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Forord – Olier til håret, hårolier og hårkur  

 
vornår tog du sidst dig selv i, at nyde dit hår foran spejlet. Jeg mener virkelig nyde 

hvert enkelt strå på hovedbunden? 

 

Ikke noget med at selv-kritisere for et tyndt hår, et fedtet hår, et kruset hår eller et trist hår. 

Ikke noget med at fokusere på de hårstrå, der er blevet hvide over tid eller misfarvet. Ikke 

noget med at se på høje tændinger eller skæl i hovedbunden. 

Nyd dit hår - præcis som det er! 

Giv dig tid til at lære dit hår at kende på ny. For nu skal du til at forkæle det. I den næste 

måned (til at begynde med) skal du og dit hår nemlig ud på et helt nyt eventyr. 

Fra nu af er der ikke længere noget kedeligt ved dit hår. Du skal elske hvert enkelt hårstrå. Og 

med de artikler du finder i dette nummer af CHLEOPATRA MAGASINET, skal du sætte dig for, 

som minimum, at prøve tre tips til et sundere, fyldigere og mere livligt hår. 

Vi lover dig, at du ud af disse tre, helt sikkert vil finde mindst én af disse løsninger vil være et 

vidundermiddel for dit hår. Faktisk vil flere af de tips og tricks du får i dette nummer 

garanteret få dig til at fortsætte fremover og langt ud i fremtiden. 

Dit hår vil i den næste måned elske den frihed du giver det. Slip af med alle de kedelige 

hårprodukter, der blot fylder kroppen med uønsket problemkemi og lad de naturlige råvarer 

sejre. 

Morten fra CHLEOPATRA har stort set ikke et strå på hovedet, men de få han har får altid en 

mild behandling. Somme tider er det en vask i ren rasul ler, andre gange er det en mild 

shampoo og nogle dage, får de resterende hår på hovedet en pause, helt uden vask. Særligt 

olier i håret (også skægget) har sat ekstra meget gang i hårvæksten. Ikke nødvendigvis flere 

hår, men de håret gror helt sikkert hurtigere end tidligere. 

For Liezel, der har et langt flot hår, har olierne spillet en stor rolle i, at komme sig fra et 

kemikalietræt hår til et lækkert og fyldigt, langt mere levende hår. Her bliver der også prøvet 

nye opskrifter og hun er ikke bange for at eksperimentere med lækre naturlige råvarer. 

Med det synes vi blot, at du skal gå med et stort smil videre og læse de mange gode artikler 

om hårpleje med naturlige midler. 

Med venlig hilsen, 

Liezel & Morten 

 

H 
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Hot oil behandling til håret 
Hvorfor du ikke bør vaske håret hver dag 

Det kan være særlig svært på de varme sommerdage, at undgå og 

vaske håret. Men der er faktisk flere gode årsager til, at du ikke skal 

vaske dit hår hver dag. I stedet kan du foretage en hot oil 

behandling til håret. 

 

it hår er unikt for dig. Med det 

mener jeg naturligvis, at vi alle 

har forskelligt hår. Du, jeg og 

alle andre. Det betyder også, at det der 

virker for mig, ikke nødvendigvis virker 

for dig. 

Jeg har altid selv været glad for at vaske 

manken og holde håret rent. Men da 

jeg lod håret få en lille slapper fra 

shampooen i ny og næ blev mit hår 

langt mere skinnende, min hovedbund 

mindre tør og mine spaltede spidser 

var næsten ikkeeksisterende. 

Her har du nogle af fordelene ved ikke 

at vaske håret hver dag: 

 Det udtørrer din hovedbund 

 Det forårsager flere spaltede 

spidser 

 Det fratager dig din naturlige olie 

i håret 

 Det gør håret mere trist 

 Det er dyrere 

 

D 
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Hvad er en hot oil behandling til 

håret? 

Helt basalt, er en hot oil behandling 

opvarmet olie, du lægger i håret. 

Varmen fra olien åbner hårstrået i håret 

og lader fugten trænge ind i hårstrået. 

På den måde tilføres håret og 

hovedbunden med både vitaminer, 

mineraler og essentielle fedtsyrer, som 

trænger ind og plejer. 

Det fantastiske ved en hot oil 

behandling er, at du selv bestemmer 

hvilke olier du ønsker at anvende. Du 

kan bruge præcis de olier du synes 

bedst om. 

Jeg kan lide at lave min egen hot oil 

behandling til håret med følgende olier: 

 Ricinusolie 

– styrker håret 

 Kokosolie 

– blødgør håret 

 Baobab olie 

– giver volume og beskytter håret 

 

START 1 TIME FØR BAD 
 

Sådan laver du din egen hot oil 

behandling til håret 

Instruktioner 

1. Vælg dine egne olier. Vi anbefaler 

ovenstående tre olier, men du 

bestemmer helt selv, hvilke olier 

du ønsker at anvende. Blandings 

forholdet er også helt op til dig 

selv. For ovenstående, anvender 

jeg 1 del ricinusolie, 2 dele 

kokosolie og 1 del baobab. 

2. Opvarm olieblandingen ved at 

lægge det i en skål omringet af 

tæt på kogende vand. Det vil sige 

du lægger indholdet i en skål, 

som du ligger i en anden skål 

eller gryde, som du lægger varmt 

vand i, således at vandet ikke 

kommer ned i den skål, hvori 

olien befinder sig. 

Du bør ikke opvarme din 

olieblanding i mikrobølgeovnen, de 

det ændre kemien i olierne og 

fratager dem nogle af de gode 

næringsstoffer. 

https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/butik/ricinusolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/baobab-olie/
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2. Test olien på dit håndled, før du 

bruger den i håret. Blot for at 

sikre dig, at olien ikke er alt for 

varm, så du ikke brænder dig. 

3. Påfør olien i håret. Over det hele. 

Helt ud i spidserne og helt ind til 

hår-roden og i hovedbunden. 

Sørg for at få olien delt godt ud i 

hele håret. 

Brug fingerspidserne eller overfør olien 

til en flaske med pumpe, så du 

nemmere kan fordele olien ud i håret. 

4. Tildæk håret med en badehætte 

og lad olie behandlingen sidde i 

dit hår i mindst 30 minutter, men 

gerne en helt time. 

For at tilføre ekstra fugt, kan du gøre et 

håndklæde vådt med varmt vand. Vrid 

håndklædet fri for vandet og vikle det 

rundt om dit hår i 20-30 minutter. 

5. Til sidst går du i bad og vasker 

det hele ud. Herfra kan du 

fortsætte med dine normale 

rutiner i forhold til shampoo og 

balsam. 

Dit hår vil være mærkbart blødere, 

stærkere og kan endda have en mere 

fremtrædende glans. Hver gang jeg 

foretager en hot oil behandling til håret, 

oplever jeg langt mindre brud, end jeg 

normalt gør, når håret skal vikles ud 

eller børstes efter en hårvask. Det føles 

bare skønt! 

Nyd dit sundere hår! 

Du kan med fordel anvende denne hot 

oil behandling til håret 1-2 gange om 

ugen. 

 

Har du ekstra tør hovedbund eller 

skæl? Tilføj 1-2 dråber tea tree olie til 

din blanding. 

  

  

Det skal du bruge: 

 Ricinusolie 

 Kokosolie 

 Baobab olie 

Evt. 

 Tea tree olie 

 100ml glasflaske 

 Lotion pumpe 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/tea-tree-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/ricinusolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/baobab-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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Hjemmelavet hårkur  

– 10 naturlige kur tips til håret 
Hjemmelavet kur til håret baseret på hårtype 

– Find en naturlig hårkur til din hårtype 

Hvor ofte sker det ikke, at du bruger oceaner af penge på dyre 

produkter til en fin hårkur, som bare ikke gør hvad de lover? 

Ofte er der tale om produkter, der indeholder dårlig kemi og derfor 

på sigt i virkeligheden skader håret mere end det gavner. 

Det er slet ikke nødvendigt, for mange af de super gode 

ingredienser, som de dyre produkter indeholder i mikroskopiske 

mængder, er nogle du nemt kan have stående i køkkenet i dette 

øjeblik. 

 

g, honning, avocado, banan 

og endda øl er alle produkter, 

som dit hår vil kunne drage 

stor nytte af, hvis bare du lige ved 

hvordan… og det gør du lige om lidt – 

for her kommer 10 tips til et fantastisk 

lækkert, fyldigt, mere strålende og 

glansfuldt og levende hår. 

Du kan sagtens eksperimentere med de 

forskellige opskrifter, for selvom de er 

gode til bestemte hårtyper, så er der 

som sådan ikke nogen af dem, der er 

dårlige at anvende. 

For god ordens skyld starter vi alligevel 

med det tip alle kan bruge. 

Æ 

https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
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Hårkur til alle hårtyper 

Det rå æg er i sandhed en naturlig 

mirakel-ingrediens. Æggeblommen er 

rig på fedt og proteiner og er utrolig 

fugtgivende. Æggehviden til gengæld 

indeholder bakterier-dræbende 

enzymer som fjerner uønskede olier. 

 

Sådan bruger du æg til håret: 

Til normalt hår bruges hele ægget som 

balsam for håret. 

Æggehviden bruges kun til fedtet hår, 

mens æggeblommen fugter tørt og 

tyndt hår. 

Brug 1 dl uanset hvilken æggeblanding 

der er passende for dit hår og anvend 

det til at rengøre og fugte håret. Hvis 

der ikke er æg nok til at belægge håret 

og hovedbunden, bruges mere efter 

behov. Lad det sidde og virke i en 20 

minutters tid og skyl herefter med koldt 

vand og shampoo (for at forhindre 

ægget i at blive til mad i håret skal du 

bruge koldt vand). Hele æg og 

æggeblomme-behandlinger kan 

anvendes en gang om måneden mens 

æggehvide-behandlinger kun bør 

anvendes hver anden uge. OBS: Vær i 

øvrigt opmærksom på, at det kan være 

meget svært at få æggehvide ud af 

håret. 

Hårkur mod hårtab 

Alle ønsker sig et fyldigt og tykt hår. I 

årtusinder har kokosolie været en af de 

mest populære hårbalsammer. Ved at 

forbedre sundheden af hårets 

rødder og hovedbunden, kan kokosolie 

reparere beskadiget hår. 

 

De svampedræbende egenskaber olien 

indeholder kan også bidrage til at fjerne 

behovet for skæl shampoo. For 

skulderlangt hår er to spiseskeer som 

regel nok og fire skeer til længere hår. 

Lad olien sidde, eventuelt under en 

badehætte, i minimum en halv time og 

meget gerne hele natten over – i så fald 

har du ikke brug for balsam dagen 

efter, da håret bliver super blødt og 

silkeagtigt. Afhængig af, hvor længe du 

har det i håret, kan denne behandling 

foretages hver dag eller en gang om 

ugen. 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
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Sådan bruger du kokosolie til håret: 

Opvarm et lille glas med kokosolie ved 

at stille det i varm vand. Kokosolie 

virker stift, men smelter nemt når det 

står omringet af varmt vand (oftest er 

smeltepunktet 25 grader). Brug 

kun økologisk, koldpresset kokosolie. 

