
  
 

Fallbeskrivningar 

Vallörtssalva hos de människor som provat den: 
 

• Eksem – försvunnit på 3-5 dagar 
• Enorm klåda i fötter och vader – efter 2 dagar minskad klåda 
• Blivit av med klåda i hårbotten och även mjällen samt rynkfri i ansiktet 
• Åldersfläckar – försvunnit på 3 veckor 
• Ytliga blodkärl – minskat och försvunnit 
• Herpes blåsor på läppen – torkat på 3 dagar 
• Inkapslad acne – processen omvänd 
• Acne mognar snabbare med lite salva påstruket 
• Hemorrojder – försvann på en vecka 
• Åderbråck – minskat 
• Licken i underlivet – blivit helt besvärsfri på 2 veckor 
• Gikt – smärtan försvunnit 
• Smärtor vid diskbråck – lindrats 
• Ledsmärtor hand/fotled – försvunnit 
• Lårbensbrott smärta – försvunnit (använde morfinplåster innan 

Vallörtssalvan) 
• Axel, nacksmärtor – försvunnit 
• Hand och finger smärtor – försvunnit 
• Whiplash – lindrats – smärtorna försvunnit efter 2,5 vecka 
• Osteoporos på 3 kotor – smärtorna försvunnit på 3 veckor 
• Tennisarmbåge – smärtor lindrats och försvunnit 
• Ont i tårna – värken försvunnit 
• Ont i knä (väntar på operation) smärta – lindrats 
• Uppe på nätterna på grund av kramp i benen – krampfri efter en vecka 
• Kalla fötter – fått bättre blodcirkulation och blivit varma 
• Brännsår på fingrarna – läktes snabbt 
• Bensår läkte – utebliven amputation 
• Svårläkt sår (från under knäet till hälen, runt hela vaden på båda benen 

läkta på 3 veckor) personen satt i rullstol pga. såren, kan idag gå på sina 
fötter 

• Svullnader efter stukad hand nästan borta efter 5 dygn 
• Hoppade på kryckor i 2 år pga. svullet underben – normalt efter 1 månads 

aktiv smörjning 
• Stela muskler mycket mjukare efter endast 5 dygn 
• Stela leder – mjuknat 
• Stela och ömma hälsenor – blivit mer spänstiga och smärtan försvunnit 
• Uttrampade fotsulor smorde aktivt i 2 månader – nya fotsulor 
• Ledlös tå bredvid stortån blivit normal på 3 veckor 

 
 
 



  
 

Recensioner & Anekdoter 
 
"Vätskande brännblåsor på hela axlarna från solen. Smorde in ett lite tjockare 
lager på kvällen. Dagen efter var allt borta och det var endast två stora ljusa fält 
kvar. Magiskt!!!" 
 
"En eksemfläck i ansiktet som har smorts med diverse preparat utan framgång 
under ett års tid försvann på en vecka med vallörtssalvan." 
 
"Genital herpes, en femkrona på en yttre blygdläpp. Blåsorna gick tillbaka på ett 
dygn, det blev aldrig ngt sår och det var helt borta på tre dagar istället för 7-10 
dagar." 
 
"Dag och nattkräm för torr och äldre hud i ansiktet. Jättefin lyster i huden och 
huden upplevs dom slätare." 
 
"Acne som har blivit nästintill bra på ett par veckor." 
 
"Torra hälar och armbågar har blivit mjuka och fina igen på några dagar." 
 
"Torra och sköra slemhinnor i underlivet som lätt drabbas av svamp har blivit 
MYCKET bättre och jag fick ta tillbaka mitt varningens ord ”Alltså jag vet inte om 
jag skulle våga smörja in ett så känsligt ställe med salvan.” 
 
"Har använt vallörtssalvan till värk i handleder och fingrar, kramp i benen, ont i 
knät och klåda. Den lugnar värken o klådan på några dagar. Även använt salvan i 
ansiktet. Superbra salva till det mesta. Ger den 5 poäng av 5." 
 
"Haft atopiskt eksem under en längre tid, bryter ut lite då och då ...vid stress eller 
tryck av tajta kläder. Jag smorde på den samma dag jag fick den på 
eftermiddagen sen på kvällen vid sängdags, hade ingen klåda på natten." 
 
"Haft bältros med klåda, provade vallörtssalvan. När det började klia så smörjde 
jag på och då slutade det klia." 
 
”Fick en knöl mellan underlivet och ljumsken som blossade upp snabbt och blev i 
storlek som en vindruva. Vet inte om det var en svullen lymfkörtel, infekterad 
hårsäck, en metastas från min cancersjukdom eller något annat. Den gav sig inte 
förrän jag testade att smörja med vallörtsalva ca 4 ggr om dagen (passade på när 
jag gick på toaletten). Märkte då att den minskade i storlek och försvann till slut 
ganska fort. Kan inte svara på om den skulle försvunnit ändå men då den började 
minska när jag började med salvan så känns det ju mycket troligt att den borde 
ha påverkat förloppet” 
 
”Fick även ett fult liknande födelsemärke på ryggen i höjd med skuldran som var 
oroväckande. Hade inte tillgång till min vallörtssalva salva just då pga jag var 
bortrest, men så fort jag fick tag i den så började jag smörja igen. Den började 



  
ändra i utseende och efter ett par tre dagar så såg det hälsosammare ut och inte 
alls lika otäckt utseende längre.” 
 
