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MEDLEMSBLAD for CHLEOPATRAs trofaste læsere 
Du skal altid tro på dig selv! Uanset hvilke udfordringer livet bringer dig, så tro altid på 
dig selv. Hvis ikke du føler du har det i dig nu, så lad det være en ny opgave i livet for 
dig, at skabe følelsen af, at du altid gør dit bedste for at gøre det rigtige. 
Hvis du altid sørger for at gøre det du mener er det rigtige, så kan du ikke gøre det 
bedre. Men ofte lader vi tvivlen gå os til hovedet. Husk på, at du ikke kan ændre 
fortiden og du kan ikke forudsige fremtiden. Du lever i NUET og det er her og nu, at du 
kan gøre, hvad du mener er det rigtige. Så gør dit bedste NU! 

 
CHLEOPATRA MAGASINET 
Et gratis magasin om skønhed, velvære og naturlige ingredienser. 
CHLEOPATRA er en lille familiedrevet virksomhed, som gør umage i vegetabilske olier. 
Dem sælger vi som naturlige og økologiske hud- og hårpleje produkter. For det er nu 
engang sådan vi bedst kan lide kosmetik. Ren og naturlig og helt fri for kemikalier. 
 
Med dette magasin tilbyder vi nye, såvel som vore trofaste læsere, at de i ro og mag 
kan læne sig tilbage med laptoppen, smartphonen eller pad’en og blive opslugt af disse 
ord, som vi har samlet i dette magasin. 
 
Artiklerne er fra tidligere blogindlæg på chleopatra.dk og bør derfor ses som værende 
en effektiv måde, at samle det bedste på ét sted, og for at vi kan bringe vore historier 
videre til nye arealer. 
 
Vi håber du synes om at læse eller genlæse disse artikler og ønsker dig det bedste. Vi 
håber du vil have lyst til at dele dette magasin og vores hjemmeside med dine venner 
og familie. 
 

CHLEOPATRA 
CHLEOPATRA   Magasin Chleopatra Magasinet er et   Art Director Morten Pauch 
Sigbrits Allé 3, 4. tv   digitalt magasin, der udgives som en   Layout Morten Pauch  
2300 København S   del af nyhedsbrevet for medlemmer af   Redaktion Morten Pauch 
T: +45 501 502 01   chleopatra.dk    og Liezel Pauch 
kontaktos@chleopatra.dk     
    Abonnement Pris: gratis – eneste krav   Forsideillustration Sergey Nivens 
Chefredaktør Morten Pauch  for modtagelse er tilmelding til 
Redaktionschef Liezel Pauch  chleopatra.dk nyhedsbrevet.                      www.chleopatra.dk  
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CHLEOPATRA’S BLOG 
CHLEOPATRA MAGASINET er tilblivelsen af udvalgte 

artikler fra CHLEOPATRAs blog, hvor emnerne er relateret 

til vegetabilske olier. 

 

Magasinet udkommer ca. to gange om året bestående 

af en opsamling af de bedste artikler udgivet via 

CHLEOPATRAs blog 

 

Magasinet er primært til for vore CLUB CHLEO 

medlemmer, men andre interesserede er naturligvis også 

meget velkommen til at læse med. 

 

CHLEOPATRAs BLOG ⇒ 

  

CHLEOPATRA OILS 

Chleopatra er en lille 

familieoprettet virksomhed, som 

har valgt at sætte fokus på 

naturlige kosmetik olier 

(vegetabilske olier, som 

anvendes til kosmetiske formål). I 

og for sig ikke så meget på 

grund af det naturlige, og heller 

ikke for de mange gode 

egenskaber som olierne 

bidrager med, det er ganske 

simpelt bonus. 

Hos Chleopatra, har vi valgt 

naturlige kosmetik olier fordi de 

virker. Vi har selv opnået de 

bedste resultater med disse 

olier, og det er et resultat vi 

synes godt om. Vi er så glade for 

vore egne olier, at vi synes det 

ville være tarveligt, ikke at dele 

glæden med andre.  

Chleopatra Oils blev oprettet 

som import/eksport virksomhed 

af rene, naturlige råvarer i juni 

2013. Chleopatra Oils tilbyder 

naturlige skønheds-mirakler i form 

af en naturkosmetikserie, der 

består af rene råolier til 

ansigtspleje, hårpleje og 

kropspleje. Alle vore produkter er 

naturligvis økologiske. 

http://www.chleopatra.dk/
http://www.chleopatra.dk/chleopatra-fortaeller/
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ALLERGITEST: TEST DIG SELV FOR OLIE ALLERGI 

 

Allergi over for basiske olier eller æteriske olier 

Hvis du er en af de uheldige personer, der har en konstant kamp med høfeber, astma, 
fødevareallergi eller intolerance af mange andre stoffer, kan du desværre også være 
mere tilbøjelig til, at udvikle kontakteksem fra anvendelsen af visse basiske olie såvel 
som æteriske olier. Yderst sjældent kan personer, der ikke har disse symptomer dog 
også have allergi over for disse olier. 

Du kan derfor med fordel foretage en allergitest før brug, for at være på den sikre side. 

  

Allergitest – Test olierne på din egen hud før brug 

En allergisk reaktion på rene æteriske olier samt basiske olier er som regel sjældne, og i 
mange tilfælde er det blevet konstateret, at de fleste mennesker er mere tilbøjelige til 
at være allergiske over for syntetiske kopier af naturlige olier eller såkaldte rene olier, 
der består af flere andre syntetiske kemikalier, der har til formål enten at gøre olien 
billigere for producenten, eller at opnå en længere holdbarhed. 

CHLEOPATRA sælger kun 100% rene olier uden brug af kemikalier eller 
konserveringsmidler. 

Overfølsomhed over for en bestemt bestanddel af en æterisk eller basisk olie, kan 
opstå for visse personer, og en længerevarende eksponering for den samme olie kan, 
derfor også forårsage overfølsomhed hos visse personer. 

Hvis du har problemer med en meget følsom hud, anbefales det især, at du udfører en 
allergitest, før du bruger nogen form for æteriske eller basiske olier for første gang. 

http://www.chleopatra.dk/
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 Allergitest 

Du kan med fordel foretage en allergitest før du begynder at bruge vegetabilske eller 
æteriske olier på kroppen. Det er især vigtigt, hvis du i forvejen lider af allergi eller hvis 
du har en meget følsom hud. 

Hvis du aldrig har brugt nogen form for basisk olie eller æterisk olie på din hud, 
anbefales det at du først foretager en allergitest over for den olie du har tænkt dig at 
bruge. 

  

Allergitest din hud overfor vegetabilske olier 

Basiske, vegetabilske olier kan sagtens anvendes direkte på huden. Du kan derfor 
læse videre om selve testen. 

  

Allergitest din hud overfor æteriske olier 

Du må aldrig anvende æteriske olier direkte på huden, da disse olier ganske simpelt er 
alt for kraftige – og det vil for langt de fleste udløse en ikke-ønsket reaktion samtidig 
med, at det kan have giftige påvirkninger af kroppen. 
Du skal derfor altid blande æteriske olier op med en basisk olier, som eksempelvis en 
mandelolie eller en abrikoskerneolie. 
Tag blot én dråbe æterisk olie og bland sammen med ca. 5 ml basisk (vegetabilsk) olie. 
Fra denne blanding kan du nu tage en dråbe og lægge på huden, som i testen 
herunder. 

 ANVEND ALDRIG ÆTERISKE OLIER UFORTYNDET  

  

Sådan tester du for olie allergi 

• Påfør en lille mængde af olien (en dråbe bør være nok) på indersiden af dit 
håndled eller underarmen og lad det være utildækket i 24 timer. 

• Dette område må ikke vaskes i denne periode. 

http://www.chleopatra.dk/
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• Hvis der ikke er nogen tegn på hverken kløe, rødme eller hævelse efter 24 timer, 
er det sikkert at formode, at du ikke er allergisk over for olien og at du dermed 
godt kan anvende den uden komplikationer. 

  

Følsom hud er ikke ens betydende med allergi og overfølsomhed 

Det er heldigvis kun meget få personer der har allergi overfor rene olier og som derfor 
bør undgå at bruge dem, eller som i hvert fald bør få testet forskellige olier. 

Omvendt, er det ikke sikkert, at det kun er personer med følsom hud, der kan have 
allergiske reaktioner over for olie, og det anbefales derfor altid, at du foretager en 
allergitest, hvis det er første gang du skal benytte en vegetabilsk eller æterisk olie. 

  

Alle mærkater fra CHLEOPATRA bærer følgende tekst 

Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes, hvis du har allergi over for nødder af nogen 
art. Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår irritation, rødme eller ubehag, bør du 
straks stoppe brugen og søge læge. 

  

  

http://www.chleopatra.dk/
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NATURLIG BEHANDLING AF PSORIASIS 

 

Kæmpenatlysolie (Oenothera Biennis) eller på engelsk ”Evening Primrose Oil”, er et 
supplement der udvindes af frøene fra planten Oenothera Biennis, en art fra natlys-
familien. Den kendes under navne som evening primrose (kæmpenatlys), evening star 
(aftenstjerne) og sun drop (soldråbe), men i Danmark primært som kæmpenatlys.  