Damp håret til med varm vand. Tilføj en 

spiseske olie til hænderne og massér 

olien godt ud i håret og helt ned til 

hårets rødder med fingerspidserne. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

Hårkur til kruset hår 

Skønheds eksperter sværger til avocado 

– og ikke bare for at reparere 

beskadiget hår. Avocado olie (som er let 

og fugtig ligesom vores egne naturlige 

hud sekreter – sebum) og proteiner kan 

prale af at være den bedste 

kombination af næringsstoffer til at 

udglatte og nedveje uregerligt hår. 

 

Sådan bruger du avocado til håret: 

Mos en halv avocado og massér den 

ind i rent, fugtet hår. Lad 

avocadomosen sidde i håret i 15 

minutter, så den rigtig kan suge ind og 

nære både håret og hovedbunden før 

den skyldes ud med vand. Forøg 

eventuelt den fugtgivende effekt ved at 

kombinere den mosede avocado med 1 

til 2 spsk. af en fugtgivende ingrediens, 

ligesom cremefraiche, æggeblomme, 

honning eller mayonnaise. 

Behandlingen kan anvendes to gange 

om måneden. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/oekologisk/
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/butik/avocado-olie/
https://www.chleopatra.dk/hvad-er-sebum/
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=648
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=648
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
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Hårkur til et kemikalietræt hår 

Over tid ophober der sig mange syrer 

fra alle de forskellige produkter du 

anvender i håret hver dag. Her findes 

der ikke noget som natron, der bare 

spiser sig igennem og opsuger denne 

form for rester af kemi. Det er næsten 

som det gamle trick med at ligge natron 

på spildt væske. 

*Se også Hår med skæl og svagt og fint 

hår. 

 

Sådan bruger du natron til håret: 

Bland 1 til 2 spsk. natron med små 

mængder vand, indtil en tyk pasta 

formes. Massér denne pasta ind i fugtet 

hår og lad det sidde i 15 minutter. Skyl 

med vand, og vask derefter håret med 

shampoo. Behandlingen kan anvendes 

to gange om måneden. 

Hårkur for en kløende hovedbund 

Kløe og hvide flager i hovedbunden er 

ikke nødvendigvis det samme som 

skæl. Faktisk er det ofte et tegn på en 

tør hovedbund. For at bekæmpe flager i 

hovedbunden, forårsaget af dårlig kost, 

stress og klimaet i blandt andre 

faktorer, prøv med en citronsaft 

og jojoba olie blandingen i dit hår. 

Surhedsgraden i citronsaften hjælper 

med at befri din hovedbund for 

eventuelle løse, tørre flager af hud, 

mens jojoba olien fugter huden på dit 

hoved. 

 

Sådan slipper du af med hvide flager 

i hovedbunden: 

Bland 2 spsk. frisk citronsaft, 2 spsk. 

jojoba olie og 2 spsk. vand, og massér 

blandingen ind i din fugtige hovedbund. 

Lad blandingen sidde i 20 minutter, skyl 

herefter håret med vand og vask det 

med shampoo. Behandlingen kan 

anvendes hver anden uge. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

https://www.chleopatra.dk/butik/jojoba-olie/
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=628
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=628
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
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Hårkur mod fedtet hår 

Majsmel eller majsstivelse er en billig 

måde til at fjerne olie og fedt i håret. 

Det suger nemlig fedtet til sig helt 

naturligt og helt fri for kedelige 

kemikalier. 

 

Sådan bruger du majsstivelse til 

håret: 

Hæld 1 spsk. majsmel eller majsstivelse 

i en tom salt eller peberkværn og drys 

på tørt hår og hovedbund, indtil du har 

brugt det hele. Efter 10 minutter, skal 

du bruge en pudebørste til at børste 

det ud med. Behandlingen kan anvende 

hver anden dag. 

Gode olier til håret 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=45
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=45
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=628
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=628
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=641
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=641
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
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Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

Hårkur til trist og kedeligt hår 

Styling produkter, og i øvrigt også 

luftforurening, kan efterlade en slags 

film i håret, der både sluger fugt og 

sløver dets evne til at virke glansfuldt 

og strålende. Mejeriprodukter som 

cremefraiche og yoghurt naturel kan 

bidrage til at vende denne skade. 

Mælkesyren fjerner blidt snavs, mens 

mælkefedtet tilfører fugt. 

 

Sådan bruger du mejeriprodukter i 

håret: 

Massér 2½ dl cremefraiche eller 

yoghurt naturel i fugtigt hår og lad det 

sidde i 20 minutter. Skyl efter med 

varmt vand, efterfulgt af koldt vand, og 

til sidst med shampoo. Behandlingen 

kan anvendes hver anden uge. 

Hårkur til tørt og sol-skadet hår 

Uanset hvad dit tørre hår skyldes, om 

det så er hårdt ramt af dehydrering, for 

meget sol, alt for varmt vand, tørt 

indeklima eller måske dit trofaste 

fladjern, så kan naturens sødemiddel 

hjælpe. Honning er et naturligt 

fugtighedsbevarende middel, hvilket 

betyder, at det tiltrækker og låser 

fugten fast, så den ikke så nemt slipper 

væk igen. 

 

Sådan bruges honning til håret: 

Massér ca. 1 dl honning i rent, fugtigt 

hår og lad det sidde i 20 minutter. 

Derefter skylles der med varmt vand. 

Du kan også tilføje 1 til 2 

spsk. kæmpenatlysolie til at løsne 

honningen til lettere anvendelse. Til 

ekstremt solskadet hår, forsøg at 

blande honning med 1 til 2 spsk. af en 

proteinrig ingrediens, ligesom avocado 

eller æggeblomme, som vil hjælpe med 

at genopbygge keratin protein der 

modvirker UV-strålernes angreb. 

Behandlingen kan anvendes en gang 

om måneden. 

https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/butik/kaempenatlysolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
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Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

Hårkur til hår med skæl 

Skæl er en irriterende og ofte pinlig 

tilstand. Ikke alene får det din 

hovedbund til at klø, det efterlader 

også grimme flager på dit hår og 

skuldre, og kan føre til hårtab og gør dit 

hår kedeligt og livløst. Her er en nem og 

billig måde at komme skæl i håret til livs 

– æblecidereddike. 

 

Sådan bruger du æblecidereddike til 

håret mod skæl: 

Bland en del æblecidereddike med en 

del vand. Sørg for at få fat i 

æblecidereddiken der er urafineret og 

økologisk. Overfør blandingen til en 

sprayflaske og sprøjt det på håret indtil 

flasken er tom et par timer før du skal i 

bad. Hvis du lider af psoriasis eller har 

små sår, vil det svie – her kan du skylle 

det værste væk med vand og ellers skal 

du bare sørge for at du ikke får det i 

øjnene. Lad det sidde en til to timer og 

vask det så ud med shampoo som du 

normal ville gøre. Er du hårdt ramt af 

skæl, kan du lade det sidde noget 

længere og eventuelt lade det sidde 

natten over. Æblecidereddike lugter 

surt og lugten kan blive siddende i 

håret. Behandlingen anvendes ca. fem 

gange eller indtil det er forsvundet 

(hver gang du påtænker at tage et bad). 

Denne behandling fjerner desuden 

også kemikalier fra håret og 

hovedbunden. 

Hårkur til svagt eller fint hår 

For at tilføje krop og sjæl til håret, og 

dermed nå ud til en usandsynlig 

skønhed: skal du bruge øl. 

Den gæret drik indeholder generøse 

forsyninger af gær og øl er fremstillet af 

malt og humle, som indeholder 

proteiner, der menes at reparere hår 

der er beskadiget af kemiske 

behandlinger, sol, klor og forurening. 

Sukkeret i øllet menes at gøre håret 

skinnende ved at stramme hårstråene. 

 

https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=613
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=613
https://www.chleopatra.dk/butik/kaempenatlysolie/
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Sådan bruger du øl til håret: 

Bland 1,5 dl flad øl (åben øllen en times 

tid før du planlægger et bad, så den kan 

stå og blive flad for kulsyre) med 1 tsk. 

lys olie (mandelolie eller 

kæmpenatlysolie) og et rå æg. Anvend 

blandingen på rent, fugtigt hår og lad 

det sidde i 15 minutter. Skyl herefter 

håret med koldt vand. Du kan eventuelt 

tilføje den flade øl til en sprayflaske og 

sprøjte indholdet på tørt hår. Når 

væsken fordamper, sidder det 

resterende protein tilbage (fra hvede, 

malt eller humle) og fortsætter med at 

styrke og give struktur til håret. 

Behandlinger kan anvendes hver anden 

uge. 

BONUS HÅRKUR #1 

Hjemmelavet hårkur til genskabelse 

af hårets elasticitet 

Genskab elasticiteten med banan, 

kokosolie og honning. Det lyder måske 

mere som ingredienserne til en tropisk 

smoothie, men kombinationen er 

faktisk en effektiv og dybdevirkende 

hårbalsam. Det er let at lave, vil pleje dit 

hår og efterlader dig med bløde, glatte 

og skinnende hårlokker. 

 

Bananer er rige på kalium, der styrker 

håret. Det minimerer brud ved at 

genskabe dit hårs naturlige elasticitet 

og lettere reparationen af beskadiget 

hår. Bananer fugter dit hår da de 

indeholder naturlige olier og omkring 

75% vand. 

Stærk, fugtet hår er også mindre 

tilbøjelige til at kruse og blive 

sammenfiltret. Desuden er frugten 

pakket med vitaminer A, B6, C og E, 

samt grundstofferne zink og jern. 

Sådan bruger du banan, honning og 

kokosolie til håret som en god 

balsam: 

Bananer er awesome for dit hår! Bland 

en banan med 1 spsk. kokosolie og en 

teske honning. Mos det hele grundigt 

sammen, indtil bananen er pureret. 

(Det skal nærmest virke som en 

smoothie lignende konsistens, så du 

ikke ender med banan bidder i dit hår.) 

Derefter massere du det hele ind i dit 

hår og din hovedbund. Lad behandling 

være i håret i 30 minutter. Derefter 

skylles grundigt og gerne med lidt 

shampoo. 



Magasinet  Side 15 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

BONUS HÅRKUR #2 

Tip for et sund hår 

Selvom der findes mange gode, 

naturlige og effektive metoder til at 

forbedre hårets udseende, følelse og 

struktur, så sidder rødderne inde i dig – 

og som det er med så meget andet, så 

husker du nok det gamle ordsprog: du 

bliver hvad du spiser. 

 

Det er ikke spor anderledes for dit hår. 

Hårets sundhed og styrke afhænger 

nemlig i mindst lige så stor en grad, af 

hvad du indtager. Du bør derfor spise 

sundt, masser af grøntsager, rigeligt 

med essentielle fedtsyrer og masser af 

vitaminer og i øvrigt huske at få rigeligt 

med væske (vand). Hvad den rette kur 

til sund kost helt præcis består af, vil vi 

dog overlade til nogle andre, der har 

mere forstand på den slags, at fortælle 

mere om. Men tro os – det spiller alt 

sammen ind på hvordan dit hår tager 

sig ud. 

