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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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Hvad er naturkosmetik? 
Det er mildest talt lidt af en jungle. Når bevidste forbrugere i 

dagens Danmark skal på jagt efter naturlige råvarer til 

hudpleje. Vel at mærke hudpleje, som ikke indeholder 

uheldigt syntetisk konserveret kemi. 

Har du besluttet dig for, at indholdet i din hud og hårpleje 

skal være naturligt. Med andre ord, at det skal være helt fri 

for syntetisk kemi. Så har du også besluttet dig for at vælge 

naturkosmetik. 

Vi gratulerer for det rette valg. 

 

en hvad betyder det helt præcis, når noget rangerer under et fint 

ord som naturkosmetik? Hvad skal du være særligt opmærksom 

på? Og hvordan kan du sikre dig, at du får både de rigtige, men 

også de bedste råvarer? 

Læs med her, hvor vi gennemgår præcis denne tanke, step for step. 

 

M 
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Den tyske BDIH standard for naturkosmetik 
(BDIH-Richtlinien) 

I Tyskland findes en såkaldt BDIH standard, der har til formål at definere 

begrebet naturkosmetik i forbrugerens interesse. 

Det er jo alt sammen meget godt. Vi er dog ikke helt på samme side, som de 

er i Tyskland. V mener nemlig, at der ligger meget mere i ordet 

naturkosmetik end de gør. 

Men lad os for god ordens skyld remse op, hvad den officielle tyske version 

siger om naturkosmetik. 

Standarden beskriver krav vedrørende erhvervelse eller fremstilling af 

kosmetik, råvarer og deres behandling. 

 

1. Råvarer af vegetabilsk oprindelse 

Råvarer af vegetabilsk oprindelse skal stamme fra certificeret økologiske 

råvarer, forudsat at de består af eller er fremstillet af planter (der er opført 

i bilag 1). Definitionerne og begrænsninger indeholdt i bilag 1, er bindende 

med hensyn til dette. 

 

2. Råvarer af animalsk oprindelse og dyrebeskyttelse 

Råvarer af animalsk oprindelse 

Det er tilladt at anvende stoffer, der er produceret af dyr (fx mælk eller 

honning). Det er ikke tilladt at bruge råvarer, der stammer fra døde 

hvirveldyr (fx emu olie, mink olie, murmeldyr fedt, animalsk fedt, collagen 

eller levende celler). 

 

 

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/richtlinie.htm
http://www.ionc.info/index.php?id=12&L=1
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Dyreforsøg og slutprodukter 

Det er forbudt at udføre eller outsource anden part til at udføre dyreforsøg. 

Ikke kun når produkter fremstilles, men også i forbindelse med udvikling og 

styring af slutprodukterne. 

 

Dyreforsøg og råvarer 

Råvarer, der blev afprøvet på dyr efter den 31. december 1997, må ikke 

anvendes. Ethvert dyreforsøg, der udføres af tredjemand, der hverken har 

handlet på vegne af eller på foranledning af råmaterialets producent eller 

leverandør, eller producenten af det færdige produkt, og som ikke er 

forbundet med de foregående parter under selskabsretten, er der ikke taget 

højde for her. 

 

3. Råvarer af mineralsk oprindelse 

Anvendelsen af uorganiske og mineralske salte, syrer og baser (fx 

magnesiumsulfat eller natriumchlorid) er generelt tilladt. Undtagen dem 

under punkt 5. 

 

4. Produktionsprocesser tilladt 

Sideløbende fysiske processer. Herunder ekstraktion med vand, vegetabilsk 

alkohol, kuldioxid, vegetabilske fedtstoffer og olier samt glycerin opnået fra 

disse. Enzymatiske og mikrobiologiske processer, som de forekommer i 

naturen er også tilladt til produktion af naturlig kosmetik. 

Desuden kan der opnås stoffer fra naturlige stoffer, såsom fedtstoffer, olier 

og voks, sukker, stivelse, cellulose, proteiner, polysaccharider og vitaminer 

ved hjælp af hydrolyse, hydrogenering, oxidation, reduktion, esterificering 

eller andre metoder til spaltning og kondens. 
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5. Ikke tilladte stoffer 

Stoffer fra følgende grupper er ikke tilladt at blive brugt: 

• Økologisk-syntetiske farvestoffer 

• Syntetiske dufte 

• Ethoxyleret råmaterialer 

• Silikone 

• Paraffin og andre petroleum afledte produkter 

 

6. Bevarelse 

Med henblik på forbrugerbeskyttelse, kan følgende naturidentiske 

konserveringsmidler om nødvendigt anvendes: 

• Benzoesyre og salte 

• Salicylsyre og salte deraf 

• Sorbinsyre og dens salte 

• Benzylalkohol 

• Dehydroeddikesyre og salte deraf 

Hvis der anvendes disse konserveringsmidler, er følgende tilføjelse 

nødvendig: “konserveret med … [navn på konserveringsmidlet]”. 

 

7. Dufte 

Naturlige duftstoffer, der overholder ISO 9235 er tilladt. Dufte af 

bioteknologisk oprindelse kan også anvendes. 
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8. Radioaktiv bestråling 

Det er ikke tilladt at behandle råvarer af vegetabilsk og animalsk oprindelse 

eller slutprodukter med ioniserende stråling. 

 

Vi mener naturkosmetik bør være mere simpelt 

De fleste punkter i den tyske standard for naturkosmetik er jo i og for sig 

fine nok. Dog har vi nogle tilføjelse, som vi selv handler og producerer vores 

varer ud fra. 

 

Økologisk certificeret vegetabilske råvarer 

Selvom vi deler mening med den tyske standard, så er det ganske simpelt 

ikke muligt, udelukkende at forhandle certificeret olier. Nogle olier er utroligt 

besværlige at fremskaffe. I mange tilfælde kommer disse fra lande, der ikke 

ligefrem er berygtede for at opretholde regler. Omvendt er der ikke nogen, 

der har lyst til at betale tusindvis af kroner for en lille flaske. Det kan dog 

meget nemt blive den pris forbrugeren må betale. Dog fortsat uden, at være 

100% sikker på, at der ikke er blevet udført et falskt papirarbejde. 

Vi ville meget gerne vælge udelukkende at forhandle certificeret økologiske 

varer, men det er ikke altid den bedste løsning. 

Oliers kvalitet bedømmes ikke kun ud fra et certifikat og de enkelte 

landmænd, der i øvrigt må betale store summer for at opretholde disse 

certifikater, har ingen interesse i, at levere kedelige og dårlige produkter – 

For så handler vi kun med dem den ene gang. 

En landmand kan sagtens producere økologiske produkter uden, at de 

nødvendigvis er certificeret. Det kan der nemt ligge nogle økonomiske 

aspekter for, hvorfor han eller hun vil vælge. 
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Så selvom vi gør alt, hvad vi kan for at få hænderne i certificeret økologiske 

produkter i det hele taget. Og ikke kun hvad angår vegetabilske olier.  Så gør vi 

mere ud af, at sikre os, at de enkelte produkter er af en god kvalitet. 

I denne branche bygges mange bånd på tillid. Det ændre et certifikat 

desværre ikke så meget ved. 

 

Alt økologisk kosmetik er ikke nødvendigvis som 

du går og tror 

Hverken i Danmark eller for så vidt på det Europæiske plan, findes der en 

lovgivning for brugen af ordet naturlig eller økologisk i forbindelse med 

kosmetik. Du er dermed mildest talt overladt til din egen research. Hvis du 

ønsker at vide om noget er økologisk eller ej. Og i så fald, hvor stor en del af 

produktet, der er det. Også selvom produktet er mærket økologisk eller 

naturligt. 

Det betyder, at et økologisk produkt i princippet kan bestå af en enkelt 

ingrediens, som er økologisk, hvor resten af indholdet ikke er det. 