Iblandt dens mange egenskaber fra behandling af alt fra PMS til migræne og til 
inflammatoriske sygdomme som gigt, giver den også håb til psoriatikere. 

 

Kæmpenatlysoliens evne til behandling af psoriasis 

Siden 1930 har kæmpenatlysolie været almindeligt anvendt som behandling mod 
eksem. I dag anvendes olien også til behandling af akne og psoriasis. Tidlige 
undersøgelser har vist at kæmpenatlysolie er en effektiv behandling af eksem, om end 
det skal bemærkes, at en nylig revurdering af disse undersøgelser viser, at brug af 
kæmpenatlysolie i kombination med steroider (en almindelig behandlingsform for svær 
eksem), kan reducere dens effektivitet. Baggrunden for disse undersøgelser er som 
udgangspunkt foretaget i form af kæmpenatlysolie i pilleform, men det viser sig nu, at 
også kæmpenatlysolie som hudpleje og skønhedsprodukt kan have en god effekt. 

Kæmpenatlysolie er nemlig også en populær ingrediens i skønhedsprodukter, der 
nærer negle, hovedbund og hår. Kombinationen af kæmpenatlysolie og antioxidanter 
er effektiv til at begrænse rynkedannelse. 

 

  

http://www.chleopatra.dk/
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Omega- 6 fedtsyrer - vigtigt i kampen mod psoriasis 

Kæmpenatlysolie er rig på vitaminer og mineraler, frøene fra kæmpenatlys giver også 
omega-6 fedtsyrer, såsom gamma linolensyre (GLA) og linolsyre, som din krop har brug 
for at fuldføre funktioner såsom insulin absorption, cellestruktur, regulere hormoner, 
forbedre nerve-funktion, fremme hudens elasticitet, regulerer hjertet og regulere 
humøret. Kroppen kan ikke fremstille sine egne omega- 6 fedtsyrer, så den må udlede 
det fra en fødekilde. 

Lider du af eksem, akne, rosacea eller psoriasis, kan kæmpenatlysolie til huden være 
den ideelle behandling for dig. Olien udvindes fra kæmpenatlys frø og er meget blid. 
Fedtsyrerne i olien er ekstremt fugtgivende, og hjælper med at holde tørre områder 
hydreret. Den er også med til at forbedre blodcirkulationen på de områder, hvor den 
anvendes, hvilket gør den til en naturlig måde at behandle træt hud og render om tørre 
øjne. Ydermere, så vil der være meget få, hvis overhovedet nogen, bivirkninger ved 
brug af olien på kroppen. 

Ved brug af kæmpenatlysolie på huden, bør du anvende det to gange om dagen med et 
stykke vat eller en vatpind. Dem, der bruger kæmpenatlysolie for hudsygdomme som 
eksem, rosacea, og psoriasis ønsker måske at anvende det flere gange om dagen. Olien 
kan påføres med en makeup svamp eller et stykke vat – eller ved nogle få dråber i 
fingerspidserne - som så smørres ind i huden. Derefter kan man dække til med 
gazebind, hvis muligt. Hvis du bruger olie på dit ansigt, kan du blot anvende det 
omkring 10 minutter før du lægger din makeup. Gen-pålægning er bedst midt på dagen 
og igen lige før du går i seng. 

Når kæmpenatlysolie til huden stimulerer cirkulationen, hjælper det cellerne i dette 
område med at blive sunde og give det næring. Jo sundere celler, des hurtigere skiftes 
de døde ud med en erstatning af friske hudceller. Dette er måden, hvorpå olien 
reparerer de fleste hudlidelser, huden næres og vender sig, eller fornyes hurtigt. De 
nye celler er således blevet tilført masser af ilt og næringsstoffer, så de ikke har den 
skade, de gamle celler indeholdte. 

Mange psoriatikere kender til desperationen over manglende behandlingsresultater 
ved brug af de mange forskellige former for behandlinger, som de må igennem og tyr 
derfor til alternativ behandling i håbet om at finde vidundermidlet, der kan få 
psoriasisen til at forsvinde. 

 

http://www.chleopatra.dk/
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Kæmpenatlysolie er ikke et vidundermiddel 

Men det er et alternativ til de traditionelle behandlingsformer og mange har oplevet en 
positiv effekt ved at smøre huden ind i kæmpenatlysolie. Olien giver dig en naturlig 
hjælp til behandling af psoriasis og virker ofte mere afstressende, når du undgår 
bivirkninger ved de mange kemiske cremer og mediciner. 

Er du utilfreds med dit behandlings resultat, bør du konsultere din læge og tage en 
snak om et eventuelt forsøg på at benytte kæmpenatlysolie i et eventuelt samspil med 
et andet behandlingsforløb. 

Køb din kæmpenatlysolie her  

 

ESSENTIELLE FEDTSYRER 

 

Vi kan læse stolpe op og stolpe ned om fedtsyrer, om essentielle fedtsyrer og hvorfor 
nogle er gode for vores krop, mens andre er direkte skadelige. 

Vi skal have langt flere enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer igennem vores kost 
og holde os fra de mættede fedtsyrer, der kan øge vores kolesteroltal og føre til 
udviklingen af hjerte-kar sygdomme. Det kan der efterhånden ingen tvivl være om. 

Men hvordan forholder det sig, hvis man rent faktisk ikke indtager de gode olier, men 
derimod pålægger dem på sin hud og tilfører dem i sit hår? 

  

http://www.chleopatra.dk/
http://www.chleopatra.dk/butik/kaempenatlysolie/
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Lad os se lidt på de essentielle fedtsyrer 

(omega-3, omega-6 og omega-9) 

For at vi kan danne os et overblik af, hvad essentielle fedtsyrer gør ved os, når de 
tilføres huden, er vi nødsaget til, at finde baggrund i hvad fedtsyrer og essentielle 
fedtsyrer egentlig er. 

Essentielle fedtsyrer, er fedtstoffer der kræves af vores krop og dermed er nødvendige 
(essentielle) for at vi kan have et godt helbred. Fedstofferne er ikke nogle vi selv er i 
stand til at producere rent biologisk. 

Det betyder at vi er nødt til at få dem igennem vores kost. 

Omega-3 og -6 er begge essentielle fedtsyrer, der har et godt ry for at forbedre 
sundheden og den kropslige ydeevne. De menes at være med til at tilskynde forskellige 
fordele lige fra et sundere hjerte til bedre funktioner af hjernen samt bekæmpelse af 
depression og endda for, at sikre en sundere graviditet, bedre og sundere øjne samt 
nedsættelse af risikoen for at udvikle kræft. 

  

Hvad er fedtsyrer? 

Fedtsyrer er at finde i alle levende væsner i cellemembraner, intracellulære 
membraner og liposomer. Og hvad betyder det så? 

Helt uteknisk så er de med til at holde sammen på cellerne. 

Der findes to former; mættet fedtsyrer og umættet fedtsyrer. 

Mættede fedtsyrer findes i fødevarer som; smør, sødmælk, fløde, æg, rødt kød og 
chokolade. Overdreven indtagelse af mættet fedt kan hæve ens kolesterol i blodet og 
øge risikoen for at udvikle koronararteriesygdom. 

Enkeltumættede fedt er at finde i; avocado, nødder, peanuts og forskellige vegetabilske 
olier. Forskere mener, at et øget forbrug af enkeltumættet fedt, kan være med til at 
sænke LDL-kolesterol (det dårlige kolesterol) og potentielt set også sænke risikoen for 
hjerte-kar sygdomme. 

  

  

http://www.chleopatra.dk/
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Så hvad er essentielle fedtsyrer? 

Essentielle fedtsyrer er en utrolig vigtig ressource for kroppen, som den ikke selv er I 
stand til at producere. 

Essentielle fedtsyrer er med andre ord essentielle i bogstaveligste forstand, da de 
udgør en vigtig energikilde for os mennesker. 

Fedtsyrer udgør den største strukturelle komponent af membraner, der omgiver de 
subcellulære organeller i vores celler. Fedtsyrer kan forbedre vores koncentration, 
motivation, humør, koordination og mindske træthed. Derfor er fedtsyrer afgørende 
for sundheden. 

Helt enkelt, så er essentielle fedtsyrer langkædede flerumættede fedtsyrer. 

Der er to familier af essentielle fedtsyrer: Omega-3 og omega-6. 

 

Linolensyre (Linolenic Acid – Omega-3) 
Linolensyre er en anden essentiel fedtsyre. Linolensyre, bruger kroppen til at forebygge 
blodpropper, reducere triglycerider i blodet og reducere blodtrykket. Mangel på 
linolensyre kan forårsage muskelsvaghed, manglende koordination, snurren i arme og 
ben og problemer med synet. 

Linolsyre (Linoleic Acid – Omega-6) 
Linolsyre er en essentiel fedtsyre, der bruges af vores krop til at producere gamma 
linolsyre (GLA). Mangel på linolsyre kan føre til: eksem, hårtab, degeneration af 
leverens funktioner, større modtagelighed for infektion og dårlig sårheling. 