LÆS HER OM EN LÆKKER OG SUND 

MORGENMAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/haarkur/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/sund-morgenmad/
https://www.chleopatra.dk/sund-morgenmad/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/


Magasinet  Side 16 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olie til håret - Hvad er hårolie? 
Hårolie er olie du anvender i håret. Men det er mere end blot det. 

Hårolie er specielle olier, der specifikt er produceret til kosmetik og 

derfor ikke er behandlet efter traditionelle metoder, der oftest 

anvendes i forbindelse med eksempelvis madolier. 

 

 og for sig er hårolier blot 

vegetabilske olier, der kan anvendes 

til huden og håret – såkaldte 

kosmetikolier. Man kalder det for 

hårolie, så snart du benytter det i håret. 

Der findes også særligt udviklede 

kommercielle hårolier, der består af 

forskellige blandinger. Typisk 

indeholder de flere forskellige olier, 

men er desværre ofte blandet med 

vand eller kedelige kemikalier – for at 

holde produktionsudgiften lav. 

Det har vi ikke noget af her hos 

CHLEOPATRA. Vi tilbyder kun den ægte 

vare. Ved at bruge 100% rene olier til 

håret, tilfører du nemlig ikke blot god 

fugtighed og elasticitet til håret, men 

også essentielle vitaminer, mineraler og 

gode fedtsyrer. 

  

Hvorfor anvende olie i håret? 

– Dit hår trænger også til smørelse 

Det er de essentielle fedtsyrer som 

mange olier også bærer på, der sætter 

rigtig gang i dit hår og får det til at 

stråle igen. Fedtsyrer som linolsyre og 

linolensyre (omega 6 og 3) er ekstra 

gode for dit hår. 

Faktisk kan mangel på linolsyre føre til 

hårtab, så hvis du lider af, at se gulvet 

overfyldt med dine tabte hår, så 

støvsugeren skal frem hver dag, så kan 

det meget vel være den rette hårkurv 

I 

https://www.chleopatra.dk/essentielle-fedtsyrer/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/
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for dig, at du tilfører de rette hårolier 

med et godt indhold af linolsyre 

(omega-6). 

De fleste store brands producerer 

deres hårolier med alskens kemi og kun 

en lille procentdel af dem består rent 

faktisk af det gode og essentielle 

indhold. 

Dit hår kan sagtens blive glad for disse 

produkter, men du skylder dig selv og 

dit forsømte hår, at give det sin fulde 

volumen tilbage, ved at prøve den ægte 

vare. 

Chleopatra ‘s olier er alle rene og helt 

naturlige vegetabilske olier, som er 

særlig velegnet til håret. Det er olier vi 

kan kalde for hårolier og de er 

sprængfyldt med energi til dit hår. 

De indeholder ingen kemi, ingen 

parabener, ingen toksiner og ingen 

konserveringsmidler, men er til 

gengæld rig på kildens (bærrets, 

nøddens, frugtens, kernens, frøets) 

medfødte egenskaber. 

 

Hårolie Test – 

Hvilken olie er 

bedst til håret? 

Søger du på nettet 

efter hårolie test, vil 

du opleve at en god 

del af alle de 

forskellige og 

såkaldte test ikke er 

andet, end 

anbefalinger af sponsorerede 

produkter fra nogle af de store spillere 

på markedet. 

Det kan vi ikke andet end grine lidt af. 

Men faktum er dog, at det er lidt trist 

for forbrugerne, der rent faktisk er ude 

efter en god hårolie. 

Omvendt, så er det ikke anderledes 

end, at vi naturligvis vil reklamere for 

vores olier. Dog med den undtagelse, at 

vi kan garantere dig, at vi ikke vil sige 

ting som, at olien lugter lidt syntetisk 

parfumeret, men ellers er duften meget 

neutral. Ja, det har vi faktisk fundet på 

nettet – og det giver vitterligt ikke 

mening. Nå men vi skal jo ikke kaste 

med sten… 

Dog vil vi gerne fortælle dig, at alle 

vores olier er helt rene, så de dufter 

udelukkende af den aroma, som 

naturen har tiltænkt dem. Ingen af 

vores olier indeholder nogle former for 

syntetisk indhold. 

En egentlig hårolie test kan vi af gode 

grunde ikke byde dig på, da det ville 

virke fjollet. I stedet kan vi anbefale dig, 

at lave din egen test. Ved at prøve 

forskellige olier til dit hår, vil du ikke 

blot opleve, hvilken olie du synes bedst 

om. Du vil også finde frem til den olie, 

der fungerer bedst for dit hår. 

Vi er alle forskellige og det er vores hår i 

den grad også – Der er derfor kun en 

hårolie test, der virker – og det er din 

egen. 
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Lav din egen hårolie 

Når du først prøver helt rene olier til 

håret og oplever hvilken effekt det kan 

have på dit hår, er der for de fleste 

ingen vej tilbage. Ved at prøve 

forskellige olier, vil du også opdage, at 

hver olie har sine helt egne unikke 

egenskaber. 

Det baner vej for netop, at gå i gang 

med at lave din helt egen blanding af 

olier, som du kan bruge til håret eller 

kroppen for den sags skyld. 

Vegetabilske olier kan nemlig sagtens 

blandes, hvorved du vil opnå de mange 

gode egenskaber fra de forskellige 

olier. Læs gerne mere om at blande 

olier her, så du selv kan komme i gang 

med at lave din helt egen unikke 

hårolie. 

 

De 6 bedste hårolier 

Chleopatra Oils tilbyder dig de fineste 

olier til håret. Gå på jagt ide bedste af 

slagsen herunder og find en der passer 

til dig. Olierne er i uvilkårlig rækkefølge. 

 

#1: Argan olie som hårolie 

Argan oliens virkninger på håret er intet 

mindre end imponerende. Mange hår 

problemer, så som tørt hår, kedeligt hår 

og kruset hår, kan løses ved brug af 

denne spektakulære hårolie. Den er rig 

på E-vitamin og indeholder både omega 

3 og omega 9 fedtsyrer, der giver 

næring til håret. 

Ud over disse, indeholder Argan Olie 

også linolsyre (omega 6) og oliesyre, 

som begge hjælper til med at fugte 

håret. 

Det genskaber den tabte glans fra for 

meget hår glatning og andre kemiske 

behandlinger håret har været udsat for 

over tid, og det hjælper med at holde 

farven pulserende og forhindre tørhed i 

farve-behandlet hår. Samtidig fungerer 

det som et skjold mod skadelige UV-

stråler og beskytter håret mod 

miljøforurening. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

#2: Jojoba Olie som hårolie 

Mange hovedbunds relaterede 

problemer er forårsaget af en hærdet 

https://www.chleopatra.dk/help/kan-man-blande-olier/
https://www.chleopatra.dk/help/kan-man-blande-olier/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add_to_wishlist=45
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add-to-cart=45
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
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ophobning af talg, der lukker 

hårsækkene og derved kan forårsage 

nogle typer af skæl. 

Hvis disse hærdede ophobninger af talg 

ikke fjernes, kan det i sidste ende 

blokere hårsækkenes evne til at 

fungere ordentligt. Her trænger Jojoba 

hurtigt ned til hovedbunden og håret 

og løsner op i talg ophobningen. 

Hovedbunden og hårsækkene 

efterlades rene og frie til at fortsætte 

deres normale funktion. Jojoba er 

fantastisk til alle hårtyper og har en 

evne til at hæmme overskydende 

aktivitet af talgkirtler, der gør den til det 

perfekte valg for folk med fedtet 

hovedbund, som fortsat har brug for 

balsam. Ligeledes kan det bruges til tørt 

hår, da det hjælper med at fugte håret 

rigtig godt. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

#3: Mandelolie som hårolie 

Næringsstofferne i mandelolie gør det 

til en ideel løsning for mange hår 

problemer, og for at opretholde et 

sundt hår. Kombinationen af fedt og 

fedtsyrer i mandelolie blødgør, styrker 

og nærer håret. Mandelolie har været 

anbefalet som et hårvækst middel i 

århundreder. 

Mandelolie bruges ofte af personer, der 

har problemer med hårtab eller brud. 

En mandelolie hovedbunds skrub er 

også blevet anvendt i kampen mod 

hårtab. Med fordelene fra E-vitamin og 

kalium afhjælper mandelolie hårtab. I 

tilfælde af tør hovedbund, nærer og 

fugter mandelolie hovedbunden og 

fjerner afskalning. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

 

https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add_to_wishlist=628
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add-to-cart=628
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add_to_wishlist=641
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add-to-cart=641
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
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#4: Kokosolie som hårolie 

Kokosolie består af mere end halvfems 

procent af mættet fedtsyre, E-vitamin 

og K-vitamin samt mineraler som jern. 

Kokosolie betragtes som en af de 

bedste naturlige ernærings kilder til 

håret og er en fremragende balsam, 

der hjælper med på ny, at sætte gang i 

hår-produktionen af beskadiget hår. 

Desuden tilfører kokosolie også vigtige 

proteiner, der er nødvendige for at 

nære eventuelt skadet hår. Kokosolie 

blødgør håret og plejer hovedbunden. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

#5: Ricinusolie som hårolie 

Ricinusolie er rig på ricinolsyre og kan 

anvendes til behandling af 

hudsygdomme, såsom 

svampeinfektioner. Den nærer håret og 

forhindrer hovedbunden i at tørre ud 

ved at bevare fugten. Ricinusolie tilsat 

hårplejeprodukter hjælper med at 

forsegle fugt, blødgøre og synliggøre et 

tykkere hår. 

Ricinusolie kan også anvendes alene på 

håret til at forsegle fugten, men det 

anbefales ofte, at man blander den 

med en anden basisolie, da ricinusolie 

er meget fedtet og træg, hvilket kan 

gøre det lidt svær at tilføre håret. Det 

siges, at ricinusolie, kan sætte gang i 

hårproduktionen ved at genoplive 

lukkede talg hårsække, men dette er 

dog ikke videnskabelig bevist. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

#6: Avocado Olie som hårolie 

Avocado Olie siges at være kongen af 

frugter, når det gælder olier til håret. 

Den er fuld af vitaminer, som dit hår 

har brug for ligesom vitamin A, E, D og 

kalium. 

https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add_to_wishlist=653
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add-to-cart=653
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/ricinusolie/
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Hvis du ønsker en super dyb balsam 

behandling uden at skulle købe 

almindelige kommercielle og kemiske 

produkter, kan du tilføje avocado olie til 

de andre basis olier, og du vil helt 

sikkert føle og se forskellen. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add_to_wishlist=648
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/?add-to-cart=648
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
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Kokosolie til håret – Find alle hår trickene her 
Vi har tidligere skrevet om alle de mange skønne måder, hvorpå du 

kan anvende kokosolie til huden. Her kommer fortsættelsen som 

denne gang handler om alle de utrolige muligheder denne olie giver 

dit hår. Dette er kokosolie til håret – fyldt med de bedste tricks for et 

sundere, fyldigere og bedre hår. 

