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Forord - Den gamle skik og olien 

 
t bruge rene, naturlige ingredienser som de vigtigste midler i din hud- og hårpleje, behøver ikke 

være så svært. 

 

I dette nummer, bringer vi dig alt om det, at starte med naturlige ingredienser. Særligt 

om brugen af rene olier til huden og håret. 

Læs alt om, hvorfor olier er gode til huden, hvordan du bruger dem, hvordan du finder den helt 

perfekte olie netop til din hud, hvilken hudtype du har samt hvordan du kommer sikkert i gang og 

meget mere. 

Dronninger, faraoer, kejserinder og herskerinder, har alle igennem tiden anvendt olier til kroppen. Det 

har de gjort dels for at beskytte huden mod vind og vejr, dels for at pleje huden og dels for at forynge 

huden. 

Olier har i sandhed været anvendt som et beskyttende middel, et plejende middel og et kosmetisk 

middel igennem flere årtusinder. I dag er ingen undtagelse. Olier bliver anvendt som aldrig før. 

Eksotiske olier fra hele verden, kan i dag nydes helt rene, i den fineste kvalitet af dig, og på din hud. 

Kosmetikindustrien anvender olier som aldrig før. Det kan godt være de ikke åbenlyst reklamerer med 

det, men du finder ikke mange hudplejeserier på hylderne i dag, uden at de indeholder en eller flere 

forskellige olier, som det væsentligste fugtighedsgivende og plejende middel på ingredienslisten. 

Alt sammen med god grund. For uanset hvor du læser, at huden ikke har brug for olie, så er det noget 

værre sludder. Huden producerer selv sin egen olie, har altid gjort det og vil altid gøre det. Det ville 

være det samme som at sige, at blot fordi huden også producerer D3-vitamin, skal du ikke tilføre 

kroppen med flere vitaminer. Det er jo absurd. For det hele handler om balance. 

Din hud er kroppens største organ og ligesom resten af kroppen, gælder det om, at skabe en god 

balance. For at skabe den perfekte balance, er der flere faktorer, der spiller ind. Heriblandt; dine 

spisevaner, din daglige motion, dine uvaner, væskeindtag og mangle flere. Men også din hygiejne og 

din daglige kosmetik, kan spille en væsentlig rolle for en god allround balance. 

Kroppen optager også igennem huden. Derfor har det en betydning, hvilken kemi du pålægger den. De 

mange forskellige kemikalier fra forskellig kosmetik, kan have stor virkning på din krop. Netop derfor, 

er der mange i dagens Danmark, der vælger en mere ren kosmetik, som olier, ler og andre naturlige 

råvarer. 

I dette nummer af Chleopatra Magasinet, nummer 6, har vi samlet alle de gode artikler, der handler om 

at komme godt i gang med brugen og forståelsen af ren kosmetik. Vi går i dybden med brugen af 

særligt olier i dette nummer og vi håber du får stor glæde af det. 

Så velkommen til #6 – Den gamle skik og olien 

Med venlig hilsen, 

Liezel & Morten 

A 
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Hvorfor bruge olie til hudpleje? 
Det at bruge ansigts olier er faktisk en skønhedsrutine, der er blevet 

anvendt af både mænd og kvinder igennem tusindvis af år for at 

soignere sig og i nogle tilfælde for at fugte ørkenens varme væk i det 

gamle kongerige Egypten og i de græske og romerske imperier. 

 

 dag bliver kombinationer af 

ekstrakter fra kokos, jojoba, mandel, 

hamp, avocado, ylang, argan og 

andre vegetabilske og æteriske olier 

blandet for at opnå alle mulige former 

for små mirakelprodukter (blandingen 

afhænger af hvert mærke). 

Til forskel fra vand, voks og syntetiske 

duft-baserede produkter, leverer 

naturlige olier alle de samme fordele 

men ingen af ulemperne. 

Olierne er rige på essentielle fedtsyrer, 

som omega 3, 6, 7 og 9, hvilket gør 

huden blød og glat. Til fedtet hud olie 

hjælper de med at afbalancere hudens 

celler af fedt, så huden stopper en 

overproduktion talg, hvilket gør huden 

glattere. På tørre eller beskadigede 

områder hjælper olier med at fugte 

huden og til at skabe en beskyttende 

barriere mod udefrakommende 

negative påvirkninger. 

Rene olier til hudpleje er helt 

naturlige 

Din krop har langt bedre af at blive 

fugtet med rene olier, der indeholder 

både vitaminer, mineraler 

og essentielle fedtsyrer fremfor alskens 

skadelig kemi. 

De fine kosmetikolier er hverken 

raffineret, varmebehandlet eller 

filtreret på andre måder. De fleste olier 

er koldpressede, så de bibeholder alle 

I 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/essentielle-fedtsyrer/
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deres gode og naturlige egenskaber. På 

den måde får din hud og dit hår glæde 

af indholdet. 

Det er nemt at anvende 

vegetabilske olier til hudpleje 

Din hud har ikke brug for kryptiske 

formularer i form af alle mulige 

”syntetisk fremstillede vidundermidler”, 

som den kommercielle kosmetik-

industri ellers gerne vil have dig til at 

tro. 

Olier er ikke blot fri for alle de kedelige 

kemikalier, de er også nemme at bruge. 

Til almindelig hudpleje bruges kun 

ganske få dråber af gangen. Olierne er 

derfor utroligt drøje i brug og rækker 

derfor langt. De både fugter og nærer 

huden så snart du masserer olien på 

huden. 

Olier holder længere end mange 

syntetiske kosmetik cremer gør 

Da olierne er helt naturlige og 

udelukkende består af deres naturlige 

struktur, fordeles olien nemt ud på 

huden. Andre produkter består oftest 

af store mængder vand, hvilket gør at 

de holder på den fugt der allerede 

findes i huden. 

Det er derfor et nyt produkt lader til at 

virke godt i starten, men langsom føles 

mindre og mindre effektivt. 

Olierne bidrager rent faktisk med 

fugtighed og selvom man nemt kunne 

fristes til at tro, at de vil virke fedtede 

på huden, så er det slet ikke tilfældet. 

Olier til hudpleje fedter ikke og er 

super fugtende og nærende for 

huden 

Faktisk anvendes rene olier af mange, 

der lider med fedtet hud. Fedtet hud er 

oftest et tegn på en ubalance i 

udviklingen af sebum, som er hudens 

egen olie. 

Når huden bliver fugtet med olie, 

opfatter kroppen det nemlig som, at 

der allerede bliver produceret rigeligt 

med sebum, hvorfor produktionen 

heraf falder. 

Ved fedtet hud vil de naturlige 

ingredienser narre din hud til at tro den 

allerede har nok olie og derved lukke af 

for talg produktionen. 

På den måde mindskes den fedtede 

hud gradvist og anvendes den rigtige 

olie, fedter den heller ikke. 

Olier bliver nemlig forholdsvist hurtigt 

absorberes af huden, hvorefter de ikke 

virker fedtet på selve huden. 

OBS: Fedter huden ved brug af olier, vil 

der oftest være tale om den forkerte 
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olie i forhold til din hudtype. Det kan 

også tænkes, at du anvender for stor en 

mængde olie, da der faktisk ikke skal 

bruges specielt meget. Start altid kun 

med nogle få dråber. 

Giv tør og dehydreret hud fugten 

tilbage med naturlige olier til 

hudpleje 

På tørre eller beskadigede områder vil 

de beroligende plantematerialer også 

bidrage til at lukke fugten inde ved at 

danne en beskyttende barriere, 

samtidig med at rense ud og give en 

forfriskende fornemmelse til porerne. 

De vil endvidere stoppe irritation i 

huden og mindske rødme. Disse 

egenskaber gør ansigtsolier fantastisk 

til tør, fedtet eller kombineret hud, som 

de balancerer, afgifter og fugter med 

blot nogle ganske få dråber. 

Det gælder naturligvis ikke kun for olier 

til ansigtet, men i det hele taget for 

naturlige olier til hudpleje. 

 

Naturlige olier til hud og hår er 

fyldt med gode egenskaber 

Olierne er rige på vitaminer og 

næringsstoffer. De fleste besidder 

forskellig mineraler essentielle Omega 

fedtsyrer, hvoraf nogle er dem, som 

huden og kroppen ikke selv kan 

producere. 

Olier virker helende, regenererende og 

stimulerende for huden. Mange olier 

har anti-inflammatoriske egenskaber 

og nogle har endda anti-virale 

egenskaber. 

En særlig god egenskab det gode og 

naturlige indhold i olierne har er, at de 

virker helende og lindrende for mange 

forskellige hudproblemer og 

hudsygdomme lige fra akne og akne ar 

til rosacea, psoriasis, pigmentering og 

sågar neuropati eller nervesmerter i 

forbindelse med sukkersyge. 

Økologiske og miljøvenlige olier 

til hudpleje 

Langt de fleste rene olier til hudpleje 

fås i en økologisk udgave, hvor 

plantningen, høsten og presningen af 

olierne foregår efter særlige regelsæt. 

CHLEOPATRA forhandler Soil 

Association certificeret olier, som 

blandt andet lever op til særlige EU-krav 

omkring lovgivningen for økologisk 

dyrkning, produktion, procentandele, 

emballering med mere. 

Olier kan findes i både plast og glas-

emballering. Vi anbefaler, at du altid 

går efter dem i glas. For det første er 

det helt naturligt og skader ikke miljøet 

på samme måde som plast gør. Det er 

nemt at genanvende og det slipper ikke 

giftigt indhold ud i produktet. Køb kun 

plast, hvis du har en særlig god grund. 

https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/antiinflammatorisk/
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Hos CHLEOPATRA stiller vi også krav til 

os selv, hvad angår miljøet. Derfor 

sørger vi også for at alle de kedelige 

ting som pakker til forsendelse er lavet 

af genbrugspapir og at alt hvad vi får af 

beskyttelsesindpakning, bliver 

genanvendt. 

Bliv derfor ikke overrasket, hvis du 

modtager en pakke med forskellige 

bobbelplast, avispapirer eller små 

strimler papir. Det er ganske simpelt for 

at genanvende så meget som muligt og 

derved skåne miljøet mest muligt. 

Slip fri for kemikalier, 

konserveringsmidler og andre 

fyldstoffer og toksiner 

Du drømmer ikke om, hvad kosmetik-

industrien anvender af skadelige 

kemikalier, som du smører på huden og 

i håret. 

Det er ganske simpelt afskyeligt. 

Ved at anvende vegetabilske olier som 

hud- og hårpleje skåner du din egen 

krop for adskillige kemikalier, syntetiske 

virkemidler, kemiske 

konserveringsmidler, parabener og 

mange andre fyldstoffer. 

Noget for enhver smag – Stort 

udvalg af forskellige olier til hud 

og hårpleje 

Naturen har altid meget at byde på. 

Ligesom du ikke blot kan finde 

blomster med en duft og et udseende, 

så finder du nærmest heller ikke to 

olier der er ens. 

Vegetabilske olier bliver presset fra 

både nødder, kerner, frugter, frugtkød 

og frø som stammer fra flere forskellige 

planter, buske, palmer og træer. Det 

giver dig rig mulighed for at gå på jagt 

efter netop dine yndlingsolier. 

Der er vitterligt noget for enhver smag. 

Der findes olier som er super gode til 

huden, andre der er gode til håret og 

nogle, der er rigtig gode til specielt 

ansigtet eller endda fødderne. 