”Dags igen för ett märke på ̊kroppen och denna gång på ̊ländryggen vid 
byxlinningen, fram med vallörtssalvan igen och det ändrade utseende från rött 
skorpaktigt till mer friskt utseende.” 
 
”En knöl på ryggen som inte är något märke utan sitter mer under huden ca 2 cm 
lång. Misstänkt metastas, den har inte blivit större utan finns bara där och är under 
uppsikt av läkare. Brydde mig inte om att smörja i början då det inte var någon 
direkt knöl man smörjer tänkte jag. Men nu har jag börjat för ett par dagar sedan 
att smörja, min vallörtssalva var slut så jag provade då med maskrossalvan och 
droppade ca 3-4 droppar eterisk olja i med oregano och moringa och smörjer 
morgon och kväll, känns som den minskat lite och uppskattar den till 1,5 cm på ett 
par dagar, men kan även få för mig bara för jag vill att den ska vara mindre, men 
tänker fortsätta smörja och se om jag kan få samma effekt som vid tidigare utslag. 
Återkommer om hur det har gått”. 
 
"Kompisen smorde runt ögat där hon haft problem med torra partier o klåda 
länge och hon provat typ allt, då gav jag henne salvan och bad henne testa den 
och det gick över." 
 
"Kraftigt eksem på smalben, var på väg att söka läkare men provade 
vallörtssalvan istället. Smorde dagligen under några veckor, sedan var eksemet 
helt borta." 
 
"Fotsvamp som behandlats med alla tillgängliga medel och inte försvunnit läkte 
ut med vallörtssalvan." 
 
"Jag bröt foten i slutet av december genom en olyckshändelse. Jag fick gips i 10 
dagar och därefter en walkerortos som jag använde flera veckor. Jag försökte gå 
mycket trots det, så mycket jag orkade." 
 
"Jag kom i kontakt med Janne, och fick tips på en salva, vallörtssalva för att läka. 
Jag beställde den direkt. Jag beställde även magneter efter tips från honom. Man 
sätter dom på stället där frakturen är med tejp, med rätt sida mot kroppen. Jag 
satte även en på motsvarande sida av fotleden. Jag använde båda en period och 
sedan gick jag över till bara salvan. Innan jag började med salvan och magneterna 
så svullnade foten mycket varje dag. Stödstrumpa hjälpte lite men inte för 
smärtan. Jag kunde inte börja jobba som jag skulle. Men efter denna behandling 
så försvann smärtan efter ca 1 vecka. Det blev bättre för varje vecka och nu 
känner jag knappt något. Bara stelhet mest kvar nu. Magneterna kan användas 
om och om igen så om man får ont igen så kan man ta dom." 
 
"Jag har haft väldigt ont i korsryggen en tid tillbaka, provade vallörtssalvan. 
Smörjde in morgon och kväll och efter 2-3 dagar värken helt borta." 
 
"Jag hade en spricka i fingret för att jag hade skurit mig, den ville inte läka och det 
var lite inflammerat. På kvällen strök jag på vallörtssalva på sprickan och i ett 



  
plåster som jag satte på över natten. Nästa dag på eftermiddagen tog jag bort 
plåstret, då var såret helt läkt." 
 
"Den här salvan är magisk!!" 
 
"Vallörtssalvan har hjälp min inflammation i knäveck, senor och muskelfästen etc. 
att på några dagar avta och läka. 
 
Istället för antiinflammatorisk salva och medicin hjälper detta fantastiskt bra!" 
 
"Den har även reparerat torr sprucken fårig hud på mina fötter, samt att mina 
onda tummar ”datormus”, handleder och muskelfästen i armbågar 
”tennisarmbåge” blivit bra också." 
 
"Mirakel! Min dotter råkade sola lite väl hårt häromdagen och brände sönder sig 
totalt. Hela ansiktet svullnade och krackelerade. Ingenting hjälpte, inte ens 
apotekets grejer som dom så varmt rekommenderar." 
 
"Då fick hon prova vallörtssalvan, alltså vilket mirakel den gjorde! Hela hennes 
ansikte var krackelerat av brännskada, nu syns det knappt efter 3 dagars 
smörjning med vallörtssalvan." 
 
"Dottern är oerhört imponerad! Dagen efter var det bara lite rosa och svullnaden 
hade gått ned helt. 
 
Hon kunde inte ens äta för hon var så bränd. Inte ens Aloe Vera salva hjälpte. Den 
här räddade hela sista skolveckan och skolavslutningen." 
 
"Själv vart jag lite solbränd häromdagen men det la sig DIREKT med salvan, så 
man behåller solbrännan utan att flaga. Salvan är gudomlig!" 
 
"Köpte Vallörtsalva som jag bla duttade på en vårta jag haft under foten i flera år 
o försökt med allt annat förut. Men nu finns inte ett spår av den kvar !! Efter ca 1.5-
2 veckor. Magiskt" 
 
"Acne sedan många år tillbaka försvann helt efter daglig användning av 
vallörtssalvan samt svenskdroppssalvan då och då under ett års tid." 