For at bevare vores helbred, har vi brug for 5 gram af både linolsyre og linolensyre 
dagligt. 

 

Gammalinolensyre (Gamma Linolenic Acid – Omega-6) – GLA 
GLA er rigtig vigtig for vores helbred. GLA påvirker mange af enzymaktiviteterne i 
kroppen, herunder også produktion af prostaglandiner. Prostaglandiner er et hormon-
lignende stof, der regulerer vores blodtryk, kolesterol, inflammation, størkning samt 
produktion af østrogen og progesteron. 

http://www.chleopatra.dk/
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GLA findes i visse vegetabilske olier, eller kan syntetiseres af vores kroppe fra 
linolensyre. Forskning har vist, at følgende kan hæmme vores krop I at producere GLA: 
En kost som er rig på mættet fedtsyrer, indtagelse af alkohol, diabetes, alderen, mangel 
på zink, magnesium og vitamin B, stress, kræft, infektioner og stråling. 
Både kæmpenatlysolie og hjulkrone olie er begge vegetabilske olier, som er rige på 
GLA. Der kan dog være nogle komplikationer involveret med hjulkroneolie, hvorfor 
kæmpenatlysolie altid anbefales frem for hjulkrone. 

  

Omega-9 

Der tales ofte om omega-9 i sammenhæng med de to andre. Ganske vist er Omega-9 
fedtsyrer en nødvendig fedtsyre, men “essentiel” er den nu ikke. Kroppen kan nemlig 
godt fremstille en beskeden mængde på egen vis, forudsat at de essentielle fedtsyrer 
er til stede. 

  

Alt for lidt Omega-3 

Der kan være god grund til at ændre sine kostvaner. Grundlæggende så har vi 
mennesker nemlig en konstant mangel på omega-3, mens der til gengæld er masser af 
kilder til omega-6. 

En ideel indtagelse i forholdet mellem omega-6 og Omega-3 fedtsyrer er mellem 1: 1 
og 4: 1, mens de fleste mennesker i disse dage oftest ligger på et forhold på mellem 
10:1 og endda helt op til 25:1. 
Omega-6 nævnt først i den sammenhæng. 

Så alt for meget omega- 6 er udbredt i de flestes kostvaner. Det er derfor vigtigt at 
kigge efter fødevarer med højt indhold af omega-3, men ikke alt for højt indhold af 
omega-6. 

Dette høje forhold mellem omega-6 og omega-3-fedtsyrer i vores moderne kost spiller 
sandsynligvis en rolle i udbredelsen af inflammatoriske hudsygdomme såsom akne, 
psoriasis og rosacea. 

Fed fisk er formentlig den bedst kendte kilde til omega -3, især makrel, sild og laks. 
Andre kilder omfatter hørfrø, spinat og avocado. 

  

http://www.chleopatra.dk/
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Funktioner 

Essentielle fedtsyrer støtter op om det kardiovaskulære, det reproduktive, 
immunforsvaret og nervesystemet. 

Den menneskelige krop har simpelthen brug for dem til at fremstille og reparere 
cellemembraner, der gør det muligt for cellerne at opnå en optimal ernæring og 
dermed være i stand til at udvise skadelige affaldsprodukter. 

En primær funktion af essentielle fedtsyrer er produktionen af prostaglandiner, der 
regulerer kroppens funktioner såsom puls, blodtryk, blodets koagulation, frugtbarhed, 
undfangelse, og som samtidig spiller en stor rolle i immunfunktionen ved at regulere 
inflammation og tilskynde kroppen til at bekæmpe eventuelle infektioner. 

Omega-3 fedtsyrer anvendes i dannelsen af cellevægge, som gør dem smidige og 
fleksible, og forbedre cirkulation og iltoptagelse med ordentlig røde blodlegemer, 
fleksibilitet og funktion. Omega-3-fedtsyrer har vist sig at være gavnlig hos individer 
med rosacea og den inflammatoriske hudsygdom psoriasis, hvilket fører til reduceret 
kløe og erytem. 

  

Nogle Omega-6 fedtsyrer kan bidrage til at forbedre diabetisk neuropati, rheumatoid 
arthritis, PMS, hudsygdomme (f.eks psoriasis og eksem), og støtte i kræftbehandling. 

Omega-9 er teknisk set ikke en essentiel fedtsyre, men har ry for at være effektiv til at 
sænke risikoen for hjerteanfald samt støtte op om en hærdning af arterierne. 

  

Olier med umættet fedtsyrer 

For at olierne skal bevare deres gode umættede fedtsyrer, skal de for så vidt ikke 
opvarmes for meget. Des mere de bliver opvarmet, des mere vil de miste deres gode 
indhold af umættede fedtsyrer. 

  

Symptomer på mangel af essentielle fedtsyrer 

Mangel på omega-3 fedtsyrer kan give dårlig koordination, depression, 
indlæringsproblemer, nervelidelser, øget tendens til blodpropper, migræne, mental 
svækkelse samt hormonelle forstyrrelser. 
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Mangel på omega-6 fedtsyrer kan give tør hud og tørre slimhinder, hårtab, mangel på 
energi, hormonforstyrrelser, dårlig lever- og nyrefunktion, udslæt på huden, 
hjerteproblemer, langsom sårheling, nedsat sædkvalitet og et dårligt fungerende 
immunsystem. 

  

Hvad gør de essentielle fedtsyrer ved huden? 

Essentielle fedtsyrer er en vital del af enhver celle i kroppen. 

Med hensyn til deres indvirkning på huden, er de især en nødvendig bestanddel af 
væsken på lipidlaget – en belægning på hudens overflade. Dette lag bevarer fugt, 
blødheden og elasticitet i huden samtidig med, at den skaber en beskyttende barriere 
mod indtrængning af sygdomsfremkaldende organismer og skadelige bakterier. 

Kroppens normale sekretion af essentielle fedtsyrer falder med alderen, hvilket giver 
en mindre fugtig og blødgørende hud. Det er karakteristisk for de flestes aldrende hud. 
Vi er derfor nødt til at sikre, at vores hud bevarer den nødvendige grad af Omegas-3, -6 
og 9, som eksempelvis at holde vores essentielle fedtsyre niveau højt efterhånden som 
vores hud ældes. Dette kan ske gennem kost og kosttilskud og ved at fodre huden 
direkte eller i kombination af alle tre metoder. 

Topisk anvendelse af essentielle fedtsyrer har den ekstra fordel, at det rent faktisk 
tilføjer fugt og hydrering samtidig med, at de naturlige bestanddele bliver absorberet 
godt ind i de epidermale og dermale lag af vævet. 

Din krop vil derfor blive mere blød og elastisk og vil føles mere livlig, når du påføre 
huden med gode essentielle fedtsyre-rige olier, men du kan ikke afholde dig fra, at 
indtage de essentielle fedtsyrer via din kost selvom du tilfører huden, hårbunden og 
håret med olier, der indeholder essentielle fedtsyrer. De skal ganske simpelt igennem 
systemet. 

De gode olier, der er til hud og hår, er alle koldpresset og uraffineret for at bevare de 
gode egenskaber, men du bør samtidig sikre dig, at de er til at spise, hvis det er for at 
indtage dem. CHLEOPATRAs olier er udelukkende til udvortes brug og kan derfor ikke 
indtages. Men de er super gode ved tør, udslættet hud samt ved inflammationer som 
psoriasis, rosacea og eksem. 
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KÆRE OLIER, HAR MANGE NAVNE 

Herunder finder du en liste over mange gode vegetabilske olier, deres danske, engelske 
og botaniske navn. 

 

English Dansk Botanisk 
Almond Oil Mandelolie Prunus Dulcis 
Apricot Kernel Oil Abrikoskerneolie Prunus Armeniaca 
Argan Oil Argan Olie Arganis Aprinosa 
Avocado Oil Avocado Olie Persea Americana 
Baobab Oil Baobab Olie Adansonia Digitata 
Borage Oil Hjulkroneolie Borage Officinalis 
Castor Oil Ricinusolie Ricinus Communis 
Coconut Oil, Virgin Kokosolie Cocos Nucifera  
Evening Primrose Oil Kæmpenatlysolie Oenothera Biennis 
Jojoba Oil Jojoba Olie Simmondsia Chinensis 
Macadamia Oil Macadamia Olie Macadamia Integrifolia 
Marula Oil Marula Olie Sclerocarya Birrea 
Passionfruit Seed Oil Passionsfrugt Olie Passiflora Edulis 
Prickly Pear Seed Oil Figenkaktus Frø Olie Opuntia Ficus Indica 
Pumpkin Seed Oil Græskarkerneolie Cucurbita maxima  
Rosehip Oil Hybenolie Rosa Rubiginosa 
Sea Buckthorn Havtorn Olie Hippophae Rhamnoides 
Tamanu Oil Tamanu Olie Calophyllum Inophyllum 

 

EFFEKTIV BEHANDLING AF AKNE OG AKNE AR MED TAMANU OLIE 

 

Tamanu Olie til behandling af akne og akne ar 

Akne og akne ar er den mest almindelige hudlidelse, der påvirker rigtig mange 
mennesker. Det er en kronisk hudsygdom som er almindelig i ungdomsårene – særligt i 
puberteten. Den er kronisk fordi, den oftest vil frembruse i flere år af gangen, men vil 
oftest pludseligt forsvinde. Akne involverer betændelse i talgkirtlerne og hårsækkene i 
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huden, der således præges af udbruddet af bumser. Dette sker oftest på ansigt, hals, 
bryst, ryg, skulder og endda i hovedbunden. Men hudsygdommen akne er ikke 
begrænset til nogen bestemt aldersgruppe. 