Du kan vælge olier efter din hudtype, 

du kan vælge olie ud fra hvilke områder 

du ønsker at pleje eller endda ud fra 

visse hudproblemer. 

 

Rene olier til hud og hår giver 

mange anvendelsesmuligheder 

Olier til hudpleje kan bruges som 

almindelig fugtighedsgivende hudpleje 

og til at behandle tør eller fedtet hud. 

Du kan give dit hår et nyt liv og styrke 

neglebåndene eller blot give en rigtig 

god omgang massage. 

Med lidt kreativitet, kan du også lave 

dine egne saltskrubs, en make-up 

fjerner eller endda rense dine møbler. 

Olier har rigtig mange 

anvendelsesmuligheder, så der er ingen 

grund til at den skal stå og blive 

gammel i skabet. 

https://www.chleopatra.dk/eksfoliering-peeling-ansigtsmaske-saltskrub/
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-husbehov/
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Vegetabilske olier virker mod 

hudproblemer og alderstegn 

Der er ingen af os der kan undgå det. I 

hvert fald ikke, når det gælder alderen. 

Med alderen kommer også visse 

kendetegn, der signalerer hvorhen det 

er vi er på vej. 

Vi taler rynker og fine linjer – men i og 

for sig også almindelige urenheder i 

huden, som jo også sniger sig med på 

vejen. Til dette findes eksklusive 

ansigtsolier eller skønhedsolier, der 

fungerer som ren eliksir i form af 

ansigtsserum. Vi kan anbefale, at du 

kigger nærmere på figenkaktusolie, der 

er en skøn olie til hudpleje, der dufter 

godt og giver din hud en silkeagtig 

fornemmelse. Den har et stort indhold 

af naturlig E-vitamin, der netop er med 

til at skræmme rynker og fine linjer 

langt væk grundet de gode antioxidant 

egenskaber. 

Et andet stort område, hvor 

vegetabilske olier gør sig kendte og 

velsete er indenfor diverse 

hudproblemer og hudsygdomme. 

Grundet de mange gode ingredienser i 

olierne, deres vitaminer, essentielle 

fedtsyrer og antioxidant, anti-vira anti-

inflammatoriske og antibiotiske 

egenskaber, virker mange af olierne 

som rene og helt naturlige virkemidler 

mod problemer 

som akne, psoriasis, rosacea, gigt 

og neuropati. 

Olier holder længere end cremer 

Olier til hudpleje er meget drøje i brug i 

modsætning til eksempelvis 

fugtighedscremer, der ofte kan 

indeholde helt op mod 75% vand. 

Cremer med højt vandigt indhold 

tilsættes desuden konserveringsmiddel 

for at kunne holde. Olierne derimod er 

helt rene og indeholder derfor ikke 

andet end naturens egne gode 

virkestoffer. 

Uanset hvad emballagen fortæller, så er 

er det bedst at anvende disse olier 

mens din hud stadig er lettere fugtet 

efter et bad. Her har din hud ekstra 

brug for fugt og bliver nemmere 

absorberet – og du behøver virkelig 

ikke, at bruge mange dråber. 

Det kan derfor være en fordel, hvis 

flasken har en pipette, så du nemmere 

kan dosere små mængder olie hver 

gang. 

Vegetabilske olier er ikke kun for 

kvinder – mange mænd bruger 

skønhedsolier 

Er du mand har din hud også brug for 

fugtighed. Mænd lider ofte med tørre 

albuer og til dette findes, der intet 

bedre end et par dråber olier om 

dagen. 

Som nævnt, så har rene olier været 

anvendt af både kvinder og mænd i 

tusinder af år. I dag er ingen 

undtagelse, for en mands krop har 

absolut også brug for fugtighed og kan 

https://www.chleopatra.dk/butik/figenkaktus-froe-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/bumser-akne/
https://www.chleopatra.dk/psoriasis/
https://www.chleopatra.dk/rosacea/
https://www.chleopatra.dk/neuropati-nervebetaendelse/
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drage lige så meget nytte af oliernes 

mange gode ingredienser. 

Mænd med skæg kan bruge olierne til 

skægpleje. En skægolie behøver ikke 

bestå af en blanding af forskellige 

vegetabilske og æteriske olier. Det kan 

lige så godt være en ren vegetabilsk 

olie, men det står dig naturligvis frit for 

selv at blande din helt egen skægolie. 

Skægget vil blive blødere og mere 

medgørligt over tid og du undgår også 

ubehagelig ting som skægpest og skæl i 

skægget, hvis du masserer lidt olier 

dybt ind i skægget hver dag. På den 

måde, kan du holde dig skæg mere 

lækkert og attraktivt. 

 

Fine olier er guld værd for dit hår 

– olier til hårpleje 

Det skal ingen hemmelighed være, at 

blandt andet kokosolie har været en 

sand velsignelse for kvinder og deres 

hår, for dem der ønsker at bringe deres 

beskadigede krøller tilbage til et 

forfriskende liv. 

Mange ting her i livet kan forårsage at 

dit hår kommer til at se trist og kedeligt 

ud. Nogle gange skal der ikke så meget 

til og selv en mindre forkølelse, kan 

forårsage at dit hår mister sin glans. 

Hvis dit hår nogensinde ser kedeligt 

eller trist ud, vil opskrifter med 

kokosolie og honning virke som de rene 

mirakler for håret. Efter blot en til to 

gange at have påført olien, vil dit hår 

genoprette sit liv og sin glans. 

Rene olier i det hele taget er rigtig godt 

for håret og hovedbunden. Det 

mindsker også risikoen for skæld 

væsentligt samtidig med at det nærer 

og plejer hårets spidser. 

Skift til naturlig hudpleje med 

alverdens skønhedsolier i dag! 

Alle bør prøve rene vegetabilske olier 

og gerne økologiske. CHLEOPATRA 

tilbyder dig ugiftige dyrkede produkter, 

som betyder at din hud er helt uden 

giftstoffer fra start til slut. 

For kun nogle få år siden anvendte jeg 

stort set intet for at pleje og beskytte 

min hud. Mine albuer var tørre, mit 

ansigt fedtet og mit skæg stift som et 

bræt. 

Ja, for selv jeg, som mand, har fået 

øjnene op for hvad en naturlig hudpleje 

kan gøre af forskel. Min kone ligeså og 

sammen bruger vi mange dejlige olier 

til vores daglige hudpleje rutine i dag. 

En god massage bliver det også til i ny 

og næ – naturligvis med olie, som et 

godt smøremiddel. 

Siden vi har erstattet ansigtscremer 

(som normalt indeholder vand) er vores 

hud blevet langt blødere. Visse små 

pletter er forsvundet og min kones hår 

https://www.chleopatra.dk/skaegolie/
https://www.chleopatra.dk/skaegpest/
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er helt fantastisk blødt og lækkert. Ja, 

det kan jeg godt sige helt ærligt. 

Vi er begge holdt op med at føle en ru, 

tør og ubehagelig hud, og har i stedet 

fået en blød, elastisk og smidig hud. 

Sådan kommer du selv i gang med 

alle de dejlige olier til hudpleje og 

hårpleje 

Hvordan skal du starte? Når du 

begynder skal du være opmærksom på, 

at det kan tage et par ugers 

“tilvænning”. Både for dig at anvende 

olierne og til du finder en god balance i, 

hvor meget olie du skal bruge, men 

også for din hud at vende sig til at 

slippe af med alle dets toksiner. Din 

hud vil afgifte i begyndelsen, særligt 

hvis den har været påbudt mange 

kedelige kemikalier før ud. Men vær 

tålmodig – din hud vil takke dig! 

Hvordan gør du? En eller to dråber på 

let fugtig hud – det er hvad der skal til. 

Gnid olien ud på de områder du ønsker 

at behandle – ligesom du vil gøre med 

din almindelige hudcreme. Det kan 

være din hud har brug for mere, men 

brug så lidt som muligt til at begynde 

med. Olier fungerer både som 

dagcreme, natcreme eller som et 

ekstra serum under din sædvanlige 

dagcreme. Hvis du ikke helt kan slippe 

denne endnu. 

Hvilken olie skal du vælge? Personligt 

har de fleste olier fungeret godt for os. 

Hvis du er nysgerrig og gerne vil prøve 

lidt forskellige olier, så står det dig frit 

for. Som udgangspunkt, kan du vælge 

olier alt 

efter hudtype eller hudproblemer, men 

i sidste ende handler det mest om, 

hvilken olie din hud synes bedst om og 

det er kun ved at prøve sig frem du kan 

blive helt sikker på dette. 

Andre gode spørgsmål om olier til 

hudpleje 

Kan du lave olie blandinger? Bestemt! 

Du behøver ikke kun at vælge en olie 

med kun én ingrediens, såsom mandel 

olie. Olier har forskellige karakteristika 

og nogle gange vil din helt 

egen blanding være den bedste for dig. 

Vil huden ikke blive skinnende og 

fedtet? Nej, overhovedet ikke. Olien 

fødder huden med dens mange gode 

egenskaber, såsom fedtsyrer, der 

understøtter cellerne. Fleste olier 

absorberes relativt hurtigt, og huden 

efterlades kun blød og glat og med en 

fin glans. 

Flere spørgsmål? Læs gerne 

vores guide til at komme godt i gang 

med olier, vores faq eller vores sektion 

med svar på mange af vores kunders 

spørgsmål. 

Olier til hudpleje er en fantastisk måde 

at give slip på dårlig kemi og 

samtidig give huden hvad den har brug 

for. 

GÅ PÅ OPDAGELSE I DE MANGE 

SPÆNDENDE VEGETABILSKE OLIER NU!

https://www.chleopatra.dk/ordbog/serum/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/find-din-hudtype/
https://www.chleopatra.dk/plej-det-vaek/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/help/kan-man-blande-olier/
https://www.chleopatra.dk/start-her/
https://www.chleopatra.dk/start-her/
https://www.chleopatra.dk/faq/
https://www.chleopatra.dk/help/
https://www.chleopatra.dk/help/
https://www.chleopatra.dk/help/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
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Allergitest: Test dig selv for olie allergi  

– undgå rødme og irritation 

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 vegetabilske olier såvel som æteriske olier. Yderst 

sjældent kan personer, der ikke har disse symptomer dog 

også have allergi over for disse olier. Vi anbefaler derfor 

ALTID, at du foretager en såkaldt hud-test (allergitest), før 

du anvender nye olier på kroppen. 

 

et handler om at være på den 

sikre side. Selvom du normalt 

ikke har allergi, kan du faktisk 

godt være allergisk over for en bestemt 

olie. De fleste tåler vegetabilske olier 

uden store problemer, men det er 

bedre, at være på den sikre side ved at 

foretage en test. 

Når det gælder æteriske olier, så er 

risikoen langt større, hvorfor du altid 

bør teste før brug, når du anvender 

disse olier. Risikoen for at udvikle allergi 

ved brugen af æteriske olier er også 

langt større, end ved vegetabilske olier. 

Derfor bør du løbende holde et vågent 

øje med din krops signaler. 

D 



Magasinet  Side 12 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

Allergitest – Test olierne på din 

egen hud før brug 

En allergisk reaktion på rene æteriske 

olier samt vegetabilske 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 

vegetabilsk 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 

vegetabilske olier for første gang. 

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. Men vær 

opmærksom på, at alle kan få en 

allergisk reaktion, så det er bedre at 

være på den sikre side og foretage en 

test uanset. 