 

KOKOSOLIE SERIE 

Dette er Del 3 af 4 

I denne artikel handler det som kokosolie til håret. Andre artikler i denne serie 

omhandler kokosolie til huden og til hjemmet. 

1 DEL – TIL HUDEN | 2. DEL – TIL HJEMMET | 4. DEL – TIL DET HELE 

 

Hvorfor kokosolie er super godt 

for håret 

en ren kokosolie til håret, kan 

du faktisk godt glemme alt 

om kommercielle balsam, 

glans og andre styling produkter til 

håret. Kokosolien erstatter nemlig dem 

alle. Tilmed helt uden kedelige 

kemikalier og mystiske ingredienser. 

Kokosolie er rig på anti-mikrobielle 

egenskaber, laurinsyre og mellemlange 

fedtsyrer, der er med til at styrke håret 

og tilstanden i hovedbunden. Samtidig 

bidrager det til en bedre hårvækst. 

M 

https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-hjemmet
https://www.chleopatra.dk/kokosolie/
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Er dit hår tørt, trist og skørt? Så er der 

en god chance for, at du ikke indtager 

tilstrækkeligt væske i løbet af dagen. 

Med andre ord har du mangel på frisk 

vand i systemet. Vand hjælper nemlig til 

at holde hele kroppen hydreret, 

herunder også håret og huden. 

Efterhånden som vi bliver ældre, spiller 

den hormonelle sundhed en væsentlig 

rolle for sundheden af din hud og dit 

hår. 

Derfor kan vi godt sige det som det er. 

og som du får at vide alle andre steder. 

Du kan spise dig til en sund hud og 

sundt friskt hår. Det gælder om, at 

indtage rigelige mængder vitaminer, 

sunde fedtstoffer, drikke rigeligt med 

vand og skaf dig af med kemikaliefyldte 

hud- og hårprodukter. 

Kokosolie er rig på antioxidanter, og 

har antivirale, antisvamp og 

antibakterielle egenskaber. Når det 

bruges direkte på hår, forbedrer det 

hovedbundens sundhed. Det 

bekæmper infektioner, skæl og svamp 

og understøtter hårvækst, alt imens det 

tilføjer volumen og glans uden de 

skadelige kemikalier. 

Stay Natural! 

 

Prøv CHLEOPATRA Kokosolie til 

håret 

Kokosolie til kan bruges til langt mere 

end blot håret. Faktisk kan du bruge 

olien til det meste af kroppen. Med en 

krukke af denne skønne olie på hylden, 

behøver du ikke så mange andre 

produkter, for den gør sig godt, som 

både lotion, balsam, hårolie og meget 

mere. 

Vi tror på, at du – ligesom så mange 

andre – vil blive rigtig glad for at have 

valgt en naturlig kokosolie til dit hår. Dit 

hår vil i hvert fald elske det. 

Denne olie er 100% ren, uraffineret, 

koldpresset og økologisk. Bedre bliver 

det vidst ikke. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/antiviral/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/oekologisk/
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-haaret/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-haaret/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
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1. NATURLIG HÅRKUR 

 

Opnå en lækker hårkur med ren 

kokosolie. Massér olien godt ind i håret, 

i hovedbunden og helt ud i spidserne. 

Red eventuelt igennem med en kam for 

at fjerne knuder. Sæt håret op, så det 

kun hviler på hovedet enten i en knude, 

med klips, plastfolie eller en badehætte. 

Lad så olien virke et par timer – du kan 

eventuelt sove med den i. Masser 

herefter en shampoo i håret, før du 

skyller det i vand for at undgå, at håret 

bliver fedtet. Vask håret endnu engang 

og skyl det grundigt efter. 

Læs også om andre gode og helt 

naturlige metoder til en lækker hårkur. 

 

2. SULFAT-FRI SHAMPOO - EN 

SUNDERE SÆBE MED KOKOSOLIE TIL 

HÅRET 

Kokos kan rense håret, hvis du 

anvender det sammen med 

æblecidereddike – og fordi ingen af 

disse har nogen barske kemikalier, vil 

denne metode efterlade din hårfarve 

intakt i længere tid. Den vil forhindre 

sløvhed af håret, orange eller gul 

misfarvning og endvidere gøre dit hår 

mere blødt og skinnende. 

Du kan også lave din helt egen 

naturlige hårshampoo fri for kedelige 

ingredienser. Herunder finder du en 

opskrift på en shampoo, der vil 

efterlade dit hår blødt og sundt. 

Ingen mennesker er ens og derfor bør 

du også justere indholdet, så det 

matcher dit hår og dine forventninger. 

Det kan du gøre ved at bruge mere eller 

mindre kokosolie. Ved et tyndt fint hår, 

skal du bruge mindre end, hvis du har 

et tykt og kraftigt hår. Du kan også 

vælge af tilføje lidt af en anden olie, 

som eksempelvis avocado olie eller 

hampefrøolie, som begge også er rigtig 

nærende for håret. 

Kokos shampoo 

 ca. 230ml flydende olivensæbe 

 ca. 80ml kokosmælk fra dåse 

(økologisk) 

 ca. 80 ml kokosolie 

 

Smelt kokosolien og kokosmælken 

sammen over meget svag varme, for 

ikke at skade deres gode indhold af 

næringsstoffer. Hæld derefter 

blandingen i en flaske med en sikkert 

https://www.chleopatra.dk/haarkur/
https://www.chleopatra.dk/haarkur/
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låg – gerne med pumpe – og hæld 

derefter olivensæben i. Ryst indholdet 

godt sammen – rigtig godt. 

Valgfrit: 

 Tilsæt evt. 30-60 dråber af dine 

foretrukne æteriske olier, og ryst 

igen. 

 Tilsæt evt. en til to 

spiseskeer granatæbleolie 

Æteriske olier du med fordel kan 

anvende til håret og hovedbunden 

er; lavendelolie, pebermynteolie, citron

ellaolie, rosmarin, salvie eller rosmarin. 

Denne shampoo vil ikke være nær så 

tyk som andre kommercielle 

shampoos. Vær også opmærksom på, 

at hvis dit hår er farvet rødt, kan 

kokosolie virke blegende. Andre 

hårfarver bør ikke have problemer. 

 

3. SKÆGOLIE - SOM OLIE TIL 

SKÆGGET 

 

Ja nu er det jo ikke kun et langt flot hår, 

der er hår. Skæg er også hår – derfor 

kommer her et godt tricks til at holde 

skægget vel plejet. 

Kokosolie gør skægget lækkert og blødt 

efter en barbering. Når du som mand 

barberer dig, kan din hud nemt blive 

irritabel, lettere rug og tør. Ved at give 

kinder, kæber og hagen samt halsen et 

skud kokosolie, vil du både fugte og 

nære huden og skægget. Så bliver 

huden ikke så irriteret, du undgår 

skægpest og plejer samtidig skægget. 

Desuden dufter olien naturligt af kokos, 

som de fleste synes er en ganske 

behagelig duft. Er du mere til andre 

dufte, kan du eksperimentere med et 

par dråber æteriske olie. 

Læs mere om skægpleje med skægolie 

her. 

 

4. SKÆL - FORBYGGELSE OG 

BEHANDLING 

 

Slip af med skæl og få en pæn og ren 

hovedbund. Undgå skæl eller kom skæl 

til livs. Brug kokosolie i håret og massér 

den godt ind i hovedbunden. Kokosolie 

til håret fungerer som en lækker 

hovedbunds behandling. Lad den sidde 

natten over og gentag denne proces 

indtil problemet er løst. For at komme 

skæl til livs, kan du også tilføje et par 

dråber rosmarin – æterisk olie. 

https://www.chleopatra.dk/butik/granataebleolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/lavendelolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/pebermynteolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/citronelleolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/citronelleolie/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/skaegolie/
https://www.chleopatra.dk/skaegolie/
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Rosmarin kan stimulere hårfolliklerne 

og kan også bidrage til at reducere 

skæl. 

Folk har brugt kokosolie til håret i 

hundredvis af år for at bekæmpe skæl. 

Denne grimme, og ofte kløende, 

tilstand kan være forårsaget af tør hud, 

følsomhed over for de barske 

kemikalier du anvender i hverdagen i 

hårplejeprodukter samt stamme fra 

den almindelige svampeinfektion 

(malassezia), som minder om en 

gærsvamp. 

Kokosolie kan både forebygge og 

behandle skæl. Masser olien godt ind i 

hovedbunden. Skyl godt (og skyld rigtig 

godt). Sæt derefter håret som normalt. 

Dit hår vil være sundt, skinnende og 

fuld af energi. Hvis kokosolien vejer dit 

hår ned, bør du bruge mindre næste 

gang og huske at skylle det godt 

igennem bagefter. 

Kokosoliens mellemlange fedtsyrer, 

herunder laurinsyre og caprinsyre, har 

stærke antivirale, antimikrobielle og 

svampedræbende egenskaber, der er 

målrettet svampen og hjælper til at 

dræbe det, samt virus og bakterier, der 

kan ligge og lurer rundt på din 

hovedbund. 

Læs mere om skæl i håret her. 

 

 

 

5. HÅRVÆKST - FÅ HÅRET TIL AT 

VOKSE 

 

Brug kokosolie som en naturlig måde til 

at hjælpe dit hår med at vokse længere, 

tykkere, og hurtigere. Vitaminerne og 

de essentielle fedtsyrer, der naturligt 

findes i kokosolie nærer hovedbunden 

og hjælper med at fjerne ophobning 

af sebum fra hårsækkene. 

Kokosolie er en sikker og effektiv 

løsning, hvis du har et tyndt hår. De 

essentielle næringsstoffer, herunder 

laurinsyre, trænger ind i håret 

og forbedre den generelle sundhed af 

håret. Når olien masseres ind i 

hovedbunden, hjælper den til at 

forbedre blodcirkulationen, hvilket 

støtter op om en bedre hårvækst. Det 

er vigtigt at massere kokosolie ind i 

hovedbunden med lette tryk i 10 

minutters tid, 3 til 4 gange om ugen. Til 

dette behøver du blot at bruge 1 

teskefuld. 

Sådan gør du: 

 På slutningen af dagen eller kort 

før sengetid, vasker du dit hår 

med en helt naturlig shampoo 

(eksempelvis kokos shampoo 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/antimikrobielle/
https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
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ovenover) og balsam som 

sædvanlig. 

 Tag to skåle, en lille og en større. 

Læg lidt kokosolie i den lille og 

sæt den derefter ned i den store. 

 Nu hælder du varmt vand i den 

store, bare så kokosolien smeltes 

i den lille. Der er ingen grund til, 

at den lille skal flyde og der må 

ikke komme vand i. 

 Når kokosolien er helt smeltet, 

bruger du fingrene til forsigtigt at 

massere olien ind i din 

hovedbund. 

 Pak hovedet til med et 

håndklæde, en klud eller en 

badehætte og lad kokosolien 

sidde på din hovedbund natten 

over for de bedste resultater. 

