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Purity Herbs (Island);
Naturlig, pleiende og beroligende, kan brukes til det meste.

Purity Herbs Vikingsalve (Viking Balm, islandsk navn: Kraftaverk fyrir hesta og menn) ble
opprinnelig utviklet for å hjelpe islandske hester. Når islandshestene ble sendt til andre land fikk
de ofte problemer forårsaket av de klimatiske endringene. Purity Herbs salven virket så bra på
hestene at folk prøvde den på seg selv også ? med veldig gode resultater.

Purity Herbs Vikingsalve består av mandelolje og bivoks, tilsatt kraftfulle antiseptiske og helende
urter. Salven kan brukes på overflatiske sår, gnagsår, skrubbsår, hudavskrapninger, tørr hud,
eksem, frostskader, blåmerker, kløe, insektsstikk etc. og er like velegnet for både mennesker og
dyr.

Innhold:
Søtmandelolje, hvit bivoks, menthol krystall, cetylalkohol (fra planter), svaleurt, tysk kamille,
romersk kamille, rundbelg, tunbalderbrå, islandslav, lavendel, skogstorkenebb, einerbær, mjødurt,
rødkløver, kryptimian, hvitpil, døvnesle, ryllik, karve, marikåpe, gåsemure, vassarve, løvetann,
gjetertaske, sitrongress, tea-tre, copaiba.

Litt om hovedingrediensene i Purity Herbs
Vikingsalve:
Islandslav (Cetraria islandica)
Islandslav har antibakterielle egenskaper og kan hjelpe til med å hele saktegroende sår.

Svaleurt (Chelidonium majus)
Svaleurt kan virke beroligende, lindrende og har avgiftende egenskaper.

Ryllik (Achillea millefolium)
Ryllik er kjent for å være antiseptisk, sammentrekkende og legende og egner seg derfor godt til
behandling av kutt, sår, eksem, allergiske hudreaksjoner, hudbetennelser og infeksjoner.
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Rundbelg (Anthyllus vulneraria)
Rundbelg kan virke sammentrekkende og sårhelende. Den inneholder naturlige garvestoffer og
såpestoffer (saponiner) som virker rensende. Urten kan være gunstig på sår, mindre brannsår,
utslett og eksem.

Litt om Purity Herbs
Purity Herbs ble etablert i 1994 i byen Akureyri på nordsiden av Island. Akureyri er en solrik by
som befinner seg kun 50 km sør for polarsirkelen, omringet av ren og uberørt natur. Her produserer
Purity Herbs naturlige produkter som egner seg til alle aldersgrupper og for alle hudtyper. Hvert
produkt har helt spesielle effekter takket være de unike urtene som brukes.
Purity Herbs produktene inneholder ingen parabener, ingen mineraloljer og ingen kunstige
parfymer ? kun naturlige, duftende eteriske oljer og ekstrakter. Det benyttes kun rent, islandsk
fjellvann og naturlige konserveringsmidler. Mer enn 50 forskjellige håndplukkede urter brukes i
produksjonsprosessen, som utføres av hender hele veien. Alle produktene er allergitestet, med
gode resultater, de er miljøvennlige, og de er selvsagt ikke testet på dyr.
Pris kr 259,00
60 ml
Nei
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