
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingr.:  Rapsolja,  Sesamolja,  Tistelolja, Sheasmörolja,  

Ringblomextrakt,  Lavendel,   Geranium,  Vetivergräs, Rosmarin-

antioxidant    Inget annat !                                                  

 

KROPPS-OLJA                                                      
För torr och känslig hud                                                                               

Kroppsoljan är framtagen för att på ett naturligt sätt 

tillgodose torr, känslig hud med näring, fetter och 

lugnande ämnen från naturens apotek. Användes 

dagligen efter dusch/bad – eller vid behov. Vid 

regelbunden användning kommer huden att hitta 

tillbaka till sin naturliga lenhet och flexibilitet. Oljan 

verkar klådstillande.                                                                                                    

 

 

 

Ingr.: Sesamolja, Tistelolja, Rapsolja, Ricinolja, Lavandin S, Mejram, 

Romersk Kamomill, Palmorosogräs, Vetivergräs, Rosmarin Antioxidant    

Inget annat ! 

 

Kunders erfarenheter:  Jag har använt Kropps-oljan ett tag och 

känner verkligen skillnad på huden. Bodylotion är lagt bort och nu 

njuter jag av lenare hud som inte alls känns torr.  Lillemor - Strömstad 

MASSAGE-OLJA                                                      
Avstressande och lugnande                                                 

Massageoljans ingredienser är alla utvalda för att 

genom lukt och verkan på huden ge en lugnande och 

rogivande effekt. Naturens apotek bjuder in till en 

skön stund med massage/beröring som inte bara ger 

näring till huden, men också till våra behov.                                                                                                        

Njut av den exklusiva känslan av att smörja huden 

med ekologiska oljor. 

 

 

 

Kunders erfarenheter: Min man och jag masserar varandra efter 

stressiga dagar, eller på helgen. Vi tycker mycket om massageoljans 

doft och ”smidighet”. Verkligen relaxing!  Anna-Lena - Brastad 

En dryg, skyddande, sårläkande, klådstillande  och mjukgörande salva. 

DET BÄSTA FÖR DITT ÄLSKADE BARN!                                                                           

Prova den till; ;  Röda rumpor – blöjeksem,  utslag runt munnen 

(napputslag),  torr och sårig hud,  ömma, spruckna/såra bröstvårtor,  

klåda i underlivet.  Bra köldsalva till barn och vuxna. 

Ingredienser;  Rapsolja, Solrosolja, Bivax, Ringblomextrakt,  Lavendel, 

Blå Kamomill       INGET ANNAT ! 

 

 

 Hjärtebo Gård, Bligan-STENEBY, 666 94 Dals Långed                     

www.hjartebogard.se      Tel. 0706-343054 

 

Hjärtebo Gård har sin verksamhet inom 

Ayurveda. Alla våra produkter är framtagna 

för att ge användaren ett hälsosamt 

alternativ, där alla råvaror är ekologiska, rena 

naturprodukter.    

Våra produkter är fria från vatten, 

konserveringsmedel, petroluemprodukter, 

parabener och kemiska tillsatser. 

 

EKOLOGISK   
Naturligt enkelt   

med                 

naturlig effekt 

EKBO-OLJA                                     

För eksem, klåda och känslig hud 

Ekbo-oljan är framtagen för dig som har 

eksem, psoriasis och klåda på större 

områden av kroppen. Ingredienserna är alla 

utvalda för att ge huden näring, rensa ut 

och harmonisera huden.                                              

Oljan går lätt in i huden och användes 

dagligen efter dusch/bad – eller vid behov.                                             

Ekologiska oljor – inget annat. 

 
Kunders erfarenheter: Jag testade Ekbo-oljan till mina eksem på 

armar och ben och blev från första stund helt tagen över att det 

slutade klia!! Eksemet har lugnat ner sig och tron på en framtid utan 

klåda växer fram. Jeanette – Uddevalla 

Jag har alltid klåda på benen och i perioder känns som jag skall bli 

tokig. När jag fick testa Ekbo-oljan försvann klådan och huden blev 

mjuk och len. Underbart att känna så! Eva-Lena - Strömstad 

Ingr.:  Rapsolja,  Sesamolja,  Tistelolja, Solrosolja,  Lavendel,   

Geranium,  Bergamott, Blå Kamomill, Ringblomextrakt, Rosmarin-

antioxidant    Inget annat !    

EKO - MYGG-OLJA                                     

För många olika insekter 

Insektsolja med 7 olika avskräckande dofter. 

Våra kunder berättar om mycket god effekt 

mot mygg, klägg, broms, älgflugor, 

fästingar m.m.                                   

INGA KEMISKA TILLSATSER                            

Från naturens apotek till dig 

 Kunders erfarenheter: Jag har testat Mygg-oljan både i skogen på 

hemmaplan och på utomlandssemester. Oljan luktar friskt och 

insekterna tycker helt klart inte om doften – vilken bra kombination! 

Ser fram till goda stunder utan myggor och blodtörstiga insekter.  