Voksne i 30-40’erne kan også udvikle akne. Akne udbrud er normale i puberteten for 
både piger og drenge imellem 12-14 årsalderen. Sygdomsaktiviteten tiltager typisk i de 
efterfølgende 4 år. I gennemsnit er varigheden af udbruddet omkring 8-12 år. Hos ca. 
5% af unge mennesker – med en overvægt af kvinder med behandlingskrævende akne 
– fortsætter sygdommen i voksenlivet, og de kan derfor fortsat have hudforandringer i 
30-40 årsalderen. 

Akne forårsages af tre hovedfaktorer: 

• Overproduktion af oliekirtler i huden (ophobning af døde hudceller) 

• Blokering af hårsækkene der frigiver olie (overskydende talgproduktion) 

• Vækst af bakterier (bakterievækst) 

Akne er ganske simpelt irriterende og fører ofte til forlegenhed og mindsker 
selvværdet. Vi søger derfor behandling da vi alle ønsker en flot, fejlfri og sund hud, som 
den vi altid ser i medierne og reklamer for hudplejeprodukter. I frustration forsøger vi 
hver især forskellige typer af hudprodukter, som i mange tilfælde fremmer akne frem 
for at bekæmpe den. Nogle produkter virker bedre end andre, men for det meste med 
meget tvivlsomme resultater. Produkter, der er kemisk-baseret, kan faktisk forværre 
akne ved tilstopning af hudens porer og udtørring af huden, som et resultat af de 
barske ingredienser, produkterne indeholder. 

Så hvorfor bruge kemiske produkter, der ikke blot ripper din hud, men også ripper dine 
surt tjente penge? Hvorfor ikke forkæle dig selv og løse dine omfattende akne-
hudproblemer med 100% ren Tamanu Olie? 

Tamanu Olie er populær til behandling af akne og akne ar. Den er også kendt som 
super-olien til hudpleje. Denne tropiske olie har været brugt i århundreder som et 
naturligt anti-inflammatorisk, anti-neuralgisk, antibiotisk, anti-mikrobiel og antioxidant 
middel. 

  

Hvordan formes akne? 

Din hud, kroppens største organ, er en velsmurt olie-maskine. Bogstaveligt talt! 
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Din hud producerer konstant naturlige olier for at holde din hud og dit hår fugtet. Din 
krop er i stand til at kaste døde hudceller væk i et hastigt tempo. Undertiden kan 
bortskaffelsen af døde hudceller blive blokeret af den olie din krop producerer og af 
hudcellerne i porerne, hvilket kan forårsage en blokering. Bakterier vokser frit i dette 
miljø, og fodre på de døde hudceller og anvender olien som brændstof. I enkle 
vendinger er akne en blokering af olie, døde hudceller, og bakterier i hudens porer. 
Dybest set, skabes akne i det yderste lag af huden, kaldet epidermis, rodfæstet dybt i 
dermis delen af hudens lag. 

  

Sådan bidrager Tamanu Olie med at bekæmpe Akne 

Akne behandling indebærer at man reducere bakterier, kontrollere produktionen af 
overskydende talg, reducerer inflammation og forhindre nye i at udvikles. 

  

Hudlæge specialister ordinere oftest hudplejeprodukter, der indeholder: 

Benzoylperoxid som antimikrobiel for at dræbe bakterier, Clindamycin eller en svovlsyre-
løsning som antibiotika for at mindske udviklingen af akne og Retinoider til behandling 
af både inflammatoriske læsioner af akne (bumser og cyster) og ikke-inflammatorisk 
læsioner af akne (sorte og hvide hudorme). 

Det er de tre vigtigste kemiske komponenter, som den medicinske industri tilbyder os 
at behandle akne problemer med, hvorimod vores Moder Natur giver os et naturligt 
middel mod akne problemer ved hjælp af Tamanu Olie. 

  

Derfor er Tamanu Olie god til behandling af Akne 

Tamanu Olie besidder en unik fedtsyre kaldet Calophyllum syre, som kan være årsag 
for regenerering af nyt hud og lakton, som er nøglen bag et antibiotisk komponent. 
Andre interessante bestanddele af olien er Calophyllumider og Kumariner som begge 
er inflammatoriske midler fra olien. 
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Et af de vigtige elementer i Tamanu olien er 
dens evne til at trænge ind i alle tre lag af 
huden; Epidermis (overhud), dermis 
(læderhud) og Hypodermis (underhuden, også 
kaldet subcutis), meget hurtigt og uden at 
efterlade en fedtet fornemmelse. Den virker i 
harmoni med din hud og hjælper din hud til at 
regenerere sig selv. 

Tamanu olie er en ikke-fedtet olie og den 
absorberes let ind i huden. Olien kan have en 
udtørrende virkning på huden, når den 
anvendes på et større område. Hvis området 
begynder at blive "skællet", skal du ikke blive 
forskrækket - det betyder blot, at olien gør sit 
arbejde. Påfør lidt mindre olie eller stop et par 
dage. Da olien er så utrolig effektiv, rækker 
selv en lille smule langt. 

Der er ingen skade i at bruge olien i andre 
hudplejeprodukter, da den er sammensat af phospholipider og glycolipider. Disse er 
naturlige bestanddele af en sund hud og har gode vand-bindende midler. 

  

Anvendelse af Tamanu olie 

Før du påfører Tamanu olie til ansigt eller hud, så sørg for at dit ansigt/huden er 
grundigt vasket, fri for make-up og for skadelige bakterier, som du kan få fra 
luftforurenende stoffer. Med andre ord, vask dit ansigt og huden efter din personlige 
hygiejniske rutine. 

Herefter påfører du en eller to dråber olie direkte på fingerspidserne, som du hurtigt 
gnider ind i huden. 

Massér olien i cirkelbevægelser, indtil olien bliver absorberet ind i din hud. 

Gør denne rutine til en hverdags-rutine for at forøge virkningen fra olien. 

Det anbefales at anvende denne rutine ved sengetid. 
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Eksfolier dit ansigt med Tamanu Oil Scrub 

Eksfoliering er en meget vigtig del af enhver hudpleje rutine. Ikke alene betyder det, at 
man afskiller sig med døde hudceller, men det fjerner også den overskydende olie og 
eventuel snavs, der lever i dine porer og som dermed kan forårsage akne udbrud. 
Eksfoliering af din hud bør efterlade en følelse af at din hud er mere blød og sund. 

  

Sådan Skrubber du dit ansigt ved hjælp af Tamanu Olie 
(Før du går i gang med denne proces skal du sørge for, at din hud er ren, at der ingen 
make-up rester er, og du har en vasket og rengjort dine håndflader). 

Sådan gør du: 

1. Tag en håndfuld sukker og placer den i en skål (helst økologisk sukker, både hvid 
og brun fungerer fint) 

2. Tilsæt Tamanu Olie i sukkeret (lige nok olie til at sukkeret bliver vådt) 

3. Stille og roligt masserer du nu sukker blandingen ud på dit ansigt og hals i 2-5 
minutter 

4. Skyl ansigtet rent for sukker og olie med lunkent vand og dup derefter huden tør 

Du vil føle en fantastisk forvandling af din hud - til en silkeblød og skindende hud. 
Gentag denne naturlige rutine en eller to gange om ugen. 

  

Forsøg med Tamanu Olie - Moder Naturs hemmelige våben mod akne - Vælg den 
rigtige olie 

Har du lyst til at give Tamanu Olie et forsøg i bekæmpelsen af din akne, skal du sikre 
dig, at du finder den rigtige olie. Tamanu Olie er en meget mørke-grøn olie, som ikke 
fedter til på huden og som absorberes ganske let. Din Tamanu Olie skal være 100% ren 
og indholdfortegnelsen skal derfor angive, at den kun indeholder "100% Calophyllum 
Inophyllum". Tamanu Olie er ikke så kendt i Danmark og kan derfor være svært at 
finde. 

Du kan købe Tamanu Olie hos Chleopatra her 
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HÅRD VIND, FIRKANTEDE ØJNE OG COMPUTER ANSIGT 

 

Har du computer ansigt? 

Sidder du meget foran en computer, har du sikkert oplevet, at din hud har en tendens 
til at tørre helt ud – særligt i ansigtet. Læs her hvorfor samt hvad du kan gøre ved det. 

  

Tørt indeklima, hård vind og computer-øjne 

I den moderne verden, sidder vi snart alle sammen foran en computer helt op til 8 
timer om dagen – og for nogle vedkommendes endda flere timer. Det er utrolig hårdt 
og udtørrende for vores hud. 

