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Et MEDLEMSBLAD for CHLEOPATRAs trofaste læsere 
Hjertelig velkommen til endnu et magasin fra CHLEOPATRA. 
 
Vi er utrolig glade for den positive feedback vi har modtaget for netop dette magasin. 
Vore læsere er vel vidende om, at de til enhver tid kan læse stort set de samme artikler 
online – men mange er glade for at få dem samlet i disse gratis magasiner, som de kan 
gemme og nyde på farten. 
 

Med disse få ord, vil vi blot sige tak og ønske alle en alletiders god sommer. ツ 
 
CHLEOPATRA MAGASINET 
Et gratis magasin om skønhed, velvære og naturlige ingredienser. 
CHLEOPATRA er en lille familiedrevet virksomhed, som gør sig 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 tablet’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 horisonter. 
 
Vi håber du synes om at læse eller genlæse disse artikler og ønsker dig det bedste. Vi 
håber også du vil have lyst til at dele dette magasin og vores hjemmeside med dine 
venner og familie. 
 
♡ P.S. Husk at vi altid lytter til dig. Har du ris eller ros, så send det gerne vores vej.  
 

CHLEOPATRA ♡ 

_________________________________________ 
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    Abonnement Pris: gratis – eneste krav   Forsideillustration Kichigin19 
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CHLEOPATRA’S BLOG 
CHLEOPATRA MAGASINET er tilblivelsen af 
udvalgte artikler fra CHLEOPATRAs blog, hvor 
emnerne er relateret til vegetabilske og 
æteriske 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/chleopatra-fortaeller/
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Tip til behandling af akne 
Indsendt fra en af vores kære kunder 

 

Jeg er 46 år og anvender Jeres Tamanu olie i ansigtet pga. akne eller rester 
af akne, som jeg stadig har i en moden alder. Min datter på 16 år har 
moderat akne og er begyndt at gøre det samme. Jeg vil dog gerne dele min 
erfaring med Jer, da jeg ikke helt gør, som I anbefaler. Og denne ændring 
har gjort min hud SÅ meget pænere. Til at rense, fugte og pleje min hud 
anvender jeg 4 ting: 

 
♥ Økologisk argan olie eller abrikosolie til afrensning (min hud har 

tendens til både at være uren og udtørret og aldrig fedtet) 
♥ Ren økologisk Aloe vera som spray (konsistens som vand) 
♥ Tamanu olie 
♥ Konjak sponge (natursvamp af en kartoffellignende plante) 

 

Afrensning: Øjen-makeup fjernes med abrikosolie (eller mandelolie). 
Abrikosolie fordeles i ansigtet og aftørre med fugtig vat (vat+vand). Ansigtet 
”masseres” med Konjak sponge vædet med vand (mild eksfoliering af huden) 
og skylles med vand. Ansigtet dubbes tørt. 

 

Fedt/fugt: Få dråber tamanu olie dryppes i håndfladen og ligeså stor 
mængde aloe vera sprayes ovenpå. De to ting blandes sammen i 
hænderne og fordeles i ansigt og hals. Det absorberes hurtigt. Da min hud 
generelt har tendens til tørhed, gentager jeg om aftenen processen med 
abrikosolie og aloe vera, når det andet er tørt (få minutter efter). 

 

Grunden til at jeg blander olierne med aloe vera er, at jeg læste nogle 
artikler på nettet om optagelsen af hhv. olie og aloe vera. Både aloe vera 
og olier optages langt bedre af huden, når man danner en emulsion af de 
to dele. Dermed virker både olien og aloe vera bedre. Det gjorde i hvert 
fald underværker på min hud! 

 

http://www.chleopatra.dk/
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Grunden til, at det er godt at anvende en Konjak sponge til daglig 
eksfoliering, er, at den er langt mere mild mod huden end nogen anden form 
for eksfoliering. Den kan anvendes selv på den mest inflammerede hud, uden 
at huden tager skade. Og det kan jeg med sikkerhed sige, da min datters 
hud ellers slet ikke tåler eksfoliering. Jeg har heller aldrig selv kunne tåle 
eksfoliering af nogen form – hverken fysisk eller kemisk. Men denne svamp er 
genial. Den koster ca. 100 kr. og holder 2-3 måneder, så det er ikke en stor 
investering. 

 

Denne enkle hudpleje har gjort mit ansigt næsten akne-frit, og det er 
fantastisk! 

 

Jeg synes, at jeg ville dele det med Jer. Så kan i anvende min information eller 
ej – det er op til Jer. 

 

God dag! 
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Argan this og Argan that  

 

Ingredienserne lyver ikke – tjekker du ingredienserne i din 
flaske? 
 

Vi er inde i en tid hvor Argan efterhånden styrer det kosmetiske olie-marked. 
Argan er blevet den mest kendte og mest trendige olie at anvende i sine 
kosmetikprodukter. Men hvor forbrugeren efterhånden bliverhjernevasket til at 
tro, at argan olie er det eneste der duer, så er der omvendt meget lidt 
argan olie i omløb. 

Hvornår har du sidst tjekket ingredienslisten på din kosmetik? 

  

Lad dig ikke snyde af ingredienserne i din kosmetik 

Vi oplever dagligt, at en flaske lover guld og grønne skove om, hvor rent 
indholdet er og hvor fantastisk det det rene indhold er til hud og hår. 

Faktum er, at flere producenter, som efter trenden er så glade for eksempelvis 
argan olie, anvender ufatteligt lidt af dette vidundermiddel i deres løsninger 
til slutbrugeren – dig. 

  

 

 

http://www.chleopatra.dk/
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Tjek ingredienslisten 

Vi går jævnligt ned i de lokale butikker for at tjekke op på kosmetikprodukter 
og til vores overraskelse, så er det utroligt mange, der ”snyder” forbrugeren til 
at tro, at det er den rene vare de sælger. 

Specielt argan ser du alle vegne nu. Ikke engang i Netto, kan du gå forbi 
kosmetikhylden uden at få øje på mindst et argan-produkt. 

Men kigger du nærmere på indholdsfortegnelsen af disse såkaldte argan-
produkter, vil du opdage, at argania spinosa, som er den botaniske 
betegnelse for argan, står langt nede på ingredienslisten. 

  

Ingredienslisten 

Ingredienslisten er en lovpligtig indholdsdeklaration af indholdet i flasken og 
den står ikke anført efter alfabetisk oversigt. Reglerne siger, at listen skal være 
anført med ingredienser listet i den rækkefølge, som indholdet består af i 
forhold til mængden. 

Det betyder altså, at den ingrediens som der findes mest af i et givent 
produkt, SKAL stå anført først på denne liste. 

  

Føler du dig snydt inden for kosmetik? 

I rigtig mange tilfælde, ser vi at argan står anført som det fjerde eller femte i 
flere af disse trendige produkter. For os at se, er det blot en billig måde at 
markedsføre et populært produkt på. Men omvendt, så føler vi også, at man 
med disse produkter forsøger at nare forbrugeren til at tro de rent faktisk får 
et fantastisk produkt med en ren olie. 

Det er ganske givet, at nogle produkter sagtens kan være gode og 
effektive, selvom argan eller en anden olie ikke står anført først på 
ingredienslisten, men de fleste fører blot forbrugeren bag lyset med en skjult 
markedsføring af et populært produkt, som der dårligt er at finde i flasken. 

En argan olie, hvor indholdet af 20 dråber i din hånd rent faktisk kun består 
af en eller to dråber argan er bedrageri i vores øjne. Ikke af den årsag, at 
produktet ikke nødvendigvis lever op til sit formål, men simpelt fordi, de i 
mange tilfælde sælges og markedsføres som rene olie-produkter, hvilket jo 
må siges at være forkert. 
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Læg mærke til hvor mange penge du rent faktisk betaler, hvor den 
ingrediens der er mest af i et produkt er aqua (vand). Det er der nemlig rigtig 
mange produkter, der indeholder mest af. 

Den sørgelige sandhed er, at det i virkeligheden er dig selv der snyder dig. 
Du vil aldrig købe en ny bil uden at sikre dig, at den har de fornødne 
egenskaber du nu engang ønsker og kræver af en bil. Hvis du har forstand 
på det, vil du også sikre dig, at din nye computer kan det du har brug for – 
og ellers får du sikkert en god ven til at hjælpe dig. 

Hvorfor skulle det være anderledes, når vi taler om produkter du anvender 
hver dag og lægger på din krop og i dit hår. 

  

Hvad kan du gøre ved det – bed din forhandler om rene varer? 

Først og fremmest kan du blive noget mere bevidst om, hvilke ingredienser det 
er du kommer på din hud og i dit hår. 

Vær bevidst om hvilke varer det er du går efter og tag en beslutning omkring 
brugen af kosmetik. Har du det fint med at købe billigt-producerede 
produkter til dyre priser eller vil du sikre dig, at indholdet i din kosmetik er helt 
rent? 

Du kan også fortælle det til din lokale forhandler. Lad dem vide, at du 
hellere ser nogle – måske – lidt dyrere mærker, men i det mindste produkter 
der indeholder de rene varer. Mange supermarkeder og mindre helse og 
kosmetik butikker tager gerne nye produkter hjem, som forbrugerne 
efterspørger. Det er jo trods alt dig de skal sælge deres produkter til, så de 
bliver kun glade for at høre din mening. 

Det handler ikke om at være kritisk i dårlig forstand. Det er din krop, du enten 
klistre ind i kemikalier eller bader i rene varer. I sidste ende er det dig, der 
bestemmer hvad du byder din krop. Forhandleren gør det blot muligt for dig, 
at tage et produkt ned fra hylden. 

Det er veninder, magasiner, reklamer, omtale og måske egen uvidenhed, der 
gør at du til tider køber katten i sækken. 

Det er derfor et valg at vælge at blive mere bevidst om indholdet i din 
kosmetik. Så tjek nu indholdsdeklarationen! 