Sådan tester du din hud for allergi 

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 koncentrerede 

(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 vegetabilsk olie, som 

eksempelvis en mandelolie eller en 

abrikoskerneolie. 

Tag blot én dråbe æterisk olie og bland 

sammen med ca. 5 ml vegetabilsk olie. 

Fra denne blanding kan du nu tage en 

dråbe og lægge på huden, som i testen 

herunder. 

Anvend aldrig æteriske olier ufortyndet 
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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. 

 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. 

Oplever du derimod: udslæt, kløe, 

rødme eller anden irritation, er det 

rimelig sikkert, at formode, at du ikke 

tåler denne olie. Du bør derfor holde 

dig fra at anvende den. 

I tvivl? Prøv en olie før du beslutter 

dig 

Prøv de små prøvepakker af 2,5ml 

Vi tilbyder alle vores vegetabilske olier i 

små versioner af 2.5ml på nær 

kokosolien, som kommer i 100ml. 

Det giver dig mulighed for dels, at finde 

din helt egen ynglings olie og dels, at 

finde ud af, om du kan tåle den enkelte 

olie, før du beslutter dig. 

 

 

 

Prøv før du beslutter dig 

 

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 helt 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.

https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
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Hvordan anvendes rene olier til huden, håret og 

kroppen? 
Når nu du endelig har fået fingrene i en af de hersens herlige olier. 

Dem som alle går og taler om, men ingen nogensinde har fortalt dig 

om, hvordan du bruger. Er det så pinligt at spørge, hvordan du skal 

benytte din nye olie? Næh det er det ikke, så hvordan anvendes rene 

olier egentligt? 

 

et synes vi bestemt ikke det er – 

og lad os for god ordens skyld 

nævne, at du ikke er alene. Man 

kan jo ikke vide alt. Og mange 

kosmetiske produkter har nogle gange 

flere anvendelsesmuligheder. Dem 

finder du måske aldrig ud af, hvis du 

ikke spørger dig frem. 

Så her er det altid ok, at spørge sig 

frem. 

Hvordan påfører jeg vegetabilsk 

olie til huden? 

Inden vi kommer for godt i gang, så er 

der først og fremmest nogle 

sikkerhedsforanstaltninger vi skal 

gennemgå. 

Bare rolig – det er slet ikke farligt. 

Tjek dig selv for en allergisk 

reaktion 

Først og fremmest, skal du huske at 

foretage en allergitest – hver gang du vil 

benytte en ny olie. På den måde slipper 

du for, at blive ubehageligt overrasket. 

Hvis nu din hud skulle vise sig, at få en 

uventet reaktion. 

Det er i virkeligheden kun meget få 

mennesker, der viser allergiske 

D 

https://www.chleopatra.dk/allergitest/
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reaktioner over for rene olier. Men 

hellere være på den sikre side. 

Herefter er du klar til at anvende din 

olie. Olierne har mange formål og kan i 

princippet anvendes til hele kroppen. 

Hår, ansigt, kroppen, ben og arme samt 

fødder og negle kan alle have glæde af 

oliernes fordele. Oliernes opgave er 

som udgangspunkt at fugte og nære og 

tilføre huden og håret vigtige vitaminer, 

essentielle fedtsyrer, mineraler samt 

virke beskyttende og/eller helende. 

Når du tager olien i hånden 

Fælles for alle olierne er, at du først skal 

have dem ud i dine hænder. Det 

foregår ved at du ligger et par dråber 

olier på dine fingerspidser. Herefter 

gnidder du hænderne sammen i 

cirkulære bevægelser. Dette er for at 

blødne olien op og eventuelt varme den 

lidt. Kokosolie, som er fast vil ved 

varmen i dine hænder smelte, så du 

nemt kan påføre den huden eller håret. 

Nu er du klar til at smøre olien på 

kroppen 

I begyndelsen skal du gå meget 

langsomt til værks og kun anvende et 

par få dråber. Senere vil du selv blive 

klar over, om din hud trænger til mere. 

Så uden mere halløj, kommer her – 

hvordan anvendes rene olier. 

Hvordan anvendes rene olier til 

håret? 

Koncentrer olien om det område du 

ønsker behandlet. Særligt spidserne og 

hovedbunden er interessante i denne 

sammenhæng. Masser olien ud i 

spidserne og eventuelt i hovedbunden 

(særligt, hvis du har skæl). Lad 

eventuelt rester af olie i hænderne blive 

gnidret ind i hårlængderne. 

Hvordan anvendes rene olier i 

ansigtet? 

Brug små cirkulære bevægelser i T-

zonen og eventuelt på kinder, nakke og 

ører. Ved anvendelse af olier som 

ansigts-serum, bør du endvidere 

koncentrere dig om områder under 

øjnene, smilehuller samt andre steder 

du måske har tendens til rynker eller 

fine linjer.  

 

Masser de få dråber ind i huden til du 

kan mærke, at olien bliver absorberet. 

Tilføj mere olie efter behov, men lad 

ikke huden blive for fedtet. Efter kort 

tids anvendelse, vil du hurtigt opdage, 

hvor lidt eller hvor meget olie din hud i 

ansigtet har brug for i forhold til at 

holde sig hydreret og samtidig med en 

ikke-fedtet følelse. 

Hvordan anvendes rene olier på 

arme og albuer? 

Tilføj en passende mængde olie til hver 

arm. Vær især opmærksom på albuer, 

da disse kan have en tendens til at 

tørre mere ud end resten af kroppen. 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/serum/
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Masser olien ud over hele armen i fine 

strøg frem og tilbage. Være sikker på, at 

du får masseret olien godt ud over det 

hele. Både på overarmen, men også på 

undersiden af armen. Har du meget 

tørre albuer, kan du koncentrere en 

god del af olien her. Hvis du har lyst, 

kan du også massere lidt under 

armhulerne. Det kan give en 

beskyttende og samtidig lugtfri effekt. 

Hvordan anvendes rene olier på 

dine ben? 

Samme som armene. Kom eventuelt 

også om bag på ballerne med lidt olie. 

Her kan olien have en opstrammende 

effekt. 

Hvordan anvendes rene olier på 

dine fødder? 

Masser dine fødder i en god olie og lad 

det side et stykke tid. Vær opmærksom 

på, at fødder normalt ikke absorberer 

nær så meget olie, som resten af 

kroppen. 

Pas også på med dine bevægelser, da 

olie gør det meget glat at færdes på 

mange gulvtyper. Bedst er det, at gøre 

et mindre kar klar med vand og give 

dine fødder et velfortjent fodbad. Giv 

gerne fødderne en god massage med 

olie ved samme lejlighed. Naturligvis 

med håndklæder omkring på gulvet, så 

du ikke skvatter. 

Hvordan anvendes rene olier på 

dine negle? 

Kun en dråbe eller to er som regel nok 

til neglene. Fordel olien og masser den 

henover neglerødderne og lad den 

absorbere mest muligt af sig selv. 

Masser eventuelt rester af olien ud på 

håndryggen for at fugte hænderne ved 

samme lejlighed. 

Anvendelse af olie andre steder så 

som i skægget eller på øjenbryn 

Ved øjenbryn anvendes kun en dråbe til 

hvert øjenbryn. Her gnidder du i rolige 

bevægelse olien frem og tilbage med 

pegefingeren et par gange. 

Olie i skægget, kan give det en blødere 

struktur. Har du tendens til skægpest, 

vil det også være rigtig godt. Sørg for at 

få olien helt ind imellem skægget så tæt 

på rødderne som muligt. Alt efter 

længden af skægget, kan du enten 

anvende samme metode som ved 

øjenbryn. Eller du kan anvende 

pegefingeren og tommeltotten til at 

nærmest ælte olie ind i skægget. Sørg 

for så vidt det er muligt, at få olien så 

tæt på huden som muligt. Sørg også for 

at få den helt ude i spidserne af 

skæghårene. 

Hvordan anvendes rene olier på 

problemhud? 

Er din hud meget sensitiv. Eller har du 

et hudproblem som akne, ar, eksem, 

psoriasis, rosacea, pigmenthud eller 

andet. Så skal du gå mildere til værks. 

Med det forstås, at du bør starte i det 
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små. Med kun få dråber, lader du olien 

absorbere og skal kun tilføre mere olie 

efter behov. 

Vær særligt opmærksom på, hvordan 

din hud reagerer og om olien bliver 

absorberet. Gør den ikke det efter 

nogle minutter. Eller efter, at du stille 

og roligt har masseret den på de 

områder du ønsker at behandle. Så kan 

det meget vel være fordi du bruger for 

meget olie. Det kan også være fordi den 

olie ikke passer til præcis din hudtype. 

Du kan derfor med fordel forsøge dig 

med en anden.
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Forskellen på kosmetisk olie og madolie  
For mange er vegetabilske olier blot noget, man har stående i 

køkkenet, eller noget der ved sjældne lejligheder anvendes til 

massage. Men er det nu helt lige meget, hvilken type olie du lægger i 

ansigtet og smører din krop ind i? 

 

er fortæller vi dig lidt 

om vegetabilske olier i sin 

helhed samt forskellen på 

almindelig madolie (spiseolie) og så 

olie, der er til kosmetisk anvendelse. 

Amerikanerne og englænderne samt 

resten af de engelsktalende 

verdensdele for den sags skyld, har alle 

ord og begreber som “vegetable oils”, 

“fixed oils”, “base oils” og naturligvis 

“carrier oils”. 

Alle ord er i virkeligheden ord for ét og 

samme, nemlig vegetabilske olier. 

Carrier oils betegnes nok bedst som 

bærende olier, da disse olier netop 

”bærer” olien – især i samspil med. 

Dette gør sig særligt gældende når de 

bærende olier blandes med æteriske 

olier, da den vegetabilske olie her, 

netop bærer den æteriske olie. 

Flere og flere anvender i dag 

vegetabilske olier til kosmetiske formål. 

Ikke mindst bliver olierne anvendt som 

en ingrediens i mange skønheds- og 

hudpleje produkter. Desværre er de 

dog oftest lukket ind i en flaske 

sammen med adskillige kemiske stoffer 

og det reelle indhold af ren olie, er ofte 

meget begrænset. Men helt rene og 

naturlige vegetabilske olier til kosmetisk 

anvendelse er heldigvis også et hit, der 

er på vej op ad rangstigen her i landet – 

netop fordi flere og flere får øjnene op 

for, at de store industrielle kosmetik-

virksomheder i virkeligheden blot 

H 

https://www.chleopatra.dk/produkt-tag/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/aeteriske-olier/
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sælger vand blandet med kemi og en 

lille bitte smule olie. 

Kosmetik olier er 

ikke bare vegetabilske olier 

Vegetabilske olier er nok mest kendt 

som noget du kommer i maden. 

Eksempelvis en god ekstra jomfru 

olivenolie. 

En vegetabilsk olie kan smage helt 

fantastisk og nogle anvender også 

denne olie til håret og kroppen. De olier 

der i dag kendes som ”rigtige” kosmetik 

olier er dog noget ikke de samme som 

dem du bruger til maden. 

En almindelig spiseolie, som i 

eksemplet ovenover – en ekstra jomfru 

olivenolie – kan sagtens gøre 

underværker for dit hår og ansigt, men 

du går glip af essentielle elementer fra 

olierne, hvis du tror at spiseolier er de 

samme, som olier til hudpleje og 

hårpleje. Fødevaregodkendte olier er 

normalt raffineret – et ekstra trin i 

produktionsprocessen, der fratager 

dem for de mange næringsstoffer, der 

gør dem attraktive kosmetisk. 