Vi er omgivet af tør luft inde i kontorlokaler og i huse med tør luft fra radiatorer og 
aircondition samt den hårde vind udenfor – i hvert fald her i Danmark, hvor vinden jo 
har frit spil henover den Danske hede. Slud, blæst, samt en hård vinter og regn er også 
hårdt for huden – og alle dele har vi som regel rigeligt af i det ganske lille land. 

I den seneste tid, har vi haft et næsten utænkeligt godt vejr i Danmark og al den sol er 
også rigtig hård ved dit ansigt. Så uanset om solen skinner, om blæsten tager fat i 
kraven, eller om det siler ned i allerede anlagte vandpytter, så er det danske vejr og 
indeklima hård ved huden – og i særdeleshed ansigtet. 

  

Verdens bedste ansigts-serum 

Figenkaktus frø olie (Prickly Pear Seed Oil) giver en helt fantastisk beskyttelse til huden 
og med den helt rigtige blanding, kan du skabe din egen unikke ansigts-serum, der 
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virkelig giver din hud og dit ansigt et brag af vitaminer, mineraler, fugtighed og ægte 
kærlighed. 

Fjern rosin-fornemmelsen i huden, de slemme fine linjer og glat rynker ud med en 
eksplosiv skønheds eliksir – Bland din egen ansigts-serum og skab den bedste af 
slagsen. 

Med det gode indhold af GLA (gamma linolenic acid) fra Hjulkroneolie, det høje indhold 
af E-vitamin fra Figenkaktus frø olie samt dens dejlige duft, masser af A-vitamin, C-
vitamin og yderligere E-vitamin fra Hybenkernolie og Omage 6 fra Kæmpenatlysolie får 
du en super ansigts-serum. 

  

Opskrift: Anti-rynke Anisgts olie/serum for tør og sensitiv hud (100ml) 

50ml Figenkaktus frø olie (Prickly Pear Seed Oil) 
25ml Hybenkerneolie (Rosehip Oil) 
15ml Hjulkroneolie (Borage Oil) 
10ml Kæmpenatlysolie (Evening Primrose) 
Eventuelt 10-12 dråber æterisk olie 

Påfør olien til ansigtet 1-2 gange dagligt. 

Afmål ingredienserne og overfør det til en ny, ren flaske med en lotion-pumpe. 

Hvis du synes det er lige lovligt meget at bruge på en enkel ansigts-serum, så kan du 
med fordel halvere indholdet eller endda dividere med ti og dermed fylde en 10ml 
flaske (for mængden flytter du blot kommaet et felt, så det bliver 5ml figenkaktu frø 
olie, 2,5ml hybenkerneolie, 1,5ml hjulkroneolie og 1ml kæmpenatlysolie). 
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SLIP AF MED BUMSER (AKNE) VED BRUG AF TAMANU OLIE 

De er møg irriterende. Bedst som man skal til jobsamtale, til en længe ventet fest eller 
på en date, så bruser de grimme bumser frem i ansigtet. 

Det er et fænomen de fleste kender til. Normalt opstår bumser oftest i puberteten, når 
man befinder sig imellem de 12-16 år. Men reel akne-udvikling kan nemt opstå i 8-12 
år ad gangen fra man begynder i sin unge pubertet. Det kan altså være en langvarig 
proces man skal igennem og det stopper ikke nødvendigvis der. 

Faktisk er der mange helt op i 40-års alderen, der fortsat kæmper med akne-problemer 
og det er særligt kvinder, der lider under dette. Det skyldes oftest hormonerne. 

Akne og altså bumser, som vi gerne kalder dem her i Danmark, opstår som en slags 
uren hud, der sætter sig fast i processen af nye celler. Ganske kort forklaret, så 
producerer huden hele tiden nye celler og nyt væv. Nogle gange opstår der en 
blokkage af denne proces, som man sjældent selv er herre over. 

At bekæmpe akne, er noget man hele tiden kan gøre ved at holde huden ren, ved at 
spise sundt og i det hele taget fylde kroppen med væske, vitaminer og mineraler og 
hele tiden sørge for at holde den i en god balance. Men selv hvis vi formår, at få alt 
dette på plads, kan også stress og andre uvisse ting udløse bumser. Her går vi så til 
andre midler for at bekæmpe de bumser vi nu engang har. 

 

Tamanu Olie fjerner bumser effektivt 

Tamanu Olie er formenligt et af de mest effektive produkter i kampen mod bumser. Til 
forskel fra mange andre produkter der anvendes i bekæmpelsen af disse hud-
irritationer, er Tamanu 100% naturligt, ren, koldpresset vegetabilsk olie, der oftest også 
er økologisk. Der er ingen tilsætninger og ingen kemikalier. Kun 100% ren olie – og den 
gør underværker. 

Grunden til Tamanu oliens effektive virkning imod bumser er blandt andet oliens anti-
inflammatoriske evner og ikke mindst det faktum, at olien indeholder essentielle 
fedtsyrer, den har et naturligt antibiotikum, og kan regenerere hudens væv. Tilsammen 
udgør det en perfekt kombination for at fjerne urenheder, bearbejde dem med 
antibiotika og til sidst genskabe vævet. 
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Ved mindre akne tilfælde, kan Tamanu olie faktisk helbrede et område i løbet af en 
enkelt nat. Det er ganske simpelt helt fantastisk selv at opleve den effekt olien har. 

Påfør det berørte område med et tyndt lag olie. Olien er grønlig, så det er meget nemt 
at se, hvor man har påført olien. Herefter lader man det trænge ind og sidde natten 
over mens man sover. Olien kan godt virke lidt kraftig og huden kan derfor godt skalle 
lidt, men det skal man ikke bekymre sig for. Det betyder blot, at olien giver sin fulde 
virkning. 

Dagen efter vil man som regel kunne se et resultat. Er der fortsat tegn på akne eller, 
hvis det er et hårdt ramt område, skal man gentage processen – og gerne i løbet af 
dagen også – påfør olien på ren, tør hud efter bad og lad den sidde. Hvis det er særlig 
slemt, kan denne proces gentages et par gange om dagen og slutteligt med et nyt lag 
inden sengetid. 

 

Anti-aging 

Hvad enten vi kan lide det eller ej, så er det at blive gammel uundgåeligt, og en 
aldrende hud er dermed en normal følge. Men den proces der gør, at huden ældes, 
forværres af forskellige faktorer. En af de vigtigste af disse, er den skade, som huden 
påføres af solen (og i mindre grad – også vinden). 

Mens der er mange såkaldte "anti-aging" produkter på markedet, som lover mere 
ungdommeligt udseende hud, indeholder de fleste af dem kemikalier, kunstige 
konserveringsmidler og syntetiske farvestoffer, som ofte er giftige og kan gøre mere 
skade end gavn. 

Men i betragtning af Tamanu Oliens unikke evne til at fremme væksten af nyt, sundt 
væv, så burde fordelene ved at bruge denne naturlige olie være indlysende. 
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FIND DIN HUDTYPE OG EN OLIE DER MATCHER 

 

Ved hver hudtype er der forskellige regler for, hvordan den bedst kan lide at blive 
plejet og det er kun din hud, der kan fortælle dig, hvordan den ønsker det. 

Er du villig til at lytte? 

I denne artikel ser vi først på de forskellige hudtyper – inden for to kategorier – og 
derefter gives der gode råd til, hvilke olier der matcher netop din hudtype. 

Vi er alle forskellige og vi kan lige så godt sige det først som sidst. Der findes ikke 
hudtyper der er 100% ens. 

Nej, hudtyper er ikke delt op i 6 milliarder forskellige typer, så de matcher hver enkelt 
individ. Hvis vi tog et mikroskop og testede samtlige produkter på alle mennesker, ville 
vi måske være i stand til at forstå netop dette udsagn. Det gør vi naturligvis ikke, så for 
nemhedens skyld – og fordi det for de flestes tilfælde er godt nok – så deler vi hudtyper 
op i nogle få enkle versioner. 

Vil du vide mere om din hudtype, så læs med her! 

Hydtyper 

Kendskab til din hudtype er en absolut nødvendighed for, at du foretage dig de rigtige 
beslutninger om, hvilken hudpleje eller behandling, der er egnet til netop din huds 
behov. 

Når vi taler om hudtyper er det vigtigt, at vide i hvilken sammenhæng, der er tale om. 
Her på siden omhandler hudtype nemlig to elementer. Hudtype i forbindelse med 
risikoen for skoldning ved udsættelse for solens UV-stråler. Den anden del handler om 
hudtyper i forbindelse med hudpleje, når du til dagligt har brug for at fugte, nære og 
pleje din hud. 
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Hudtyper i solen 

Som udgangspunkt, kan man sige at, des lysere din hud er, des mere sårbar vil den også 
være over for solens farlige UV-stråler. 

Hudtyper opdeles i seks forskellige, når det drejer sig om eksponering for solen. 
Herunder finder du en oversigt af de seks forskellige hudtyper samt, hvilke kendetegn 
disse har. 