Vi har besluttet at vi for overskueligheden har valgt primært kun at 

forhandle enkelte råvarer – kun bestående af en ingrediens. 

Kosmetikprodukter skal nemlig være mærket med den såkaldte INCI 

varedeklaration, som fortæller dig præcis hvilket indhold der er tale om. Når 

langt de fleste af vores produkter kun består af et INCI, gør det det 

unægtelig langt nemmere for dig som forbrugere, langt nemmere at vide om 

indholdet derved er økologisk eller ej. Vi har ganske simpelt kun produkter, 

som enten er økologisk eller som ikke er det. 

BDIH kræver at der så vidt muligt skal anvendes økologiske ingredienser, 

men har intet minimumskrav til indholdet. Desuden tillader BDIH også 

naturidentisk konservering og det er vi ganske simpelt ikke enige i. 

https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
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Ikke-certificerede produkter kan være ligeså eller mere 

økologiske end de certificerede produkter. 
Brancheforeningen SPT 

Vi mener… 

Om: Animalsk oprindelse og dyrebeskyttelse 

Absolut intet af vores naturkosmetik, hverken kommer fra eller bliver testet 

på dyr – og det er uanset om det er før eller efter en bestemt dato. 

Dyreforsøg og test på dyr er et stort no-go for CHLEOPATRA. Absolut ingen 

dyr skal lide for menneskers skønhed. 

 

Om: Konserveringsmidler – nej tak 

Vores produkter holder præcis den tid de kan holde ud fra deres naturlige 

bestanddele. Vi gør intet for at øge deres holdbarhed. Den eneste form for 

konserveringsmiddel, som vi godkender og forhandler er naturligt ikke-GMO 

E-vitamin. 

For os er naturkosmetik 

• 100% naturligt indhold – Dermed helt fri for kedelig kemi 

• Produktet hverken kommer fra eller er blevet testet på dyr 

• Emballagen bør så vidt det er muligt, altid bygge på genbrug eller med 

mulighed for genbrug*. 

 

Herudover vil vi naturligvis 

• Forholde os til sikkerhed for huden og kroppen 

• Overholde lovgivning på alle områder 

• Kun anvende leverandører, der kan levere certifikater samt fuld 

dokumentation af indholdsstoffer og produktionsmetoder på 

opfordring. 

https://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/skoen-som-du-er/
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Vær besværlig og gå i dybden af dine produkter 

Er du på udkig efter økologiske varer? Så anbefaler vi, at du går efter 

producenter, der udtrykkeligt forklarer, hvor stor en del af indholdet, der er 

økologisk. Eller endnu bedre. Producenter, der opgør hver enkel ingrediens i 

forhold til deres økologiske indhold. 

Det er der ikke mange der gør. Så det næstbedste du kan gøre for at sikre 

dig bedst muligt. Det er at gå efter produkter, der udelukkende består af en 

enkel ingrediens. Hvis et produkt, der kun består af en ingrediens er 

økologisk ved du, at hele indholdet er økologisk. 

 

Betyder det så, at du skal holde dig langt væk fra 

ikke-økologiske produkter? 

Det må siges at være en vurderingssag. Alle mennesker er forskellige så vi 

kan ikke guide dig til at købe ikke økologiske varer. Præcis på samme måde, 

som du kan blive ubehageligt overrasket over indholdet af såkaldte 

økologiske varer. Kan du modsat blive positivt overrasket over indholdet i 

ikke-økologiske varer. 

Det lyder helt bananas og er naturligvis heller ikke standarden. Men ikke-

økologiske varer kan dels være økologiske, dog uden certificering. Og dels 

kan de fra naturens side være på lige fod med de økologiske. Det handler 

meget om, hvor vidt indholdet er naturligt eller ej. 

Vi har for eksempel den holdning. At en ikke-økologisk, koldpresset og ikke-

raffineret olie, er bedre end en økologisk koldpresset olie, der er blevet 

raffineret efterfølgende. 

Valget er op til dig! 

* Plastik skal være 100 % nedbrydeligt, og må ikke indeholde phthalater ved 

fremstillingen. 
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Hvilken olie er bedst? 

 Og hvilke olier skal jeg gå efter, når det kommer til hud og hårpleje? 

 

For at sige det lige ud, så er sandsynligheden for at du i dagens 

Danmark bliver snydt, ret stor. I dag skal man virkelig være vågen, 

når man handler. Og det gælder ikke kun for olier til huden og 

håret. Sandheden er, at det er nemt at blive snydt og somme tider, 

kan det endda være svært at vide, om man bliver snydt eller ej. 

Dette er en lille artikel om hvilken olie, der er bedst og hvad du 

som forbruger bør se efter, når du handler olier til huden og håret. 

Hvilken olie er bedst, når det kommer til dig, din hud og dit hår? 

Find svaret her. 

Verden er i dag fyldt med produkter fra A til Z og vi er så mange 

mennesker, at der nærmest ikke er noget, du ikke kan få i 

adskillige versioner, varianter, typer og mængder. Du har fri 

mulighed for at vælge imellem forskellige producenter, mærker og 

brands. Det giver dig bedre muligheder for, at finde præcis det du 

skal bruge. Omvendt gør det også valget lettere besværligt, idet, at 

vejen til det perfekte produkt, kan være længere. Af alle de 

https://www.chleopatra.dk/olier-til-huden/
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produkter du kan vælge imellem, kan det være sværere, at finde 

det som er bedst. 

 

 

Hvad du ikke ved og hvad producenten ikke 

fortæller dig 

Hvilken olie skal du som udgangspunkt altid gå efter 

Som med så meget andet, så er olier lidt af en jungle, når det kommer til 

bedste kvalitet, bedste batch, bedste alt muligt. Går man i dybden med ting, 

så er det efterhånden mere reglen end undtagelsen, at der ligger mere bag 

det rette og bedste valg, end hvad der umiddelbart er synligt på overfladen. 

En olie er forskellig ud fra mange fine detaljer. Det er alt lige fra, marken, 

hvorpå planten gror, vejrforholdene og selve høsten. Alt dette kan have 

indflydelse på det færdige produkt. 
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Dertil kommer selve udvindingsmetoden, destilleriet, hvorpå olie-processen 

foretages samt eventuelle andre processer olien gennemgår efterfølgende. 

De fleste af disse elementer i tilblivelsen af olien, er det de færreste 

mennesker, der selv har indflydelse på. Du bestemmer jo heller ikke selv, 

hvordan din cola produceres. Til gengæld ved du, at en cola altid giver dig 

det samme, uanset, hvor den er produceret. Sådan er det ikke når vi taler 

om naturlige elementer som olier. 

 

Så hvad bør du vælge? 

Alle de føromtalte detaljer bag olien, er nemlig med til at bestemme, 

hvordan det endelig produkt bliver. 

Der hvor du selv har en indflydelse er på om olien skal være økologisk eller 

ej. Om den skal være behandlet på nogen måde eller om du ønsker, at olien 

skal besidde flest mulige af dens oprindelige egenskaber. 

I dag vælger de fleste økologi, hvor det er dem muligt og det gør vi også selv. 

Det er en god måde, at sikre sig, at produktionen af olien er foretaget under 

visse bestemte regler. Det er dog ikke ens betydende med, at olien er bedre 

end en olie, der ikke er økologisk. Det hænger nemlig sammen med, at den 

eneste måde, hvorved en olie kan kaldes økologisk, er hvis den er under 

opsyn af bestemte organisationer, der administrerer økologien så at sige. 

Men alt dette koster landmanden penge og kan komplicere visse elementer, 

der normalt set er ganske simple. 