  

  

http://www.chleopatra.dk/
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Går du efter rene varer og økologi eller er du ligeglad om skidtet 
indeholder alskens kemikalier? 

  

Et eksempel fra den virkelige verden – Ingredienserne lyver på en fin 
måde 

Vi har haft en såkaldt Sea Buckthorn Oil (havtorn olie) stående på hylden i 
længere tid. Den blev købt i England kort før CHLEOPATRA så dagens lys. 
Olien blev solgt som værende en ren Sea Buckthorn oil og ingredienserne 
skulle derfor være “Hippophae Rhamnoides”. 

Til vores overraskelse opdagede vi først lang tid efter åbning, at indholdet 
stod forklaret helt anderledes: 

  

Billedet herover er fra den flaske vi købte i England og som du kan se, så står 
der ikke det botaniske navn for havtorn olie. Det kan der være to årsager til. 
Først og fremmest, kan det være fordi producenten ikke selv er klar over, 
hvad det er de har med at gøre. Anden mulighed er, at olien i virkeligheden 
blot er fortyndet med en anden og billigere olie. 

Der står til gengæld at indholdet er en havtorn olie blandet i ren 
mandelolie. Vores gæt er derfor, at der her er fusket med ingredienslisten for 
at få det til at se godt ud. Hvis vi først og fremmest går ud fra, at der ER tale 
om rene varer, så ville ingredienslisten nok nærmere se således ud: 
Mandelolie 90%, havtorn olie 10%. Ikke at det er påkrævet at skrive 
procenter på, men vi kan jo nok gætte, at det ikke just er havtorn olie, der er 
mest af i denne flaske – og på forsiden står der altså “Sea Buckthorn Oil” og 
ikke noget om mandelolie. 

  

 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/havtorn-olie/
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Tjek din argan olie 

Der bliver købt argan olier som aldrig før. Det gælder både i lokale butikker, 
men i særdeleshed også over internettet. Desværre er det ikke altid muligt for 
dig at tjekke olien før du køber eller bestiller den hjem, men der er visse ting 
du kan gøre for blive mere sikker på, at det er den rene vare du får og ikke 
blot en fin indpakning med et godt navn. 

  

1. Tjek ingredienserne 

Søger du en 100% ren olie og i dette tilfælde en 100% argan olie, så skal 
du sikre dig, at indholdet kun består af “100% ren argania spinosa”. Det er 
muligt, at betegnelsen kan stå anderledes anført som eksempelvis “argania 
spinosa kernel” eller “argania spinosa oil” osv. Fidusen er, at der ikke må være 
andre ingredienser i flasken. I så fald er der ikke tale om en 100% ren olie. 
Omvendt kan du også komme ud for, at der blot står “Argan olie”, hvilket i 
princippet kan være lige så godt. Desværre kan det også betyde, at olien 
er blandet op med en anden og billigere olie, uden at informere om det og 
i sidste ende, kan det også blot indikere, at producenten ikke helt er klar 
over hvad det er de arbejder med. 

  

2. Flasken 

Olie-producenter med respekt for dem selv og deres olier vil ikke sælge olier 
i gennemsigtige flasker og slet ikke af plastik. Der er dog alligevel mange 
kendte producenter, der vælger at gøre dette af ren og skær kosmetiske 
design-årsager. Men faktum er, at olien har nemmere ved at blive forværret 
og kan risikere, at gå harsk alt for tidligt grundet lys der der trænger igennem. 
Endvidere bærer forskellige plasttyper forskellige partikler, der kan være 
dårlige for dit helbred. Derfor bør du gå efter glasflasker og helst mørke rav-
flasker eller kobolt-blå. Aluminium flasker kan også være et godt alternativ, 
men disse kan til tider også være beklædt med en indre beskyttelse, der kan 
adskille partikler, som når ud i olien. 

  

3. Pris 

Der er ingen gyldne regler for hvad en ægte argan olie bør koste. Det 
kommer jo i sidste ende an på hvor meget producenten ønsker at tjene eller 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
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for den sags skyld tabe. Vi ville ønske vi blot kunne lukke denne sag med du 
får hvad du betaler for, men omvendt, så er det desværre heller ikke altid 
sandheden. 

Når det kommer til prisen for argan olie, så gælder det om, at være skeptisk 
over for dem der ligger i den billigste ende og ligeså for dem, der ligger i 
den dyre ende. Prisen kan i nogle tilfælde indikere, at der er tale om enten 
overpris, eller at der ikke er tale om en kosmetik olie, men derimod en mad-
olie. 

  

4. Duft og ekstraktion 

Argan olie har normalt en noget karakteristisk duft, som det er langt fra alle, 
der bryder sig om. Hvis olien ikke har nogen duft overhovedet, kan der være 
grund til at blive skeptisk og omvendt, hvis duften er meget 
gennemtrængende, kan det igen indikere, at du har fat i en madlavnings-
olie, da disse oftest har gennemgået en varme-process, der frembringer 
duften yderligere. 

De fleste beskriver duften på deres helt egen måde, men så snart man har 
vænnet sig til den, vil de fleste opleve duften som luksuriøs. 

Duften kan dog variere fra batch til batch og selve årstiden for høsten, kan 
også have indflydelse på duften. 

Hvis olien gennemgår en kemisk process (eksempelvis en 
deodoriceringsprocess) eller hvis den under raffineringsprocessen opvarmes 
til en meget høj temperatur, vil den enten slet ikke dufte af noget eller dufte 
ret ekstremt. Både lys og varme nedbryder oliens bedste egenskaber, så vi er 
overbevist om, det er bedst at lade denne dyrebare olie forblive i sin mest 
naturlige tilstand. 

Det anbefales derfor altid at du vælger en koldpresset olie, når den er til 
huden og håret. Denne olie har gennemgået færrest mulige processor og er 
blevet udvundet ved en mild temperatur. 

  

5. Tekstur og bundfald 

Argan olie føles blødgørende og beroligenede på huden. Er dette ikke 
tilfældet, må der nødvendigvis være noget galt. 

https://www.chleopatra.dk/forskellen-paa-kosmetisk-olie-madolie-spiseolier/
https://www.chleopatra.dk/forskellen-paa-kosmetisk-olie-madolie-spiseolier/
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Der kan opstå bundfald i nogle olier. Dette er helt naturligt for den ægte 
vare, men det er ikke nødvendigvis at finde i alle flasker, da det jo kommer 
helt an på, hvordan olien er blevet flyttet fra flaske til flaske og fra beholder 
til beholder. Lidt bundfald er dog oftest et godt tegn på, at du har fat i den 
ægte vare. 

Du tjekker altid ingredienslisten på dine olier, ikke sandt? 

 

Hjulkroneolie – en skjult lille skat 

 

Hjulkroneolie – en stjerneblomst med super powers 

Hjulkroneolie eller Borage Oil, som er den engelske 
betegnelse, er en naturlig olie der stammer fra 
Borage Officinalis planten. Det er en naturlig olie, 
der ikke kun genopretter fugten og tilfører glathed til 
tør og skadet hud, men kan også give lindring til 
mennesker, der lider af kroniske hudlidelser såsom 
eksem og atopisk dermatitis. 

 

Borage er også kendt som ”starflower”, da de blå 
blomster er formet som små stjerner. Planten er 
oprindeligt fra Syrien men findes over det meste af 

http://www.chleopatra.dk/
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verden i dag, om end den er noget overset i det lille Danmark. Hvilket er en 
skam. 

Faktisk har planten været anvendt i mere end 1500 år. Den har i historiens 
løb været anvendt til ting som fremstilling af alkohol og til specielle former for 
urtemedicin. Både i Romerriget og i Elizabeths tid har planten været kendt 
som, planten der gør dig glad. I dag er det dog mest for dens værdsatte 
olie, at blomsten er kendt. 

Her bringer vi nogle gode grunde til, at også du bør tage denne olie 
alvorligt i betragtning, når du skal pleje din hud – særligt hvis du lider af 
hudproblemer. 

  

Super rig på GLA – En essentiel fedtsyre for sund hud 

Olien kommer fra plantens frø og er ekseptionel rig på en essentiel omega-
6 fedtsyre kaldet GLA (gamma-linolensyre). GLA er særlig fordelagtig, fordi 
den reducerer inflammation i kroppen. GLA er en essentiel fedtsyre som vores 
krop selv kan producere, men for at kunne gøre dette, kræver det, at vi 
får linolsyre (LA), som vi heldigvis får rigeligt af, igennem blandt andet 
spiselige madolier. Så snart vi har LA, er der et enzym kaldet Delta-6-
Desaturase (D6D), der omsætter LA til GLA. 

Dette D6D enzym betegnes ofte som et “dovent” enzym. Det vil sige, det kan 
være langsom om at udføre sit arbejde, og under visse betingelser kan det 
faktisk blive forringet. Mennesker med hudlidelser, såsom eksem, atopisk 
dermatitis og psoriasis viser ofte forøgede niveauer af linolsyre med en 
samtidig nedgang i gamma-linolensyre. Dette menes at være årsag for den 
karakteristiske tørre hud og transepidermalt vandtab hos disse mennesker. 

Vores hud kræver denne kombination af linolsyre og gamma-linolsyrefor at 
producere molekylet prostaglandin 1 eller PG1, hvis væsentlige ansvar er at 
opretholde en sund hud. Det er dette PG1 molekyle, der forhindrer 
hudinflammation, regulerer vandet og fugtigheden for huden samtidig med at 
den forhindrer beskadigelse af huden. 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/alfalinolensyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/alfalinolensyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
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For at skabe og vedligeholde en fugtig, elastisk og sund hud, kræver 
vores celler en essentiel fedtsyre kaldet gamma-linolensyre 

  

Hjulkroneolie indeholder gamma-linolsyre og funktioner til at levere disse 
forbindelser direkte fra huden og ud i hele kroppen. Denne unikke 
sammensætning og oliens evne til at levere indholdet forskellige steder i 
kroppen, hjælper med at bevare den relevante enzymatiske aktivitet i huden 
og opretholder til gengæld normale niveauer af den vigtige prostaglandin 
1. 