 

6. NATURLIG HÅRBALSAM 

 

Anvendelse af kokosolie til hårbalsam 

har været brugt i tusinder af år for at 

styrke og style håret. Som en 

fugtighedscreme, kan olien bidrage til 

at styrke håret og samtidig hjælpe håret 

til at bevare sin fugt. Afhængigt af 

længden og teksturen af dit hår, kan du 

bruge lige fra 1 tsk. til 2 spsk. kokosolie 

som en balsam. Varm olien i 

håndfladerne og start ved enderne. 

Arbejd olien godt ind i håret. 

Kokosolie er helt fri for alle skadelige 

kemikalier, som ellers er at finde i 

mange kommercielle produkter. Olien 

er lækker og passer alle hårtyper. Her 

handler det meget om, at finde den 

rette mængde til dit hår. Fidusen er 

også, at des længere olien får lov at 

blive i håret, des bedre. Brug hellere for 

lidt til at begynde med, for ganske lidt 

rækker langt. 

Til et kort hår, kan du starte med blot et 

¼ teskefuld, som du varmer op i 

håndfladerne. For længere og tykkere 

hår, skal du muligvis anvende en ½ 

spsk. Brug olien varsomt på tyndt hår, 

da olien kan veje håret ned, hvis du 

anvender for meget. Vær især 

opmærksom på enderne og skaftet af 

håret. 

 

7. STYLING AF HÅRET OG HÅR 

TEKSTUR OG GEL PRODUKTER 

 

Mange kommercielle mærker af hår gel 

indeholder alkohol, der udtørrer håret, 
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for slet ikke at nævne mange af de 

andre giftige kemikalier og duftstoffer 

disse produkter ofte indeholder. Prøv 

at brug en smule kokosolie, som gnides 

ind i enderne af dit hår for at holde 

dets stil og tilstand. Olien forebygger 

desuden flyvsk og elektrisk hår og 

tilføjer det en ekstra glans. 

Hårtørrere, hår-straighteners, varme 

ruller og krøllejern dræner fugten ud af 

hårets skaftede rødder og får det til at 

virke skørt, så det nemt udsættes for 

sammenfiltring. 

Kokosolie er med til at forebygge denne 

form for termisk skade, og når det 

anvendes i den rette mængde, der 

passer til dit hårs længde og tekstur, 

tæmmer det straks et flyvsk eller kruset 

hår. Folk med tykt krøllet hår kæmper 

ofte med et kruset og fugtigt klima. 

Kokosolie er medvirkende til at tæmme 

kruset hår, ved at trænge ind i 

krøllerne. Det kan anvendes i løbet af 

dagen til at give et touch-up, bare sørg 

for at bruge det sparsomt. Bruger du 

for meget, risikerer du, at håret falder 

og virker fedtet. 

 

 

 

 

 

 

8. RED DIT BARNS FILTRERET HÅR 

 

Kommer dine børn sommetider hjem 

med et tørt og fuldstændig ind-filteret 

hår, der er helt umuligt at rede ud. Så 

kan du med fordel anvende en lille 

smule kokosolie på et lettere fugtet hår. 

Det vil gøre det langt nemmere at få 

redet trådende ud, så dit barn får et fint 

hår igen. 

Samtidig vil du opleve, at når håret er 

nemmere at rede ud, vil det heller ikke 

gøre lige så ondt, hvilket gør processen 

langt nemmere at håndtere. 

 

9. BESKYT HÅRET MOD DE SKADELIGE 

STRÅLER FRA SOLEN 

 

Kokosolie udgør sig for en fremragende 

og helt naturlig solcreme. Om 

morgenen – især på en dag, når du ved, 
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at dit hår vil blive udsat for solen mere 

end sædvanligt – kan du med fordel 

anvende kokosolie til at beskytte dit 

hår. 

Ren kokosolie siges at indeholde en 

naturlig SPF* svarende til et sted 

imellem 2 og 8. 

*Sun Protection Factor. Bemærk dog, at 

du ikke udelukkende kan bruge 

kokosolie til at beskytte huden mod 

solens stråler. 

 

10. FOREBYGGELSE OG BEHANDLING 

AF LUS 

 

Fordi kokosolie trænger godt ind i 

hårstrået, og hovedbunden, hjælper det 

med at frastøde lus og kan holde deres 

æg fra at binde til håret. Med tilføjelsen 

af æteriske olier, 

herunder ylang, tetræolie eller anis, 

giver du ikke lusene en chance. 

Ifølge en undersøgelse offentliggjort i 

European Journal of Pediatrics, er 

kombination af kokosolie og anis langt 

mere effektiv, end den almindeligt 

anvendte receptpligtige og medicinske 

behandling af lus permethrin. 

Faktisk viser undersøgelsen, at en 

behandling baseret på kokosolies er 

82% vellykket mens behandling med 

det medicinske receptprodukt 

permethrin kun var 42% succesfuld. 

Desuden har 33 af de 50 deltagere 

rapporteret om irritation i 

hovedbunden, når de anvendte den 

konventionelle medicinske behandling. 

 

11. RENS DIN HÅRBØRSTE - BONUS 

TIP 

 

Over tid vil du ikke kunne undgå, at der 

sætter sig en masse hår i din hårbørste. 

Selvom du måske ikke tænker så meget 

over det, så skaber det en god grobund 

for bakterier. 

Over tid vil der nemlig ophobe sig både 

støv, resterende olie fra håret, skæl, 

skidt og møg, lugte og ikke mindst 

kemikalie-rester fra andre 

hårprodukter. Det ender altså med, at 

du fører alle disse kedelige elementer 

tilbage til dit hår – lige efter du har 

vasket det rent – ikke så lækkert vel? 

En ren børste fungerer langt bedre. Du 

kan derfor med fordel gøre det til en 

vane, at rense din hårbørste hver gang 

https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier-spf/
https://www.chleopatra.dk/butik/ylang-ylang-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tea-tree-olie/


Magasinet  Side 30 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

du har brugt den. Brug kokosolie til at 

fjerne uønsket hår og bakterier fra dine 

hårbørster. 

Afhængig af børstens type, kan du evt. 

anvende en kam med store 

riller. Snask kammen ind i kokosolie og 

før den igennem din hårbørste nogle 

gange. Du vil opdage, at flere hår tages 

med for hvert svup du kører den 

igennem børsten. 

Alternativt kan du anvende det lange 

skaft fra en kam med et langt håndtag. 

Her fører du så det lange skaft fra 

kammen igennem børsten på samme 

måde, indtil du får alle hårene ud af 

børsten. 

Kokosolien fungerer godt på selv sarte 

børster og hjælper håret til let at glide 

af. Eventuel olie, der er ladt tilbage på 

din børste vil kun konditionere 

børsterne og dit hår 

yderligere bagefter. 

Vil du virkelig rengøre din børste – og 

det anbefaler vi at du gør en gang om 

ugen eller i hvert fald en gang om 

måneden. Så kan du anvende denne 

opskrift: 

 

Rens din børste helt og aldeles: 

 Tag en lille skål og tilføj en stor 

kop med vand 

 Tilføj en teske naturlig shampoo 

og en teske natron 

 Tilsæt evt. to dråber æterisk olie 

 Brug nu en gammel tandbørste. 

Dyp den i din blanding og begynd 

så at rense din hårbørste ved at 

føre tandbørsten igennem 

denne. Rens din børste på 

samme måde, som du ville 

børste dine tænder, men gør det 

meget nænsomt. 

 

Sådan anvender du kokosolie til 

håret 

Du kan næsten ikke længere være i tvivl 

om, at kokosolie har mange gode 

anvendelsesmuligheder, når det 

kommer til at sætte gang i håret. Olien 

er ikke blevet så super populær til især 

huden og håret for ingenting. For 

ganske vist, kan markedsføring og store 

reklamer gøre meget, men ofte virker 

dette bedst for store kommercielle 

patenterede produkter. Kokosolie er 

helt og aldeles naturligt og helt fri for 

andre ingredienser. 

Når du nu skal finde en god kokosolie, 

så bør du nemlig gå efter en 

uraffineret, koldpresset og økologisk 

olie. Dette betyder, at olien ikke har 

været varmet op, den er ikke blevet 

afbleget og den er ikke blevet 

efterbehandlet for evt. at fjerne dens 

naturlig duft eller eventuelle naturlige 

bakterier. 

Nogle personer foretrækker en 

flydende – raffineret – kokosolie, der 

ikke har nogen lugt. Du bør dog være 
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opmærksom på, at denne olie har 

sandsynligvis været varmet op til flere 

hundrede grader, hvorved mange af 

olien naturlige gode egenskaber er gået 

tabt. 

Vi anbefaler naturligvis vores egen 

Ekstra Jomfru Kokosolie, som netop er 

både uraffineret, koldpresset og 

økologisk, 100% ren kokosolie. 

KØB DIN NYE FAVORITOLIE HER 

 

Tilføj til ønskelisten 

 

TILFØJ TIL KURV 

Når du anvender kokosolie til håret, så 

gælder det i første omgang om, ikke at 

bruge for meget. For meget er nemlig 

slet ikke godt og derfor holder en 

krukke med kokosolie længere end de 

fleste lige går og tror. 

Naturligvis skal du anvende lidt ekstra, 

hvis dit hår er rigtig tykt og fyldigt, 

hvorimod du bruger mindre, hvis du 

har et kort og tyndt hår. 

Når du anvender olien, kan du enten 

lægge den i håndfladen, hvorefter den 

hurtigt smelter. Så er den nemlig klar til 

at blive masseret godt ind i håret. 

Koncentrer dig altid primært om 

hårrødderne, hårspidserne og slutteligt 

om halsen af hårene – i den 

rækkefølge. 

Alternativ, kan du ligge en lille smule 

kokosolie i en lille skål, som du lægger i 

en større skål. I den større skål hælder 

du så lidt varmt vand i uden at få noget 

af det ned til kokosolien. På den måde 

smelter olien ganske langsomt 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-haaret/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-haaret/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
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Naturlig kur mod tør hovedbund 
Mange mennesker oplever problemet med en tør hovedbund på et 

eller andet tidspunkt i deres liv. Når du fører fingrene igennem 

håret, oplever du, at din hovedbund er helt tør. 

Vi formoder, at du selv er en af dem, da du befinder dig her på siden. 

Hvis ikke, kan du jo lige sende din ven, som har problemet herover 

på denne side. 

 

u er altså ikke alene. Problemet 

består dog oftest i at finde frem 

til årsagen bag dette 

hudproblem. Ved at finde synderen, 

kan du nemlig langt nemmere undgå 

det i fremtiden. 

Der kan imidlertid være flere årsager, 

som eksempelvis: 

 Irritation over for medicin 

 Hudsygdom som psoriasis 

 Overfølsomhed over for 

bestemte produkter, som 

shampoo eller balsam 

Oftest fremkommer den tørre 

hovedbund af de samme årsager. I 

mange tilfælde skyldes problemet 

nemlig, at vi til dagligt fylder 

hovedbunden med alskens kedelig 

kemi og syntetiske 

konserveringsmidler. Det gør medtiden 

både håret træt og fladt og det går også 

hårdt ud over hovedbunden. 