En kosmetik olie er oftest ikke til at 

spise, da presningen af kernen, frugten 

eller frøet har en helt anden proces, der 

kan. Oftest vil kosmetik olier være 

koldpresset og uraffineret, da de på 

den måde bibeholder og indeholder 

langt flere af de egenskaber, som 

naturen har tiltænkt dem. 

De fleste olier indeholder både 

vitaminer, mineraler og essentielle 

fedtsyrer, og det er netop grunden til, 

at disse vegetabilske olier er blevet så 

populære som kosmetik. Deres indhold 

er nemlig ikke blot fugtgivende for 

huden, men også nærende og i visse 

tilfælde helende. 

En anden forskel ligger i forarbejdet af 

olien, da spiseolier oftest bliver 

varmebehandlet ved høje 

temperaturer ved presningen og 

derved fratages deres naturlige 

egenskaber og indhold af vitaminer og 

mineraler. 

Lad os kalde det Kosmetik Olie 

Dette ord beskriver præcis hvad vi har 

med at gøre. Olier som er til kosmetisk 

anvendelse. På samme måde som vi 

har spiseolier, har vi også smøreolier og 

massageolier, som alle er ganske 

velsignede ord for hvad det er vi har 

med at gøre. Kosmetik olier er derfor 

et rigtig godt ord for vegetabilske olier 

vi anvender til kosmetisk brug og som i 

øvrigt er behandlet og presset på den 

rigtige måde. 

Ofte anses vegetabilske olier for at 

være mindre vigtige end æteriske olier 

(essential oils). Det er dog slet ikke 

tilfældet. Tager vi eksempelvis en 

aromaterapeuts behandling, så består 

denne gerne af 2% æteriske olier og 

hele 98% vegetabilsk olie, og ved 

ansigtsbehandlinger er forholdet helt 

nede på 1% (og under) for de æteriske 

https://www.chleopatra.dk/essentielle-fedtsyrer/
https://www.chleopatra.dk/essentielle-fedtsyrer/
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olier og 99% (og over) for vegetabilsk 

olie. 

Vegetabilske olier giver nogle rigtig 

gode fordele for din hud, som kan 

blødgøre huden, gøre den mere smidig, 

udglatte rynker og i det hele taget give 

huden en glansfuld udstråling. 

 

 

 

 

 

 

  



Magasinet  Side 21 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmelavet olie til kroppen – DIY: Kropsolie 

uden skadelige tilsætningsstoffer 
Når du anvender kemifyldte og barske sæber, lotions og cremer, 

bliver din hud skadet over tid. En simpel lotion, har det med at 

fordampe og forsvinde fra huden i løbet af dagen, hvorefter din hud, 

kan føles endnu mere tør. Dette er ofte fordi din lotion ripper din 

hud for dens egen sebum og tørrer den ud med kedelig kemi. Lær 

her om super simple opskrifter på naturlig hjemmelavet olie til 

kroppen. 

 

igegyldigt hvilken tid på året det 

er, kan det være vanskeligt, at 

holde huden vel fugtet. Om 

vinteren, vil mangel på luftfugtighed og 

den kolde luft, få huden til at blive helt 

tør. Hvorimod den ekstra eksponering 

for solen om sommeren efterlader din 

hud med behov for mere hydrering for 

at holde den godt fugtet. 

Læs med her, hvordan du laver din 

egen hjemmelavet olie til kroppen. Ren 

kropsolie eller en naturlig lotion til 

huden om du vil. Vi bringer dig to super 

nemme opskrifter helt fri for kedelig 

problemkemi. 

 

L 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
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Hjemmelavet kropsolie 

Olier til kroppen tilfører huden med 

vigtige fedtstoffer og vitaminer. De 

hjælper med at fugte huden og er gode 

til at holde på hudens fugtighed det 

meste af dagen. Samtidig blødgør den 

din hud og vil i mange tilfælde 

hindre/lindre hudirritationer, som 

eksempelvis akne. 

Mens nogle mennesker tror, at olie ikke 

rigtig passer så godt til huden og, at 

denne kombination vil efterlade huden 

fedtet. Så er det faktisk lige omvendt. 

Kropsolier øger nemlig kvaliteten af din 

hud, fordi de absorberes forholdsvist 

hurtigt og dybt ind i huden, uden at 

efterlade en fedtet overflade. 

For at få mest muligt ud af olien, 

anbefaler vi, at du bruger den 

umiddelbart efter du har været i bad. 

På den måde vil din hud stadig være 

lettere fugtig og dermed hurtigere og 

mere effektivt absorbere fugten fra 

olien. 

Fordele ved anvendelsen af rene 

olier til kroppen 

Den mest oplagte fordel ved kropsolier 

er deres bemærkelsesværdige evne til 

at fugte huden. I modsætning til mange 

bodylotions, er 

bedste økologiske kropsolier fri for 

kedelige kemikalier. Og som nævnt, vil 

kropsolier låse fugten inde i huden i 

timevis, mens bodylotions hurtigere 

forsvinder. Når din hud har en sund 

balance af fugt, føles den blød og 

smidig. 

Ud over de mange fysiske og 

følelsesmæssige fordele ved kropsolier, 

kan overgangen til kropsolier faktisk 

også spare dig penge. Dette virker 

måske umiddelbart selvmodsigende, 

idet flere af de bedste kropsolier er er 

dyrere end lotion. Men vær 

opmærksom på, at en lille smule olie 

rækker ganske langt. 

For at fugte huden effektivt og skabe en 

behagelig masserende oplevelse, skal 

du blot bruge en lille smule olie til at 

dække en stor del af huden. Omvendt 

kræver det oftest en god portion 

trykken på pumpen til den almindelige 

lotion, for at få dækket det samme 

areal af kroppen. Og relativt kort tid 

efter, tørster huden igen efter mere. 

Det gør den slet ikke på samme måde 

med rene olier. 

Lav din egen hjemmelavet 

kropsolie til huden 

En hjemmelavet olie til kroppen kan 

som udgangspunkt bestå af de olier, du 

selv finder interessante. Vi har dog 

valgt, at gøre det lidt let for dig her i 

begyndelsen. Derfor har vi på bedste 

TV-køkken-vis snydt lidt og sammensat 

to herlige kropsolier. 

Den første hjemmelavet olie til kroppen 

er en let og ikke-fedtende olie (det er 

der nu ikke nogle af de to der er, men 

lad nu det ligge). Den er god til de fleste 

hudtyper, da den er både mild og blød i 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/oekologisk/
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konsistens og på huden. Den 

indeholder følgende olier: 

Jojobaolie, som faktisk er en flydende 

plante voks og meget lig vores huds 

sebum. Den er blødgørende, fantastisk 

mod rynker og vil trænge nemt ind i din 

hud uden at efterlade en fedtet 

overflade. Den har i øvrigt også en 

naturlig SPF på 4. 

Mandelolie er jo nærmest den mest 

almindelige olie – på den gode måde. 

Ikke blot er det en sikker vinder, når det 

kommer til massageolie. Den er også 

god til alle hudtyper og virker utrolig 

blødgørende. 

Abrikoskerneolie er en rig antioxidant 

olie, der også indeholder anti-

mikrobielle og anti-inflammatoriske 

egenskaber. 

Alle olierne er forholdsvist neutrale i 

aromaen. Tilsammen absorberes 

denne blanding nemt af huden og 

efterlader den silkeblød. 

 

Opskrift: Ikke-fedtende og let 

kropsolie 

Forberedelse 

5 min 

Total tid 

5 min 

Hjemmelavet olie til kroppen 

opskrift: #1 

Let økologisk kropsolie 

Størrelse: 100ml 

Ingredienser: 

 30ml gylden jojobaolie 

 30ml Sød mandelolie 

Du kan eventuelt erstatte denne 

med hampefrøolie, hvis du 

ønsker, at den skal absorbere 

hurtigere ind i huden. 

 40ml abrikoskerneolie 

Valgfrit – æteriske olier: 

 3 dråber lavendelolie 

 3 dråber ylang ylang 

 3 dråber tetræolie 

Remedier: 

 100ml amber flaske 

 1 lotion pumpe 

Det er bedst at anvende en mørk 

glasflaske. Dels for at undgå 

forurenede udslip fra selve flasken og 

dels for at beskytte indholdet mod lys. 

En lotion pumpe er langt nemmere at 

anvende i dette tilfælde frem for en 

pipette. Den giver dig også den samme 

mængde ved hvert tryk. 

 

https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier-spf/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/massageolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/abrikoskerneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/lavendelolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/ylang-ylang-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tea-tree-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/100-ml-brun-glasflaske/
https://www.chleopatra.dk/butik/lotion-pumpe/
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Instruktioner: 

 Kombiner de tre vegetabilske 

olier i flasken 

 Tilsæt eventuelt æteriske olier og 

ryst flasken 

 Brug blandingen inden for et år 

Vi anbefaler, at du påfører denne 

kropsolie blanding lige efter du har 

været i bad, så du kan låse fugtigheden 

inde for resten af dagen. 

Den anden hjemmelavet olie til 

kroppen består faktisk af en størknet 

olie og honning. 

Kokosolie er en favorit klassiker for 

mange olie-elskere, når det kommer til 

en olie-lotion til hele kroppen. Og med 

god grund vil jeg skynde mig at sige. 

Min kone og jeg anvender selv 

kokosolie til hele kroppen hver dag. 

Den giver huden en god blød 

fornemmelse og er man til kokos-

aromaen, synes man nok også, at den 

dufter godt. 

Honning er nok for det meste tænkt 

som et sundere sødestof, men du vil 

blive overrasket over at høre, at denne 

ingrediens har tonsvis af gode fordele 

for både huden og håret. Lavet af de 

skønne bier, som indsamler nektar, 

pollen og harpiks fra blomster, kan 

honning hjælpe med at fugte huden, 

bekæmpe ældning, og endda bekæmpe 

bakterier. Som bonus, så er honning 

også fyldt med gode næringsstoffer, 

antioxidanter og helende 

komponenter. Det er et yderst godt 

middel til at forhindre tør hud og 

rynker. 

E-vitamin olie er afgørende vigtig for 

reparation af huden. Det bekæmper de 

frie radikaler, der skader cellerne med 

sin antioxidant egenskaber. 

Opskrift: Lækker naturlig honning 

og kokos kropsolie 

Forberedelse 

5 min 

Total tid 

5 min 

 

Hjemmelavet olie til kroppen 

opskrift: #2 

Lækker økologisk kropsolie 

Størrelse: 250ml 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
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Ingredienser: 

 150ml kokosolie 

 125ml flydende rå honning 

(gerne akaciehonning) 

Valgfrit: 

 1 tsk. Naturlig E-vitamin 

 10 dråber af din favorit æteriske 

olie 

Remedier: 

 250ml glaskrukke 

Instruktioner: 

 Varm kokosolien op (indirekte – 

ved at lægge en lille skål med 

kokosolien i en større skål med 

varmt vand) 

 Tilsæt den flydende honning og 

rør godt rundt 

Brug blandingen inden for et halvt år og 

gerne hurtigere 

 

 

 

 

 

  

https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/aeteriske-olier/
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Hvad er holdbarheden på olier? 
Hvad er holdbarheden? Når du køber en ny olie, hvad end det er i en 

butik eller for eksempel i vores webshop, så er det meget rart at 

vide, hvor lang tid din nye olie holder. 