  

GLA hjælper tør hud for diabetikere 

Særligt for mennesker der lider af diabetes og forhøjet blodsukker niveauer, 
kan dette D6D enzym være svækket og ude af stand til at producere nok 
GLA. Denne situation forværres ofte med alderen ved opbremsning af 
enzymaktivitet, der naturligt opstår med aldring. Resultatet kan være en 
mangel på GLA i systemet. Dette kan føre til den kroniske, alvorligt tørre hud, 
der påvirker så mange mennesker, der lider af både type I og type II 
diabetes. 

Hjulkroneolie som hudpleje forsyner huden direkte med GLA. Hjulkroneolie er 
den naturlige kilde med det højeste indhold af GLA med et indhold på op til 
29%. Hvis olien anvendes regelmæssigt, kan den give øjeblikkelig lindring 
samt forbedring på lang sigt. 

  

Hjulkroneoliens magiske evner og hvorfor du ikke bør overse denne 
olie 

I Danmark er hjulkroneolie ikke specielt populær. Vi lever i en tid, hvor argan 
olie slår igennem alle vegne og selvom argan også er en fantastisk olie, så 
har hjulkroneolie nu alligevel noget helt særligt at tilbyde. Det er nemlig den 
olie, der besidder det største naturlige indhold af GLA, som vi netop har 
forsøgt at gøre opmærksom på er en super vigtig ingrediens for at 
opretholde en sund hud. 

Det handler dog ikke kun om at holde sig en pæn og sund hud. Mange 
mennesker lider med problemer som eksem/dermatitis, psoriasis og andre 
uforklarlige hudirritationer, hvor ingenting lægerne anbefaler synes at virke. 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
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Det er almindeligt for mange mennesker at lide med røde mærker, kløe, udslet 
og andre skavanker, der ikke synes at ville gå væk, hverken af sig selv eller 
ved brug af medicinale remedier. 

Her kommer hjulkroneolie igen til sin ret. Mange med netop denne type 
hudlidelser har efter hvad der synes at være en uendelig prøvelse af 
forskellig medicin, cremer og spisevaner endeligt fået lindring eller endda 
helbredelse ved brug af hjulkroneolie. 

Der er naturligvis ingen garanti, men det er unægtelig værd at prøve en så 
simpel ting, som at smøre lidt hjulkroneolie på din krop, uanset hvor 
usandsynligt du synes det lyder. Føler du også du har prøvet alt andet, så 
giv hjulkroneolien en chance. Det værste der kan ske er, at du i det mindste 
får fugtet din hud. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
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Undersøgelser beviser hjulkroneoliens fantastiske egenskaber 

En af de mest omfattende demonstrationer af fordelene for huden ved 
udvortes anvendelse af hjulkroneolie, er en klinisk undersøgelse udført på 48 
spædbørn med alvorlig infantile seborroisk eksem (tør skæleksem og skorper). 
De spædbørn blev behandlet med hjulkroneolie direkte på huden og 
tilstanden forsvandt inden for to uger. Dette resultat viste, at hjulkroneolie 
reelt blev absorberet gennem huden og blev tilgængelig for hele kroppen, 
da symptomerne også forsvandt på steder, der ikke blev påført med olien1. 

1: Tolleson,A., and Frithz,A. 1993. Borage oil: an effective new treatment for 
infantile seborrheic dermatitis. Brit. J. Dermatol. 129:95. 

 

DIY: Ansigtsmaske – 9 hjemmelavet 
og naturlige ansigtmasker 

 

Gør det selv ansigtsmaske med helt naturlige remedier 

Med forholdsvis få ingredienser, kan du nemt lave din egen ansigtsmaske til 

at fjerne gammel hud, tone og forfine det øverste lag i huden. I denne artikel 

gå vi i dybden med hjemmelavede ansigtsmasker, give dig opskrifter og 

vejledning. 

http://www.chleopatra.dk/
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Hvad er en ansigtsmaske? 

En ansigtsmaske er som ordet antyder, en maske du ligger på ansigtet, typisk 

efter en udrensning, eksfoliering eller efter at du har modtaget massage i 

ansigtet. 

Ansigtsmasker anvendes til at behandle netop din hudtype eller nuværende 

situation. For eksempel, hvis du har tør eller dehydreret hud, bør 

ansigtsmasken fugte og hydrere huden. Hvis din hud er rød eller betændt, 

skal masken berolige og lindre. Hvis din hud er fedtet og uren, kan en 

ansigtsmaske hjælpe med at trække urenheder ud fra huden. 

Som oftest lader man en ansigtsmaske blive sidende på huden i 10-15 

minutter – nogle gange i længere tid. Ansigtsmasker kan indeholde 

ingredienser som ler, mudder, aloe vera, tang, alger, æteriske olier, massage- 

og vegetabilske olier, mineraler, urter og vitaminer, som hver i sær er med til 

at nære, fugte, lindre, eksfoliere, blødgøre og stramme huden op. 

Fordelen ved at lave din egen ansigtsmaske er, at du således er sikker på, at 

den kun indeholde de ingredienser du synes godt om og som du ved du ikke 

har allergi over for. For slet ikke at tale om de mange kedelige ingredienser 

du kan undgå, som parabener og andre syntetiske fyldstoffer, der meget 

nemt kan være at finde i nogle af de varer du ellers finder i butikkerne. Som 

bonus kan du også lave en ansigtsmasker der passer præcis til dit behov – 

og det er netop det, denne artikel skal handle om. 

Det er nemt, at lave sin egen ansigtsmaske og du kan lave en, der matcher 

dit nuværende behov: 
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Fordele ved en ansigtsmaske 

Det afhænger naturligvis hvilke ingredienser der lægges i ansigtsmasken, men 

som udgangspunkt, kan en ansigtsmaske hjælpe med følgende: 

• Stramme huden op 

• Frembringe din hudtone 

• Fugte huden 

• Nære huden 

• Udtrække urenheder fra huden 

• Afhjælpe pletter og helbrede 

• Berolige og lindre huden 

• Bevare og generelt forynge huden 

Lad os komme til sagen: 

  

Hvilke typer af ansigts masker er der? 

Ler masker 

Ler masker anvendes almindeligvis til at absorbere overskydende olie i 

ansigtet og for at bidrage til at fremskynde heling af akne. Ler masker kan 

også anvendes andre steder på kroppen for at behandle akne, eksempelvis 

på ryggen. En ler ansigtsmaske er ofte fremstillet af bentonit, en 

absorberende, ikke-toksisk ler. Andre bestanddele kan tilsættes til en ler 

maske med det formål at yde ekstra tørringseffekt eller til at hjælpe med at 

lindre huden. 

Ler masker anvendes derfor primært til at trække hudens egen overskydende 

olie (sebum) og snavs på overfladen af huden ud. Ler-

ansigtsmasker indeholder ler, kaolin (rensende ler) eller bentonit 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
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(absorberende ler) for at give den strammende og sebum-absorberende 

virkning. 

Creme masker 

Creme-baserede (eller somme tider gel-baserede) ansigts masker sælges 

ofte som fugtgivende masker og kan indeholde forskellige olier, blødgørende 

midler og ekstrakter rettet mod blødgøring og udjævning af huden. En 

variation af crememasker er såkaldte whitening masker, som 

indeholder kemikalier, der kan lysne huden. Både creme- og ler-masker 

produceres somme tider således, at de er selvopvarmende. 

Selvopvarmende masker indeholder ingredienser, der forårsager masken til at 

varme op, når den anvendes på våd hud. Producenter af disse masker 

hævder, at varmen både åbner porerne og fremmer en afslappet 

hud. Creme masker eller gel masker er derfor primært struktureret til at hydrere 

og nære huden. 

Eksfolierende masker 

Eksfolierende masker anvendes til at fjerne døde hudceller fra overfladen af 

huden i ansigtet. Formuleringen for eksfolierende masker kan variere en hel 

del. Nogle eksfolierende masker blandes til et slibende materiale, såsom 

jordnøddeolie skrog, i en creme eller ler-base. Masken påføres og derefter 

fjernes eller skylles væk således at det eksfolierende materiale skrubbes 

af huden. Andre eksfolierende masker bygger på en kemisk eksfoliation, 

såsom alfa-hydroxysyre til at fjerne de døde hudceller. En tredje type 

eksfolierende ansigtsmaske er en såkaldt peel-off maske: Dette er en gel 

maske, der påføres i et tyndt lag på ansigtet og får lov til at tørre. Derefter 

bliver masken nærmest skrællet af i et lag fra ansigtet, som medfører, at de 

døde hudceller bliver revet med op. 

Eksfolierende masker hærdes ofte i en gummiagtig eksistens hen over huden 

og skrælles derefter af. Disse masker er kølige og forfriskende masker, men kan 

være vanskelige at arbejde med. 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
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Du kan lave dine egne ansigtsmasker – læs her hvordan: 

  

 

  

Lav din egen ansigtsmaske – helt uden kemikalier 

Du kan sagtens lave din egen ansigtsmaske! 

Frisk frugt, grøntsager, mælk, yoghurt, honning, eddike og æg er blevet brugt 

i århundreder som hjemmelavet skønheds-midler. Det er altid sjovt at 

eksperimentere og det er ikke den slags du finder i de fine bøtter, krukker og 

flasker, som sælges hos din lokale spa – primært på grund af sanitet. Men 

netop ved at bruge økologiske ingredienser, sparer du dit ansigt for en 

masse kedelige pesticider. 

