
Referenser djurprodukter 
 

 

Vårolja, skydd mot älgflugor 

”Jag har använt mot älgflugor i många år. Stor skillnad med mängden älgflugor. Haft på både mig, 

hästarna och hundarna. Bästa exemplet när en jakthund blev tokig av alla älgflugor när han varit 

framme vid älgen. Jag frågade ägaren om jag fick hjälpa honom. Smetade in hela hunden med 

utspädd Vårolja som jag hade i fickan. Tog inte många minuter förrän de försvann och hunden blev 

lugn.” – Anci 

 

Djävulskloolja + Hajkräm, artros hos hund 

”Klarade att vår vovve (som blev nästan 17 år!) slapp äta värkmedicin, som han fick diarré av 

dessutom... Så här gör man: Raka bort pälsen runt leden och smörj in Djävulsklo-olja + Hajkräm. Om 

din hund börjar slicka på leden så gör det ingenting. Då får den i sig ämnena inifrån också. Upprepa 

när den börjar halta. Inflammationen runt leden ger med sig fort. ” - Ing-Marie 

 

Djävulskloolja + Hajkräm, artros hos hund 

”Vi smörjer vår 12 åriga labrador med djävulsklo o hajkräm vid behov. Han vet vad det är och vet att 

det funkar.” – Tina 

 

Vårolja och Ögonsalva, djurvård 

”Vi använder Vårolja utspädd som insektsmedel, direkt på mule och ögon som solskydd, eller på 

mindre sår som behöver mjukgöras, eller tassar som är torra. Jag späder med vatten och sprayar 

och/eller stryker på med svamp. Jag har spätt 50/50 och det funkar bra. Hund och katt smörjer jag 

outspädd i armveck och runt halsen. Annan produkt att rekommendera är Ögonsalva på hund, häst, 

katt etc som har minsta tendens till rinnigt öga. Mina kan inte vara utan!” – Jessica 

 

Vårolja och Mirakelkräm, mugg hos häst 

”Har haft mycket bra resultat mot mugg på hästarna: Vårolja på skorporna och Mirakelkräm om det 

är öppna sår. Vårolja är fantastisk till alla hudproblem på häst.” – Marie 

 

Vårolja, insektsskydd häst 

”På hästar som är allergiska mot knott ger Vårolja ofta bra resultat: knotten håller sig borta och såren 

läker. Man späder vårolja med vatten 1/5 och sprejar hästen. I ansiktet kan man ta ren olja på 

fingertopparna och gnugga runt.” – Frida 

  

Djävulskloolja, smärta häst 

”Djävulsklooljan är utmärkt mot smärta i t ex ben. Dock så effektiv att det är 2 veckors karens på 

tävlingshästar.” – Frida 

 

Djävulskloolja och M-mjölk, stelhet/ömhet häst 

”Det som garanterat fungerat för mig när hästen blir stel i bakbenen eller verkar ömma från 

korsryggen, är Djävulskloolja och/eller M-mjölk. Använder det ofta till mina hästar (men man får 

tänka på karensen). Beroende på var det sitter är det ju stora djur så det går åt mycket då pälsen 

suger åt sig.” - Jessica 

 



M-mjölk, svullnad häst 

”Använde M-mjölk på svullet ben på häst, med bra resultat. Man får vara noga med att inte lägga 

bandage på, då bränner det.” – Anci 

 

Vårolja, fästingskydd häst 

”Använde Vårolja på mina islandshästar i tre eller fyra år. Inte en fästing! Spädde 1:10. Använde 

svamp och strök över hela kroppen, främst huvud skap och mage.” – Anci 

 

Barnschampo 

”Jag och min lille Kinesiska naken hund Ming använder Barnschampot och det funkar hur bra som 

helst.” – Lena 

 

Schampo med örter 

”Örtschampot används till katten, superbra!” – Lise-Lott 

 

Schampo med alger, Hårbalsam, Vårolja, Ringblomssalva, för djurvård 

”Hej, använder Ögonkräm på både häst och hund! Super!!! Hunden tvättas i Schampo med alger och 

Hårbalsam, och får mycket finare päls. Vårolja är super för tassar (om inte stora sprickor - då tar jag 

Ringblomssalvan). För fästingar även där Vårolja, både på häst och hund.” – Jessica 

 

Vårolja 

”Så imponerad av denna produkt! Tog två fästingar på hunden för 2 veckor sedan. Började med 
Vårolja varje dag i tre dagar sedan fyllde på efter 5 dagar och det har ännu inte kommit någon! Att 
barnen inte behöver solkräm på dagis/skola är oxå så skönt!” - Anna 
 
Mirakelkräm 
”Jag använde Mirakelkrämen till min hund som fick några fläckar våteksem. Gick bort på två dagar!” 
– Johanna 
 
Mirakelkräm 
”Har hund med stort sår under hakan som kliar enormt. Efter att ha strukit på Mirakel kräm håller 
hon sig lugn utan att klia. Smörja på morgonen och kvällen räcker. Såret krymper varje dag och hon 
har betydligt mindre klåda.” – Anci 
 
Ögonkräm 
”Ögonkrämen är super på hästar som har problem med rinniga ögon.” – Marie 
 
Ringblomssalva 
”Ringblomssalvan är jättebra på tassar, mot spruckna och torra trampdynor!” – Elisabeth 
 
Djävulskloolja och Hajkräm 
”För hundens artros använder jag djävulsklooljan och hajkräm och smörjer med, både höfter och 
armbågar och tassar tillsammans med massage. Hon älskar det! Även M-mjölk vid behov.” – Jessica 
 
Schampo med alger, Ögonkräm, Vårolja, för djurvård 
”Vi använder algschampot samt ögonkrämen på vår Amerikanska Cocker som har svårt eksem, och vi 
har kunnat sluta med hennes specialprodukter från veterinären helt. Våroljan är också verkligen 
underbar mot fästingar på sommaren. Vi glömde smörja en vecka när vi var i Norrtälje i somras och 
märkte stor skillnad!” - Catharina 



 
Vårolja, hästvård 
”Vårolja är superbra för hästen vid eksem, soleksem, mot mygg, fästingar och även bromsar. Jag 
brukar använda den runt ögonen, huvudet, i skåpet, på bogen, och runt svansen.” – Lise-Lott 
 
Vårolja, insektsskydd häst 
”Har använt Vårolja på mina islänningar i vart fall tre år. Späder 1-10 ca och tycker det är mest drygt 
att lägga på med svamp. Baddar huvudet, ganascher, bogen, drar ett par ränder under magen och vid 
juvret/skapet. Första veckan varje dag sedan varannan till var tredje dag. Vid torr väderlek mera 
sällan. När flugorna sätter sig på hästen brukar det vara dags (om man inte har flugmask oftare runt 
ögonen). Hästarna har inte haft några fästingar på tre år och i stort sett fria från knott! Tar inte alla 
bromsar men de flesta.” – Anci 
 
Vårolja, insektsskydd häst 
”Provade Vårolja i kväll på våra shetlandsponnys. Spädde ej ut den och "slösade" kanske genom att 
hälla på mina fingertoppar och applicera ut. Det funkade perfekt! Mygg och knott försvann! Ena 
katten fick oxå på sig. Det känns så härligt att kunna stryka på något som är helt ofarligt.” – Kerstin 
 
Djävulskloolja och Hajkräm 
”Min katt kom in haltande med en ordentligt svullen tass. Smorde med Djävulskloolja och Hajkräm 
ett par ggr per dag i några dagar. Nu mår katten bra, hon haltar inte och ingen svullnad finns kvar.” - 
Ulrika 