 

 denne artikel vil vi se på de 

forskellige olie-typer og nogle 

forskellige mærkninger og 

forskellige måder at finde frem til om 

din olie i virkeligheden er blevet for 

gammel. 

Hvilken olie har du? 

Olie er ikke bare olie. Eller sagt mere 

korrekt, forskellige olier har også 

forskellig holdbarhed. Det er derfor 

vigtigt at du ved hvilken type af olie, der 

er tale om. 

Inden for kosmetikolier og aromaterapi 

findes to forskellige typer. Vegetabilske 

olier, som typisk er udvundet fra 

planter nødder, kerner og frø er en af 

typerne. 

En anden type er æteriske olier, som er 

flygtige olier, der er meget koncentreret 

og som typisk er udvundet fra hele 

planten, bladene, blomsterne eller 

andre dele. 

Lidt om bedst egnede vilkår for 

holdbarheden af olier 

Forlæng holdbarheden på dine olier 

Inden vi overhovedet kommer til 

holdbarheden af dine olier, så skal vi 

lige tale lidt om opbevaring først. 

Brug altid mørke flasker 

Når du handler vegetabilske eller 

æteriske olier, bør du altid gå efter en 

mørk indpakning. Lyse flasker beskytter 

overhovedet ikke olien fra sollys og lys 

generelt. Mørke flasker beskytter langt 

bedre mod sollys og vælger du 

glasflasker frem for plastik, så undgår 

I 

https://www.chleopatra.dk/butik/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
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du også, at olien trækker giftige 

partikler fra emballagen over tid. 

Naturlig antioxidant 

Et godt tip er derfor altid at opbevare 

dine olier i mørke glasflasker. Herunder 

grønne, blå og brune flasker. Des 

mørkere flasken er, des bedre beskyttet 

vil olien være. 

For vegetabilske olier har du også 

mulighed for at forlænge levetiden 

yderligere ved at tilføje en lille smule 

naturlig E-vitamin. E-vitamin virker som 

en antioxidant og giver derved 

indholdet en forlænget levetid. Men 

opbevarer du dine olier fornuftigt og 

anvender dem inden for en rimelig tid, 

bør dette ikke være nødvendigt. 

Hold flasken ordentligt tillukket 

Ilt er ganske simpelt en naturlig fjende 

for olier. Des mere ilt dine olier får, des 

større er risikoen for at olien bliver 

harsk. 

Du bør derfor altid sikre dig, at låget er 

skruet ordentligt fast. Du skal 

naturligvis ikke skrue helt overdrevent, 

så du risikerer at knække låget eller 

flasken, men blot sikre dig, at det sidder 

ordentligt tillukket. 

Ud over, at du spærre for iltning af 

indholdet, sørger du også for at 

udefrakommende bakterier og andet 

ikke kommer ind i flasken. 

Hvordan kan det være, at alle mine 

kosmetikprodukter viser, at de kan 

holde i 12 måneder efter åbning. Det 

giver da ikke nogen mening, hvis de 

allerede er 20 år gamle – gør det? 

Ekstra trick: Lad ikke flasken 

stå halv fyldt 

Du kan naturligvis også vende det om 

og sige, at du ikke skal lade flaske være 

halvt tom. Som nævnt så er ilt sammen 

med varme og sol de værste fjender for 

olier. Det gælder også for den ilt, som 

findes inden i flasken. 

Som udgangspunkt, kan du jo ikke 

undgå, at der er ilt i flasken, men du 

kan minimere ilten og dermed også 

iltningen af olien ved eventuelt at 

overføre indholdet fra en flaske til en 

anden flaske, der er mindre, men som 

passer til den mængde, der måtte være 

tilbage. 

Anvender du dine olier inden for en 

relativ kort periode, så er dette 

naturligvis ikke en nødvendighed, men 

det er i hvert fald et tips til, hvordan du 

kan forlænge levetiden for de olier, du 

ønsker skal stå på hylden i noget 

længere tid. 

Hold olien mørkt og væk fra sollys 

Flaskevalget har vi allerede været inde 

over, men især sollys er også skadeligt 

for olier. Gentagen eksponering for 

enhver lyskilde, kan være til skade for 

olier. Opbevar derfor dine flasker i et 

rum, der ikke modtager meget og helst 

slet ingen direkte sollys. Ideelt, kan du 

gemme dine flasker i et skab eller en 

https://www.chleopatra.dk/butik/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/


Magasinet  Side 28 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

kasse for at beskytte dem fra alle 

lyskilder. 

Tørt og køligt – eventuelt 

køleskab 

Det er bedst for alle olier, at blive 

opbevaret et tørt og køligt sted. 

Alle olier kan i princippet godt tåle, at 

stå i køleskab, hvis du har plads til 

dette. Dog skal du være opmærksom 

på, at visse vegetabilske olier kan 

størkne ved kolde temperaturer – det 

gælder eksempelvis kokosolie, 

jojobaolie og tamanu olie m.fl. 

Opbevaring i køleskab kan forlænge 

levetiden, men er ikke nødvendigt. 

Alternativt, kan du eventuelt anvende 

et vin skab eller et kælderrum. En god 

temperatur for olier er omkring 17 

grader – her holdes de tilpas kølige så 

de får en forlænget levetid og de vil 

fortsat være til at arbejde med. 

Er dine olier størknet er det bedst at 

lade dem stå og tø op i stuetemperatur 

før du anvender dem. 

Holdbarheden for vegetabilske 

olier 

Vegetabilske olier bør opbevares køligt, 

mørkt og naturligvis tillukket for at 

holde længst muligt. Visse olier har en 

længere holdbarhed end andre. Som et 

godt udgangspunkt, kan du regne med 

ca. 2 år. 

Olier der næsten holder for evigt 

Der findes særligt to olier, der stort set 

kan holde for evigt. Disse to olier 

er kokosolie og jojobaolie. 

For evigt er måske lidt en overdrivelse, 

men hvor 2 år passer meget godt for de 

fleste olier, så kan disse to oftest 

sagtens holde op til 5 år. 

Udover disse to så er holdbarheden lidt 

forskellig fra olie til olie: 

Vi anbefaler, at du skriver dato for 

modtagelse af olien ned på flasken eller 

på et papir, så du ved hvor længe du 

har haft dine olier. 

Datomærkning for vegetabilske olier er 

som udgang kun et estimat på hvor 

lang tid olien kan holde under de 

bedste vilkår. Der er ingen garanti for at 

olien holder så lang tid – omvendt kan 

olier somme tider også holde meget 

længere, hvis de beskyttes bedst 

muligt. 

Herunder finder du en liste over olier 

og deres “normale” holdbarhed efter 

åbning. 

6 måneder 

 Hjulkroneolie 

 Hybenkerneolie 

 Hørfrøolie 

½ – 1 år 

 Andiroba olie 

 Kæmpenatlysolie 

https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
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 Solbær frø olie 

 Tamanu olie 

1 år 

 Abrikoskerneolier 

 Arnikaolie 

 Avocado olie 

 Blåbær frø olie 

 Broccoli frø olie 

 Granatæbleolie 

 Græskarkerneolie 

 Gulerodsolie 

 Hampefrøolie 

 Havtorn olie, bær 

 Hindbærkerneolie, sort 

 Kirsebærkerneolie 

 Kukui nødde olie 

 Macadamia olie 

 Mandelolie, sød 

 Morgenfrueolie 

 Passionsfrugt olie 

 Sesamolie 

 Sojabønneolie 

 Solsikkeolie 

 Valnøddeolie 

 Vindruekerneolie 

 

1 – 2 år 

 Acai olie 

 Argan olie 

 Kameliaolie 

2 år 

 Ferskenolie 

 Hindbærkerneolie, rød 

 Jordbærkerneolie 

 Olivenolie 

 Sortkommenolie 

 Ricinusolie 

 E-Vitamin, Naturlig (400 IE / g) 

2+ år 

 Baobab olie 

 Hasselnøddeolie 

 Marula olie 

Stabile olier 5 år 

 Jojoba olie 

 Kokosolie 

 Moringa olie 

Mærkning der fortæller dig om 

holdbarheden 

Inden for kosmetik er der nogle 

bestemte regler, der skal overholdes 

hvad angår holdbarheden af produktet. 

Der skal for eksempel være anført på et 

produkt, hvor lang tid det kan holde sig. 
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Nogle producenter vælger kun at 

mærke deres produkter med et 

holdbarhedsmærke, der indikerer, hvor 

mange måneder det kan holde sig efter 

åbning. 

Problemet med dette er dog, at langt 

de fleste rene produkter ikke kan holde 

for evigt. 

Forestil dig at producenten leverer 

produktet til butikken 3 måneder efter 

de har lavet det. Butikken har 

produktet stående bagerst på hylden i 

2 år, hvorefter du så køber det. Nu er 

produktet jo allerede 2 år og 3 måneder 

gammelt. Ifølge anvisningen på 

produktet, som oftest vil være 12 

måneder efter åbning, skal dette 

produkt altså kunne holde 3 år og 3 

måneder. Dette er dog langt fra sikkert 

og dette er blot et eksempel. Du kan 

sikkert selv forestille dig, hvor gammelt 

et produkt reelt set kan nå at blive på 

bekostning af upræcis mærkning. 

En anden og langt bedre mærkning er 

derfor en decideret dato for, hvornår 

produktets indhold bør være opbrugt 

for inden. Begge dele er naturligvis 

også fint. 

For selvom produktet har en dato der 

hedder december måned betyder det 

ikke nødvendigvis, at produktet ikke 

fortsat fungerer. 

Datoen på olier er mere en garanti for, 

hvilket tidsrum den specifikke olie er 

garanteret at virke for inden, uden at 

blive harsk. 

Men igen kan en olie godt blive harsk 

inden udløbsdatoen. Det kan for 

eksempel være, hvis den udsættes for 

varme eller direkte sollys, står åben i 

længere tid, blandes med vand eller får 

for meget ilt. 

Uanset hvilke olier der er tale om, så 

holder de bedst i mørke flasker og hvis 

du sørger for, at de holdes lidt køligt 

samtidigt, så sikre du dig en langt bedre 

holdbarhed. Du skal altid sørge for at 

holde dine olier væk fra sollys, da 

solens uv stråler ødelægger de gode 

ingredienser. 

Brandfarlig 

Husk at visse æteriske olier kan være 

brandfarlige. Du skal derfor altid sikre 

dig, at du befinder dig i sikre omgivelser 

før du begynder at arbejde med 

æteriske olier. 

God udluftning 

Æteriske olier er koncentrerede olier og 

duftene er derfor meget skrappe. Det 

anbefales derfor, at du sikre en god 

udluftning, så du undgår hovedpine og 

utilpashed. 

Forsvarlig opbevaring 

Alle olier bør opbevares forsvarligt og 

dermed utilgængeligt for børn og dyr. 

Hvis muligt, bør du altid sikre dine 

flasker med børnesikret låg og helst i et 

aflåst eller på anden måde sikret skab. 



Magasinet  Side 31 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

Tegn på at din olie er blevet dårlig 

Den væsentligste indikator for om en 

olie er blevet harsk er lugten. 