  

Eksperimenter med økologiske produkter 

Her finder du en liste over nogle af mest almindelige ingredienser til en 

hjemmelavet ansigtsmaske samt deres fordele: 

• Agurker – virker kølende, beroligende og helende. Den klassiske 

øjenspa. Eller du kan flå agurk og sætte det i en blender med nogle 

andre ingredienser. 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/oekologisk/


 

 

www.CHLEOPATRA.dk 

C
H

LE
O

PA
TR

A
 M

A
G

A
SI

N
ET

 #
3

  

M
A

RT
S 

2
0

1
5

 | 
C

H
LE

O
PA

TR
A

 

21 

• Alger og Tang – indeholder alguronic-syre, der har vist sig at øge 

celle regenerering og syntesen af elastin. Elastin er et protein i hudens 

underliggende lag, som giver den fasthed og elasticitet. Det giver en 

glimrende anti-aging effekt. 

• Aloe Vera – Anvendes som en meget blid måde til at rense følsom 

hud og for at fjerne rasterende olie, døde hudceller og snavs så din 

hud efterlader en følelse af renhed og foryngelse. 

• Avocado – rig på vitaminerne A, B1, B2, D og E samt naturlig olie. Et 

godt valg for tør og sensitiv hud. 

• Honning – har fugtgivende, tonende og strammende effekter. 

• Kartofler – brug tynde skiver til fedtet hud eller for at reducere poser 

under øjnene. 

• Ler og Mudder – absorberer affaldsstoffer såsom toksiner, olie og 

snavs ud af kroppen gennem huden. Mineraler og næringsstoffer bliver 

absorberet af huden og efterlader den ernæret og forynget. 

• Olier – både æteriske og vegetabilske olier, kan bidrage med mange 

forskellige vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer, der både nærer, 

blødgør, fugter og tilfører dufte 

• Papaya – Indeholder papain, et protein-spaltet enzym, som opløser 

de døde ydre lag af huden. Må ikke anvendes, hvis din hud allerede 

er irriteret eller solskoldet. 

• Æbler – indeholder vitaminerne C og A samt kopper, som er 

hudvenlige næringsstoffer. 

• Æg – æggehvider stramme og toner huden. 

• Urter – urter og te, såsom kamille virker beroligende. 
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• Yoghurt – indeholder naturlig mælkesyre, som hjælper med at 

eksfoliere huden. Kan anvendes alene som blødgørende ansigtsmaske 

og er egnet til alle hudtyper. 

  

OPSKRIFTER 

Opskrifter på ansigtsmasker 

  

Opskrift på hjemmelavet ansigtsmaske – en god all-rounder 

Ingredienser 

• 1 spsk kosmetisk ler efter eget valg 

• 1 tsk yoghurt 

• 1/2 tsk honning 

• 1/4 tsk jojobaolie 

• 1 dråbe lavendel olie – æterisk olie 

• 1 dråbe ylang ylang – æterisk olie 

Forberedelse 

Pisk alle ingredienserne sammen, undtagen leret, i en lille skål. 

Tilsæt langsomt ler lidt ad gangen, under grundig omrøring for at skabe en 

smørbar paste (hvis du tilføjer det hele på én gang du får klumper, som vil 

være irriterende, når du skal til at sprede det ud på dit ansigt). 

Hvis blandingen virker for tyk, tilsættes lidt mere yoghurt eller et stænk af 

mælk. Du må ikke øge olie-indholdet, fordi masken i så fald vil glide af dit 

ansigt. 

Rens dit ansigt og lad det fugte af, glat herefter den hjemmelavet 

ansigtsmaske ud over dit ansigt og hals – undgå dine øjne og mund. 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojoba-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/lavendelolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/ylang-ylang-olie/
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Lad det sidde på dit ansigt i 15 til 20 minutter 

Vask den hjemmelavet ansigtsmaske af ved hjælp af en varm, våd vaskeklud. 

Følg op med toner og ansigt fugtighedscreme, som eksempelvis 

en Figenkaktus frø olie. 

  

Udskift eventuelt yoghurt med mælk, som både fjerner døde hudceller og 

blødgør huden. Jo højere indhold af både yoghurt og mælkefedt, des mere 

nærende vil det være for din hud. Det betyder, at det for en gangs skyld 

ikke er i din bedste interesse, at satse på et lavt fedtindhold. 

Du kan også udskifte jojobaolien til fordel for andre vegetabilske olier, der 

matcher din hudtype. 

  

  

Simpel dybderensende ansigtsmaske 

Ingredienser 

• 4 tsk ler (grønt eller anden farve) 

• 1½ tsk vand 

• evt. et par dråber mild æterisk olie 

Bland lidt ler med vand eller en blomstervand – eksempelvis rosenvand. Du 

kan tilføje et par dråber æterisk olie, men gå i så fald efter de milde af 

slagsen; lavendel, geranium, kamille eller andre milde olier. 

Hviletid: Lad masken blive sidende i 10 minutter. 

Bagefter: Skyld og rens af med varmt vand. Tilføj derefter en fugtgivende 

olie, som eksempelvis Figenkaktus frø olie. 

  

https://www.chleopatra.dk/butik/figenkaktus-froe-olie/
https://www.chleopatra.dk/produkt-tag/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/butik/lavendelolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/figenkaktus-froe-olie/
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Opstrammende ansigtsmaske 

Den hjælper med et umiddelbart løft og en opstrammende fornemmelse men 

dæmper også misfarvninger i huden, ar efter bumser og er god til at 

dæmpe farveforskelle i hudtonen. Ansigts masken er også effektiv til at holde 

bumserne nede. 

Ingredienser : 

• To spsk. yoghurt (natural) 

• En spsk. friskpresset citronsaft 

  

Forberedelse 

Bland yoghurten og citronsaften sammen og påfør det på ren og tør hud i 

ansigtet og på halsen. Lad det tørre i 20-30 minutter. 

Når masken begynder at tørre, vil det mærkes, hvordan den strammer op hen 

over ansigtet og halsen. 

Herefter renser du huden af i lunket vand og afslutter med et koldt skyl. 

Anvend denne opstrammende ansigtsmaske 2 gange om ugen. 

  

  

Hvor kan du købe ingredienser til din hjemmelavede ansigtsmaske? 

Ting som yoghurt, æbler, kartofler, mælk, æg, agurker og honning er alle 

tilgængelige i dit lokale supermarked. 

 Ler, aloe vera og urter, kan du mulighed få fingre i hos din lokale urtebutik. 

 De fleste vegetabilske olier kan du købe lige her hos CHLEOPATRA. 

  

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/produkt-tag/vegetabilske-olier/
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Tør eller dehydreret hud 

Hvor mærkeligt det så end lyder, så er tør hud ikke mangel på fugt. 

Undersøgelser, der sammenligner indholdet af vand fra tør hud til normal eller 

fedtet hud, viser ikke en speciel stor forskel imellem dem. Faktisk består en 

sund hud kun af omkring 30% vand. Det er derfor det ikke hjælper at drikke en 

masse vand hver dag for at reducere eller forbedre tør hud. 

Den primære årsag til at din hud bliver tør handler faktisk om en 

værdiforringelse. De ydre lag af huden mister simpelthen deres evne til at 

opretholde et normalt fugtighedsniveau. For det meste skyldes dette 

solskader, ekstrem eksponering af vand og til en vis grad kan det blive 

forværret ved brug af hudplejeprodukter, der indeholder irriterende eller 

tørrende ingredienser. 

Dehydreret hud derimod, er en midlertidig tilstand, der har en vis overlapning 

med tør hud. Oftest forårsaget af en ændring i vejret eller ved at bruge et 

hudpleje produkt, der ikke er rigtigt for din hudtype eller som indeholder 

irriterende ingredienser. Ved at bruge produkter som er fyldt med alkohol kan 

huden efterlade en følelse af at være stram, når den i virkeligheden er fedtet. 

Dette er et eksempel på “dehydreret hud”, for hvis du fjerner effekten fra 

dette irriterende produkt, vil din hud atter blive hydreret og genskabe sin 

fugtige balance. 
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Generelt set er dehydreret hud lettere at rette op på end tør hud. Hvis din 

hud er dehydreret på grund af dit miljø, er du nødsaget til at tage skridt i 

retning af hvad der i videst mulig omfang er muligt. Det kan betyde, at du bør 

tilføje fugt til dit hjem, for eksempel ved at indsætte nogle planter, der kan 

fugte rummet. Det kan også være, at du skal være mere opmærksom på, 

hvor meget tid du bruger udendørs eller i swimmingpoolen, da kemikalier, der 

anvendes til at rense vandet heri, hurtigt kan dehydrere huden. Salt fra havet 

kan have samme effekt. 

  

Ansigtsmasker til tør eller dehydreret hud 

Ansigtsmaske med banan 

Bananer siger vi og straks tænkes der på de kære små Minions fra Universal 

Pictures animationsfilm, som elsker bananer. Det gør vi også! 

Det er rigtigt: Du kan bruge en banan som en helt naturlig ingrediens til din 

hjemmelavet ansigtsmaske. Den fugter huden og efterlader den med følelsen 

af en blødere hud. Mos en mellemstor moden banan til en jævn paste og 

fordel derefter forsigtigt banan-mosen til dit ansigt og hals. Lad det sidde i 

10 til 20 minutter og skyld det derefter ud med koldt vand. 

En anden populær maske opskrift opfordrer til at anvende 1/4 kop yoghurt 

naturel, 2 spsk honning og 1 medium banan (most). 

Eddike ansigtsmaske 

Brug eddike til at tone huden Når du vasker dit ansigt, bland 1 spsk æble 

cider eddike med 2 kopper vand som en afsluttende skylning til at rense og 

stramme din hud. Du kan også lave en hjemmelavet ansigtsmaske ved at 

blande 1/4 kop æble cider eddike med 1/4 kop vand og forsigtigt 

anvende blandningen på dit ansigt og lad det tørre. Efter 10 minutter skyller 

du det af med koldt/lunkent vand. 

 

http://www.chleopatra.dk/


 

 

www.CHLEOPATRA.dk 

C
H

LE
O

PA
TR

A
 M

A
G

A
SI

N
ET

 #
3

  

M
A

RT
S 

2
0

1
5

 | 
C

H
LE

O
PA

TR
A

 

27 

Citron ansigtsmaske 

Opret en ansigtsbehandling, der både eksfolierer og fugter ved at blande 

saften fra 1 citron med 1/4 kop olivenolie eller sød mandel olie. 