Hudtyper Ueksponeret hudfarve Bliver solskoldet Bliver brun Typisk øjenfarve Typisk hårfarve Fregner 

1 Hvid Altid Aldrig Blå Rød Ja 

2 Lys/bleg Ofte Ofte Blågrøn Blond Få 

3 Lys/beige Sjældent Næsten altid Grå/brun Brun Nej 

4 Lys brun Aldrig Altid Brun Sort Nej 

5 Mørk brun Aldrig Altid Brun Sort Nej 

6 Sort Aldrig Altid Brun Sort Nej 

• Type 1 og 2 er typiske skandinaviske og keltiske hudtyper. 

• Type 3 er typisk for østasiatiske folk (Korea, Japan). 

• Type 4 er typisk for folk omkring Middelhavet og Sydamerika. 

• Type 5 og 6 er typisk for folk i Afrika og Caraibien. 

Listen og type-beskrivelserne er lånt fra DMI. 

Læs mere om olier og brugen af disse i samspil med solen – og ja, solen skinner også i 
vintertiden. 
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Hudtyper i forbindelse med hudpleje 

Helbredet og skønheden af din hud, afhænger langt hen af vejen af, hvad du spiser og 
hvordan du plejer din krop. Vi har tidligere hørt en udtalelse om, at kvinder i en alder af 
30 og derover, har en hud som de har fortjent. Og det kan der i princippet være noget 
om – og ikke kun for kvinder, men i det hele taget. Man bliver hvad man spiser, som du 
jo nok husker fra folkeskolen. 

Desværre er verden heller ikke kun sort/hvid, så der vil altid være undtagelser. Der 
findes personer med forskellige hudirritationer og hudlidelser, som af den grund må 
tænke anderledes over, hvilke ingredienser, de anvender direkte på deres krop. 
Uanset, hvad du anvender, så husk altid, at din hud optager det du ligger på den – 
måske ikke helt på samme måde, som når du spiser et æble, men huden absorberer 
det hele. Så valget er helt op til dig. 

Hvad vælger du – kemikalier eller naturlige ingredienser? 

  

Normal hudtype 

Normal hud er den mindst problematiske hudtype af alle. Den ser ren og glat ud og har 
en god cirkulation og en sund teint. Selv med en minimal pleje, vil den se godt ud – 
også ind i en højere alder. 

Endvidere vil vævet fra normal hud ikke afsløre spor af olie. Din hud føles levende, 
elastisk og smidig. 

Som udgangspunkt er det dem med en normal hudtype, der bedst kan klare de 
forskellige skønhedsprodukter. Men man skal fortsat passe på ikke at spolere hudens 
velvære. Vi anbefaler naturligvis vore egne naturlige olier og med normal hudtype, 
skulle alle olierne være mulige at anvende uden problemer. Her handler det blot om, at 
finde den du og din hud synes bedst om. 

  

Tør hudtype 

Hvis din hud er tør, som en gammel rosin, vil din ansigtshud føles skællet, tør og stram 
efter du har rengjort den. 

http://www.chleopatra.dk/
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Tør hud kan let udvikle en kedelig tone, rynker og små fine linjer. Huden er udsat for 
aldring og kan nemt virke irriteret. Det er muligt, at tør hud, kan se pænt ud på yngre 
mennesker, men for at holde huden sund, bør du anvende en grundig 
fugtighedsgivende pleje og bruge almindelig hud eller skønhedsbehandling med 
naturlige masker og fugtighedscreme. Tør hud føles stram, især efter udrensning. 

Produkter baseret på naturlige allergivenlige ingredienser er de bedste. Du kan 
eksempelvis smøre kroppen ind i jomfru kokosolie, kakaosmør eller sheasmør hver 
morgen. De indeholder naturligt forekommende nærende ingredienser, såsom 
æteriske olier, hudvenlig Vitamin A, C, D og E samt protein. Mange mennesker elsker 
kokosolie til tør hud. Men brug kun små mængder, da for meget kan have en tørrende 
effekt. Vær sikker på at du får ekstra jomfru kokosolie, uraffineret (som er fast, når det 
er kold), da raffinerede olier virker meget tørrende, indeholder færre vitaminer, og 
virker langt mere voksagtig. Raffinerede olier dufter heller ikke ligesom kokosnødder – 
det gør ekstra jomfru kokosolie, når den er uraffineret. 

Argan olie er også rigtig god til tør hud, 

  

Fedtet hudtype 

Fedtet hud er skinnende, især i T-zonen (fra panden, ned ad næsen til hagen). Du har 
måske forstørrede porer og kan være tilbøjelig til hudorme og bumser på grund af 
overproduktion af sebaceous (olieproducerende) kirtler. 

Fedtet hud aldre bedre end tør hud, fordi olien holder huden fyldig, så færre rynker 
dannes. Mange unge kvinder har denne hudtype, men efterhånden som de bliver 
ældre, bliver huden tørrere, især efter 35 årsalderen. 

Det kan betale sig at tage sig af din hud, at vaske den med en sæbe specielt til fedtet 
hud, før du går i seng. 

Jojoba olie, som faktisk er en flydende voks, menes at være rigtig god til alle hudtyper, 
men især for dem med fedtet hud. Denne olie efterligner sebum (hudens naturlige olie) 
mere end nogen anden olie. Den har en lang holdbarhed og vil ikke blive harsk. Folk 
elsker desuden at bruge denne olie som en base til parfumer. Til personer med fedtet 
hud, hjælper den over tid huden til, at stoppe med dens overproduktion af sebum. 
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Følsom hudtype 

Følsom hud har en tendens til at være tynd, og delikat med fine porer og føles ofte 
meget stram. Følsom hud kan blive betændt og irriteres nemt. Hvis du er let irriteret af 
solen, og hvis du er tilbøjelig til at få rødme, kløende pletter eller plettet hud, har du 
sandsynligvis følsom hud. Dette er den mest problematiske og skrøbelige hudtype, som 
har brug for en helt speciel form for pleje. 

At finde de rigtige rensemidler og fugtighedscremer til din hudtype kan være en 
vanskelig opgave. Den gode nyhed er dog, at mange virksomheder har udviklet 
produkter specielt til følsom hud. Kig efter milde produkter, der ikke indeholder dufte. 

Med mindre du samtidig er allergisk over for nødder og olier, kan en mild olie 
som mandelolie eller hybenolie være god for din hud. Mandelolien passer til de fleste 
hudtyper og kan anvendes på hele kroppen, hvor hybenolien ofte anvendes på huden i 
ansigtet, for dens gode indhold af vitaminer og essentielle fedtsyrer. 

  

Kombineret hudtype 

Hvis du hudtype er kombineret, som de fleste kvinders, vil vævet have spor af olie, der 
kommer fra din næse og pande. Omvendt vil huden være tør og ren i de områder der 
rører kinderne. 

Kombineret hud har pletter af både tør og fedtet hud, og det kræver forskellige former 
for pleje i forbindelse med særlige områder i ansigtet. 

Tørre zoner, som normalt er placeret på kinderne og omkring øjnene, skal behandles 
med rige fugtgivende olier, som eksempelvis Marula olie eller Figenkaktus olie. Tamanu 
olie vil være god, at anvende på de mere fedtede områder, som regel er det på panden 
og på næsen. Disse vil drage fordel af en hyppig og grundig rengøring. 

  

  

Så hvilken hudtype har du? 
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Bonus 

Som bonus til hudtyper bringer vi en ekstra type. Egentligt er dette ikke en hudtype, 
men snarere en tilstand, men ikke desto mindre… 

Aldrende og skadet hudtype 

Denne hudtype føles stram og oftest med synlige rynker og en slap hud og en svag tone 
– især omkring kinderne og kæbelinjerne – med en læderagtig tekstur og eventuelt 
sprængte blodkar. 

Når du ønsker at pleje aldrende hud, bør du overveje at bruge en jævn 
fugtighedsgivende olie eller en tung creme til, så at sige plumpe op i dine fine 
rynker. Figenkaktus olie og kæmpenatlysolie samt Hybekerneolie gør underværker på 
aldrende hud og hjælper med at glatte de fine rynker ud. 

 

HVEM KAN BRUGE ARGAN OLIE? 

Har du en lidt sær hud? Lider du af hudproblemer? Eller tænker du, at din hud ikke er 
som alle andres, og undrer du dig derfor over, om du mon kan bruge argan olie? 

Der er ingen grund til panik, din hud er sikkert ikke så meget anderledes end andres og 
lider du af et hud problem, så er det formentlig blot endnu en god grund til at prøve 
Argan Olie. 

 

Hvem kan bruge Argan Olie? 

Argan Olie er for alle - så kort kan det faktisk nævnes. Argan olie kan anvendes af både 
mænd og kvinder, og olien er også god, hvis du har en sær hud. 

Argan olie anvendes som healing til forbrændinger, hudafskrabninger, sår, udslæt, 
irritation, afskalning og akne. Den gør sig derfor godt iblandt dem med hudlidelser. 