Sandheden er, at det er de færreste, der ønsker at hælde dårlig kemi på 

deres marker og træer, da de fleste af disse i forvejen gror helt vildt og 

passes og plejes af dyr, vind og vejr og andre uforudsete begivenheder i det 

lokale. En ikke-økologisk olie, kan derfor i princippet være mindst lige så god 

som en økologisk. 



#8   Side 15 
Chleopatra Magasinet  chleopatra.dk 

  

Kom nu til sagen 

Som du kan se, så er alt ikke så lige til. Og det bliver endnu værre. For det de 

fleste glemmer at se efter, når de først har valgt en olie ud fra udvindings 

proces, som naturligvis bør være koldpresset. Ved en koldpresning er olien 

blevet udvundet ved mindst muligt varme, hvorved de fleste egenskaber bi 

bevares. 

Problemet er, at de fleste glemmer efterbehandlingen. 

Raffineringsprocessen. 

Når en olie er blevet koldpresset, så kan producenten kalde den for 

koldpresset. Også selvom, at den har gennemgået en raffinerings proces 

efterfølgende. Og det er faktisk her filmen knækker for de fleste, mener vi. 

En olie der går igennem en raffinerings proces sker typisk for at fjerne 

urenheder, naturlige bakterier, misfarvning, lugt eller smag for den sags 

skyld. Uheldigvis, så tager denne proces også rigtig mange af oliens gode 

egenskaber med sig ned i afløbsrøret. Olien får altså frataget mange af dens 
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væsentligste egenskaber, vitaminer, mineraler effektive fedtsyrer m.m. 

direkte ud af vinduet. 

Derfor bør du altid gå efter en uraffineret eller ikke-raffineret olie. Specielt, 

når formålet er til huden og håret. Her gælder det naturligvis om, at tilføre 

så mange af oliens gode egenskaber, som muligt. 

Problemet med raffinering af olier er, at olien opvarmes. Nogle gange helt 

op til flere hundrede grader. På dette tidspunkt knækker filmen for såkaldte 

koldpressede olier. For når olien er koldpresset og derefter raffineret, så 

sælges den fortsat som værende koldpresset. De fleste aner ikke, at olien så 

efterfølgende har været varmet op til flere hundrede grader, og derved fået 

fjernet alle de gode ting, som du i første omgang køber den for. Derfor skal 

du altid gå efter uraffineret olier. 

 

Skal du altid vælge økologisk, koldpresset og 

uraffineret? 

Som udgangspunkt ja. Vi vil dog fortælle dig om enkelte tilfælde, hvor det er 

ok, at gå på kompromis. 

Økologi, er som du kan forstå ikke altid lig med det bedste produkt. Det er 

en garanti mere end det er en facitliste. For et ikke-økologisk produkt på 

”papiret”, kan i virkeligheden være lige så økologisk, som det produkt, der 

har et certifikat. Forskellen er blot, at der ikke betales til en 

mellemvirksomhed, for at bevise det. 

Somme tider kan det økologiske aspekt være så dyrt, at du bliver nødt til at 

se igennem fingrene med det. Det har vi eksempelvis valgt i forbindelse med 

vores havtorn olie. Den er ikke dokumenteret økologisk. Grunden hertil er, 

at den hos vores leverandører er hele ti gange dyrere end ikke-økologisk. 

Det er en pris vi ikke vil betale, mest af alt fordi vores kunder vil ikke betale 

over kr. 1000 kroner for 30 ml. Det er for vanvittigt. 

https://www.chleopatra.dk/butik/havtorn-olie/
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Vælg som udgangspunkt koldpresset olier. Der kan være visse olier, der 

giver mere mening at eksempelvis dampdestillere. Det kan nemlig somme 

tider være den mest effektive og omkostningseffektive metode samtidig 

med at man bevarer integriteten af planteolien. 

NÅR ALT 

FORSTÅELSE OM 

OLIENS 

KVALITET ER PÅ 

PLADS, HVAD 

VÆLGER DU SÅ? 
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Hvilken olie er bedst til ansigtet? 

Nu når du har styr på, hvilken olie du skal gå efter, så vil du sikkert også vide 

præcis, hvilken olie du skal vælge. Ikke sandt? 

Her kommer så det fantastiske ved naturlige produkter. For selvom der kan 

være visse fordele ved bestemte olier, så er det i sidste ende olien, der 

vælger dig. 

Forstå det som, at vi alle er forskellige. Det er derfor, at der findes ca. 80 

trilliarder forskellige midler til hud- og hårpleje, men ingen virker til alle. Var 

der noget, der gjorde det, så ville det jo være det eneste vi alle havde brug 

for. Sådan hænger verden ikke sammen. 

Olier er unikke i opbygningen af dens kemi, i form af konsistens, 

fugtighedsgivende effekt, indholdet af mineraler og fedtsyrer samt virkning. 

Men din hud og dit hår er også unikt. Det er det blandt andet på grund af de 

omstændigheder, din hud er omringet af. 

Der kan altså være forskel på klimaet som temperatur og sol -energi, men 

også andre energier som form og træning. Og inden at det hele skal lyde alt 

for kosmisk. Så bygger det blot på, at vores kemi er forskellig fra person til 

person – præcis som olierne. 

Vi kan derfor kun guide dig til olier, der er velegnet specielle dele af kroppen. 

I sidste ende er det helt og aldeles op til dig, at lytte til din krop. 

Den bedste olie til ansigtet, er den olie, der ikke fedter, ikke blokere dine 

porer og heller ikke virker tørrende. 

Her er tre gode olier til ansigtet du kan prøve. 
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https://www.chleopatra.dk/butik/figenkaktus-froe-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/acai-olie/
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Hvilken olie er bedst til håret? 

I princippet fungerer det på samme måde for håret. Hvad der virker for din 

veninde, er ikke sikkert, at det virker for dig. 

Håret kan også fedte til og det kan virke tungt. Det er ikke det du skal gå 

efter, hvorfor du skal holde øje med, hvordan dine olier får dit hår til at te 

sig. Naturlige olier, kan gøre mirakler for håret, men det afhænger alt 

sammen af, at du får en olie, der matcher dit hårs behov. 

Lyt til håret, ved at se efter. For selvom du i en tid har brugt den samme olie 

til håret, er det ikke nødvendigvis sikkert, at den samme olie vil være det 

rigtige valg hele tiden. Det er blandt andet også derfor vi somme tider må 

skifte shampoo og balsam ud med andre mærker. Da den samme kemi, 

pludseligt ikke er tilstrækkeligt for vores hår. 

De bedste olier til håret er de olier, der giver dit hår et nyt liv, fjerner det 

triste og tørre udseende, eller kommer en fedtet hovedbund til livs. Olier til 

håret, hjælper også mod slidte spidser, en tør hovedbund og skæl. Sørg altid 

for ikke at bruge for meget olie til håret, da det nemt kan få det til at virke 

tungt og fedtet. Vær især opmærksom på spidser og rødderne ved 

hovedbunden. 

https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/
https://www.chleopatra.dk/butik/marula-olie/
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Her er fire olier dit hår vil elske. 

 

Hvilken olie er bedst til huden? 

Eller hvilken olie er bedst til kroppen? 

Vi har allerede gjort opmærksom på, at huden vælger den bedste olier for 

dig. Derfor kan du med fordel prøve nogle af vores små prøvepakker. På den 

måde, har du mulighed for at teste, hvilke olier din hud synes bedst om. 

Vores prøvepakker består af de samme olier, som vi sælger normalt, men blot 

i 2,5 ml. På den måde, bliver det billigere for dig, at finde dine favoritter. 