Inden du tænker, at denne olie lugter 

dog mærkeligt, skal du også vide, at det 

ikke er alle olier, der dufter af 

blomstervand. 

Mange vegetabilske olier har slet ingen 

eller kun en meget mild duft. Andre kan 

derimod have stærke dufte – 

heriblandt: granatæbleolie, havtorn 

olie, tamanu olie. Det er heller ikke alle, 

der almindeligvis bryder sig om de 

naturlige dufte olierne har. 

Tegn på at dine vegetabilske olier er 

blevet harske er, at de lugter grimt – 

lettere mukagtigt eller decideret 

rådden. 

Konsistensen kan også vise tegn på at 

olien er blevet dårlig. Eksempelvis, hvis 

olien virker utrolig fedtet. Alle olier 

fedter som udgangspunkt idet de 

påføres huden, men efter en kort tid 

bør de blive absorberet af huden. Sker 

dette ikke og olien føles usandsynlig 

fedtet, kan det meget vel være et tegn 

på, at olien er blevet dårlig. 

Igen findes der også olier, som af natur 

er meget fedtet. Eksempelvis 

ricinusolie. 

Et sidste tegn kan også være 

grumsethed. Hvis olien virker meget 

grumset samtidig med, at den fedter 

meget, så er den måske ikke så god 

længere. Du finder dog også olier, som 

naturligt kan virke lidt grumset – 

heriblandt: tamanu olie. 

Æteriske olier har meget kraftige dufte 

og tåler mindre ilt end vegetabilske 

olier. De har ofte også en 

kortere holdbarhed end vegetabilske 

olier. Hvis olien lugter fælt er det en 

god indikator. 

Bundfald i olier kan også være et tegn, 

men det er ikke nogen skudsikker 

metode, da mange olier helt naturligt 

skaber bundfald. Så de mest sikre 

metoder er konsistens og lugt. 

Nu handler det her jo primært 

om kosmetikolier, men tjekker du op på 

holdbarheden af spiseolier, er en god 

indikator for at olien er blevet harsk 

også smagen af olien. Smager den 

dårligt, så smid den ud. Ganske simpelt.

 

 

 

 

 

  

https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
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Er min olie blevet harsk? 
Hjælp, min olie lugter fælt 

Hvis min olie lugter eller virker grynet – er den så blevet dårlig? Tjek 

her om din olie er blevet harsk. 

Rene vegetabilske olier eller for så vidt æteriske olier, har alle hver 

især vidt forskellig levetid. Forskellen på olierne og deres tilbleven, 

varierer fra olie til olie. 

 

å spørgsmålet er om der er grund 

til at gå i panik, når du kan lugte 

din olie eller hvis du synes den 

virker noget grynet i konsistensen? 

I denne artikel går vi i dybden med 

holdbarhed, opbevaring og risikoen for 

at din olie er gået harsk. 

Sådan kontrollere du din olie for 

harskning 

 Tjek for lugt 

 Tjek konsistensen 

 Tjek for farveændringer 

Din olie er ikke partu blevet dårlig 

bare fordi den lugter eller virker 

grynet 

Alle olier har deres helt egen konsistens 

og tilbleven for den sags skyld. 

Nogle forhandlere sælger olier, der er 

blevet raffineret og derved blevet 

frataget nogle af oliens naturlige 

egenskaber. En populær 

raffineringsproces er netop i 

forbindelse med at fjerne oliens 

naturlige aroma og udglatte oliens 

ujævnheder. 

S 
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Dette anvendes oftere end du tror 

inden for kosmetik. Grunden hertil er, 

at olien oftere bliver lidt mere flydende 

og ikke indeholder urenheder på 

samme måde, som en ikke-behandlet 

olie. Olier, der ikke bliver behandlet kan 

være lettere klumpet, grynet eller for 

den sags skyld lugte. Det er deres 

naturlige konsistens. 

De fleste olier har en mild duft af deres 

naturlige aroma. Visse olier – blandt 

andet den meget populære argan olie 

har en lidt særpræget lugt. Nogle 

mener den lugter lidt ”geddet”. 

Er din olie raffineret, vil den typisk ikke 

lugte af noget som helst, men er den 

ikke blevet behandlet, vil den typisk 

lugte i mere eller mindre grad af denne 

lettere geddet lugt. 

Argan olie er et godt eksempel, da dens 

naturlige aroma absolut ikke er en, der 

falder i alles smag. 

Det beviser at selvom din olie lugter, så 

er det ikke ens betydende med, at din 

olie er blevet harsk eller på anden 

måde dårlig. 

Faktisk har de fleste olier en naturlig 

duft. De fleste er milde. Olier der kan 

have kraftige dufte er blandt andet 

granatæbleolie, hybenkerneolie, 

havtorn olie, kokosolie og tamanu olie. 

Netop sidstnævnte tamanu olie vil 

typisk også virke noget grynet i 

konsistensen. Des koldere olien er, des 

mere vil den størkne og virke grumset 

og grynet. Det er sådan denne olie er 

og det fejler den intet af. Når den først 

kommer i håndfladen og blive masseret 

på huden, vil den ikke længere føles 

grumset. 

Min olier lugter – er den blevet 

harsk? 

Hvis du havde en hunds næse og 

følsomme lugtesans, kan vi garantere, 

at alle uraffineret olier bestemt vil have 

en naturlig aromatisk duft. Det er dog 

langt fra alle olier, hvor du lægger 

mærke til det – som menneske. 

Mange olier – 

heriblandt; abrikoskerneolie, avocado 

olie, mandelolie, jojobaolie, passionsfru

gt olie og kæmpenatlysolie – har en 

meget mild duft, hvorimod andre olier 

som; granatæbleolie, figenkaktusolie, ta

manu 

olie, havtorn, hybenkerneolie og hampe

frøolie m.fl. ofte kan have en noget 

kraftigere duft. 

At olien dufter eller har en lugt er i sig 

selv ikke et tegn på, at din olie er blevet 

harsk. 

Når du dufter din olie, skal du være 

opmærksom på, om olien decideret 

lugter fælt eller har en rådden 

aroma. I sådanne tilfælde, kan der 

være god grund til at mistænke 

olien. Mistanke om en 

harskningsproces i forbindelse med 

lugt, bør skærpes, hvis olien lugter 

metallisk, bitter eller sæbeagtig. 

https://www.chleopatra.dk/butik/abrikoskerneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/passionsfrugt-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/passionsfrugt-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kaempenatlysolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/granataebleolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/figenkaktus-froe-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/havtorn-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hybenolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hampeolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hampeolie/
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Min olie virker grynet – er den 

blevet for gammel? 

Et andet tegn på, at din olie kan være 

blevet for gammel er hvis den begynder 

at blive grynet, grumset og fyldt med 

små urenheder. 

Men igen, er dette ikke nødvendigvis en 

garanti for at olien er blevet dårlig. 

Visse olier har nemlig denne konsistens 

fra naturens side af. 

For det første kan mange olie have det 

man kalder bundfald, hvilket typisk vil 

ses som lidt urenheder og virke 

grumset i bunden af flasken. Har din 

olie dette skal du blot være glad, for det 

viser, at olien er helt naturlig og fyldt 

med mange af dens gode egenskaber. 

For det andet findes der olier, hvis 

naturlige konsistens virker lidt grumset. 

Blandt andet tamanu olien vil oftest 

virke noget grumset i konsistensen. 

Også olier som 

ricinusolie, granatæbleolie og til 

dels hampefrøolie, kan have en lettere 

grynet struktur. 

At din olie virker grumset, er altså 

ikke ens betydende med at den er 

blevet dårlig. Hvis olien i samspil 

med at virke grynet også lugter fælt, 

kan det være et tegn på at olien er 

blevet for gammel. 

Min olie virker utrolig fedtet – er 

det et tegn på at olien er blevet 

dårlig? 

Selvom nogle olier både kan have en 

grynet konsistens og lugte en smule 

uden, at de nødvendigvis er blevet 

dårlige, så har de et tilfælles. Det er at 

de sjældent fedter. 

Det lyder måske lidt selvmodsigende, at 

en olie ikke virker fedtet. Faktum er 

dog, at langt de fleste olier ikke må 

virke fedtet, når de først bliver påført 

huden. 

Enkelte olier fedter naturligvis lidt mere 

end andre, men som udgangspunkt er 

det kun ricinusolie, der virker meget 

fedtet. 

Hvis andre en denne olie, virker 

meget fedtet i konsistensen, kan det 

være en god indikator for at olien er 

blevet harsk – særligt, hvis den 

samtidig lugter og virker lidt grynet i 

det. En klistret kant på flasken er et 

godt tegn på at harskning af olien er 

begyndt og kunne angive, at 

indholdet er begyndt at blive dårligt. 

Du kan også hælde lidt olie mellem 

fingrene og tjekke for klæbrighed, 

hvis det føles klæbrig bør du smide 

det ud (på nær ricinusolie, som 

almindeligvis virker klæbrig). 

Tjek holdbarheden på din olie 

Når du køber olie, skal du være 

opmærksom på holdbarheden af 

denne. De fleste vegetabilske olier har 

en forventet levetid på ca. to år. Nogle 

https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/granataebleolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hampeolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/ricinusolie/
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enkelte olier holder i kortere tid, men 

andre kan holde væsentligt længere. 

Eksempel på olie, der typisk kun holder 

et års tid er hjulkroneolie. 

Olier der har en utrolig lang levetid og 

nærmest aldrig bliver harsk 

er jojobaolie og kokosolie. 

Du har mulighed for at forlænge oliers 

levetid ved at tilføje naturligt E-vitamin. 

Her hælder du blot hvad der svarer til 

1% E-vitamin i olien, hvilket vil give olien 

en naturlig antioxidant egenskab. 

Vær særlig opmærksom på 

datomærkning eller 

holdbarhedsmærkning 

De fleste kommercielle produkter 

kommer med an 

holdbarhedsmærkning på etiketten, der 

viser et timeglas og et antal måneder. 

Det betyder, at olien eller indholdet kan 

holde sig i x-antal måneder fra åbning 

af produktet. 

Oftest betyder dette også, at indholdet 

er tilsat konserveringsmidler for at 

forlænge holdbarheden. Læs derfor 

ingredienslisten. Taler vi om en ren olie, 

skal denne kun indeholde en 

ingrediens, hvilket vil være det 

botaniske navn for den enkelte olie. 

Andre – inklusive CHLEOPATRA har 

datomærkning, der indikerer en 

forventet minimums levetid for 

produktet. Her får du en specifik 

måned og et årstal. Datomærkningen 

betyder ikke, at din olie vil blive harsk 

efter denne dato, men indikerer blot 

forventet mindste holdbarhed. 

Disse olier har lang holdbarhed og 

går nærmest aldrig harsk 

Generelt holder olier, der er faste i 

stuetemperatur længere end 

almindeligt flydende olier. 

Der findes to særlige olier, som har en 

super lang levetid. Langt de fleste olier 

holder i omkring to år, men disse to 

holder typisk i mere end fem år: 

 Kokosolie 

 Jojobaolie 

Sådan tjekker du om din olie er 

blevet harsk eller for gammel 

Vi har allerede gået igennem de 

forskellige symptomer, der kan 

indikere, at din olie er ved at gennemgå 

en avanceret harskning. For god ordens 

skyld lister vi dem her igen: 

Oliers værste fjender: 

Ilt, lys og varme 

Sørg for at holde dine olier helt 

tillukket, væk fra lys og varme. På den 

måde sikre du dig de bedste 

omstændigheder for dine olier. 