Örjan - Bengtsfors 

Ingr.: Rapsolja, Sesamolja, Citrongräs, Citronellagräs, Lagerblad, 

Eukalyptus, Geranium, Lavendel, Bergamott. Rosmarin Antioxidant  

Inget annat! 

 

 

 

Salvor     
hudoljor 

BABY-SALVAN 

 

SPORTKRÄM 

 

Sportkrämen är naturens gåva till alla som vill 

pressa sin kropp till det yttersta genom träning,  

sport eller gör krävande insatser som ger mjölksyra, 

stelhet och muskelvärk. Ingredienserna är 

värmande/kylande, smärtlindrande,  rensande och 

anti-inflammatoriska och hjälper genom detta 

kroppen att tackla stora påfrestningar.  

Kunders erfarenheter; Jag blev positivt förvånad 

hur bra det gick efter ett hårt träningspass. Min 

gamla skada bråkade mycket mindre. Sportkrämen 

kommer följa med mig i träningsväskan! Marcus  

Airless Pumpflaska 

 

 

Ingr.: Solrosolja, Rapsolja, Bivax, Arnica, Eukalyptus, 

Mentol, Svartpeppar, Mejram, Rosmarin, Kamfer, 

Japanmynta, Rosmarin Antioxidant.    INGET ANNAT ! 

 



    

  

Våran  trotjänare som hjälp många upp genom åren.  En dryg, underbar 

och mjukgörande allroundsalva i en klass för sig!                                                                              

Prova den till ;  Torra händer, fötter och läppar, 

självsprickor/hudsprickor,  trasiga nagelband, skrubbsår, småsår, klåda 

och andra hudåkommor.                                                                                          

Kunders erfarenheter;                                                                                                  
Efter jag köpte Hjärtebo-salvan har jag den med mig överallt. Den 

håller mina händer och fötter så mjuka och goa. Mina barns skrubbsår 

läker mycket bra med Hjärtebo-salvan. Christina – Tanum                                                                                                                                           

Ingredienser; Rapsolja, Solrosolja, Bivax, Ringblomextrakt och 

Lavendel     INGET ANNAT !   

   

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En dryg, väldoftande och mjukgörande salva för analområdet. Salvan 

har sammandragande, rensande, anti-inflamatoriska, sårläkande och 

klådstillande  egenskaper.                                                                                         

Prova den till ;   Alla sorters hemorrojder,   klåda i analområdet, 

sprickor och sår i analområdet.  Kan provas till olika svullnader. 

Kunders erfarenheter ;                                                                                             
Jag köpte Hembo-salvan för mina åra långa problem och kände med 

en gång positiva resultat. Extra bonus blev det  då min dotter hade två 

svåra sprickor i ändtarmen och salvan från apoteket inte hjälpte. Det 

blev en befrielse för henne. På två dagar blev  toabesöken normala 

igen. Ett stort tack för salvan!  Unni – Munkedal  

Ingredienser;  Solrosolja, Rapsolja, Ricinolja, Bivax, Ringblomextrakt,  

Geranium, Lavendel,  Cypress, Enbär, Blå Kamomill      INGET ANNAT !  

 

 

En skyddande, mjukgörande och sårläkande salva framtagen för alla 

som jobbar med jord/vatten eller annat som torkar ut händerna. 

Förebyggande mot uttorkning.                                                                                 

Prova den till ;  Spruckna, torra händer. Självsprickor. Bra köldsalva till 

barn och vuxna.                                                                                                         

Kunders erfarenheter :                                                                                                   

Jag älskar mitt trädgårdsjobb, men mina händer försöker jag gömma 

bort då dom blir uttorkade, spruckna och aldrig riktigt rena. Nu, 

äntligen, har jag hittat en salva som håller mina händer mjuka och 

lena!!  Birgit – Falköping                                                                                             

Ingredienser;  Rapsolja, Solrosolja, Bivax, Ringblomextrakt  Lavendel 

och Blå Kamomill       INGET ANNAT !  

 

                                                                                                                                                     

En något tunnare salva som lätt går in i huden. Salvan har 

klådstillande, sårläkande, anti-inflamatoriska och mjukgörande 

egenskaper.                                                                                                         

Prova den till ;  Eksem och psoriasis, klåda och irriterad hud, utslag av 

alla sorter.  Skavsår, liggsår, bensår, brännsår och insektsbett.        

Kunders erfarenheter ;                                                                                                         
Jag hade i flera veckor ett sår på vaden som inte ville läka. Som 

farmaceut provade jag flera av apotekets salvor utan förbättring. När 

min väninna kom med Ekbosalvan kom också resultatet. Såret läkte på 

4 dagar. Härligt att naturens oljor/örter har så god effekt.                             

Anna Britt - Karlstad 

Jag har haft psoriasis i minst 20 år och mina armar och ben har ofta 

varit som öppna sår. Har provat allt läkaren har skrivit ut, men bara 

med kortvarig förbättring. Efter 3 dagar med Ekbosalvan kände jag en 

positiv ändring. Nu efter 3 veckor är mina armar och ben läkta – inga 

sår, ingen rodnad, ingen klåda! Mina vänner häpnar och frågar vad 

som hänt…!! Kan inte tacka nog för denna salva! Kurt - Askim 

Ingredienser; Rapsolja, Tistelolja, Sesamolja, Solrosolja, Bivax, 

Ringblomextrakt,  Lavendel, Geranium, Bergamott, Blå kamomill.    