Ud over dette, så skal det nævnes, at vores olier er ganske drøje i brug. Du 

skal altid starte med så lidt som muligt, da lidt rækker ganske langt. Din hud 

skal tage imod olien. Olien skal naturligt blive absorberet ind i huden, uden 

at efterlade en meget fedtet overflade. I løbet af få minutter, bør olien du 

påfører huden, være sivet ind, så at sige. Gør den ikke det, er det enten fordi 

du bruger for meget, eller også så er den olie du anvender absolut ikke til 

din hudtype. 

Fem super gode olier du kan bruge til hele kroppen. 

https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/haarolie/
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Jomfru Kokosolie, Ekstra 250 ml 

Hampefrøolie, Ekstra Jomfru (100 ml)DKK 99,00  

Abrikoskerneolie 100 ml 

Mandelolie (sød) 100 ml 

Avocadoolie 100 ml 

https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hampefroeolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/abrikoskerneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/kokosolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/hampefroeolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/abrikoskerneolie/
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/
https://www.chleopatra.dk/butik/avocadoolie/
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 Hvilken olie skal jeg gå efter til hudpleje og 

hårpleje? 

Så hvilken olie er bedst? Facitlisten på denne artikel er, at du som 

udgangspunkt bør gå efter en økologisk olie. Vær dog opmærksom på, at du 

ikke altid kan sikre dig, at denne vil være bedre end en ikke-økologisk. Men 

det skader i hvert fald ikke at gå efter det, når du går efter olier til kroppen, 

hvis det er økonomisk forsvarligt. 

Sørg altid for at sikre dig, at dine olier er uraffineret. Altså ikke-raffineret og 

derved ikke yderligere behandlet efter destilleringen. Der er ingen grund til 

at købe olier, der har været varmet op til flere hundrede grader, blevet 

bleget med kemi eller gennemgået andre kedelige processer. Hvis du ikke 

bryder dig om lugten af ren kokosolie, så vælg en anden olie. Hvis du ikke 

bryder dig om argan oliens naturlige aroma, så lad være med at ønske dig 

den effekt. Find en ren olie, du synes om og nyd alle dens naturlige og gode 

egenskaber. Sådan som den var tiltænkt før der gik sport i, at gøre alle 

tilfredse og gøre produktionen så omkostningseffektiv som muligt. 

Rene olier bør handle om rene varer og rene egenskaber. Vælg så vidt 

muligt altid koldpresset rene olier og nyd oliens gode egenskaber. 

Spørgsmålet er, hvilken olie synes din hud bedst om? 

 

 

 

 

  

https://www.chleopatra.dk/hjemmelavet-olie-kroppen/
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Er Argan olie den bedste olie til hud og 

hårpleje? 

 

Den bedste olie til hud og hårpleje 

Du har helt sikkert hørt om argan olie, måske som verdens 

bedste olie, ikke sandt? 

Hvis ikke, så må du i hvert fald have gemt dig i en hytte langt ude 

på Antarktis. Her ville du i så fald også have haft godt brug for en 

god flaske argan olie. 

Under alle omstændigheder. Så vil du gerne vide om det kan 

passe, at argan olie er den bedste olie til hud og hårpleje. En ting 

er sikkert i hvert fald – Argan olie er kommet til vesten med et 

brag. 
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Argan olie og hvorfor den er blevet så populær 

For blot ti år tilbage skulle du lede langt efter en flaske med ordet argan. 

Eller for den sags skyld efter et produkt med et inci indhold med 100% 

argania spinosa. Sådan forholder det sig ikke i dag. 

Alt ting starter jo som bekendt i USA. Også argan olien blev populær der, før 

den kom til resten af vesten og deriblandt Danmark. 

Argan olie kommer fra Marokko, hvor berberkvinder høster, behandler og 

presser kernerne, der giver os deres såkaldte flydende guld. 

 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
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Argan olie findes i 8 ud af 10 kosmetikprodukter 

Det er naturligvis ikke sandt, men nogle gange kunne man fristes til at tro 

det var. 

Faktum er, at flere og flere kosmetik producenter naturligvis ønsker, at 

drage fordel af det flydende gulds popularitet. 

Måden de gør det på er for det meste, ved at anvende en lille mængde 

argan olie. (Kun meget få procenter af det egentlige indhold). Herefter gør 

de dog et stort nummer ud af, at promovere produktet som værende et 

argan produkt. Faktum er dog, at hvis du ser ordentligt efter. Så vil du 

opdage, at det egentlige indhold af argania spinosa, ligger langt nede af 

indholdsdeklarationen. 

 

Maroccan oil er den eneste ægte vare 

En af de producenter, der er blevet utrolig populær – ikke mindst hos 

frisører – er det såkaldte Maroccan oil. 

De anvender dog samme taktik, med et relativt tyndt indhold af den vigtigste 

ingrediens i argan olie, nemlig argan olie. 

Den slags producenter benytter sig af velkendte tricks: 

• Et stærkt brand indenfor særlige kategorier (heriblandt frisørsaloner) 

• Et væsentligt dyrere produkt 

• Markedsføring på en nøgleingrediens, som reelt set er 

ikkeeksisterende 

Med det sagt, bør du først og fremmest være opmærksom på, hvad du 

mener, når du taler om argan olie. 

Undskyld frøken, 

Hvordan kan det være en argan olie, når der kun er 1,5% argan olie i denne 

flaske? 
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DEN ÆGTE VARE… 

Rigtig argan eller placebo argan 

Du bør som udgangspunkt se efter ingrendienslisten, når du går på udgik 

efter en ren argan olie. 

Indholdet skal være: 

INCI: 100% Argania Spinosa 

Dette er det botaniske navn for argan olie. Der skal i princippet ikke være 

andet på listen, hvis produktet du står med er helt rent. 

Mange producenter har desværre dette indhold iblandt mange andre. Et 

andet punkt er, at des længere ned af listen det står anført, des mindre er 

der faktisk i. 

Rigtig mange “placebo” produkter. Ja det tillader vi os at kalde dem. Den 

slags produkter, der markedsføres som værende rene argan olie, men som 

næsten intet argan indeholder. Fælles for disse er, at de har et andet 

problem. Langt oftere end sjælden er første ingrediens nemlig vand, hvilket 

altså betyder, at du betaler en mindre formue for vand. 

Og nu til sagen… 

 

Er argan olie så den bedste olie, når det gælder 

hud og hårpleje? 

Både ja og nej er det helt korte svar. 

Ja for nogle, da vi alle er forskellige med forskellige præferencer og 

forskellige hud og hår-typer. 

Nej for andre, af præcis de samme årsager. 

https://www.chleopatra.dk/formue-vand/
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Det vil svare lidt til at spørge, er Volvo den bedste bil? Igen, så kommer det jo 

helt an på hvem du er og hvilke præferencer du har til den bedste bil. 

Omvendt kunne du spørge, er Volvo den sikreste bil? Til det, ville du så 

sikkert være i stand til at finde nogle udførlige tests, der kunne give dig en 

god indikation for netop dette. 

Det samme gælder olier, dog i mindre grad. Men spørger du f.eks. om argan 

olie er den olie, der indeholder mest E-vitamin? Så vil svaret være, at den 

helt sikkert ligger i toppen. Det er dog ikke den olie, der har det højeste 

naturlige indhold af E-vitamin. Det er Figenkaktusolien. Men i forhold til prisen 

så er det nok. 

Der findes utroligt mange gode, lækre og spændende olier, til hud, hår og negle. 

Alle tilbyder de noget helt unik og alle er de tiltalende for forskellige 

individer – præcis som forskellige bilmærker. Så har du hørt din veninde tale 

godt om olien, eller har du hørt godt om den i medierne? Så prøv den gerne! 

Den eneste måde du finder ud af, om den faktisk er den bedste, er jo ved at 

prøve den. Og endvidere sammenligne med andre olier til kroppen. 

Konklusionen er altså, at det ganske simpelt er en smagssag – eller i dette 

tilfælde måske snarere en fornemmelsessag. 