   

Rød og irriteret eller betændt hud 

Rød, kløende, skællende og irriteret hud kan nemt forekomme, især blandt 

personer med en meget følsom hud. Irriteret hud kan være forårsaget af en 

hvilken som helst række faktorer, herunder allergi, genetiske problematikker, 

miljømæssige irritationer såsom overeksponering af sol eller vind eller en fattig 

eller decideret mangel på ansigtspleje. Det kan være den sæbe du 

anvender, som er for hård ved dit ansigt eller du kan måske have en slags 

hud-eksem, der forårsager rød og irriteret hud. Hvis du har mistanke om eksem 

eller en anden underliggende medicinsk tilstand kunne være årsag til dine 

problemer, bør du kontakte din læge. 

Ansigtsmasker til rød og irriteret hud 

Grøn te gør et fænomenalt arbejde i at virke beroligende for røde 

pigmenter i huden. Når din hud er betændt, kløende eller irriteret, er en af de 

værste dele ved dette, at gå rundt med et plettet rødt ansigt. Grøn te virker 

som naturlig anti-inflammatorisk virkemiddel, og vil bidrage til at nedbringe 

rødme og berolige eventuelle hævelser. 

Du kan anvende grøn te, som denne økologiske version fra Stash te, til din 

hud på to måder. 

Kog vand og læg 4-6 teposer i, i 5 minutter. Lad en ren klud væddes i den 

våde te og når den har en behagelig temperatur (fortsat varm, men 

naturligvis ikke brændende) ladder du kluden hvile på dit ansigt. 

Eller du kan presse overskydende vand ud af te-poser og anvende dem til 

dit ansigt direkte. 

https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/antiinflammatorisk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/oekologisk/
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Lad klud / teposer blive på huden i 5-10 minutter, hvorefter, vil du se en 

mærkbar forbedring af din huds udseende. 

Fedtet og uren hud 

Akne er et kendt problem for mange. Akne bakterier starter i dine porer og 

kan aktiveres af hormonelle, miljømæssige eller arvelige faktorer. 

Hvis du har tendens til fedtet hud, kan din hud være mere modtagelige for 

hudorme og tilstoppede porer. Dette kan føre til bakterier, der samler sig i 

disse porer og slutteligt resulterer i akne – eller som vi bedre kender det – 

bumser. 

Mange naturlige ingredienser har anti-bakterielle egenskaber, især æteriske 

olier som tea tree eller lavendel olie samt den vegetabilske olie tamanu. 

Krydderier som gurkemeje er også naturligt rig på antibakterielle egenskaber. 

Honning er et naturligt antibiotikum og virker helende for huden. Følgende 

ingredienser er naturligt forekommende med antibakterielle egenskaber og 

kan være med til at lindre rødme eller ubehag forbundet med akne. 

• Aloe vera 

• Bi Voks 

• Honning 

• Jojoba olie 

• Tamanu olie 

Fugtighedsbevarende midler er forbindelser, der tiltrækker fugt. Mange 

naturlige fugtighedsbevarende midler er også helende for huden som 

honning for eksempel og aloe vera. Brug disse i hjemmelavet ansigtsmasker at 

hjælpe heling og holde huden fugtig. Glycerin er et fugtighedsbevarende 

middel, der er fantastisk til brug i rensemidler og fugtighedscreme. 

  

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/butik/tea-tree-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/lavendelolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojoba-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
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Ansigtsmaske til rensning af tilstoppede porer og til fjernelse af 
hudorme 

Hjemmelavet ansigtsmaske til fedtet og uren hud 

• 1 spsk. agurke saft 

• 1 æggehvide 

• et par dråber citronsaft 

• ½ tsk. ler 

  

Forberedelse 

Bland alle ingredienserne sammen, indtil de danner en glat paste. 

Påfør masken til ansigtet og vær især omhyggelig for at undgå området 

omkring øjnene og lad det sidde i 10-20 minutter. Skyl grundigt med lunkent 

vand. 

Brug denne ansigtsmaske til fedtet / kombineret hud en gang om ugen, helst 

om aftenen, fordi citronsaft gør huden mere følsom over for sollys. 

  

  

Ansigtsmaske til regulering af hudens egen olie 

Hjemmelavet ansigtsmaske, der lindrer akne og nærer huden. 

• 1 abrikos (frugt) 

• 1 spsk. yoghurt 

• ½ tsk. ler 
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Forberedelse 

Mos den skrællet abrikos i en foodprocessor eller blender og tilsæt derefter 

yoghurt og leret og bland alle ingredienser indtil de danner en jævn paste. 

Påfør pasten til ansigt, men undgå området om øjnene og lad den sidde i 

20 minutter. Skyl med lunkent vand. 

Brug denne ansigtsmaske til fedtet hud en gang eller to gange om ugen. 

  

 

  

Eksperimenter selv med egne hjemmelavet ansigtsmasker 

Du kan med fordel prøve at lave dine egne blandinger for at se de 

forskellige virkninger rene og naturlige produkter har på din hud. Sørg for så 

vidt muligt, at handle økologisk og helt rene produkter, som eksempelvis helt 

rene olier. Andre spændende ingredienser, ikke tidligere nævnt: 

• Tomater 

• Jordbær 

• Meloner 

• Papaya 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/oekologisk/
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• Basilikum 

• Persille 

• Ekstra jomfru kokosolie 

  

Frugter og grøntsager til din ansigtsmaske 

Antioxindanter 

De fleste frugter og grøntsager indeholder en form for antioxidant. 

Antioxidanter bekæmper frie radikaler, som nedbryder celler og forårsager 

tidlig ældning. En kost rig på antioxidanter øger energien, hjælper med at 

lindre alle former for lidelser og beskytter naturligvis huden mod frie radikaler. 

Frugt indeholder vitamin A og nogle gange E (en potent antioxidant). 

Mange frugter indeholder alpha hydroxy syre, glycolsyre, salicylsyre og andre 

syrer. Disse syrer bidrager til at fjerne de øverste lag af huden, herunder døde 

hudceller. De giver næring og en god mulighed for tilføre en frisk, pænere og 

sundere hud samt stimulere ny cellevækst. 

  

Det er kun fantasien der sætter grænser – Kom i gang allerede nu! 

  

https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/


 

 

CHLEOPATRA MAGASINET #3 – Marts 2015 | CHLEOPATRA 

32 

Figenkaktusolie – Opuntia Ficus Indica 
 

 

Figenkaktus Frø Olie 
En eksplosiv serum sprængfyldt med antioxidant egenskaber 

 

Også kendt som: 

• Figenkaktusolie 

• Barbary Fig 

• Tuna (fruit) 

• Prickly Pear 

• Aknari 

 

TILFØJ TIL KURV 

 

Historie og oprindelse af Figenkaktus (Opuntia Ficus Indica) 

Først lidt historie: 

Opuntia Ficus Indica er latin for figenkaktus, som er et medlem af kaktus 
familien og er også almindelig kendt som Barbary figen, kaktus pære og 
indisk figen. Iblandt de lokale Berber i Marokko, kendes planten også som 
Aknari. 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/serum/
https://www.chleopatra.dk/figenkaktusolie/?add-to-cart=159
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Oprindelsen af Opuntia kaktus er mildest talt usikker, især fordi planten er 
blevet anvendt og produceret siden gamle dage for sin frugt, men den 
menes at være opstået på landet i den Sydamerikanske landsdel af Mexico 
og oprindeligt importeret til Amerika i det sekstende århundrede. 

En ting står dog klart – det er at, Optunia kaktus har eksisteret i Marokko i 
mere end fire århundreder. 

I dag findes Optunia Ficus Indica ikke bare i Afrika, men også i andre tørre 
eller halvtørre områder af verden, såsom syd Asien, Sydamerika, Australien, 
det sydlige Europa samt en række forskellige øer med tempereret klima. 

På det seneste er kaktusplanten Figenkaktus blevet udråbt som et mirakel 
produkt, ikke for sine puder eller sin frugt, men for den olie, der kan udvindes 
af bittesmå frø, der er indeholdt i frugten, almindeligvis kendt som figenkaktus 
frø. Figenkaktus frø olie er i dag anerkendt for sin anti-aging egenskaber, og 
selv om det fortsat er på sit tidlige stadie, så er der mange kosmetiske 
virksomheder, der viser en stor interesse i denne dyrebare olie. 

 

 

  

Den selv-beskyttende ørkenplante Opuntia Ficus Indica 

Figenkaktus er en helt særlig plante, der nærmest på magisk vis har vist sig 
resistent over for sine omgivelser. Det er en mærkværdig plante med en 
særlig evne til at beskytte sig selv dag efter dag fra den ubarmhjertige 
varme og vind i det sydlige Marokko, hvor den ofte befinder sig i 
temperaturer af 40 grader. 
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Hemmeligheden til dens uovertrufne vilje til overlevelse finder vi den 
biologiske sammensætning af frøene. Alle mennesker ville i et sådan miljø 
tørre helt ud, men frøenes cellestruktur i kernen af frugterne af denne kaktus, 
har udviklet den helt nøjagtige model til at bevare fugtighed, ved hjælp af 
naturligt producerede fedtsyrer og antioxidanter, der forhindrer barske 
forhold i at beskadige den. 

Olien fra disse frø er rige på essentielle fedtsyrer (omega 6 og 9) og vitamin 
E, som også er til fordel for menneskehud. Olien har været anvendt af lokale 
Berber kvinder i århundrede, hvor den har holdt deres hud fugtet i de meget 
tørre omgivelser i Marokko. Netop på grund af oliens omfattende proces, 
der anvendes til at udvinde den og det faktum, at der går et sted imellem 
500 – 1000 kilo frø for at producere en liter olie, er det blevet, hvis ikke den, 
så i hvert fald en af de dyreste skønheds olie, der kan købes for penge. 