Tjek for harskning 

Lugt 

Snif til dine olier i ny og næ. Faste olier 

som kokosolie og jojobaolie (som i 

virkeligheden er en voks) holder typisk 

længere end almindeligt flydende olier. 

Tjek om olien lugter fælt, grimt eller 

https://www.chleopatra.dk/butik/hjulkroneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojoba-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
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decideret rådden. En metallisk, bitter 

eller sæbeagtig lugt, kan også være 

tegn på at en harskning af olien er 

begyndt. 

Konsistens 

En tyk olie og en klæbrig kant på 

flasken der størkner, kan være en god 

indikator for at olien er blevet harsk. 

Farve 

Skifter olien til en mørkere farve, kan 

dette også være et tegn. I så tilfælde 

bør du være ekstra opmærksom på 

lugten af olien. 

Tjek æteriske olier for harskning 

For æteriske olier gælder næsten de 

samme knep som for vegetabilske 

olier. Holdbarheden af en naturlig olie 

styres nemlig af dets kemiske stabilitet, 

og noget, der forstyrrer denne stabilitet 

vil få olien til at starte en langsom, men 

uundgåelig proces med nedbrydning af 

oliens konsistens og egenskaber. 

Typiske tegn på at æteriske olier er 

blevet harske og dermed dårlige er: 

 Grim lugt 

 Lysere og tyndere konsistens 

 Klæbrigt og somme tider 

størknet væske på flaske-kanten 

Varme, sollys og luft kan alle have en 

skadelig virkning på kemien af æteriske 

olier, vegetabilske olier, og blandinger 

af begge såsom massageolie-

blandinger. Desuden betyder den 

komplekse og varierende kemi af 

naturlige æteriske olier, at hastigheden 

for nedbrydning vil være forskellig for 

hver enkelt olie alt efter den botaniske 

art, selv når den holdes under ideelle 

betingelser. Det betyder, at nogle olier 

vil være holdbare langt ud over, hvad 

mange hævder, mens andre kan 

forringes tidligere end angivet. 

Det vigtigste våben i kampen mod en 

dårlige olier, der bliver harske er 

opbevaringen af dem. Det er derfor 

ultra-super vigtigt, at du opbevarer 

olierne bedst muligt. 

Tips til at få dine olier til at holde 

længst muligt 

Olier bliver harske, når de oxiderer, 

hvilket vil sige, når de ilter. Du skal 

derfor sørge for at holde olierne fra 

dets værste fjender; ilt og lys. 

1. Sørg altid for at holde dine olier 

helt tillukket og helst et mørkt 

sted, der ikke er for varmt. En 

kølig opbevaring, kan forlænge 

din olies levetid. Har du et vin 

skab, et kælderrum eller et andet 

koldt rum, kan du med fordel 

anvende dette til at opbevare 

dine olier i. 

FAKTA: CHLEOPATRA’s 

olier opbevares i et rum, der altid 

ligger imellem 12-17 grader, 

hvilket er en rigtig god 

temperatur for olier. 

2. Har du en flaske med olie, der er 

halv brugt og som du ikke skal 

https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/help/hvad-er-holbarheden-paa-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
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bruge foreløbigt, kan du med 

fordel overføre indholdet til en 

mindre flaske, for at mindske 

iltningen af olien. Det vil 

forlænge oliens levetid og 

mindske risikoen for at olien 

bliver harsk. 

Hver gang olien bliver udsat for 

luft og/eller lys, undergår den 

oxidation og vil blive harsk 

hurtigere. Det gælder især rene, 

naturlige olier, der er 

ubehandlet. Semi-raffineret eller 

fuldt raffineret olier holder som 

regel længere, men vil også være 

fattigere på mange af oliens gode 

naturlige egenskaber. 

3. De fleste olier tåler at stå i 

køleskab, men du skal dog være 

opmærksom på, at de kan 

størkne eller blive mindre 

flydende i konsistensen. For at tø 

olien op og gøre den klar til brug, 

kan du lade olien stå i 

stuetemperatur før du skal bruge 

den. 

4. Et sidste tegn på, at din olie kan 

være blevet dårlig er, hvis farven 

pludselig er blevet mørkere. 
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Kan man blande olier? 
Når du gennemgår de mange lækre olier. Så dukker der mange 

spændende muligheder frem. Her er der et særligt spørgsmål, der 

også dukker frem igen og igen. Og det et uanset om der er tale om 

vegetabilske eller æteriske olier. De fleste kan ikke lade være med 

at tænke… Kan jeg blande olier? 

 

e mange olier besidder 

unægtelig mange forskellige og 

super gode egenskaber, så 

spørgsmål er om det er muligt at 

blande dem for netop at drage fordel af 

disse mange gode egenskaber. 

For at give dig det simple svar med det 

samme. 

Ja, det kan man i hvert fald. 

Næste udfordring bliver så, hvordan og 

med hvad, kan man blande olier? 

Det får du alt sammen svar på her i 

denne artikel om at blande olier. 

At blande olier i en nøddeskal 

Vegetabilske olier kan blandes med: 

 Andre vegetabilske olier 

 Æteriske olier 

 Ler 

NB: Vær opmærksom på, at denne 

artikel udelukkende tager 

udgangspunkt i kosmetik bladninger. 

Det vil altså sige, at alle blandinger, der 

kommer på tale her er i forbindelse 

med at lave hjemmelavet kosmetiske 

produkter, som hudpleje, hårpleje, 

ansigtspleje m.m. 

D 
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OBS: Sørg altid for at foretage en 

allergi-test af olier, før du anvender 

dem rene på kroppen. 

At blande olier #1 

Kan jeg blande forskellige 

vegetabilske olier med hinanden? 

Vi oplever ofte, at vores kunder spørger 

os om de gode vegetabilske olier kan 

blandes med andre vegetabilske olier. 

Det er slet ikke så tosset et spørgsmål, 

men svaret er heldigvis ganske simpelt. 

Vegetabilske olier kan som 

udgangspunkt anvendes direkte på 

huden og i håret uden at blive 

fortyndet. 

Du kan derfor sagtens blande 

forskellige vegetabilske olier, hvis du 

eksempelvis ønsker at drage fordel af 

indholdet fra forskellige olier. Vi 

opfordrer dig dog til udelukkende at 

anvende olier, der specifikt er til 

kosmetisk anvendelse. Så selvom du 

godt kan blande en god kosmetisk 

mandelolie med en madlavnings- 

olivenolie, så fraråder vi dig at gøre 

dette. 

Årsagen hertil er, at disse olier ikke 

nødvendigvis er produceret på lige 

vilkår. Ved at anvende rene olier, der er 

beregnet til udvortes brug, sikre du dig 

de bedste resultater. 

Jojobaolie er ikke en olie, men har 

konsistensen som en olie. Jojobaolie er 

faktisk en voks, der er destilleret fra en 

bønne. Det ligner i 

molekylstruktur sebum, som 

produceres af huden og renser 

tilstoppede porer. Den kan også 

fungere som et naturligt 

konserveringsmiddel, fordi den basalt 

set ikke bliver harsk. 

Flydende eller størknet olie 

Vær opmærksom på, at det ikke er alle 

vegetabilske olier, der er lige gode at 

blande. Eksempelvis er kokosolie fast i 

strukturen under 24 grader celsius. Så 

skulle det være en varm dag og din 

kokosolie er helt flydende, så tænk lige 

en ekstra gang inden du går i gang med 

dine egne hjemme-blandinger. 

Når først temperaturen falder igen, vil 

din blanding med kokosolie nemlig 

forvandles til en fast form igen. Det 

ødelægger ikke olierne på nogen måde, 

men det var måske ikke lige det du 

havde forestillet dig. 

Jojobaolie er en rigtig god olie at blande 

med, hvilket den kommercielle 

kosmetik industri gør brug af i stor stil. 

Så selvom jojobaolie i virkeligheden – 

rent botanisk – er en voks og ikke en 

olie, så er den lige så flydende (en 

flydende voks) som andre flydende 

olier og kan derfor nemt blandes med 

andre olier. 

Tyktflydende olie 

En olie de fleste faktisk vælger, at 

blande op med andre olier, er 

ricinusolie. Ricinusolien er nemlig 

meget tyk i konsistensen, som gør, at 

https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/ricinusolie/
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den kan være lidt besværlig at påføre 

på huden eller i håret. 

Når du blander den med en anden olie, 

bliver den langt mere medgørlig og du 

går ikke glip af dens gode egenskaber, 

men tilføjer blot nogle andre gode 

egenskaber fra en anden olie. Det er 

win-win. 

Lav din helt egen olie-blanding 

Når du skal blande din egen olie, så 

foreslår vi dig, at du tager 

udgangspunkt i de egenskaber, som du 

er mest interesseret i. Vælg derfor de 

olier du finder mest velegnet til dit 

formål. 

Du kan derved lave din egen ansigts-

serum-olie, kropsolie, massageolie eller 

blot måske en god hårolie. 

Som udgangspunkt bør du vælge olier 

ud fra følgende: 

 Dine favorit olier – eller de olier 

din hud og hår synes bedst om 

 Ønskede egenskaber – 

eksempelvis langsom 

absorbering til massageolie 

 Olier, der kan pleje bestemte 

hudproblemer 

At blande olier #2 

Kan jeg blande forskellige 

æteriske olier med hinanden? 

Et andet naturlig spørgsmål er om du 

kan blande de utroligt mange 

forskellige æteriske olier med 

hinanden. 

Her er svaret både ja og nej – eller 

rettere, så skulle vi måske ændre 

spørgsmålet lidt. Og her er hvorfor. 

Forskellige æteriske olier til 

forskellige formål 

Alle æteriske olier er meget forskellige. 

Både i deres naturlige aroma og deres 

naturlige egenskaber. Dette er netop de 

to vigtigste årsager til at du vil anvende 

æteriske olier i første omgang: 

 Deres unikke egenskaber 

 Deres unikke og kraftige dufte 

Fælles for stort set alle æteriske olier er, 

at de er yders koncentrerede, hvilket 

betyder, at du ikke må bruge dem 

ufortyndet på huden. Det er derfor 

almindeligt, at man blander æteriske 

olier i vegetabilske olier for derved at 

opnå effekten af den æteriske olie. 

Skal du bruge de æteriske olier til 

huden, som en del af hudpleje, skal du 

derfor blande dem op i vegetabilske 

olier. Gør du ikke dette, er risikoen for 

at få udslet og udvikle allergi og det der 

er værre alt for stor. 

NB: Fortynd ALTID dine æteriske olier 

før brug. Det er yderst vigtigt, at du 

husker, at æteriske olier altid skal 

fortyndes med vegetabilske olier. Det er 

første regel i håndbogen om at blande 

olier, når det gælder æteriske olier. 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/serum/
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Æteriske olier som duft 

Det er langt fra alle, der går i dybden 

med hvilken æterisk olie, der matcher 

din specifikke situation. Mange 

æteriske olier har nemlig egenskaber, 

som at virke mod forkølelser eller 

opkvikkende for sindet. 

De fleste vælger deres æteriske olier ud 

fra duften. Rigtig mange er bare glad 

for lavendel-aromaen og ønsker derfor, 

at deres hudpleje eller kropsolie derfor 

også dufter af lavendel. Det kan 

naturligvis også være, at du er mere til 

duften af lemon eller citron. Faktum er, 

at du nemt kan give dine 

hjemmelavede blandings-olier præcis 

den duft du synes bedst om. 