 

Vær med til at inspirere andre 

Hvilken olie synes du er den bedste og hvorfor er præcis den olie bedst for 

dig? 

Fortæller os og andre læsere om din fornemmelse for olier til hud, hår og 

negle. 

https://www.chleopatra.dk/butik/figenkaktus-froe-olie/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategorier/kropsolie/
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Neglesvamp 

Hvad er neglesvamp infektion? 

Svampeinfektioner, der forekommer på huden, er en af de mest 

almindelige infektioner hos mennesker. Mange mennesker er 

nysgerrige efter en naturlig behandling af neglesvamp eller tånegl 

svamp, da dette er et problem, som mange mennesker kæmper 

med. Få er klar over, at neglesvamp symptomer faktisk kan være 

et tegn på candida virus eller en ophobning af gær i systemet. 

Onychomycosis er navnet på den type infektion, der får svampene 

til at ses på neglene. Dette skyldes underliggende svampevækst 

fra dermatofyter, ikke-dermatofyteforme og gær (hovedsagelig 

Candida-arter). 

Med kostændringer, kosttilskud og visse æteriske og særlige 

vegetabilske olier kan du behandle og fjerne grundårsagen til 

neglesvamp, selvom du har kæmpet med det i årevis. Jeg vil tage 

dig igennem de nøjagtige trin af, hvordan man kan slippe af med 

neglesvamp i denne artikel. 
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Hvilke symptomer har neglesvamp? 

Oftest er symptomerne for neglesvamp inflammation, hævelse, misfarvning 

(typisk bliver neglen mere gul), neglen kan blive tykkere og begynde at gro i 

en buet form og somme tider i forskellige retninger. 

Ting der giver neglesvamp god grund til at vokse er, når neglen konstant er 

fugtig, hudens syre indhold er højt og dit immunforsvar lavt. 

Dårlige vaskevaner og diabetes giver også neglesvampen bedre grobund. 

Ubehandlet kan neglesvamp resultere i knækket og splittede tånegle. I sidste 

ende kan du risikere helt at miste neglen. 

 

Smitter neglesvamp? 

Neglesvamp anses ikke for at være særlig smitsomt. Svamp i tånegle er 

derimod stort set altid forud gået af fodsvamp, som er smitsom og smitter 

fra person til person via inficerede hudskæl. 

Fodsvamp kan brede sig til neglene og senere udvikles til neglesvamp. Når 

man taler om smitterisiko i forbindelse med neglesvamp, er det derfor 

væsentligt at skelne, om der også er fodsvamp. 

 

https://www.chleopatra.dk/olie-rensemetoden/
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Alternativ behandling af neglesvamp 

For at komme neglesvamp til livs, er du nødsaget til, at behandle det via to 

metoder; internt og eksternt. 

Ved holistisk behandling bør du endvidere besidde en vis portion 

tålmodighed, da vi oftest taler om en helbredelse, der tager op imod 1-2 

måneder ved daglig anvendelse. 

Du skal også besidde en god viljestyrke. Du bør foretage disse behandlinger 

hver dag så ofte som angivet. Spring ikke over og undgå at være doven hvad 

behandlingerne angår. Du skal foretage dem hver eneste dag for at sikre dig 

et godt resultat. 

Intern behandling af neglesvamp 

Da neglesvamp lever af særligt sukkeret i dine blodbaner, skal du behandle 

det ved at indtage den rette mad, der virker svampedræbende. Det betyder, 

at du skal undgå usundt sukker fra hvidt brød, slik, chokolade, sodavand, øl 

osv. Du kan fortsat spise frugt, men her bør du gå efter frugter, der virker 

svampedræbende. Det er eksempelvis pærer og bananer. Du kan også med 

fordel indtage en spiseskefuld kokosolie (til indvortes brug) dagligt, da dette 

også indeholder anti-svampe egenskaber. 

Herudover bør du gå efter en proteinrig og fiberrig kost. 

Så begynd ved at indtage en mere fiberrig kost. På grund af dets struktur og 

vores manglende evne til at absorbere det, passerer fiber gennem vores 

fordøjelsessystem, som ikke absorberes af fordøjelsesenzymer og syrer, og 

det medbringer toksiner, affald, fedt og kolesterolpartikler, som ellers kan 

akkumulere i tarmene. 

Fordi du fjerner det meste af sukker og korn fra din diæt, bør du i tillæg til 

fiber, også øge mængden af proteinrig mad. 
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Ekstern behandling af neglesvamp 

Den anden del af behandlingen er udvortes. Først anbefales det, at du 

klipper din tånegl så langt ned som muligt, uden at du skader dig selv. 

Herefter bør du anvende en vatrondel, som du smører ind i nedenstående 

blanding. Påfør dette over din tånegl og sæt det fast med noget plastertape, 

så det dækker din tånegl. Gå med denne bandage det meste af dagen og 

skift det ud ca. hver tredje time eller fire gange dagligt. 

Andre vil hellere blot påføre blandingen direkte på neglen og lade det sidde 

uden brug af vatrondel og tape. Det er op til dig. 

Det anbefales også, at du giver din tå med neglesvamp masser af luft og 

sollys, når du kan slippe afsted med det. 

 

Hjemmelavet kur mod neglesvamp 

Æblecidereddike – Bland lige dele vand og æblecidereddike og læg din 

fod/tånegl i blød i en halv times tid dagligt. Du kan med fordel gøre dette 

mens du surfer på nettet, ordner regninger, ser et Friends afsnit eller noget 

andet. 

Æblecidereddike sørger for at balancere syren samtidig med at syren gør at 

svampen ikke breder sig. Det dræber bakterier og svampe. 

Når du er færdig skal du huske at tørre dine fødder og særlig tånegl rigtig 

godt. 

Tea tree olie – Bland nogle få dråber tea tree olie i en teske vegetabilsk olie. Vi 

anbefaler tamanu olie, da denne olie besidder anti-svamp og antibakterielle 

egenskaber. 

Tea tree olie bekæmper bakterier og svamp og anvendes ofte også mod 

andre hud infektioner. 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/tea-tree-olie/
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Tamanu olie – Hvis du ønsker at have en olie med dig, når du er i byen, som 

du hurtigt kan anvende eksempelvis på et offentligt toilet, så er tamanu 

olien god. Den besidder som nævnt anti-bakterielle egenskaber, men er 

også en af de få vegetabilske olier, der rent faktisk virker svampedræbende 

uden tilføjelse af andre ingredienser. Tamanu olie kan du få både som 30ml 

pipette flaske eller som en roller, der nemt kan rulles over huden. 

Uanset om du anvender en blanding med tea tree olie eller tamanu olie 

alene, skal du sørge for at fordele indholdet godt ud over hele neglen, 

rødderne og rundt om den inficerede tånegl. Nogle personer anvender 

desuden en blød tandbørste til at komme godt rundt om det hele. 

Husk altid at vaske hænderne grundigt efter hver behandling. 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/tamanu-roller/
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Kan man få neglesvamp af neglelak? 

For at få neglesvamp kræver det at man får svampesporer på huden. Disse 

kommer som udgangspunkt altid i forbindelse med fodsvamp, som så 

breder sig til tåneglene og derefter udvikles til neglesvamp. 

Du kan derfor ikke få neglesvamp ved at påføre dine negle med neglelak. 

Dog bør du ikke låne eller anvende andre personers neglelak, da du ikke kan 

sikre dig, at de ikke har disse sporer. I så fald kan du risikere at disse sporer 

overføres igennem penslen. 