Men der findes heldigvis naturlige 

midler, der hurtigt kan afhjælpe 

problemet. 

D 
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Hvorfor får man en tør 

hovedbund? 

Der kan som nævnt være flere 

forskellige årsager. I mange tilfælde er 

det ganske simpelt hovedbunden, der 

bliver kemikalietræt. 

I nutidens Danmark har vi måske også 

en tendens til, at vaske håret mere end 

hvad godt er. De mange hårvaske med 

forskellige shampoos, kan nemlig være 

med til at fjerne hovedbundens 

naturlige fedtproduktion og dermed 

gøre hovedbunden tør. 

En tør hovedbund kendetegnes især 

ved kløe og afskalning. I visse tilfælde, 

kan det endda medvirke til et forøget 

hårtab. 

Den absolut mest udbredte årsag til en 

tør hovedbund findes altså i, at den 

rette mængde naturlige olie ikke er til 

stede. Det vil altså sige 

den sebum (hudens egen olie). Det gør, 

at både den naturlige olie i håret og 

hovedbunden er utilstrækkelig. Der kan 

være flere årsager til dette, men i de 

fleste tilfælde er det som regel relativt 

nemt at behandle og kan ligeledes 

forhindres. 

Der er en vis misforståelse omkring de 

mest almindelige årsager til den tørre 

hovedbund. Mange gør nemlig 

opmærksom på, at det har at gøre med 

en overflod af olie fra talgkirtlerne. 

Altså en overproduktion. I virkeligheden 

skyldes hovedbundens tørhed det 

modsatte. 

Kroppens naturlige olie udskilles af 

talgkirtler i hovedbunden. Disse er 

nødvendige for at opretholde en sund 

balance af naturlig smørelse i både 

hårsækkene og hovedbunden. Når en 

stor mængde af denne naturlige olie 

ikke er til stede, bliver håret skørt og 

hovedbunden helt tør og skællet. 

En af de væsentligste årsager hertil er 

anvendelsen af barske shampooer. 

Helt basalt, så fjerner kemikalierne i 

shampoo for meget af den naturlige 

olie fra håret og hovedbunden. Dette 

resulterer ofte i en kløende og skællet 

hovedbund. Endvidere kan håret synes 

at mangle sin glans. 

  

Andre årsager til en tør og 

kløende hovedbund 

Af andre årsager, kan især i Danmark 

nævnes det hårde vand vi ofte 

anvender. Det meste af Danmark har 

hvad vi kalder for hårdt vand, hvilket 

basalt set betyder, at det indeholder 

meget kalk. Når vandet er hårdt, bruger 

du nemlig også helt automatisk mere 

sæbe i håret. 

 

https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
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Du har sikkert prøvet at vaske hår i 

eksempelvis Norge eller Sverige og 

oplevet, hvor lidt sæbe der skulle til. 

Her har de nemlig oftest meget blødt 

vand. Hårdt vand kan altså være 

medårsag til en tørhed i hovedbunden. 

Så selvom der findes shampoo, der 

anbefales til tørt hår og hovedbund, vil 

det som regel ikke fungere effektivt, 

hvis det er hårdt vand der anvendes til 

at vaske og skylle med. Der forefindes 

dog muligheden for at købe et 

vandfiltre, der kan installeres på 

brusehovedet for at fjerne noget af 

mineralindholdet fra vandet. Det vil 

minimere det hårde vand og lade det 

naturlige niveau af olie i hovedbunden 

og håret komme til gavn. 

Du havde næsten gættet det. Ikke 

sandt? Kosten kan nemlig også spille en 

rolle i udviklingen af denne tilstand. 

Som alle funktioner i kroppen, kræver 

talgkirtlerne de rigtige næringsstoffer 

for at fungere korrekt. Uden de rigtige 

næringsstoffer, vil kirtlerne ikke 

producere de essentielle olier huden og 

håret har brug for. 

Manglen på en god og sund diæt, kan 

resultere i en kløende hovedbund og et 

tørt hår. 

Her i norden er der også en tendens til 

kolde måneder under vinteren. Tror det 

eller ej, så kan en tør og hård vinter 

være lige så udtørrende og hård for dit 

hår og din hovedbund. Så særligt om 

vinteren trænger din hovedbund ofte til 

lidt ekstra plejende kærlighed. 

  

Slip af med tør hovedbund 

En naturligt trin mod en ekstrem tør 

hovedbund et, at stoppe med at vaske 

håret for ofte. Du kan også prøve at 

skifte til en mildere shampoo eller i det 

mindste prøve at drosle ned i forbruget 

af sæbe. Dette i sig selv, kan være med 

til langsom at balancere hovedbundens 

sebum-produktion. 

I tillæg kan du pleje håret og 

hovedbunden med en naturlig olie. 

Eksempelvis jojobaolie, der minder 

meget om hudens egen sebum-olie. 

Andre olier vil også kunne hjælpe med 

at nære, fugte og pleje hovedbunden, 

så du hurtigere får en naturlig 

produktion i gang. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/?add_to_wishlist=628
https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/?add-to-cart=628
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
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Skæl i hovedbunden 

Har du oplevet, at hovedbunden er helt 

tør og kløende? Og når du kløer dig, så 

falder der små hvide flager af? 

Det er du ikke alene om. Faktisk 

betragtes skæl i håret som en 

folkesygdom, hvilket betyder, at mindst 

1% af befolkningen oplever det. Skæl er 

med andre ord meget almindeligt. Det 

smitter ikke og er heller ikke farligt, 

men derfor kan det nemt virke 

irriterende. 

De fleste føler sig nemlig flove, når 

flagerne drysser ned på tøjet, hvilket 

man sagtens kan forstå. 

Skæl i hovedbunden giver ofte også en 

tør hovedbund. For at slippe af med 

skæl i hovedbunden, kan du anvende 

specielle shampoos med 

svampedræbende effekt. Oftest opstår 

skæl nemlig på grund af en gærsvamp. 

Af naturlige remedier anbefaler vi en 

lille blanding af tamanu 

olie og kokosolie. Kokosolien er super 

venlig ved hovedbunden og hjælper 

mod tørhed, hvor tamanu olien 

besidder antibakterielle egenskaber, 

der kan komme eventuelle svampe til 

livs. 

 

Gennemse ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

Hårtab i forbindelse med tør 

hovedbund 

Alle mister en god portion hår i løbet af 

en dag. Nogle skal endda have 

støvsugeren frem et par gange om 

ugen, bare for at fjerne de synlige lange 

hår, som har afstukket i løbet af dagen. 

Det er helt normalt at man mister 

omkring 100 hår om dagen. 

Taber du synligt mere end det eller, 

hvis du decideret kan mærke at hele 

hårtotter falder af, anbefaler vi dig at 

søge læge. Får du i forvejen et 

medicinsk produkt, bør du overveje 

sammen med din læge om dette kan 

være årsagen. 

Tør hovedbund kan være årsag til 

hårtab, men det er i de fleste tilfælde 

andre ting, der ligger til årsag. Hårtab 

kan hænge sammen med en dårlig diæt 

https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/wishlist/view/
https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/?add-to-cart=769
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
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eller dårlig blodcirkulation. Det er mere 

almindeligt, at du kan opleve hårtab i 

forbindelse med skæleksem eller 

seborroisk eksem. 

Har du problemer med hårtab, 

anbefaler vi dig, at tale sammen med 

din læge. Her vil du kunne finde frem 

til, hvad det helt præcis er, der er 

årsagen til dit hårtab. Vi fraråder dig, at 

forsøge med behandling før du ved, 

hvad du har at gøre med. 

  

Naturlige remedier mod tør 

hovedbund 

Tilbage til den naturlige kur mod tør 

hovedbund. Som nævnt findes der flere 

kommercielle produkter, der er lavet 

specielt mod tør hovedbund og tørt 

hår. Men du er naturligvis på jagt efter 

noget mindre harsk og langt mere 

naturligt plejende for din hovedbund. 

Her får du tre gode forslag. 

 

Ekstra jomfru kokosolie mod tør 

hovedbund 

Alle elsker kokosolie. Ok, ok, så måske 

ikke alle da, men næsten alle. 

Personligt bruger vi kokosolie stort set 

til alt. 

Kokosolie er bestemt en af de mest 

anvendte olier. Præcis mod en tør 

hovedbund fungerer det også 

forrygende. Det hjælper med at 

genoprette fugt til hovedbunden og 

med at forhindre dit hår i at blive tørt 

og skællet. Du kan blot massere olien 

ind i din hovedbund og lade det sidde i 

30 min til en time, hvorefter du skylder 

det ud. Anvend det gerne før du vasker 

håret. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

Tetræolie 

Tetræolie eller Tea tree oil på engelsk 

har mange gode fordele – også for 

håret. Det kan med fordel anvendes 

sammen med din shampoo. Tilføj blot 

et par dråber til den shampoo du har i 

hånden og vil bruge i håret. 

Tetræolie har naturlige antibakterielle 

og anti-inflammatoriske egenskaber, 

der hjælper med at behandle en 

kløende hovedbund. Den fugter 

desuden dit hår og hovedbund og 

passer derfor godt til en tør og kløende 

https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-huden-og-haaret/
https://www.chleopatra.dk/kokosolie-til-huden-og-haaret/
https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/ordbog/antiinflammatorisk/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
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hovedbund. Endvidere hjælper olien 

huden med at give slip på døde 

hudceller. Det skaber et bedre miljø for 

både en sund hårvækst og en ren 

hovedbund. 

Husk: Tetræolie er en æterisk olie og du 

skal derfor altid huske at fortynde den 

før du anvender den i hovedbunden. 

Enten i en basisolie (vegetabilsk olie) 

eller ved at tilføje nogle dråber i din 

shampoo. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

Æblecidereddike 

Æblecidereddike fungerer som en 

naturlig måde at lindre skæl, tør 

hovedbund og i det hele taget et 

kemikalietræt hår. 

Æblecidereddike indeholder enzymer 

og egenskaber, der fungerer som et 

fungicid og sæbe på en og samme tid. 

Surheden af æblecidereddike 

ændrer pH-værdien af din hovedbund 

for til gengæld at dræbe eventuel 

svamp, der kan forårsage skæl og kløe. 

Du kan ganske simpelt blande en halv 

kop æblecidereddike med en halv kop 

vand. Herefter kan du skylde håret med 

blandingen. Sørg for at eddiken når ned 

til hårrødderne. Alternativ kan du lægge 

blandingen i en flaske med 

en spraypumpe, så du nemmere kan 

fordele indholdet. Lad det sidde i håret 

i 15-30 minutter og vask det derefter 

ud. 

Æblecidereddike kan du købe i dit 

lokale supermarked. 

 

Konklusion 

Det handler i bund og grund om, at 

passe på dit hår og din hovedbund. Spis 

fornuftigt og varieret, så du får de 

nødvendige vitaminer og 

næringsstoffer. Sørg for at du ikke 

vasker dit hår for ofte og spar på 

sæben, så du ikke undertrykker din 

krops naturlige produktion af olie. Sørg 

for ekstra god fugtighed til 

hovedbunden om vinteren og vær også 

opmærksom på, at ting som føntørring 

og hårjern kan være med til at gøre 

håret og hovedbunden ekstra sart. 