De eneste der naturligvis ikke bør anvende Argan olie, er dem, der lider af allergi. Fordi 
du har allergier, er det ikke sikkert du har det over for Argan, heller ikke hvis du har 
nøddeallergi, men det skal stærkt anbefales, at du tager dette emne op med din læge 
før du begynder at bruge Argan. 
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Argan olie bruges som en skønhedseliksir, der fugter og beskytter huden og samtidig 
reducere rynker. Det ekstreme næringsindhold i Argan olie gør det særligt velegnet 
som et godt hudpleje produkt. Mange vordende mødre bruger det desuden til at 
forebygge og reducere strækmærker med. Det kan endda hjælpe med at helbrede 
hudlidelser såsom skoldkopper og insektbid. 

Hvis din hud er meget fedtet, anbefales det, at du kun pålægger olien før sengetid. 

Anvender du Argan olien til håret, så spiller det ingen rolle om du har tyndt, tykt, mørkt 
eller lyst hår. Nogle lyshårede piger synes dog, at Argan olie får dere hår til at virke 
fedtet. Hvis du har skadet hår, vil Argan olie være med til at heale det og give det nyt liv 
igen. Skæl kan med fordel også bekæmpes med Argan, hvor du kan massere det ind i 
hovedbunden. 

 

Alle kan bruge Argan 

Uanset om du er høj og slank, buttet og cute, har sær hud, problemer med akne, 
forbrændinger og endda sår, om du er gravid eller mand. Det spiller ingen rolle, Argan 
olie passer til alle mennesker.  

http://www.chleopatra.dk/
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ALVERDENS BASISOLIER OG DERES EGENSKABER 

 

Basisolie 

Basisolier er base olier, eller bærende olier som man kalder dem inden for 
aromaterapien. For alle andre er der i sandhed tale om vegetabilske olier. 

Basisolier kaldes også for bæreolier, som er en betegnelse der anvendes inden 
for aromaterapi, netop fordi olien er i stand til at “bære” sig selv. 

Basisolier anvendes inden for aromaterapi med det formål, at fortynde de kraftige og 
ofte meget koncentrerede æteriske olier. Da æteriske olier i langt de fleste tilfælde er 
alt for kraftige til at blive anvendt direkte på huden, giver disse bærrende olier 
muligheden for at fortynde de æteriske. På den måde kan aromaterapeuter blande de 
mange fordele ved både basisolier samt de æteriske olier. Hvis man anvender de 
æteriske olier direkte på huden, vil der være en stor risiko for at det udvikler 
hudirritationer og allergier. 

Basisolier udvindes fra de fedtholdige dele af planterne; så som kerner, frø eller 
nødder. Basisolier fordamper ikke som æteriske olier gør og de fleste olier har en 
relativ lang holdbarhed, før de bliver harske. 

Basisolier er rene vegetabilske olier, som oftest udvindes ved koldpresning og de kan 
sagtens anvendes direkte på huden. 

Denne artikel fortæller lidt om de forskellige olier og deres egenskaber, når du 
anvender dem alene på huden. Helt uden at blande dem. 

De bedste vegetabilske olier er koldpresset, uraffineret og økologiske. 
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Liste over basisolier 

 

Almond, sweet 

Dansk Navn: Mandelolie, sød 

Botanisk Navn: Prunis Amygdalus 

Oprindelsesland: Spanien 

Beskyttende og nærende for huden, rig på protein, vitamin A, vitamin B og vitamin E, 
meget blødgørende og nærende, bekæmper mørke rander og under-øjen-poser, 
reducerer rynker, bedste ingrediens til at vende tidlige tegn på ældning og er fantastisk 
god som massageolie. 

KØB MANDELOLIE HER 

 

Apricot 

Dansk Navn: Abrikoskerneolie 

Botanisk Navn: Prunus Armeniaca 

Oprindelsesland: Chile 

Grundet det store indhold af oliesyre absoberes denne olie nemt ind i huden, hvorfor 
den også er god som massageolie. Olien indeholder både Vitamin-A og E samt flere 
forskellige varianter af Vitamin-B – blandt andet B17, som menes at være en sand 
kræft-bekæmper. Der findes ingen naturlige kilder, der er mere rig på B17, end abrikos. 

KØB ABRIKOSKERNEOLIE HER 

 

Argan 

Dansk Navn: Argan olie 

Botanisk Navn: Argania Spinosa 

Oprindelsesland: Marokko 
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Beskytter huden mod fremtidige skader, bringer det bedste af din hud frem med det 
samme, hjælper med at helbrede beskadiget hud, beskytter huden mod ældningstegn, 
ved at korrigerer effekten af dehydrering og tab af elasticitet, indeholder en stor 
mængde af tocopheroler (E-vitamin), som er potente antioxidanter, hjælper huden til 
at bekæmpe frie radikaler, huden bliver mærkbart blødere og glattere, faldende fine 
linjer og forbedre udseendet af ar. 

KØB ARGAN OLIE HER 

 

Avocado 

Dansk Navn: Avocado olie 

Botanisk Navn: Persea Americana 

Oprindelsesland: Mexico 

Blødgør hudens væv og behandler kemisk skadet hud. Indeholder mange forskellige 
vitaminer og mineraler, der nærer, blødgør og fugter huden. Er god som massageolie 
og anvendes ofte til at blande med andre vegetabilske olier, for at opnå en ekstra god 
og nærende olie. 

KØB AVOCADO OLIE HER 

 

Baobab 

Dansk Navn: Baobab olie 

Botanisk Navn: Adansonia digitata 

Oprindelsesland: Afrika 

Ideel til behandling af tør og skadet hud. Hjælper med at forbedre hudens elasticitet og 
tilskynder regenerering af hudceller. Tilstopper ikke porerne og blødgør huden. De 
essentielle fedtsyrer bidrager til at opretholde en sund hud. 

KØB BAOBAB OLIE HER 
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Borage 

Dansk Navn: Hjulkroneolie 

Botanisk Navn: Borago Officinalis 

Oprindelsesland: Oregon, Syrien, Middelhavsområdet, 
Nordafrika og Sydamerika 

Blødgør fine linjer og rynker og er en værdifuld kilde til gamma-linolensyre (GLA), en 
essentiel fedtsyre med stærke anti-inflammatoriske egenskaber som gendanner 
hudens væv og elasticitet. 

KØB HJULKRONEOLIE HER 

 

Buriti 

Dansk Navn: Buriti olie 

Botanisk Navn: Mauritia flexuosa 

Oprindelsesland: Sydamerika 

Rigeste kilde til beta-caroten med en bemærkelsesværdig evne til at nære, fugte og 
reparerer epidermis samtidig med at den reducerer rynker ved at forbedre hudens 
elasticitet. 

 

Calendula 

Dansk Navn: Calendula olie 

Botanisk Navn: Calendula Arvensis 

Oprindelsesland: Makaronesien, Middelhavsområdet, Iran 

Gode healing egenskaber og blødgørende kvaliteter. Olien reducerer inflammation og 
beroliger irriteret væv i huden samtidig med at den fugter og hjælper med at beskytte 
huden. 
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Coconut 

Dansk Navn: Kokosolie 

Botanisk Navn: Cocos Nucifera 

Oprindelsesland: Filippinerne, De Sydlige Stillehavs øer, 
Australien og Sydafrika 

Absorberes let ind i huden og er kendt for sin fugtgivende og beroligende egenskaber. 
Giver en utrolig balance af naturlige mættede fedtsyrer, som ikke er at finde i andre 
olier. Olien fremmer en sund hud og lindre en tør og sprækket, ru og rynket hud. 
Kokosolie bekæmper frie radikaler og holder huden sund og ungdommelig. 

KØB KOKOSOLIE HER 

 

Cucumber 

Dansk Navn: Agurkeolie 

Botanisk Navn: Cucumis Sativa 

Oprindelsesland: Chile 

Indeholder en høj mængde af linolsyre (Omega-6) og bemærkelsesværdige mængder 
af Oliesyre og Palmitic fedtsyrer. Olien er lys og stærkt fugtgivende og behandler øje 
hævelser. Indeholder anti-inflammatoriske egenskaber og er yderst effektiv til 
behandling af tør hud. Desuden fremskynder den processen af regenerering af hud og 
hjælper med at forebygge for tidlig aldring. 

 

Evening Primrose 

Dansk Navn: Kæmpenatlysolie 

Botanisk Navn: Oenothera Biennis 

Oprindelsesland: De fleste tempererede områder 

Blødgør og beroliger tør og irriteret hud, indeholder høje niveauer af linolsyre og 
gamma linolensyre (GLA), der anvendes til at understøtte hudsygdomme og hjælper 
med en foryngende proces af din hud og med at producere anti-aging effekt, lysner de 
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mørke rander omkring øjnene, og minimerer efterhånden det trætte udseende af dine 
øjne, forbedrer fastheden og elasticiteten af huden, hjælper din krop med at producere 
påkrævede nye hudceller og med at fugte en tør hud. 