Derudover findes medicinske neglelakker, som også indeholder 

svampedræbende midler (amorolfin, ciclopiroxolamin). 
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Neglesvamp og svømmehal 

Mange mennesker bekymrer sig over, om neglesvamp smitter i 

svømmehallen. Igen, kan vi kun nævne, at neglesvamp som udgangspunkt 

ikke smitter. Det gør fodsvamp derimod igennem svampesporer fra huden. 

Det smitter fra menneske til menneske og det er derfor altid en god idé at 

anvende flippers. 

I det hele taget, skal man være opmærksom på områder, hvor mange 

mennesker færdes uden fodtøj. Her vil der være en risiko for at blive smittet 

med svampesporer. 
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Hvorfor vælge Marulaolie (Sclerocarya birrea)? 

En ofte overset olie med mange gode egenskaber 

Marulaolie er en helt unik olie fra Afrika, som værdsættes af 

kosmetikindustrien, men alligevel ofte bliver overset af den 

almindelige forbruger. Læs hvorfor her du ikke bør gå uden om 

denne lækre olie, blot fordi du ikke kender den. 

Marula læser du og tænker sikkert, hvad hulen er Marulaolie og 

hvorfor skulle du vælge Marulaolie frem for så mange af de andre 

kendte olier? Det er et helt validt spørgsmål, som vi her vil forsøge 

at svare på. 

Marulaolien hører oprindeligt til i Afrika og er ikke videre populær 

her i Danmark. Det skal du være lidt ked af, for det er en super 

lækker olie. Dem der kender Marulaolie, kender sikkert allerede til 

flere af dens fantastiske egenskaber. Så hvorfor du bør vælge 

marula olie, som din næste ansigtsolie, bringer vi dig her flere 

gode grunde til her. Så følg nu med her og lær, hvorfor du ikke 

længere skal gå uden om Marulaolie. 
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Hvad er det nu lige marula olie er for en sag? 

Marulaolie er en ekstraordinær planteolie, der er anvendt af indfødte i 

forskellige regioner i Afrika, herunder Sydafrika, Zambia, Botswana, 

Zimbabwe, Namibia, Mozambique og Malawi og Swaziland. 

Marulaolie udvindes fra kernerne (nødderne) af frugterne fra Marula-

træerne (Sclerocarya birrea), der hører til familien Anacardiaceae. 

Dens oprindelse daterer så langt tilbage som omkring 10.000 f.Kr. på det 

afrikanske kontinent, hvor Marula frugt først blev opdaget. Arkæologiske 

fund viser, at Marula-træet har eksisteret siden da. 

Sten af frugten fra denne periode blev fundet i Pomongwe-hulerne i 

Zimbabwe. Siden da har de afrikanske kvinder sprukket Marula-frugternes 

nødder op for at udtrække de dyrebare kerner, hvorfra olien er lavet. 

Frugten, barken, kernerne, rødderne og endda bladene er igennem tiderne 

blevet brugt af indfødte som lægemidler, til konservering af kød og til 

madlavning. 

Marulaolie anvendes i dag traditionelt i kosmetik, i mad som madolie og til 

behandling af læder. 

Marula-træet kan vokse op til 20 meter i højden og findes i lave højder og 

åbne skovområder. Den modne frugt af Marula træet er gul til lys orange i 

farven og den besidder ca. 8 gange mængden af C-vitamin, der findes i en 

appelsin. Inde i frugten findes hårdskallede frø, der indeholder to til tre 

kerner. Marulaolie udvindes fra disse kerner. 

https://www.chleopatra.dk/hvordan-anvendes-rene-olier/
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Hvorfor marula olie er så fantastisk 

Marulaolie er rig på monoumættede fedtsyrer. Disse fedtsyrer virker 

beskyttende og er sunde fedtstoffer, der hjælper med at genoprette hudens 

barriere, hvilket medfører en øget hydrering, elasticitet, glathed og 

smidighed i huden. 

Marulaolie absorberer hurtigt ind i huden, så den ikke efterlader huden med 

en tung og fedtet følelse på overfladen. 

Dette er en fantastisk fordel, især for dig der har en olierig hud, da den ofte 

har brug for hudkonditioneringsmidler, der reducerer trans-epidermal 

vandtab. 

Marulaolie har vist sig at være effektiv til at producere positiv, synlig 

forbedring i både tør og fedtet hud. 

Olien besidder antioxidanter, herunder tocopheroler (E-vitamin), flavanoler, 

kondenserede tanniner og catechiner (svarende til dem, der findes i grøn te), 

https://www.chleopatra.dk/butik/marula-olie/
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der beskytter huden mod frie radikaler, men olien har en ekstra fordel, som 

mange antioxidanter ikke kan hævde: den er meget stabil. 

Det betyder, at Marulaolie har en enestående modstand mod oxidativ 

nedbrydning og nemt forbliver effektiv i produktformuleringer. 

Hudterapeuter, der anerkender den frie radikals skadelige aktivitet, er altid 

begejstrede for at høre om antioxidantegenskaberne af de givne 

ingredienser i eksempelvis olier, men de skal også være opmærksomme på, 

om ingredienserne har en holdbarhed, og hvorvidt disse ingredienser 

nedbrydes hurtigt efter åbning. Marulaolie er bemærkelsesværdigt stabil og 

vil give en antioxidantbeskyttelse længe efter at flasken er åbnet. 

 

 

 

Marulaolie egner sig særligt godt til 

• Tør og knækket hud 

• Psoriasis 

• Eksem 

• Rødme 

• Akne 

• Rynker 

• Ar dannelse 

• Solbeskadiget hud 

• Sprukne læber 
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Så hvorfor vælge Marulaolie? 

Marulaolie fungerer godt på tør, flækket, følsom og solbeskadiget hud. Den 

hjælper med at reducere rødmen og minimerer ar. Den beskytter mod 

miljøangreb, øger cellulær aktivitet, reverserer fotoskade og hydrerer på de 

dybeste niveauer af huden. Marulaolier kan bruges fra top til tå på hud, hår 

og negle og har en holdbarhed på omkring 2 – 3 år. 

Den vidunderlige ting ved Marulaolie er, at den indeholder fordelagtige 

fedtsyrer såvel som antioxidanter som E-vitamin, der er fremragende til 

huden. Studier har også vist, at Marulaolie kan hjælpe med hyper 

pigmentering. Disse egenskaber gør Marulaolie til et vidunderligt anti-aging 

værktøj. 

 

Marulaolie som anti-aging 

Selvom figenkaktusolien går ind som en sikker vinder hos de fleste, når det 

kommer til naturlig anti-aging, så er vi jo ikke alle ens. Derfor kan der 

sagtens være plads til denne fantastisk olie også. 

De vigtigste årsager til hudens aldring er dehydrering og skade på huden fra 

frie radikaler. Marulaolie er effektiv mod begge disse årsager. 

Marulaolie indeholder en høj koncentration af stearin- og palmitinsyrer, der 

danner en beskyttende barriere på huden for at forhindre vandtab. Dette 

fører til en forbedring af fine linjer og rynker, hvilket reducerer deres 

udseende. 

Marulaolie er også rig på antioxidanter (60% mere end Arganolie), der 

hjælper med at reparere og vende skader forårsaget af miljøet omgivelser, 

så som forurening, bilos, rygning m.m. Mineraler og fedtsyrer i Marulaolie 

hjælper med at opretholde hudens elasticitet. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874114001342
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874114001342
https://www.chleopatra.dk/butik/figenkaktus-froe-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
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Hvordan bruger man Marulaolie til ansigtet? 

Alle olier er forskellige og selvom Marulaolie kan bruges fra top til tå, så 

bliver den mest af alt anvendt som en ansigtsolie eller som en anti-aging 

olie. 

Hvis du bruger Marulaolie for første gang, anbefaler vi, at du prøver at bruge 

den om natten efter at have vasket dit ansigt. 