  

Fordelene ved anvendelse af figenaktus frø olie 

Som anti-aging og som multifunktionel kosmetik olie, er figenkaktus frø olie en 
fantastisk skønheds eliksir, der endda er mere kraftfuld i E-
vitamin end argan olie. 

Denne olie beskytter mod miljøets hårde omgivelse med dets bekæmpelse af 
frie radikaler, den giver en overlegen hydrering, reducerer åbne porer, 
forbedrer pletter og er også god til akne behandling. 

Olien fra figenkaktus, eller Barbary figen, som den jo også kaldes, strammer 
huden op, forbedre elasticiteten og blødgører rynker gennem en 
kombination af fedtsyrer. Yderligere skade på huden fra eksterne kilder, kan 
ligeledes forebygges med regelmæssig brug af denne olie. 

Olien er velegnet til hud, hår og negle, hvor den kan trænge ind og 
forbedre. 

Opuntia figenkaktus frø olie er en tør olie, der let absorberes dybt ind i 
huden (lettere end de fleste andre olier) og efterlader blot en fløjlsagtig 
blød film på huden – uden en fedtet fornemmelse. Den vil efterlade din hud 
med en silkeblød følelse og giver en opstramning af rynker og fine linjer 
ved regelmæssig brug. Det er en sand healer for meget tør 
hud, hyperpigmentering, og til moden hud, der har brug for et løft i samspil 
med super kraftige antioxidanter. 

  

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
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Figenkaktusolie er velegnet til alle hudtyper 

Figenkaktus olie er utrolig gavnlig for alle hudtyper, hvad end om du har tør, 
kombination, fedtet eller endda akne tilbøjelig hud. Den er også særlig 
effektiv på hud, der har lidt solskader eller andre miljømæssige stress-
symptomer såsom barsk vind eller kulde. 

  

Sådan bruger du figenkaktus til huden 

Brug regelmæssigt en gang eller to gange om dagen, om morgenen, før 
sengetid, eller når din hud har brug for ekstra hydrering. Masser forsigtigt olien 
med opadgående, cirkulære bevægelse. For meget tør eller sprukken hud, 
anvendes den til at fugte huden og forsegle den ekstra fugt. Denne metode 
er især effektiv til sprukne læber. 

  

Figenkaktusoliens fordele for huden 

• Effektiv antioxidant, som fastholder hudcellernes ældningsproces, 
stimulere fornyelsen heraf og aktivt hjælper med at beskytte mod frie 
radikaler. 

• Reducerer rynker ved at nedsætte mængden og dybden af folder og 
furer ud over at forbedre eller helt formindske de cirkler og poser du 
måtte have under øjnene. 

• Mindsker rødme (rosacea) og lindrer solskoldning. 

• Genskaber elasticiteten, lukker porerne, tilfører toning og giver en 
opstrammende effekt. 

• Virker ikke mindst fugtgivende og nærende. 

  

Sådan bruger du figenkaktus til håret 

For en fin hårbalsam, placeres et par dråber olie i hænderne, som gnides 
sammen. Påfør direkte til hårlængderne i en nedadgående bevægelse med 
særlig vægt på enderne. Gentag denne proces som nødvendigt, særligt 
hvis håret er meget langt, tykt eller i dårlig stand. Figenkaktus er en god 
behandling af flyvsk, kruset og spaltet hårspidser. Anvendes som en dyb 
balsamerende effekt natten over – vask håret rent næste morgen. 
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Figenkaktusoliens fordele for håret 

Prickly Pear fugter dybt og giver kedelig, tør eller glansløst hår gnisten tilbage 
ved regelmæssig brug. Du skal blot anvende et par dråber hver aften og 
lade det sidde og virke i 10 til 15 minutter før det vaskes ud igen. 

• Styrker og fugter håret 

• Reparerer slidte spidser 

• Giver glans 

  

Sådan anvendes figenkaktus til negle 

Til tørre og skøre negle anvendes blot et par dråber olie til fingerspidserne, 
hvorefter det masseres ud over neglene. 

  

Figenkaktusoliens fordele for negle 

Regelmæssigt masseret negle med denne olie styrker dem, hvilket gør dem 
mindre skøre og mindre tilbøjelig til at flække, knække og skalle af. 

• Styrker neglene 

  

Fedtsyrer og vitaminer i Figenkaktus olie 

Oliesyre 17 – 20% – (Omega 9) Oliesyrens høje lipid gør den meget 
fugtgivende og fremmer produktion af antioxidanter. 
Linolsyre 62- 65% (Omega 6) – En essentiel fedtsyre, der er af afgørende 
betydning for mennesker. Kendt for sin evne til at helbrede, hydrere og 
fastholde huden. 
Stearinsyre 2.5 – 5% – Stearinsyre hjælper huden til at holde på fugten og 
forblive fleksibel samt med at reparere skader. 
Palmitinsyre 10 – 14% – Tilvirker styrkelse af hudens sunde barrierefunktion for 
en glattere overflade. 

Tocopherol 895 mg / kg (Vitamin E) – Antioxidant, der forhindrer 
degenerering af huden og giver en reparerende, anti-inflammatorisk, 
fugtgivende effekt. 

  

  

 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/oliesyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/linolsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/stearinsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/stearinsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/palmitinsyre/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/antiinflammatorisk/


 

 

www.CHLEOPATRA.dk 

C
H

LE
O

PA
TR

A
 M

A
G

A
SI

N
ET

 #
3

  

M
A

RT
S 

2
0

1
5

 | 
C

H
LE

O
PA

TR
A

 

37 

Figenkaktus vs Argan 

Indhold af E-vitamin 

Prickly 895 mg/kg 

Argan 620mg/kg 

  

 

  

Indholdet i de gyldne dråber fra figenkaktusolie 

Olien indeholder nogle af de mest værdifulde naturlige ingredienser, der 
anvendes i nogle af de dyreste kosmetik produkter. Ligesom den anden 
perle af skønhed – arganolie – er figenkaktus frø olie blevet anvendt i 
generationer af Berber kvinder for at beskytte dem mod de barske og tørre 
forhold i ørkenen. Olien er udvundet fra figenkaktus frø, der indeholder en 
højere procentdel af fedtsyrer og andre gavnlige næringsstoffer end næsten 
noget andet produkt til rådighed på kosmetik markedet. 

Omega 6 er en fedtsyre, som er en af de mest kraftfulde og giver en ekstrem 
hydrering til selv den tørreste hud. Andre fedtsyrer findes inden i olien, som 
langsomt afhjælper hudens ældning og udglattet fine linjer og rynker. Det 
høje indhold af naturligt forkommende vitamin E i denne olie er med til at 
forhindre skader forårsaget af frie radikaler, der tillader huden at regenerere. 
Denne olie er en af de mest værdifulde og dyre kosmetiske olier til rådighed 
på grund af dens utrolige fordele for huden og den langvarige proces, det 
tager at udvinde det fra de små frø, der er indeholdt i figenkaktus frugten. 

 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
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E-Vitamin – tokoferol 

E-vitamin, der findes i den ekstraherede olie fra figenkaktus frø er en af de 
grundlæggende faktorer for oliens beskyttende effekt af huden, hvilket 
skyldes det høje indhold af antioxidant. 

Det giver beskyttelse mod skadelige UV-stråler og frie radikaler, der usynligt 
kommer i kontakt med det ydre lag af huden. Solen reducerer mængden af 
E-vitamin i huden, som ændre hudens struktur. Anvendelse af E-vitamin direkte 
på huden, øger beskyttelsen før udsættelsen for sollys samtidig med at det 
reducere dens virkninger, når den anvendes bagefter. 

Anvendelse af olien efter sol kan også forhindre den tørre og tykke 
“appelsinskal” på huden, som ofte er resultatet fra en langsigtet 
overeksponering af solen. Samtidig kan olien også lindre solskoldning. 

  

Hvordan bliver figenkaktusolie udvundet og produceret? 

Processen med at udvinde olien fra figenkaktus frugt er en langvarig 
operation, som kan tage 3 eller 4 dage. Figenkaktus frø olie udvindes fra de 
små frø fra Opuntia Ficus Indica kaktus planten. Planten har været anvendt i 
hundredvis af år af marokkanere og det er ikke kun olien, men også de 
spiselige frugter og som kvægfoder. Udvindings processen er en lang og 
tidskrævende opgave, der involverer adskillige frugt plukkere, der har til 
opgave, at indsamle frugterne, hvilket i sig selv er en tidskrævende proces, 
da dette er en manuel opgave. Til dette anvender de handsker for at 
beskytte sig mod de stikkende kaktus planter. 

Efter indsamling af frugterne, åbnes de og de små frø bliver fjernet. Disse skal 
så renses fri for frugtkød og tørres. Frugtkødet går dog ikke til spilde, da der 
laves marmelade af dem. Herefter er frøene klar til koldpresning. Det kan tage 
helt op til et ton at producere 1 liter af den dyrebare frø olie. Efter olien er 
blevet koldpresset, så overføres den til flasker og sendes så ud til lande over 
hele verden til kosmetisk brug. 

Det er værd at bemærke, at kun 12% af figenkaktus’ sammensætning består 
af frø, så det tager cirka et halvt til et helt ton af disse frugter til at producere 
blot én liter af figenkaktus olie, da hver figenkaktus frø kun indeholder ca. 5% 
olie. 

  

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
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Fremtiden for figenkaktus olie 

Efterspørgslen af figenkaktus olie bliver kun større og produkter, der 
indeholder olien er allerede i stigende grad dukket frem på hylderne rundt 
omkring i verden, grundet oliens fantastiske regenerative egenskaber, som har 
vakt opmærksomhed fra forskellige kosmetiske virksomheder verden over. 

Ikke nok med det, så siges det også, at planten kan hjælpe ved forhøjet 
blodtryk og kræft (udokumenteret). Andre anvendelses metoder omfatter 
behandling for diabetes, højt kolesteroltal, fedme og tømmermænd ud over 
at have anti-inflammatoriske egenskaber, selv om mere forskning er 
nødvendig for at verificere disse fordele. 