INGET ANNAT !                   

                                                                                                                                  

 

 

En salva för dig som har kronisk/långvarig värk i muskler/leder. Salvan 

är inflammationsdämpande, stimulerar lymfa/blod -cirkulation, 

smärtlindrande, renande och lugnande.                                                                    

Salvan är ”anti-reumatisk”                                                                            

Prova den till ;  Muskelvärk, ledvärk, reumatisk värk – fibromyalgi, 

svullna ben och fötter.                                                                                            

Kunders erfarenheter ;  Jag testade Värksalvan till min onda 

ländrygg och knä. Efter 2 dagar var jag avsevärd bättre. Nu har också 

min dotter blivit hjälpt med sin styva/onda nacke. Vi tackar så mycket 

för en underbar produkt med riktigt god effekt.        Bengt - Färgelanda 

Som ung kvinna är det inte roligt att vara reumatiker med värk (som 

syns) i fingrar/handled. Jag trodde inte mycket på er, när ni 

rekommenderade Värksalvan. Nu, efter att ha försökt är jag bara 

tacksam – äntligen någon ”ren” produkt som hjälper! Det värker 

mindre och fingrarna är mer rörliga.  Lena – Torp   

 Ingredienser ; Rapsolja, Solrosolja, Bivax,  Menthol, Enbär,  Lavandin, 

Rosmarin, Kamfer, Japanmynta,  Citron,  Svartpeppar,  Mejram,  Tall, 

Eukalyptus,  Arnica.   INGET ANNAT ! 

 

 

En salva framtagen för alla sorters förkylningsbesvär. För bäst effekt – 

smörj på salva och lägg sedan på värme. Hjälper och stödjer 

immunförsvaret samtidigt som den löser upp och rensar ut. Vid första 

signal om förkylning kan du smörja aktuellt område och under 

fotsulan, så blir du inte förkyld.                                                                                            

Prova den till ; Förebyggande vid första signal, vid nästäppa – 

bihåleproblem, halsont – hosta och bronkit, tung andning – astma   

Kunders erfarenheter ;                                                                                                                     
I somras var jag på väg att få en rejäl förkylning, något som inte passar 

en egenföretagare. Smorde hals, bröstkorg och under fotsulorna på 

kvällen. Nästa morgon var jag så pigg att jag gick till jobbet. Dagen 

därefter var allt borta. KANONBRA!  Lisa -  Göteborg 

Nu är det tredje gången jag använder Snuvbo-salvan förebyggande 

och tredje gången jag inte blir förkyld.. Vad trollar ni med ???             

Gösta – Hjo 

Ingredienser; Solrosolja, Sesamolja,  Rapsolja,  Bivax, Eukalyptus, 

Timjan, Rosmarin, Lagerblad,  Japansk mynta,  Tall, Enbär, Kamfer, 

Kryddnejlika    INGET ANNAT ! 

 

 

 

Vi har noggrant valt ut oljor/smör som bibehåller och stärker hudens 

fuktighet, elasticitet och smidighet. Dessa gör huden mjuk, ökar 

cellbildningen och förstärker hudens läkningsförmåga vid regelbunden 

användning.                                                                                                                            

Prova den till: Nya eller gamla ärr. Vid alla sorters hudbristningar – till 

ex. vid graviditet. När hudens känns oflexibel och hård.  Nattkräm till 

ansiktet.                                                                                                                      

Kunders erfarenheter;                                                                                                  
När jag var hos barnmorskan i tisdags var det bara 6 veckor kvar och 

hon utbröt när hon såg min stora mage – ”Oj vilken fin mage du har! 

Inga bristningar alls – det är sällan!”  Gissa om jag är nöjd...??                

Carolina – Rakkestad 

Jag fick tips om Mjukbosalvan efter att bristningarna på bebismagen 

blivit tydliga. Nu har jag använt den regelbundet i 3 månader och 

bristningarna har läkt. Det jag blev mera förvånad över är att ett 

gammalt ärr också nästan är borta! Therese - Malung  

Ingr;  Sesamolja, Tistelolja, Sheasmörolja, Mangosmör, Bivax, 

Palmorosgräs, Mandarin, Vetivergräs.                                                              

Inget annat!    

 

 

  Mjukbo-salvan                                               
- en cellförnyande salva - 

  

Hjärtebo-salvan                         
- en unik Ringblomsalva - 

  

Hembo-salvan                            
- en salva för hemorrojder - 

  

Sivs Trädgårds-salva                            
- för uttorkade händer - 

  

Ekbo-salvan                                
- en unik eksemsalva - 

  

     Värk-salvan                            
- en unik muskelsalva - 

 
 

Snuvbo-salvan                          
- Förkylnings-salva - 