Brug så vidt muligt naturlige og rene 

råvarer til at pleje håret og 

hovedbunden. Så kan du i langt de 

https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/?add_to_wishlist=43109
https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/?add-to-cart=43109
https://www.chleopatra.dk/ordbog/ph/
https://www.chleopatra.dk/produkt-tag/glassflasker/
https://www.chleopatra.dk/butik/lotion-spray/
https://www.chleopatra.dk/butik/tea-tree-olie/
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fleste tilfælde holde en tør hovedbund 

med skæl på afstand. Lider du af 

ekstrem tørhed, der ikke forsvinder, har 

du mærkelige pletter eller plamager 

eller seriøst hårtab, så tag kontakt til 

din læge. 
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Skæl i håret 
Skæl i hovedbunden og skæl i håret 

Hvad er skæl?  

Skæl er en tilstand for hovedbunden, der forårsager små og 

mellemstore flager af hud til at fremkomme. Skæl er en almindelig 

tilstand, som ofte er præget af kløe. I nogle tilfælde kan det være 

pinligt, at have skæl, da det dels ikke ser godt ud og dels kan drysse 

med aftørret hud, hvilket ikke er særlig rart. 

 

e fleste former for skæl er som 

regel forholdsvis nemme at 

behandle, hvis det opdages i 

god tid. Til tider kan der dog opstå skæl, 

som er noget svære at behandle. 

Selvom det er irriterende at have skæl, 

er det nu ikke noget man skal føle sig 

flov over, da det estimeres, at omkring 

50% af alle europæere har skæl. 

Skæl kommer som følge af nye 

hudceller, der produceres hurtigere 

end hovedbunden kan nå, at slippe af 

med de gamle. To af de bedste olier til 

behandling af skæl er: 

Skæl er altså en afskalning af døde 

hudceller. Det er et meget almindeligt 

problem (en folkesygdom) og er 

hverken farligt eller smitsomt, men kan 

være generende. I nogle tilfælde kan 

det dog være hudsygdomme som 

psoriasis eller eksem, der er skyld i 

skæl, så at sige. 

 

D 
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Hvordan opstår skæl i håret? 

De menneskelige hudceller fornyes 

hele tiden af sig selv. Efterhånden 

som hudcellerne i hovedbunden 

fornyes, bliver de gamle (døde) 

hudceller dem skubbet frem til 

overfladen og derefter ud af 

hovedbunden. De afstødes ganske 

simpelt fra kroppen og vises bort. 

For folk med skæl, bliver de nye celler 

produceret i et hurtigere tempo end de 

dør, hvilket resulterer i at mere hud 

bliver udgydt, hvilket gør at skæl ‘en 

bliver mere mærkbar og synlig. 

Hvis huden udsættes for ekstreme 

temperaturer, er risikoen for at udvikle 

skæl også større. Det anbefales derfor 

ikke, at du tager varme bade, hvis du 

har skæl. 

Oplever du en rød irriteret hud på de 

områder, hvor der er skæl, kan det 

være andre årsager som eksempelvis 

eksem. Uanset, hvilke symptomer du 

har bør du kontakte din praktiserende 

læge for at sikre dig, hvad det er. 

  

Naturlig behandling af skæl i 

håret 

Ved almindelig skæl, kan du komme 

langt med naturlige produkter. Der 

findes en del forskellige shampoos du 

kan købe, som nedsætter mængden af 

gærsvampen pityrosporum ovale, som i 

princippet er ganske normal for 

hårbunden hos voksne. Men somme 

tider bliver der overvækst af denne 

svamp, der forsager skæl. 

Som naturlig kosmetik til behandling af 

skæl, kan du bruge forskellige olier. De 

er hver især gode mod skæl og som 

udgangspunkt handler det blot om, at 

finde den du og din hud synes bedst 

om. 

 

Jojobaolie til behandling af skæl 

Nogle mener at jojobaolie er kongen 

over alle vegetabilske olier. Vi mener 

den er god til mange mindre 

hudproblemer som eksempelvis skæl, 

da det er den olie, der minder mest om 

vores egen kropsolie. 

Mange hovedbunds-relaterede 

problemer er forårsaget af en hærdet 

ophobning af sebum, der tilstopper 

hårsækkene og derved kan forårsage 

skæl. Hvis denne hærdede opbygning 

ikke fjernes, kan det i sidste ende 

hindre hårsækkenes evne til at fungere 

korrekt. 

Jojoba trænger hurtigt ned til 

hovedbunden og håret og opløser let 

den hærdede opbygning. 

Hovedbunden og hårsækkene 

efterlades rene og fri til at fortsætte 

deres normale funktion. Jojoba er 

fantastisk til alle hårtyper og har en 

evne til at hæmme overskydende 

aktivitet af talgkirtler, der gør den til det 

perfekte valg for folk med fedtet 

https://www.chleopatra.dk/hvad-er-sebum/
https://www.chleopatra.dk/ordbog/sebum/
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hovedbund, der stadig har brug for en 

balsam. 

Ligeledes kan den bruges til tørt hår, da 

det hjælper med at fugte håret 

ordentligt. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

Avocado Olie til behandling af 

skæl 

Avocadoolie udvindes af kongen af ‘hår’ 

frugten avocado. Den er fuld af 

vitaminer, som dit hår har brug for – 

ligesom A-vitamin, E, D og kalium. Hvis 

du vil have en super dyb balsam 

behandling uden at skulle købe et 

kommercielt kemiprodukt, kan du 

tilføje avocado olie til de andre olier du 

anvender og du vil helt sikkert føle og 

se forskellen. 

Mildere former for skæl, kræver 

normalt ikke så meget andet end lidt 

gode vitaminer og fugt. Det hjælper 

avocadolien dig med. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

Kokosolie til behandling af skæl i 

håret 

Vidunderolien og universal midlet 

kokosolie er også utrolig effektivt mod 

milde udbrud af skæl. Kokosolie 

indeholder både E-vitamin og mineraler 

samtidig med at det fungerer som en 

god balsam. Olien er mild mod håret og 

hovedbunden og hjælper med at 

beskytte håret og rette op på 

hårskader. 

Fugtigheden fra olien er i sig selv nok til 

at fjerne mindre skæl-udslæt. 

https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/?add_to_wishlist=628
https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/?add-to-cart=628
https://www.chleopatra.dk/ordbog/a-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/?add_to_wishlist=648
https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/?add-to-cart=648
https://www.chleopatra.dk/ordbog/e-vitamin/
https://www.chleopatra.dk/butik/jojobaolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
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Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/?add_to_wishlist=1746
https://www.chleopatra.dk/skael-i-haaret/?add-to-cart=1746
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
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21 hår tips til et naturligt flot og sundt hår 
Uanset om manden forstår sig på det eller ej, så ved vi jo godt, at en 

stor del af selvværdet og kvindens stolthed, sidder i håret. Så for at 

du kan føle dig godt tilpas i din hverdag, er det utrolig vigtigt at 

manken sidder som den skal, at håret føles lækkert, tykt og 

glansfuldt. Med nedenstående hår tips bliver du guidet til et super 

lækkert og sundt hår. 

 

er er uden tvivl mange flere 

tillægsord vi kan tilføje håret, 

som mændene ikke forstår sig 

på, men faktum er, at det bliver bare en 

langt bedre dag, hvis håret ter og 

opfører sig som det skal. 

Når du har det godt med dit hår, så 

bliver det automatisk langt bedre at gå 

på arbejde, at handle ind og at hente 

børnene i skolen eller at mødes med 

veninden nede i fitnesscentret. 

Nå men nok om det og hvorfor håret 

betyder så meget – summa summarum 

er, at det skal passes og plejes – præcist 

som resten af kroppen og her bringer vi 

dig 21 super gode råd til, hvordan du 

opnår et fantastisk lækkert og sundt 

hår, der gør din hverdag til en 

glimrende hår-dag. 

 

Lad dig ikke narre af 

hårprodukter fra Tv-reklamer 

Vi kender det alle. I fjernsynet har 

kvinderne det skønneste hår, en glans 

og en udstråling, der skriger efter den 

røde løber et eller andet sted i 

Hollywood. Men når du selv anvender 

de selv samme produkter, så ligner dit 

D 
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hår dårligt noget du har lyst til at slæbe 

med ned i det lokale supermarked. 

Det er ikke noget nyt, for reklamerne 

snyder og det eneste Hollywood der 

findes ved det, er det filter, der er lagt 

hen over billedet til reklamefilmen og 

de stylister, der har tilpasset håret på 

modellen sekunderne før optagelsen. 

Men du behøver ikke gå efter de løgne 

du ser på TV eller de oceaner af 

produkter, der lover guld og grønne 

skove, for med helt naturlige remedier, 

kommer du faktisk langt nærmere det 

resultat du søger. 

Læs med her og få gode resultater med 

helt naturlige produkter, som dit hår vil 

elske dig for. 

 

 

RENLIGHED ER VIGTIG – OGSÅ FOR 

HÅRET 

Sundt hår – hår tips #1 

Den største årsag til at håret fælder, er 

skæl i hovedbunden og en kløende 

hovedbund. Det er derfor vigtigt, at du 

fastholder en god renlighed for at 

skabe et smukt og sundt hår. Hvad det 

helt præcis indebærer er, at du ikke 

slipper for hårpleje. Hårpleje er vigtigt – 

særligt for langt hår, der om noget, 

kræver mere pleje end kort hår. Men 

uanset længden på håret, vil en god 

hårpleje kunne gøre underværker for 

dit hår. 

SUND LIVSSTIL UDSTRÅLER SIG I 

HÅRET 

Sundt hår – hår tips #2 

En nærende kost og en sund livsstil er 

et “must”, hvis du ønsker at få smukke 

lokker. Drik masser af vand og sørg for 

at inkludere protein i din kost. Vitamin 

A er et vitalt næringsstof der fremmer 

hårvækst, hvorfor grønne 

bladgrøntsager, gulerødder og 

levertran kan blive nogle af dine bedste 

venner i kuren mod det perfekte hår. 

Den mest effektive hårpleje er en god 

diet. Du bliver hvad du spiser og det 

afspejler sig også i dit hår. Masser af 

gode frugter og grøntsager gør 

underværker. 

  

FUGT DIT HÅR MED ØL 

Sundt hår – hår tips #3 

Hæld lidt øl i dit våde hår. Fordel den 

jævnt og massere din hovedbund med 

fingrene i 15-20 minutter. Derefter 

skylles det grundigt for at slippe af med 

øl lugten. Foretag denne procedure en 

gang om ugen for at opnå et salon glat 

hår. Personer med bihulebetændelse 

eller forkølelse, bør undgå denne 

behandling. Du kan bruge en hvilken 

som helst øl, men en traditionel ale 



Magasinet  Side 45 
Af CHLEOPATRA  chleopatra.dk 

eller pilsner foretrækkes frem for hvede 

øl, på grund af humlen. 

