
FOTSALVA
Ni behöver:

• 2 st 60ml burkar med lock
• 1 kastrull till vattenbad
• 1 visp/slev
• I våg
• 1 slickepott
• 1 spritserpåse
• 1 rostri bunke
• Ev hushållspapper
• Alla ingredienser

Fotsalva med ullfett och sheasmör
Bra för torra, nariga fötter, självsprickor, kalla fötter. Även bra för mycket torra hudpartier som 
armbågar, knän och händer.

1 dl olivolja
20 g gult bivax
10 ml johannesörtolja
15 ml sheasmör
10dr rosmarin
6 droppar enbär
1 liten knivsudd ringblomsextrakt
10 dr tinktur(om man vill)

Gör såhär: Värm olivolja, johannesörtsolja, sheasmör, ringblomma och bivax i en rostfri skål eller 
värmetålig glasbehållare Värm upp oljan tills bivaxet/fettet har smält och blivit genomskinligt. 
Ta sedan bort skålen ur vattenbadet och rör för hand med visp eller träslev medans salvan svalnar, 
rör ordentligt och se till att skrapa ned det som stelnar längst kanten i salvan. 
Det är viktigt att röra ordentligt så att inte vaxämnena stelnar ojämnt. Se till att det inte bildas 
klumpar. 
När salvan når ca 30 grader kan man ha i de eteriska oljorna. Om man vill lägg till 10 droppar 
tinktur.
Om man vill säkerställa en lång hållbarhet kan man även tillsätta 3ml e-vitamin.
Spritsa upp på burkar.

Hur fungerar   salvan  ?
Ringblomman innehåller ett ämne, karotinoider som är ett förstadium till A-vitaminet. 
Tillsammans med den eteriska oljan främjar karotinfärgämnet Xantofyll nybildningen av hud, 
därför passar ringblomman bra vid torr och fnasig hud, barnavård, svårläkta sår, hudirritationer och 
böjveckseksem. Den används för sina hudhelande egenskaper och passar alla hudtyper.
Olivoljan tåls av de flesta människor. Den är mjukgörande och närande. Olivoljan har lång 
hållbarhet. Räknas som en fet olja.
Bivaxet har en större skyddande effekt än oljorna då den med sina vaxämnen inte absorberas av 
huden, trots detta täpper bivaxet inte till porerna utan är både mjukgörande och lugnande på huden.
Sheasmöret sägs påskynda läkning av huden och bevarar huden från att torka ut. Den har en svag 
inflammationshämmande effekt & är perfekt vid torr och eksemartad hud.
Enbär:
Rosmarinoljan är bra att använda på kalla kroppsdelar då den förbättrar blodcirkulationen i huden 
och ökar tillförseln av värme, näring och syre.
Enbär & johannesört är ni experter på.