Påfør 3 – 4 dråber til hele dit ansigt og hals. På dette tidspunkt af døgnet, 

sker det meste af hudreparationen, så det er en god tid at tilføje en 

nærende ansigtsolie til din rutine. 

Hvis du synes om olien, kan du også forsøge at anvende den om morgenen. 

Tilsæt et par dråber af olien til din lotion for mere hydrering og for at opveje 

tørreeffekten ved at vaske dit ansigt. 
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Gravide kvinder kan bruge 3-4 dråber på deres mave 2-3 gange om dagen 

for at modvirke strækmærker. 

Brug som fugtighedscreme til de fine linjer omkring dine øjne. 

Du kan også: 

• Tilføje et par dråber til din ansigtscreme. 

• Tilføje et par dråber til din ansigtsmaske. 

• Bruge det i forskellige hudpleje opskrifter. 

Bruge det på dine læber som læbepomade. 

 

 

 

Marulaolie til håret 

Lad os med det samme gøre det klart, at langt de fleste anvender 

Marulaolien til ansigtet. Dels for dens effektive anti-aging effekt og dels på 

grund af prisen. Men den kan sagtens anvendes til håret, uden, at det 

behøver koste dig en formue. 

Marulaolie beskytter håret med en god fugtighed. Den føles let, trænger 

hurtigt ind og giver hurtig dit hår en silkeagtig, skinnende følelse. Den 

forsegler, ligger som et lag og glatter hårstråene, hvilket skaber et silky look, 

der ikke lægger dit hår ned og lader det se fedtet ud. 

Det bedste af det hele er, at du kan nøjes med ganske få dråber, da olien er 

drøj i brug og hårspidserne ikke kræver et helt badekar af olie. 
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Hvordan bruger man Marulaolie til håret? 

Påfør 1 dråbe til normalt hår, 2 – 3 dråber til kraftigt hår og 4 – 6 dråber til 

ekstremt kraftigt hår. Start i enderne og arbejd dig op. Masser blidt olien ind 

i hårspidserne. Er der fortsat mere tilbage, kan du flette fingrene ind i håret 

tættere på hovedbunden for at komme af med resterende olie i 

fingerspidserne. 

Du kan også bruge Marulaolie: 

• Som en præ-shampoo behandling. 

• Som behandling af håret før styling med føntørrer eller glattejern. 

Som behandling af hovedbunden (om natten) for at afhjælpe problemer 

med hovedbunden. 

 

 

 

https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/
https://www.chleopatra.dk/toer-hovedbund/
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Marulaolien historie i dag 

I dag er Marulaolie en værdifuld indkomstkilde for dem, der er involveret i at 

indsamle den faldne frugt, knække nødderne og producere den rene olie. 

Både mænd og kvinder har mulighed for et garanteret arbejde i 

landdistrikter, hvor der ellers er massiv arbejdsløshed. Indtjeningen fra 

Marulaolie hjælper med at betale for husstanden og for uddannelse af deres 

børn. 

 

Konklusion 

Marula-træet betragtes som et af Sydafrikas mest ærværdige botaniske 

skatter. Dens værdifulde dele har leveret mange afrikanske samfund med 

en overflod af fordele i århundreder. Den eksotiske olie har overlegen 

gavnlige egenskaber, der gør den ideel til brug i kosmetiske formuleringer 

eller i sin rene form. Kendt for dets evne til at stabilisere kollagen indeholder 

den også høje koncentrationer af Omegas 9 og 6 samt mineraler, herunder 

fosfor, magnesium, zink, jern og kobber. 

Der er ingen grund til at gå uden om denne fantastiske olie, der egner sig 

perfekt som anti-aging, som ansigtsolie og som olie til hårspidserne. 

Prøv Marulaolie nu med det samme! 

Marula olie 10 ml 

 

 

  

https://www.chleopatra.dk/butik/marula-olie/
https://www.chleopatra.dk/butik/marula-olie/
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10 almindelige fejl folk begår, når de anvender 

rene olier til huden og håret 

Øvelse gør mester, som man jo siger – og det gælder også, når det 

handler om brugen af olier til huden og håret. Har du forsøgt dig 

med olie til huden og håret, men ikke rigtig lige blevet fanget af 

det? Måske du er blevet anbefalet at bruge olie af en af dine 

bedste veninder. Måske du allerede har anvendt olier i et stykke 

tid, men stadig er lidt i tvivl. Vi begår alle fejl. 

Hvis du er den mindste smule i tvivl, eller, hvis du ikke rigtig føler 

olie er noget for dig. Så er der en stor risiko, for at du har foretaget 

mindst én af nedenstående fejl, som mange begår, når de 

anvender olie til huden og håret. 

Læs med her og undgå de samme brølere som andre, når du skal 

bruge olier til hud og hår. 

 



#8   Side 46 
Chleopatra Magasinet  chleopatra.dk 

FEJL NUMMER ET: 

DEN RETTE MÆNGDE 

– BRUGER DU MON FOR MEGET? 

Med olie, kommer du ganske langt med meget lidt. Du behøver vitterligt ikke 

mere end et par dråber til at dække hele dit ansigt. Din hud absorbere 

ansigtsolier forholdsvist nemt med alle de næringsstoffer og aktive 

ingredienser, der findes i olien. I de fleste tilfælde efterligner olien hudens 

egen sebum i dermis-laget, hvilket betyder, at du får bedre resultater ved at 

bruge mindre af produktet. 

Har du nogensinde opdaget, at din hud ikke rigtig føles hydreret om 

morgenen efter du har anvendt din ansigtscreme? Det er sandsynligt, fordi 

din fugtighedscreme indeholder paraffin, et medlem af mineralolie familien, 

som kan gøre at din hud føles blødere, men ikke giver de samme nærende 

og genoprettende egenskaber rene vegetabilske olier gør. 

Faktum er, at du som udgangspunkt kun skal bruge meget få dråber olie til 

ansigtet. Sørg for at massere disse dråber godt ud på alle områder af 

ansigtet, som du ønsker skal fugtes. 

 

https://www.chleopatra.dk/11-ting-du-kan-bruge-vegetabilske-olier-til/
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FEJL NUMMER TO: 

GNID IKKE, MASSER BLIDT 

– PÅFØRE DU MON OLIEN FORKERT? 

En typisk fejl folk begår, når de anvender olier til huden er, at de gnidder 

olien på. Mange cremer skal gnides på, da de kan være svære at få på eller 

være meget længe om at absorbere, hvorfor man hurtigt tiltager sig den 

vane med at gnide indholdet godt og grundigt på huden. Sådan fungerer det 

ikke med olier. 

Rene olier absorberes ganske fint, nemt og hurtigt af huden – alt efter 

hvilken olie du anvender naturligvis. Din hud har langt større tendens til, at 

tage godt imod olien, hvorfor det er bedre, at du blot blidt masserer olien på 

huden og lader den gøre resten af arbejdet. 

 

 

 

FEJL NUMMER TRE: 

DEN FORKERTE RÆKKEFØLGE 

– HVAD SKAL PÅ FØRST? 

Der er en god tommelfingerregel for hudpleje: Påfør altid de letteste formler 

først og gå gradvist opad til de tungeste formler efterfølgende. Lettere 

produkter omfatter sera, mens tungere produkter omfatter cremer. Olier 

passer et sted sådan cirka midt imellem. Hvis man vælger at anvende en 

fugtighedscreme foruden olien, vil ordren afhænge af tykkelsen af 

fugtighedscremen og konsistensen af olien. Generelt bør en olie påføres 

under tykkere og tungere fugtighedscremer. 
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FEJL NUMMER FIRE: 

FOR MANGE ARTISTER FORDÆRVER OLIEN 

– BRUGER DU FOR MANGE PRODUKTER PÅ ÉN 

GANG? 