 

HOLD DIG LANGT VÆK FRA 

KEMIKALIE PRODUKTER OG 

HÅRSTYLING BEHANDLINGER 

Sundt hår – hår tips #4 

Hold dig væk fra hårstyling 

behandlinger og produkter, der 

indeholder uheldig kemi dit hår kun 

bliver mere træt af. Anvendelse af 

skrappe kemikalier vil kun ødelægge dit 

hår og væksten af det. Det anbefales 

derfor, at du søger naturlige produkter 

for at skabe den skønhed du ønsker dig 

af dit hår og derfor finder vejen til at 

undgå kemikalie baserede 

behandlinger, eller i det mindste, at 

bruge dem så lidt som muligt. 

 

UNDGÅ VARMT VAND FOR AT 

UNDGÅ TØRT OG SKØRT HÅR 

Sundt hår – hår tips #5 

Et af de bedste tips til et sundt hår er, at 

springe det varme vand fra bruseren 

over. Varmt vand vil automatisk gøre dit 

hår mere tørt og skørt (hvilket kan 

resultere i hårtab), da den beskyttende 

olie fra dit hår og hovedbund vaskes 

væk. Den bedste varme på vandet er 

blot en smule over din 

kropstemperatur. 

 

UNDGÅ AT VASKE DIT HÅR FOR TIT 

Sundt hår – hår tips #6 

Vask dit hår hver anden til tredje dag, 

for at korrigere dit hår tilbage til dets 

naturlige hårolier. Ved at vaske håret 

mindre ofte, vil det også hjælpe med at 

genvinde dit hårs naturlige glød og 

glans. 

 

 

VÆR BLØD OG NÆNSOM VED DIT 

HÅR 

Sundt hår – hår tips #7 

Når du bruger et håndklæde efter vask, 

skal du passe på ikke at bruge for barsk 

et håndklæde eller en alt for groft 

tørring. Du kan forebygge skader ved 

hjælp af et mikrofiber håndklæde eller 

et blødt bomulds materiale. 

 

LAD DIT HÅR LUFTTØRRE 

Sundt hår – hår tips #8 

Lad dit hår tørre af sig selv i stedet for 

at bruge en føntørrer eller varme ruller. 

Brug af denne form for kunstig tørrings 

teknik vil gøre håret mere skørt og tørt. 
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Hvis du ikke har tid til at lade dit hår 

lufttørre, så brug føntørring sparsomt 

og sørg for at bruge en mild varm 

indstilling i stedet for en meget varm 

indstilling. 

 

ANVEND DEN KORREKTE 

BØRSTETEKNIK FOR AT UNDGÅ 

STATISK ELEKTRICITET OG 

SPALTEDE SPIDSER I HÅRET 

Sundt hår – hår tips #9 

Undgå at bruge en kam med plastik 

børster for at forhindre at håret 

knækker på grund af statisk elektricitet. 

Den bedste måde at børste dit hår på, 

er ved først at børste enderne for at 

undgå et filtret hår og derefter tage de 

lange børst fra rødderne af håret til 

enderne. Denne teknik vil hjælpe med 

at sprede hårets naturlige olie og 

dermed forhindre brud. Endvidere bør 

du ikke børste vådt hår, da det er langt 

svagere og derfor nemmere knækker. 

 

BESKYT HÅRET FØR DU HOPPER I 

POOLEN 

Sundt hår – hår tips #10 

Svømmebassiner kan gøre stor skade 

på dit hår, da det indeholder skrappe 

kemikalier, der skal holde vandet rent. 

For at forhindre den største skade af dit 

hår idet du dykker ned i det blå, kan du 

anvende lidt balsam til dit hår før du 

svømmer. Dette vil beskytte dit hår, før 

det kommer i kontakt med 

bassinvandet. 

 

BEHANDLING AF TØRT HÅR MED 

ÆG 

Sundt hår – hår tips #11 

Brug et helt æg til håret. Hvis du har 

tørt eller skørt hår, kan du bruge 

æggehviden til at fugte dit hår. Brug ½ 

kop af enhver form for ægge-blanding – 

enten æggehviden eller et helt æg med 

blomme – for at rengøre og fugte håret. 

Lad det sidde i en 20 minutters tid og 

skyl derefter med koldt vand. 

 

SKAB ET SKINNENDE BLØDT HÅR 

Sundt hår – hår tips #12 

Klargør en blanding bestående af 1 kop 

af din daglige balsam og 2-3 spsk. 

honning og eventuelt 1 tsk. af din 

favorit olie. Påfør denne blanding jævnt 

på dit våde hår. Lad det sidde i 30 

minutter og vask det derefter grundigt 

ud. Denne blanding vil lukke 

hårbåndene og give dit hår en 

forbløffende glans. 

 

TRIM DIT HÅR REGELMÆSSIGT 

Sundt hår – hår tips #13 

Få dit hår trimmet cirka hver sjette uge 

for at fjerne tørre og spaltede spidser. 

https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
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LAV DIN EGEN HÅRBALSAM MED 

YOGHURT OG ÆG 

Sundt hår – hår tips #14 

For at blødgøre håret med en protein-

pakket balsam, blandes et æg og en ½ 

dl yoghurt, som gnides ind i din 

hovedbund. Lad det virke i fem – ti 

minutter og vask det derefter ud med 

lunkent vand. 

 

Opskrift på hjemmelavet hårbalsam 

Du blander et æg og ca. en halv dl 

A38/yoghurt. Hvis du ønsker det, kan 

du også tilføje lidt ricinus 

olie, mandelolie eller evt. argan 

olie samt lidt honning (en spiseske olie 

og en spiseske honning – det vil give din 

balsam en endnu mere blødgørende 

effekt – men begge dele er valgfrit). 

Du pisker det sammen i en lille skål, så 

det hele ligesom bliver til en masse. 

Det ser ikke nødvendigvis specielt 

lækkert ud og det kan også føles lidt 

klistret, men resultatet er lækkert. 

Du smører det nu ud i hele håret (efter 

bad med lettere vådt hår) og lader det 

sidde i 5 – 10 minutter. 

Herefter skyller du det ud med lunkent 

vand. Du fornemmer selv om det er 

nok med vand. Hvis du synes det er 

svært at få ud af håret, så vask det 

gerne, men i så fald bør du måske blot 

skylle håret forinden frem for at vaske 

håret to gange. 

 

TERAPI FOR HÅRET MED NATRON 

Sundt hår – hår tips #15 

Lav en blanding af 3 spsk. natron og en 

lille smule vand. Skyl dit hår med denne 

opløsning efter vask. Lad det sidde i 

mindst 5 minutter før det igen skyldes 

ud. Denne terapi vil bidrage til at fjerne 

overskydende shampoo og 

kemikaliefyldte styling-produkt fra dit 

hår – Det er en udrensningsproces, der 

afhjælper kemikalietræt hår. 

 

BEHANDL SOLSKADET HÅR MED 

HONNING OG ÆG 

Sundt hår – hår tips #16 

Lav en blanding af ½ kop honning, 1-2 

spsk. arganolie og 1-2 spsk. 

æggeblomme. Påfør blandingen til dit 

hår og lad det sidde i 20 minutter, 

hvorefter det skylles med varmt vand. 

Denne behandling vil bidrage til at 

genopbygge keratin protein bindinger, 

som forstærker håret. 

https://www.chleopatra.dk/butik/ricinusolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/ricinusolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
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Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

FORSTÆRK DIT HÅR MED 

MANDELOLIE 

Sundt hår – hår tips #17 

Brug mandelolie til behandling af tørt 

og beskadiget hår. Proceduren er 

ganske enkel – du hælder blot lidt 

mandelolie i en skål og varmer det lidt 

op (eksempelvis i mikrobølgeovn, så 

olien bliver lunken). Fordel olien ud i 

hele håret og lad det sidde i 30 

minutter og skyl derefter med normalt 

shampoo og balsam med koldt vand. 

 

Tilføj til ønskelisten 

TILFØJ TIL KURV 

 

IKKE SÅ STRAMT, KVINDE – 

PROBLEMER MED FOR STRAMT 

OPSAT HÅR 

Sundt hår – hår tips #18 

Undgå at trække håret stramt sammen 

ved hårgrænsen. Når dit hår strammes 

for meget vil det aftage din hårgrænse 

og beskadige hårsækkene permanent 

og det er ikke det resultat du ønsker. 

For at forhindre brud på grund af skørt 

og let knækkeligt hår, bør du undgå at 

bruge bånd og i hvert fald ikke binde dit 

hår for stramt. 

 

 

https://www.chleopatra.dk/haartips-sundt-haar/?add_to_wishlist=45
https://www.chleopatra.dk/haartips-sundt-haar/?add-to-cart=45
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/haartips-sundt-haar/?add_to_wishlist=641
https://www.chleopatra.dk/haartips-sundt-haar/?add-to-cart=641
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
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PRINSESSEN SKAL SOVE PÅ SATIN 

FOR ET FINT BLØDT OG 

UFILTRERET HÅR 

Sundt hår – hår tips #19 

Sengetøj af satin er dit hårs bedste ven. 

At sove med et satin tørklæde om håret 

eller ganske simpelt anvende satin 

sengetøj forhindre dit hårs fugt fra at 

blive bestjålet af din hovedpude. Det 

forhindrer også unødvendig 

sammenfiltring af håret. 

 

SLIP FOR FILTRERET MORGENHÅR 

Sundt hår – hår tips #20 

Anvend en mild 

vegetabilsk hårolie dagligt for at 

forhindre filtret hår. Olien fugter og 

nærer både håret og hovedbunden, der 

også mindsker, fjerner eller forhindrer 

skæl. 

 

VÆR OMHYGGELIG MED 

HÅRSPIDSERNE 

Sundt hår – hår tips #21 

For langt det meste af tiden, er vi 

mindre opmærksomme på den ældste 

del af vores hår, enderne. De er den 

sidste del til at modtage fugt fra de 

produkter vi anvender, men de er til 

gengæld de første til at miste fugten 

igen. Ud over at trimme splittede og 

beskadiget ender, bør du anvende dit 

produkt helt ud til enderne. Du bør 

altid fugte og forsegle dine hårspidser. 

 

BONUS: VÆR GLAD OG SOV FOR ET 

ROLIGT OG LYKKELIGT HÅR 

Sundt hår – hår tips #22 

Få en god, regelmæssig og fredelig 

søvn. Dit hår afspejler den angst, du går 

igennem i din hverdag, så det at 

være lykkelig er også et “must”, hvis du 

ønsker at holde dig væk fra et tørt og 

filtreret hår. 

  

Vær naturlig – ligesom dit hår 

Du bestemmer naturligvis selv, men vi 

anbefaler at du fortsætter din hud og 

hårpleje med naturlige produkter, der 

hverken indeholder parabener, 

pesticider eller andre kemikalier. 

Naturlige metoder for kosmetik har for 

kort tid siden været det eneste valg og 

med de mange bivirkninger, som 

kosmetikindustrien har medført sig ved 

brug af kemi, synes vi egentligt ikke 

valget er så svært. Men valget er dit. 

 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/produkt-tag/haarpleje/
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