelig viltvoksende i Sør-Europa, men dyrkes nå i 
tempererte strøk over hele verden. Det er en svært hardfør 
og villig sommerblomst som i Norge kan dyrkes over store 
deler av landet. 

Det er blomstene som brukes medisinsk, og disse inneholder 
bl.a. eteriske oljer, harpiks, flavonoider, triterpener, steroler 
og bitre glykosider. Ekstrakten er brukt i folke-medisinen mot 
nyresyke, vattersott og som svettedrivende middel. Urten 
inneholder karotener og saponiner (naturlig rensende).
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Beskrivelse

Smørtre vokser i Vest-Afrika og tilhører familien Sapota-
ceae. Det er de fettrike fruktkjernene (nøttene) som ved 
pressing gir bassiasmør eller sheasmør (eng. Shea Butter). 
Andre navn er shiasmør eller karitesmør. 

Sheasmør er et hvitt eller gråhvitt, fast fettstoff som ligner 
kokosfett. Stoffet er uløselig i vann, glyserin og alkohol, 
men blander seg med oljer. Foruten estere av stearinsyre 
og oljesyre, inneholder sheasmør også kanelsyreestere 
som gir smøret dets oppmyknende og legende egenskap. 
I tillegg finnes 5–10 % fytosteroler, som er kjent for å 
stimulere cellenes nydannelse. 

Fettet har blitt brukt i Afrika i tusenvis av år som et 
beskyttende middel mot uttørking i sol og vind.

Egenskaper og bruk

Sheasmør smelter ved 35–45 °C, dvs. når 
man gnir det på huden. Stoffet beskytter huden mot 
ultrafiolette stråler, kulde og vind. Inneholder en naturlig 
solbeskyttelsesfaktor på 2–3, virker svakt infeksjons- og 
betennelseshemmende, fremskynder leging av huden, og 
er bra på hudsprekker og eksem. 

Sheasmør brukes i f.eks. salver og kremer for å få en myk 
konsistens. I Afrika og Japan brukes sheasmør omtrent på 
samme måten som vi bruker vanlig smør.
 

SHEASMØR (Butyrospermum parkii)

Denne urten brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisingrediens: fettstoff

Øyekrem
Ansiktsmaske rosmarin
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Havets Under
Leppepomade
Ansiktslotion Herre
Etterbarberingskrem
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring

Body Lotion
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kuldekrem
Håndkrem
Fotmelk
Fotkrem
Baby krem
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Beskrivelse

Mandelolje (sweet almond oil) er en tyntflytende, lysegul 
olje som utvinnes ved pressing av mandler, som er frøene 
som ligger inne i fruktene på mandeltreet. Mandelolje 
holder seg flytende ved -10 °C, angripes nesten ikke av luft 
og er meget holdbar. Den anvendes i kosmetikk, parfymer 
og i farmasien. Den kaldpressede kvaliteten anbefales ved 
aromaterapi og i hudpleieprodukter.

Mandelolje inneholder vitaminene A, B1, B2 og B6, samt 
en liten mengde vitamin E. Oljen inneholder også en høy 
prosent enumettede og flerumettede fettsyrer. En av disse  
er den viktige linolsyren. Mangel på linolsyre kan gi eksem, 
tørr hud som eldes raskt, dårlig sirkulasjon i huden og  
sprøtt hår.

SØT MANDELOLJE (Prunus amygdalus dulcis)

Egenskaper og bruk

Mandelolje er en klassisk, halvfet, hudbeskyttende  
olje som passer de fleste hudtyper og absorberes godt  
av huden. Oljen er mykgjørende og fuktighetsbevarende. 
Den kan motvirke rynker og bidra til å lindre  
hudbetennelser, tørr hud som klør, eksem og psoriasis. 

Da mandeloljen ikke absorberes umiddelbart, passer den 
også fint som baseolje ved aromamassasje. Man bør være 
forsiktig med mandelolje hvis man er allergisk mot mandel.

Brukes i følgende Purity Herbs produkter som:

Basisolje

Ansiktsserum
Øyegelé
Øyekrem
Rosekrem
Antioksidant krem
24-timers krem
Havets Under
Leppepomade
Ansiktslotion Herre
Etterbarberingskrem
Vikingsalve
Kamillekrem
Mirakelkrem
Haikrem
Hurtig lindring

Body Lotion
Nærende ringblomstolje
Aromatisk avslappende olje
Lindrende leddolje
Lindrende muskelolje
Avkjølende muskelmelk
Muskelkrem
Kuldekrem
Negleolje
Håndkrem
Fotmelk
Fotkrem
Kjærlighetsolje
Kjærlighetsolje Eksotisk
Kjærlighetens Under
Baby massasjeolje
Baby krem
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