Det absolut bedste resultat finder du med ét produkt af gangen. Dermed 

ikke sagt, at du altid kun skal bruge ét produkt. Skal du eksempelvis anvende 

en olie til fugtighed men samtidig anvender en fugtighedscreme. Ja, så får 

du nok svært ved t finde frem til, hvilken af de to, der virker bedst. Derfor 

bør du overveje, at bruge ét produkt af gangen. På den måde finder du langt 

hurtigere frem til de produkter, din hud bedst synes om. 

 

 

FEJL NUMMER FEM: 

KØB AF RAFFINERET OLIE MED FÆRRE 

NATURLIGE EGENSKABER 

– KOLDPRESSET JA, MEN ER DIN OLIE NU OGSÅ 

URAFFINERET? 

Mange personer vælger helt og holdent at gå efter de billigste produkter. 

Det er er i og for sig ikke noget i vejen for, men vær forberedt på, at du ofte 

får hvad du betaler for – det gælder også olier til huden og håret. Går du 

efter kvalitet, så er det ofte ord som ”koldpresset” og ”økologisk” du går 

efter. Men du bør tage et tredje ord med på din shopping tur, når det gælder 

olier. Ordet er ”uraffineret”. 

Raffinerede olier har nemlig været igennem en varmebehandling, der 

fratager dem for mange af de gode naturlige egenskaber. Ja, faktisk de 

egenskaber du i første omgang gik efter, da du købte produktet. 



#8   Side 49 
Chleopatra Magasinet  chleopatra.dk 

 

 

FEJL NUMMER SEKS: 

OLIER UDEN DUFT – LUGTFRI OLIER 

– ER DIN OLIE BLEVET DEODORISERET? 

Et fjerde ord du bør være opmærksom på er, hvis olien er deodoriseret. En 

deodoriseret olie har fået fjernet sin naturlige duft/lugt. Dette foregår oftest 

ved det sidste step af raffineringsprocessen, hvorfor denne type olie også 

indeholde færre af sine naturlige gode egenskaber. 

Olier uden naturlig duft/lugt er ikke nødvendigvis nogen særlig god olie. I 

hvert fald ikke, når det handler om, at tilføre olien til huden og håret med 

øje for vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer. I den proces der skal til 

for at fjerne den naturlige aroma fra olien, forsvinder mange af oliens gode 

naturlige egenskaber nemlig. Vælg derfor hellere olie ud fra de egenskaber 

du ønsker dig af olien. 

Kan du partu ikke klare lugten af eksempelvis en kokosolie, så vælger du 

måske en deodoriseret kokosolie. Vi anbefaler, at du i stedet vælger en helt 

https://www.chleopatra.dk/category/hudproblemer/
https://www.chleopatra.dk/category/hudproblemer/


#8   Side 50 
Chleopatra Magasinet  chleopatra.dk 

anden olie, som du kan holde ud at dufte til og så får alt det gode indhold 

ved olien med i købet. 

Hvordan kan du vide om din olie er raffineret? Det kan være svært de første 

par gange, for selvom det bør stå på flasken, er det ikke alle, der overholder 

dette. Olien bør have en smule naturlig duft og lidt mere kvalitet over sin 

konsistens. Ofte kan der endda opstå bundfald i flasken, når olien er helt 

ren og uraffineret og dermed ikke-deodoriseret. Du kan først vide dig helt 

sikker, når du i forvejen kender olien og har prøvet nogle forskellige mærker. 

Vi forhandler udelukkende uraffineret olier. 

 

 

 

FEJL NUMMER SYV: 

GIV OLIEN EN CHANCE 

– GIVER DU TID NOK? 

Personer er forskellige. Det er vi helt med på og alle har forskellig 

tidsfornemmelse og dermed forskellig præferencer for tålmodighed. Rene 

olier er ikke i sig selv vidundermidler, selvom man somme tider kunne 

fristes til at tro det. Præcis som alt andet, så kræver naturlige produkter tid. 

Du kan derfor godt opleve, at du i begyndelsen ved brugen af olier i 

eksempelvis ansigtet, vil føles mere fedtet end normalt. Dels kan det 

naturligvis være fordi du bruger for meget, men det kan også være en 

naturlig reaktion over for det nye naturlige produkt. Din hud skal nemlig lige 

vænne sig til de ændringer du udsætter den for. Oftest vil en fedtet hud 

hurtigt registrere den ekstra fugt og derved nedgradere produktionen af sin 

egen sebum. Men alting tager tid. Så giv olien en reel chance for at vise dig, 

hvad den er i stand til. Vi anbefaler, at du anvender en olie i en måneds tid 

og som et minimum i hvert fald i fjorten dage, før du sætter den skuffet 

tilbage på hylden. 
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FEJL NUMMER OTTE: 

VÆLGER OLIE UD FRA ANDRES PRÆFERENCER 

– TAG DIT EGET VALG! 

Vi lytter altid til vores bedste venner, til familiemedlemmer og andre 

bekendte. Vi lytter endda gerne til anbefalinger fra personer, som vi aldrig 

har mødt – særligt online. Vi anbefaler, at du lytter til din egen hud og knapt 

så meget til dine veninder. Bliver du anbefalet en bestemt olie, er der intet i 

vejen or at afprøve den selv. Men det er ikke sikkert, at din hud eller dit hår 

er af samme mening, som din veninde. Derfor bør du altid lytte til huden og 

håret. Fedter din hud helt til med en bestemt olie, der ellers skulle være 

fantastisk, så er det sikkert ikke lige den, der passer dig. Prøv en anden og 

bliv eksempelvis inspireret af vores guide med olier i forhold til 

absorberingsevne. 

 

 

 

 

FEJL NUMMER NI: 

VÆLGE IKKE OLIE UDELUKKENDE UD FRA PRIS 

– VÆLG KVALITET I STEDET! 

Det her handler lidt om nogle af de samme elementer, som vi allerede har 

gennemgået. Vi tager en gang til for god ordens skyld. 

Når du skal bruge olier til huden og håret, har du ikke brug for en olie, der er 

behandlet på samme måde, som når den skal kunne spises. Spiseolier 

gennemgår oftest flere processer, der gør dem mere spisevenlige. Nogle af 

disse fratager olien fra deres naturlige egenskaber, hvilket der slet ingen 

grund er til, når du skal have det på huden. Her vil du helst bevare alle disse 

gode egenskaber. Vælg derfor olier, der er: 

https://www.chleopatra.dk/absorption-af-basisolier/
https://www.chleopatra.dk/absorption-af-basisolier/
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• Økologiske 

• Koldpresset 

• Uraffineret 

• Ikke-deodoriseret 

• Ikke-bleget 

 

 

 

FEJL NUMMER TI: 

SPØRGER IKKE ANDRE FØR DU ANVENDER OLIEN 

– SPØRG GERNE! 

Ofte har vi mennesker for vane ikke at spørge. Det er meget naturligt blot at 

prøve sig frem. Du kender det sikkert selv fra mange andre sammenhænge. 

Du spørger ikke om hjælp, for du finder selv ud af det. Efter flere forsøg får 

du endeligt spurgt dig frem og resultatet ses med det samme. Det er ikke 

anderledes, når der skal handles olie. Vi kan ikke alle være eksperter på alt, 

selvom vi gerne vil det. Derfor anbefaler vi altid at du spørger. Spørg din 
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veninde, spørg på vores hjemmeside ved at søge dig frem til resultater eller 

ring eller skriv og spørg os. 

 

Hvad med dig – Er du stødt på andre problemer? 

Fortæl os gerne om dine begynder-problemer med rene olier til huden og 

håret. Har du oplevet at blive klogere på oliernes virken, måden at anvende 

dem på eller måske noget helt andet du ikke vidste til at begynde med? 

Fortæl fortæl…! 
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