Marokko ser under alle omstændigheder ud til at have fundet endnu en 
gylden guldmine med denne olie og de mange gode virkninger den 
medbringer, når den anvendes på hud, hår og negle. Medicinal industrien 
kommer sikkert også med på den bølge, men det kræver altså fortsat mere 
efterforskning. 

  

Prøv figenkaktusolie – du vil elske den! 

 

TILFØJ TIL KURV 

  

https://www.chleopatra.dk/ordbog/antiinflammatorisk/
https://www.chleopatra.dk/figenkaktusolie/?add-to-cart=159
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Et stort tak til alle vores fans 
  

 

Tak til alle vores fans – Du er vores true fan 
Fans er sådan et gimmick-ord. For vi er jo godt klar over, at det ikke er fordi 
vores fans ligefrem ligger på grædende knæ og skriger i ren ekstase, når de 
ser vores brand. 

Men for os betyder det alligevel meget, når du vælger at blive fan af 
CHLEOPATRA. Det vil vi godt give udtryk for i denne artikel og samtidig give 
dig mulighed for at være endnu mere med til at skabe et brand, som du 
gerne vil være en del af. 

 

Hvem er vores fans? 

• Alle der interagerer med os ser vi som vores fans. 

• Følgere på de sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+ og Pinterest er i sandhed vores fans. 

• I lige stor grad de af jer, som følger vores nyhedsbrev og følger med 
på bloggen, ser vi som vores fans. 

• Har du talt med os over telefonen eller sendt os en e-mail, kan det 
godt være du bare synes du havde et spørgsmål du gerne ville have 
besvaret. Vi ser dig som vores fan. 

http://www.chleopatra.dk/
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• Har du været en af de få uheldige, der har haft en pakke, der ikke kom 
frem til tiden eller et produkt der var sendt forkert eller en anden 
uheldig episode og berettiget henvendt dig med din klage herom, ser 
vi dig som vores fan. 

• Samt naturligvis, hvis du har købt et eller flere af vores produkter. 

Hvorfor vi ser alle disse kære mennesker som vores fans, er fordi I alle – på 
den ene eller anden måde – har været med til at skabe CHLEOPATRA. 

Som passive tilskuer på de sociale medier, får vi et indtryk af, hvem der blot 
lytter med ude på sidelinjen. De aktive spillere, der har givet kommentarer og 
LIKES enten på bloggen eller på Facebook og andre medier, dem vi har 
fået ris, ros og feedback fra og alle der har sendt os en mail. Al henvendelse 
per telefon eller e-mail giver os hver gang en idé om tilfredshedsgraden af 
vores brand. Vi får uundværlig feedback om ønsker til nye produkter, bedre 
produktbeskrivelser, idéer til nye initiativer og på mange måder, viden om, 
hvordan vi kan gøre tingene bedre. 

  

Men vigtigst af alt – Vi får muligheden for at vide hvem du er og dermed 
hvem det er vi betjener på vores online webshop. Det er for os en helt 
uundværlig bonus i en digital verden, som CHLEOPATRA lever i, hvor al fysisk 
kontakt for længst er glemt og kun noget man læser om i en gammel roman. 

Vi er super taknemmelige for hver gang vi får lov til at høre din mening, din 
historie, når du giver os plads og mulighed til at høre om dine hudproblemer 
og udfordringer i din hverdag, som vores produkter kan være med til at 
afhjælpe, når vi får feedback på vores produkter og får tilsendt opskrifter og 
nye måder at anvende vores olier på. 

Det er det bedste – for når vi ved hvem du er og hvad det er du ønsker dig 
fra CHLEOPATRA, så har vi også langt nemmere ved at give præcis det du 
ønsker. 

  

Vi lytter 

Man siger at kommunikation er noget af det vigtigste i et parforhold. Vi ser 
det på samme måde i et kunde-til-virksomheds forhold. 

Da vi startede CHLEOPATRA havde vi en forestilling om hvem vores kunder 
ville være, men virkeligheden har vist sig at være en helt anden. Det ville vi 
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aldrig have indset, hvis ikke det var på grund af dig og den uundværlige 
feedback, som du giver os på en af de mange måder nævnt her foroven. 

Vi vil derfor altid anbefale dig at fortælle os din ærlige mening. Vi tager 
gerne imod kritik, for det er den eneste måde vi som virksomhed kan vokse 
på. Normalt er tendensen jo, at de tilfredse kunder er tavse og dem man 
hører fra, er kun dem, der har været utilfredse med noget. Det føler vi på 
ingen måde er tilfældet med CHLEOPATRAs kunder. Vi har modtaget utallige 
henvendelser fra mange glade kunder, fra personer, der fortsat overvejer et 
køb og fra nogle få personer, der har haft konstruktiv kritik, som vi helt sikkert 
kunne bruge til noget. 

For det takker vi alle vores kunderfans- TAK! 

  

Lad os fortsætte det gode samarbejde 

Vi er altid glade for feedback, for kommentarer og for likes og delinger af 
vores sider her på hjemmesiden. Det er alt sammen med til at vi vokser 
– sammen. Vi anbefaler derfor, at du skriver til os, følger os på de sociale 
medier, liker os og deler de artikler du synes godt om. Så lover vi til gengæld 
at blive ved med at skabe nyt og interessant indhold på CHLEOPATRA. 

Sammen kan vi nemlig hjælpe hinanden og det er jo det det hele handler 
om i sidste ende. 

  

Hvad kunne du tænke dig? 

Savner du en olie eller måske et andet produkt her hos CHLEOPATRA, så 
lytter vi utrolig gerne til dine behov. Vi har opsat en lille formular, som du kan 
anvende til netop dette formål, som vi håber du har lyst til at benytte dig af. 

Mangler du noget? Så send os dine ønsker! (Husk dog, at CHLEOPATRA står 
for naturlige ingredienser). Ellers er du altid velkommen til at kontakte os. 

  

Ha’ en absolut fantastisk dag og husk at smil – det smitter så dejligt 

 
 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/mangler-du-en-noget/
https://www.chleopatra.dk/kontakt/


 

 

www.CHLEOPATRA.dk 

C
H

LE
O

PA
TR

A
 M

A
G

A
SI

N
ET

 #
3

  

M
A

RT
S 

2
0

1
5

 | 
C

H
LE

O
PA

TR
A

 

43 

Oil pulling – detox din mund 

 

Din mund er et lille paradis for bakterier 

I din mund er der alle tænkelige gode betingelser for at bakterier kan muntre 
sig og blive til flere og flere. Her er nemlig både varmt og fugtigt og oftest 
godt fyldt op med madrester. 

 

Heri kan bakterierne sætte sig og blive til flere og flere. Ofte vil du efter en 
lang dag også selv være i stand til at mærke med tungen, hvor meget skidt, 
der har samlet sig op ad dine tænder. 

 

Selvom dine tænder er stærke som knogler, så skal de alligevel passes og 
plejes, hvis du har dem kære. For hvis bakterierne får frit spil, så vokser de sig 
til store kolonier og det resulterer i, at de blødgør dine tænder og til sidst, så 
skaber de huller, endnu flere bakterier og større huller. 

 

Bakterierne laver nemlig en syre, der langsomt men sikkert ødelægger og 
slider hul på den emalje, som ligger og beskytter tænderne. Så selvom 
spyttet i munden dræber en god del af bakterierne, så skal vi alligevel selv 
hjælpe lidt til med tandbørstning. Herved skraber vi langt de fleste bakterier 
væk, men afhængig af tandbørste, tandbørstningen og de steder, hvor 
bakterierne har sat sig, kan der stadig være mange tilbage. 
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Her kommer oil pulling ind som en ekstra bakteriedræber – og nogen 
fortæller endda, at de ved brug af oil pulling også opnår at få hvidere 
tænder. 

  

Hvad er oil pulling – En fantastisk holistisk mundpleje 

Udtrykket “oil pulling” kommer fra processen af at olien bliver “pulled” i munden 
ved at trække, skubbe, og sutte de bakterier til sig, der måtte være i munden 
og mellem tænderne. Denne form for oral terapi er ikke noget nyt fænomen, 
da det har sin oprindelse helt tilbage fra den ayurvediske medicin som går 
3000 år tilbage. 

 

Denne procedure indebærer en skylning med ca. en spiseskefuld olie, som 
man ruller rundt i munden. Da olien rammer dine tænder og tandkød bliver 
mikrober (bakterier) samlet op, nærmest som en magnet de bliver tiltrukket af. 
Bakterier gemmer sig under sprækker i tandkødet og i porerne imellem 
tænderne og bliver således suget ud af deres skjulesteder og holdt fast i 
opløsningen. 

 

Des længere du skubber og trækker olien gennem munden, des flere 
mikrober bliver trukket fri. Olien skal skvulpes længe nok til at den slår over i en 
mælkehvid massefylde, hvilket indikerer at bakterierne er blevet “trukket” ud. 

 

Oil pulling er altså en gammel naturmedicinsk metode, til at trække bakterier, 
vira og andre organismer ud fra munden – idet man spytter olien ud og 
derefter skyller rent med vand 

  

Hvilke fordele er der ved oil pulling? 

Personer der benytter sig af oil pulling siger ofte, at det har hjulpet dem med 
at blege deres tænder, lindre dårlig ånde og endda reduceret eventuel 
tandkødsbetændelse. I mange tilfælde hævder de også, at det hjælper 
med at “forhindre” hulrum, samt lindre gummerne og tand følsomheden. 

For god ordens skyld, skal det dog lige pointeres, at en regelmæssig oil 
pulling rutine ikke erstatter rutinemæssige tandlægebesøg og traditionel 
mundhygiejne, som det at børste tænder. Til gengæld oplever mange, der 

http://www.chleopatra.dk/
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regelmæssigt benytter oil pulling både hvidere tænder, færre dannelse af 
tandsten og generelt mindre problemer med mund og tænder. 

