TASSALVA

Mjukgör, återfuktar, skyddar och reparerar.
160:- liten burk (30ml)
290:- stor burk (60ml)
Vilda Hildas ekologiska tassalva är en skön mjukgörande och handgjord salva som lindrar och
förebygger torra och spruckna trampdynor.
Innehåll: Bivax (svenskt), kokosolja, sheasmör, jojobaolja, e-vitamin och lavendelolja.
Alla ingredienser är ekologiska.
Tassalvan är en väldigt dryg salva, då den inte innehåller något vatten.
Smörj in tassar och hudområden 1-2 gånger i veckan för att stärka huden och hålla problemen
på avstånd. Använd med fördel en sked/spatel när du tar salva ur burken, det håller salvan ren
och förlänger hållbarheten. Har du en hund som gärna slickar sig rekommenderas att ni vid
smörjtillfället sätter en tratt på hunden, eller sätter på en strumpa över tassen i ca 20-30
minuter så den hinner sjunka in. Salvan ersätter inte medicinska produkter och vi
rekommenderar veterinärbesök vid allvarliga och/eller återkommande/ihållande problem.
BIVAX
Bivax skyddar mot väder och vind, avvisar kyla och vatten, bevarar värme och fukt. Det mjukar upp torr och narig
hud samt lugnar irriterad hud som får lugn och ro under vaxskyddet. Bivaxet har också antibiotiska egenskaper.
Bivax absorberas inte av huden utan lägger sig på ytan som en skyddande hinna utan att täppa till porerna.
KOKOSOLJA
Kokosolja är rik på närande fettsyror som mjukgör och återfuktar en torr hud. Oljan har till viss del antioxidativa
egenskaper som hjälper till att bibehålla en sund bakterieflora vilket kan motverka och minska problem med
svamp- och jästinfektioner. Kokosolja har också en reparerande och lugnande effekt på huden.
SHEASMÖR
Sheasmör har använts i århundraden för sin fantastiska förmåga att förnya, reparera och skydda huden. Det har
utmärkta fuktgivande och antiinflammatoriska egenskaper. Shea är rikt på A, E, F-vitaminer, mineraler, proteiner
och fettsyror som gör att det effektivt läker torr, sprucken och skadad hud. Sheasmöret kan även användas på
utslag, sår, insektsbett, hudirritationer, dermatit och mycket mer.
JOJOBAOLJA
Jojobaolja har en unik sammansättning av fettsyror som gör att oljan snabbt går in i huden. Den binder hudens
fuktighet och ökar hudens skyddsbarriär. Den är antibakteriell och har länge använts som antiinflammatorisk för
torr, kliande eller känslig hud. Det återfuktar samtidigt som det förser huden med näringsrika ämnen för att
lugna.
E-VITAMIN
E-vitamin används som naturlig antioxidant i hudvårdsprodukter och har antiinflammatoriska egenskaper.
Vitamin E är ett näringsämne som kroppen behöver för att stödja immunförsvar, cellfunktion och hudhälsa. Det
är en stärkande och reparerande vitamin som arbetar för att återställa hudens egna fuktbalans samtidigt som
den motverkar de negativa effekterna som föroreningar har på huden.
LAVENDELOLJA
Lavendelolja har antiseptiska, antimikrobiella, antiinflammatoriska och svampdödande egenskaper som hjälper
till att läka olika hudtillstånd som utslag, torr hud, eksem, irritation, hudskador och mindre brännskador.
Lavendel är även insektsavvisande och kan användas i mygg- och fästingmedel.