Du skal dog være opmærksom på, at 

disse olier som nævnt er utrolig 

koncentreret, hvorfor det typisk kun 

kræver en dråbe eller to, at opnå den 

ønskede duft. 

Æteriske olier som ekstra 

egenskaber 

Andre vælger æteriske olier ud fra 

deres utrolig mange gode egenskaber. 

Ved at blande forskellige, men 

specifikke æteriske olier, kan du nemlig 

give din blanding den helt rigtige effekt. 

Egenskaber kan være at løsne op, 

smertestillende eller som at virke: 

 Afstressende 

 Antidepressiv 

 Fremmende for hukommelsen 

 Energifornyende 

 Helende 

 Helbredende 

 Forbedrende for fordøjelsen 

 m.m. 

Det rigtige spørgsmål er derfor måske 

ikke så meget, om du kan blande 

æteriske olier med hinanden. Det kan 

du godt, hvis du ønsker dig gode 

egenskaber fra forskellige æteriske 

olier, men de må stadig ikke bruges 

ufortyndet, hvorfor almindelige 

vegetabilske olier kommer til sin ret. 

NB: Når du blander æteriske olier, skal 

du også sikre dig, at du anvender de 

rigtige forhold 

– i henhold til dosering. 

Derfor er det måske mere på sin ret, at 

vende spørgsmålet til: Kan jeg bruge 

forskellige æteriske olier til min 

hudpleje? 

Og til dette er svaret ja, men kun hvis 

du blander dem med en langt 

mildere vegetabilsk olie. 

At blande olier #3 

Kan jeg blande vegetabilske olier 

med æteriske olier og vice versa? 

Ja, det kan du i hvert fald. Dog vil det 

altid være omvendt og dermed 

æteriske olier du blander i vegetabilske 

olier. 

En bærende olie (også kaldet basisolie 

eller vegetabilsk olie) anvendes til at 

https://www.chleopatra.dk/dosering-af-aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
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fortynde den æteriske olie, hvilket gør 

det mindre ætsende for huden. Den 

hjælper med at absorbere olierne ind i 

huden og i at bistå med en jævn 

fordeling af den æteriske olie over 

området du påfører den på. Basisolier 

kan eksempelvis være sød 

mandelolie, jojobaolie, avocado 

olie eller abrikoskerneolie. Disse olier 

egner sig godt af to grunde. De er ikke 

tunge eller tykke i konsistensen og de 

bærer ikke meget af deres egen duft. 

Derfor afbryder de ikke duften fra den 

æteriske olie. 

Som nævnt ovenfor i forrige spørgsmål, 

så handler det typisk om enten den 

specifikke æteriske olies aroma eller 

egenskaber, som ønskes i blandingen. 

Den vegetabilske olie eller basisolien, 

som den også kaldes, anvendes til at 

blande de koncentrerede æteriske olier 

i. 

Når du blander æteriske olier i 

vegetabilske olier, skal du altid sørge 

for: 

 At foretage dig en allergi-test før 

du anvender olien. 

 At vælge en æterisk olie, der har 

en aroma du synes godt om 

 At vælge æteriske olier med de 

egenskaber du ønsker 

 At blande olier i den 

rette dossering 

Vi kunne også vælge at sige, at du ikke 

bare kan, men skal blande æteriske 

olier med vegetabilske olier. I hvert fald, 

hvis formålet med olierne er til huden i 

form af hudpleje. 

At blande olier #4 

Kan jeg blande vegetabilske olier 

med ler? 

Igen er svaret ja. 

Vegetabilske olier kan sagtens blandes i 

ler for at lave en god ansigtsmaske. 

Ler er stimulerende og trækker 

urenheder og overskydende olier væk 

fra huden. Derfor skal det være 

afbalanceret med ting, der er 

fugtgivende og nærende. Især franske 

ler bliver værdsat til 

ansigtsbehandlinger. Hvid, gul og pink e

r meget milde. De er fantastisk til alle 

hudtyper. Grøn er stærk og bedst 

forbeholdt fedtet hud. Men det 

anbefales i mange tilfælde, at blande de 

forskellige ler-typer. 

Herunder finder du en god oversigt af 

hvordan du kan mikse dine egne 

hjemmelavet ansigtsmasker. 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/abrikoskerneolie/
https://www.chleopatra.dk/dossering-af-aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/butik/hvidt-kaolin-ler/
https://www.chleopatra.dk/butik/fransk-gult-ler/
https://www.chleopatra.dk/butik/fransk-pink-ler/
https://www.chleopatra.dk/butik/fransk-groent-ler/
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Hudtype Ler Basisolier Æteriske olier 

Normal 

1 spiseske. 

pink og 1 

spiseske. Hvidt 

ler 

1 tsp. jojoba or sød 

mandelolie 

Cedertræ, geranium, jasmin, 

lavendel, neroli, rosentræ, vetiver, 

bergamot, citron 

Fedtet 

1 spiseske 

grønt le rog 1 

spiseske hvidt 

eller pink ler 

1 teske jojoba olie 
Juniper, cypres, grapefrugt, citron, 

rosmarin, lavendel 

Tør 

2 spiseskeer 

pink eller hvidt 

ler 

1 teske avocado olie 
Salvie, lavendel, geranium, 

jasmin, rosentræ, rose, sandeltræ 

Moden 

2 spiseskeer af 

pink eller hvidt 

ler 

1 teske avocado olie 

Frankincense, myrra, vetiver, 

lavendel, neroli, patchouli, rose, 

sandeltræ 

Sensitiv 

2 spiseskeer 

pink eller hvidt 

ler 

1 teske avocado olie 

Lavender, rose, roman or german 

chamomile, spikenard, neroli, 

frankincense, sandalwood, carrot, 

yarrow 
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1. Læg leret i en skål. Anvend enten 

en træskål eller en plastikskål. 

Brug ikke metal, da det fratager 

leret dets gode egenskaber. Af 

samme årsag bør dine skeer 

også være af enten træ eller 

plastik. 

2. Tilsæt 1 teske olie og eventuelt 

en teske almindelig sødmælk, 

yoghurt eller veganer mayo. 

3. Tilføj kun lige nok vand til at gøre 

maske glat og med en cremet 

konsistens. Mængden her kan 

sjovt nok være forskellig hver 

gang. Vi anbefaler at du tilføjer 

små mængder vand, indtil den 

korrekte konsistens er opnået. 

4. Tilføj 2-4 dråber æterisk olie efter 

eget valg. 

5. Bland det hele sammen, så det 

bliver cremet. 

6. Anvend masken på ansigt og hals 

samt skuldre og nakke, hvis det 

ønskes. Du kan bruge en finger 

til at påføre masken, men det 

anbefales, at du anvender en 

makeup-pensel, så du bedre kan 

fordele masken. 

7. Lad masken sidde i ca. 7 

minutter. 

8. Vask herefter af med varmt vand 

for at fjerne masken og skyl efter 

med koldt vand for at lukke 

porerne igen. 

9. Afslut eventuelt med en valgfri 

vegetabilsk olie for at balancere 

huden og tilføre den fugtighed. 

Du kan også eksperimentere med rasul 

ler, som er en fantastisk all-rounder ler, 

der kan bruges af alle. 

At blande olier #5 

Kan jeg blande æteriske olier med 

ler? 

Som du kan se i ovenstående kapitel 

om, at blande vegetabilske olier med 

ler, kan du sagtens blande æteriske 

olier i leret. 

Selvom det altid er en lille mængde af 

æterisk olie, der anvendes i dine 

formler, så er æteriske olier en vigtig 

ingrediens. Folk er ikke altid klar over, 

at én enkel dråbe æterisk olie, kan 

repræsentere en til mange gram af 

plantemateriale. Derfor er det vigtigt at 

følge reglerne for brugen af æteriske 

olier – særligt, når det anvendes i 

forbindelse med opskrifter, der er ment 

til brug i ansigtet og andre sarte steder 

på huden. 

1. Sørg altid for at teste et nyt 

produkt på en lille del af ansigtet 

eller et andet følsomt sted på 

kroppen. 

2. Du skal aldrig bruge mere end 

maksimalt 2-4 dråber per 

opskrift. Det er vigtigt at holde 

sig til denne fortynding. På den 

måde mindsker du risikoen for at 

irritere huden og forårsage en 

https://www.chleopatra.dk/butik/marokkansk-rasul-ler/
https://www.chleopatra.dk/butik/marokkansk-rasul-ler/
https://www.chleopatra.dk/allergitest/
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reaktion. En kløende eller 

brændende fornemmelse er ikke, 

hvordan ansigtet skal føles. Hvis 

dette sker, påfør straks ren 

mandelolie til området. Det 

burde berolige tingene lidt ned. 

3. Visse olier anvendes aldrig til 

ansigtsbehandling. Det er f.eks. 

oregano, sar, kanel, pebermynte, 

grøn mynte, vintergrøn, 

basilikum og rød timian. 

4. Sørg for ikke at komme for tæt 

på øjnene, da olierne kan svie og 

i værste tilfælde skade øjnene. 

Hvis uheldet er ude, så sørg for 

at følge de råd, der bør være 

anført på den flaske du 

anvender. 

5. Prøv så hvidt muligt at holde dig 

til olier, der anbefales til netop 

din hudtype. Hvis du anvender 

en olie, der er til tør hud på tør 

hud, kan du opleve, at din hud vil 

blive yderligere irriteret. 

6. Undgå olier, hvis indhold du har 

allergi over for. Er du f.eks. 

allergisk over for citron, skal du 

holde dig væk fra alle citrus olier; 

bergamot, grapefrugt og citron. 

Vær også opmærksom på om 

olierne. Vær altid forsigtig, når du 

arbejde med æteriske olier. 

 

 

At blande ler#1 

Kan jeg blande ler med andre ler? 

Absolut – Du kan endda med fordel 

blande forskellige ler-typer for enten at 

mildne styrken, mindske farven eller 

blot skabe din helt egen version. 

Læs gerne afsnittet om at blande 

vegetabilske olier med ler for yderligere 

information. 

At blande olier #6 

Kan jeg blande vegetabilske olier 

sammen med både æteriske olier 

og ler? 

Igen er svaret ja. Du kan godt blande 

olier – altså vegetabilske olier med 

æteriske olier. Du finder langt mere 

information om dette ved, at rulle lidt 

op og læse om de enkelte blandinger, 

hver især. 

 

 

Konklusion 

Efter denne lange blandings-omtale om 

vegetabilske olier, æteriske olier, ler og 

vice versa, så kan du nok se, at 

mulighederne er mange. Du kan nu 

blande olier som en dronning. 

Vi har endnu ikke opskrifter på det hele, 

men vi foreslår dig, at søge på nettet 

efter gode opskrifter på de formularer 

du ønsker at blande sammen. På den 

måde sørger du for, at du dels får en 

god blanding og dels undgår at bruge 
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uheldige blandinger i forhold til din 

hudtype og eller eksisterende 

hudirritationer. 

Synes du vi mangler at vende nogle 

bestemte punkter i denne 

sammenhæng, så tag endelig fat i os. 

Hvis vi er enige med dig, så sørger vi for 

at udvide denne artikel, så du kan få 

endnu mere herligt læsestof. 

Held og lykke med at blande olier.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/kontakt/