KØB KÆMPENATLYSOLIE HER 

 

Jojoba 

Dansk Navn: Jojoba olie 

Botanisk Navn: Simmondsia Chinensis 

Oprindelsesland: De varmeste og tørreste ørkener 

Indeholder unikke proteiner, flydende voks og fedtsyrer, der ligner hudens egen 
naturlige og blødgørende pH balance, fremragende olie som kan kombineres med 
andre hudpleje olier/produkter, tilføjer balance og styrker hudens fordele, blødgører, 
virker beskyttende og afbalancerende, alsidig olie og fugtighedscreme der fremmer en 
sund og strålende teint. 

KØB JOJOBA OLIE HER 

 

Kukui 

Dansk Navn: Kukui olie 

Botanisk Navn: Aleurites Moluccanus 

Oprindelsesland: Hawaii 

Trænger hurtigt ind i de dybeste lag af huden og skaber et beskyttende skjold, der låser 
fugten uden at blokere porerne. Olien efterlader ingen fedtet fornemmelse, men 
efterlader en silkeblød tekstur i huden. Olien indeholder store mængder af essentielle 
fedtsyrer, (lionoleic og linolsyrer) samt vitaminerne A, C og E, som indeholder 
antioxidantiske fordele, som beskytter huden. 
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Macadamia 

Dansk Navn: Macadamia olie 

Botanisk Navn: Macadamia Integrifolia 

Oprindelsesland: Kenya 

Rig på palmitolein, som er afgørende for at sinke hudens aldring af cellerne, fantastisk 
regenererende og fugtgivende, en olie, der efterligner hudens egen sebum, ikke-
fedtende, god til tør og irriteret hud, reducerer kløe og inflammationer. 

KØB MACADAMIA OLIE HER 

 

Marula 

Dansk Navn: Marula olie 

Botanisk Navn: Sclerocarya Birrea 

Oprindelsesland: Sydafrika, Botswana og Namibia 

Rig på antioxidanter og oliesyre og er et afgørende element for opretholdelse af en 
sund hud. Indeholder vitaminerne C og E og har en bemærkelsesværdig evne til at 
trænge ind i huden for at nære, fugte og forbedre hudens elasticitet og i det hele taget 
pleje en moden hud. 

KØB MARULA OLIE HER 

 

Passionfruit 

Dansk Navn: Passionsfrugt olie 

Botanisk Navn: Passiflora Incarnata 

Oprindelsesland: Brasilien 

Hjælper med at beskytte mod kræftfremkaldende stoffer, beskyttelse af DNA-skadelige 
frie radikaler, rig på vitamin C og antioxidanter, hjælper med at forsinke den skade, der 
fører til forekomsten af aldring, hjælper med at bevare kollagen og elastin, som holder 
huden fast og ungdommelig, rig på vitamin A i form af carotenoider, som er afgørende 

http://www.chleopatra.dk/
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for cellevækst og reparation heraf, lys og ikke-fedtet olie, som huden drikker hurtigt, 
anti-inflammatorisk egenskaber, kan også medvirke til at reducere hævelse og 
irritation. 

KØB PASSIONSFRUGT OLIE HER 

 

Pomegranate 

Dansk Navn: Granatæbleolie 

Botanisk Navn: Punica Granatum 

Oprindelsesland: Kina, Indien, Egypten og regioner i 
Mellemøsten 

Fungerer som et effektivt blødgøringsmiddel og er utrolig rig på antioxidanter. 
Afhjælper tør og irriteret aldrende hud og balancerer hudens pH-værdi. Olien forbedrer 
hudens elasticitet, er stærkt fugtgivende og kan hjælpe med at ødelægge og forebygge 
dannelse af kræftceller. Er en naturlig vegetabilsk kilde til CLA (punicic syre). 

 

Prickly Pear 

Dansk Navn: Figenkaktus olie 

Botanisk Navn: Opuntia Ficus Indica 

Oprindelsesland: Marokko og Tunesien 

Indeholde kraftfulde antioxidanter, stopper ældningsprocessen af celler og stimulerer 
deres fornyelse, reducere dybden af rynker og reducerer poser under øjnene, udglatter 
rynker og de fine linje, forfiner hudens struktur, forbedrer hudens mikrocirkulation, 
forbedrer hudens hydrering og styrker hudens naturlige forsvar, dufter dejlig og frisk. 

KØB FIGENKAKTUS OLIE HER 
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Rosehip 

Dansk Navn: Hybenolie 

Botanisk Navn: Rosa Canina 

Oprindelsesland: Frankrig og Chile 

Kraftfuld hudcelle regenerator, hjælper med at forebygge for tidlig aldring af huden, 
reducerer rynker og forbedrer strækmærker, arvæv og problematisk hud, blødgør 
rynker, revitaliserer tør og kedelig hud og forbedre synligt din huds kvalitet og 
udseende, fungerer som en naturlig fugtighedscreme. 

KØB HYBENOLIE HER 

 

Sea Buckthorn 

Dansk Navn: Havtorn olie 

Botanisk Navn: Hippophae Rhamnoides 

Oprindelsesland: Kina, Rusland, Frankrig og Canada 

Forsinker ældningsprocessen af huden, beskytter mod UV-stråler, støtter op om 
hudens egen heling, herunder af forbrændinger, sår, akne og mange former for 
inflammationer (dematitis). Høj mængde af anioxidanter, leverer en beskyttende 
virkning, rig på vitamin A og vitamin E, reducerer forekomsten af rynker og forsinker for 
tidlig aldring, fungerer som et godt hjælpemiddel til reparation og foryngelse af hudens 
cellestruktur. 

KØB HAVTORN OLIE HER 

 

Tamanu 

Dansk Navn: Tamanu olie 

Botanisk Navn: Calophyllum Inophyllum 

Oprindelsesland: Vanuatu, Indonesien og Polynesien 
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Minimerer strækmærker og gør mirakler for dit arvæv, bemærkelsesværdigt 
helbredende og regenererende med en evne til at producere nyt hud-væv, 
antioxidante egenskaber. Lindrer og beskytter huden mod inflammation, rødmen af 
huden, solskoldning og insektbid, Har en regenererende virkning på huden (især 
epidermis cellerne), effektiv til at hele sår, forbrændinger, snitsår, reducerer ar 
dannelse, er antiseptisk og antiakne, indeholder naturligt antibiotika, antibakterielle, 
anti-svampe og anti-koagulerede egenskaber, fugter, nærer og reparerer epidermis 
celler af tør og skadet hud. 

KØB TAMANU OLIE HER 

  

Ekstraktionsmetode 

Du bør altid gå efter en olie, der er blevet koldpresset elle kold expellerpresset. Begge 
metoder indikerer, at olien er blevet presset uden brug af ekstra tilført varme. 
Processen kan stadig frembringe varme ved friktion af metoden, men koldpressede 
olier behandles under betingelser, der holder varmen til et absolut minimum. Olier, der 
blot er expellerpresset er ikke nødvendigvis holdt under lave varme temepraturer. Når 
olier behandles uden kølige forhold, kan den høje temperatur sammen 
med varigheden af denne forarbejdningsmetode skade de skrøbelige næringsstoffer i 
olien. 

Læs mere om de forskellige ekstrationsmetoder her. 

  

Næringsstoffer 

Vegetabilske olier kan indeholde fedtopløselige vitaminer, mineraler og andre 
næringsstoffer. Seabuckthorn (fra bærene) har for eksempel en så høj andel af beta-
caroten, at olien bliver helt orange, og er blandt de mest levende olier. Der findes også 
mange olier, der naturligt indeholder tocopheroler (E-vitamin) og de vil i så fald fungere 
som antioxidanter, der er nyttige for både huden og generelt til at hjælpe 
med holdbarheden af olien. 
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Essentielle fedtsyrer 

Essentielle fedtsyrer er fedtsyrer, som vores krop ikke kan fremstille selv og har brug 
for, hvorfor vi er nødt til at indtage dem igennem vores kost. Ved lokal anvendelse 
(direkte på huden), virker de meget nærende for vores hud. Vegetabilske olier varierer i 
deres forhold til indholdet af specifikke essentielle fedtsyrer. Essentielle fedtsyrer er en 
fordel for huden, men de kan også gøre en olie mere skrøbelig og være årsag til en 
hurtigere harskning af olien. 

Læs mere om essentielle fedtsyrer her. 

  

Opbevaring og holdbarhed 

Langt de fleste vegetabilske olier bør opbevares køligt, væk fra sollys og helst i et mørkt 
rum. Nogle olier kan med fordel opbevares i køleskabet efter åbning, men du bør læse 
mere om dette på det enkelte produkt, da nogle olier ikke tåler køleskab. De olier der 
tåler køleskab, kan virke lettere stivnet, men vil bløde op igen, når de tages ud og 
opbevares i stuetemperatur. 

Holdbarheden på de forskellige olier afhænger først og fremmest af, hvordan olien 
bliver opbevaret, men også af, hvilken olier der er tale om. Nogle olier holder kun et 
halvt års tid, mens de fleste olier ved god opbevaring nemt kan holde to år. Nogle olier 
som Jojoba olie og kokosolie kan normalt holde 3 år og måske endda helt op til fem. 

Læs mere om opbevaring og holdbarhed af vegetabilske olier her  
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INTERESSERET I OLIE? 

Så tag fat i os med det samme!   

ツ 
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