Undertegnede selv, har blot benyttet metoden i en kortere periode, men jeg 
kan da allerede nu erkende, at det vitterligt gør noget ved dårlig ånde, at 
munden føles mere lækker og ren samtidig med, at man føler sig mere tilpas. 

Mine tænder ser også ud til at være blevet hvidere, men om det er 
ønsktænkning er svært at måle. I hvert fald føler jeg, at min mund virker 
behagelig stort set hele dagen og af de grunde alene, har jeg ikke tænkt 
mig at stoppe. 

  

Hvilken olie anvendes til oil pulling 

Det er meget forskelligt hvilke olier folk benytter til oil pulling og olierne 
spænder sig lige fra sesamolie til solsikkeolie. Disse olier har begge omega 6 
fedtstoffer, der er pro-inflammatorisk, og de fleste af os har i forvejen for 
meget af disse i vores kost, som det er i dag, hvorfor det giver mere mening, 
at anvende en anden olie. 

Kokosolie foretrækkes til oil pulling og det gør den fordi 50% af fedtet i 
kokosolie består af antibakterielle egenskaber i form af laurinsyre. Laurinsyre 
er kendt for sine antimikrobielle egenskaber, der hæmmer streptokokker 
mutans, som er de primære bakterier, der forårsager huller i tænderne idet 
bakterierne ved spaltning af sukker dels danner sukkerstoffet dextran, der 
indgår i tændernes belægning (plak) og dels danner mælkesyre, som ætser 
tænderne. Med det i tankerne, bør det ikke være nogen overraskelse, at de 
seneste undersøgelser har vist fordelen ved kokosolie i forebyggelsen af 
huller i tænderne. 

Der er ingen tvivl om, at oil pulling mindsker bakterieophobningen og 
bakteriemængden i munden. Når man tænker på, at en ren mund kan have 
mellem 1.000 og 100.000 bakterier på hver tand, og dem, der ikke har en 
ren mund kan have mellem 100 millioner og en milliard bakterier på hver 
tand, hvad kan det så skade at trække lidt af dem ud med noget olie? 

Dit immunforsvar vil endvidere også have glæde af det for ved at trække 
bakterier væk fra kroppen – og i dette tilfælde inde fra kroppen – 
formindskes risikoen for at blive syg af batterier væsentligt 

Så måske du også skal til at indsætte oil pulling som en daglig rutine på 
badeværelset? 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/antimikrobielle/
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Oil pulling – Sådan gør du 

Tag en spiseske kokosolie i munden og skyld og slyng den frem og tilbage 
og ind imellem tænderne. Frem og tilbage – op og ned – hele tiden. Bevæg 
kæberne som blev de betalt for det. Husk på at olien vil nærmest fordobles i 
størrelse i munden efterhånden som den optager spyt, bakterier og andre 
toksiner. Så det kan være du hellere vil starte med en teske. 

Bliv ved med det i mindst 5 minutter og gerne helt op til 20 minutter. Husk, at 
jo længere du gør det, des flere bakterier, vil der blive trukket med ud. Men 
synk ikke olien, da den jo bliver fyldt med bakterier og du skulle jo gerne 
have bakterier ud af systemet – ikke ind. 

Nogle mennesker oplever en mild hovedpine i forbindelse med denne olie-
skylning, hvilket undersøgelser påpeger kan være resultatet af en slags 
detox-hovedpine for dem som er nye til denne proces. 

Du kan evt. lave noget mens du gør det, hvis du ikke har lyst til at se dig selv i 
spejlet i 20 minutter. Du kan jo med fordel læse morgenavisen, tjekke din 
mails, læse en bog, høre et podcast eller for den sags skyld gå en tur med 
hunden. 

Når du er færdig spytter du det hele ud og det skal være i skraldespanden, 
da kokosolie stopper afløbet til. 

Herefter skyller du munden med vand og spytter ud igen. Du kan eventuelt 
tilsætte vandet lidt salt – himalaya salt er foretrukket for at rense ekstra godt 
ud. 

Børst så tænderne og brug helst en hjemmelavet tandpasta eller hvis du 
ønsker at give dine tænder en ekstra mild plejning, kan du anvende 
bagepulver (baking soda) – det smager ganske forfærdeligt, men giver en 
mild og god effekt til tænderne, når du ønsker at blegne dem på en naturlig 
måde. 

Til sidst kan du bruge tandtråd og skylle en ekstra gang med vand. Nu står 
du tilbage med en super frisk mund. 

Du bør dog være opmærksom på, at selvom du måske nok kan mærke en 
forskel ved første forsøg, så kommer de rigtig gode resultater først, når du har 
fået indført denne proces som en daglig rutine. 

Ønsker du ikke at gøre det hver dag, kan du jo gøre det et par gange om 
ugen, hvilket vil være langt bedre end slet ikke at gøre det.  

http://www.chleopatra.dk/
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Kokosolie til husbehov – 8 ting du 
kan bruge kokosolie til i hjemmet 
 

 

Vidundermidlet kokosolie – nu med endnu flere anvendelsesmuligheder 

Vi elsker kokosolie og bringer her anvendelsesmuligheder, der ligger uden for 
det kosmetiske – i hvert fald handler det ikke her om pleje af hud og hår, men 
derimod af hjemmet og nogle af dine hverdags-elementer, hvor netop 
kokosolie kan gøre en forskel. 

Disclaimer: Vær opmærksom på at alt du bruger kokosolie til er på eget 
ansvar. Er du i tvivl om brugen kan være skadende for ding ting, bør du 
opsøge hjælp fra eksperter på området. 

  

  

1. Kokosolie til skopudsning 

Frem for at købe et læder reparationssæt, er dyrt skopudsemiddel eller at 
bringe dine brugte sko til en skopudser, så prøv at pudse dine sko med en 
god omgang kokosolie. Det sætter nyt liv i dine læderstøvler eller sko og får 
dem til at skinne på ny plus at det skjuler pletter og får dem til at se pæne 
ud igen.  

2. Kokosolie til møbelpolering 
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Hvorfor stoppe ved skopudsning? Brug kokosolie på træ, granit bordplader 
og metaloverflader for at give dine møbler et nyt, rent, skinnende look. 
Samtidig vil dette medvirke til at reducere pletter, dække for skrammer og 
rengøre dine møbler og overflader. 

  

3. Kokosolie til reparation af kemikalieødelagte fliser/klinker 

Det kan sker for enhver. Bedst som du ønsker at fjerne kalk eller andet fra for 
eksempel fliserne på badeværelset eller køkkenbordpladen og herved 
hælder et giftigt kemikalie på gulvet/bordet, oplever du i stedet at dine fliser 
eller overfladen får fjernet det beskyttende lag og bliver helt ru samtidig med 
at de virker misfarvet. Ja så kan du med fordel lægge kokosolie på som en 
behandlende overflade. Giv det et tyndt lag olie ud over hele det 
ødelagte område og lad det trænge ind. Som udgangspunkt behøver du 
ikke fjerne det igen – afhængig af hvor skaden er sket. Det vil give fliserne et 
glat finish på ny og samtidig fjerne det værste af den ru overflade forårsaget 
af kemikalierne. 

  

4. Kokosolie til hjemmelavede stearinlys 

I stedet for at købe dyre stearinlys, der indeholder kunstige dufte og 
kemikalier, kan du brænde ren olie af i dit hjem ved hjælp af kokosolie og 
æteriske olier i en olie diffuser. Disse kan købes online og giver dig uendelige 
muligheder for at fylde dit hjem med sunde, indbydende dufte. 

  

 
 

GRATIS – Download 10 naturlige hårkur tips ved brug af remedier du 
har i køkkenet 

 

  

5. Kokosolie til at afhjælpe en lynlås, der sidder fast 

Anvend en lille smule kokosolie til den fastklemte lynlås. Olien fungerer som et 
naturligt smøremiddel, så du effektivt kan bryde op med den stædige lynlås. 
Få gjort kål med dine favorit jeans, en jakke eller andet tøj, der driller ved at 
få lynlåsen til at overgive sig. Pas på du ikke smører olien ud over selve 

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-husbov/%23ninja-popup-62928
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-husbov/%23ninja-popup-62928
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-husbov/%23ninja-popup-62928
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-husbov/%23ninja-popup-62928
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tekstilerne – og i værste tilfælde, læg det til blød med opvaskesæbe og giv 
det derefter en omgang vask, hvis det tåler det. 

  

6. Kokosolie til knirkende døre og vinduer 

Har du en dør eller et vindue, der ville vinde Oscar-priser i en gyserfilm? Eller 
på godt dansk en dør eller et vindue, der knirker, som blev den betalt for 
det. Så smør lidt olie i de knirkende hængsler og vink så farvel til din ellers 
velfortjente Oscar-statuette, men nyd til gengæld stilheden i stedet. 

  

7. Kokosolie til at fjerne tyggegummi fra håret 

Har du en bror der for sjov har lagt tyggegummi i dit hår eller har du selv 
fumlet dig ind i det? Så ved du også hvor frustrerende det er og at du bare 
ville ønske du kunne få det ud uden at hive saksen frem fra skuffen. Det kan 
du nu med kokosolie – Påfør kokosolie til det udsatte område og lad det det 
opløse tyggegummiet så det lettere slipper helt uden at efterlade farver eller 
pletter. 

  

8. Kokosolie som rustfjerner 

Inden du smider dine gamle rustne knive ud eller andre værktøjer og møbler 
lavet af metal, som bliver udsat for rust. Så prøv engang at gnide dem ind i 
et lag kokosolie. Kokosolien er med til at bekæmpe rust, når du spreder et 
tyndt lag af ren olie over metallet og lader det sidde i 1-2 timer. Du kan 
herefter enten tørre olien af eller vaske efter med en lunken klud og du vil se 
forskellen med det samme. 

 

 

Det var alt for denne gang – Nyd sommeren!  
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