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Hvorfor argan olie eller kokosolie ikke 
nødvendigvis er det rigtige valg for dig… 

Den mest almindelige vej til naturlig kosmetik med rene olier er via anbefalinger. 

Men blot fordi en bestemt olie virker godt for din ven, er det ikke ens betydende med, at 

den samme olie er det rette valg for din hud. Vi er nemlig alle meget forskellige. 

– Præcis som olierne er det. 

ene olier har været anvendt til huden og håret i flere årtusinder. I dag er vi nærmest vendt tilbage til 

de gode gamle rødder. Ofte i forsøget på at slippe for al den kedelige kemi vi normalt omgiver os 

med. Vegetabilske olier fungerer som en super god, blødgørende fugtighed for huden. De både 

renser, heler og genopfrisker huden og håret med deres mange gode egenskaber. 

 

Ingen facitliste 
Oliernes naturlige kemiske opbygning, konsistens 

og struktur er vidt forskellig fra olie til olie. Alle er 

de helt unikke og med hver sine fantastiske 

egenskaber. Netop de mange 

anvendelsesmuligheder og egenskaber er en af 

grundene til, at det er en fornøjelse at lege med 

olierne og lære dem at kende. 

Netop det at lege med olierne skal der være plads 

til. For selvom du lærer dem alle at kende for 

deres tekniske egenskaber og unikke opbygning 

af fedtsyrer, vitaminer og mineraler. Så findes der 

ingen facitliste du kan følge til punkt og prikke for 

at finde den perfekte olie. 

I denne guide finder du lister, der kan anvendes 

som retningslinjer, når du skal vælge dine første 

olier. Det er dog vigtigt at pointere, at de fleste 

vælger at eksperimentere med flere forskellige 

olier, for netop at finde dem, deres hud synes 

bedst om. Hvilke de er, er der kun én, der kan 

fortælle dig – og det er din egen krop. 

 

Absorbering 
En af de første ting, der er værd at vide om olier 

til huden handler om absorberingsevne. Dette 

hænger ofte sammen med idéen om, at det kan 

synes mærkeligt, at lægge olie på sin hud, hvis 

man eksempelvis har tendens til en fedtet hud. 

Olier giver fugtighed til tør hud, men især også 

fedtet hud får gavn af olierne. Fedtet hud skyldes 

oftest en overproduktion af hudens egen 

olieproduktion. Ved at påføre vegetabilsk olie til 

huden, snyder man huden til at tro, at den 

allerede producerer nok olie, hvorfor den skruer 

ned for niveauet.   

Men ingen ønsker at tilføre en fedtet olie til en 

fedtet hud. 

 

 

R 

”DER SKAL VÆRE PLADS TIL AT LEGE OG 

EKSPERIMENTERE MED DE MANGE 

FORSKELLIGE OG LÆKRE OLIER… 
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Absorption 
Hvad er absorption? 
Absorption er opsugning eller optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer ved aktive eller passive 

mekanismer. 

Dette er hvad du får at vide, hvis du søger på Wikipedia. På godt gammeldags dansk og i forbindelse med 

olier, har det betydning for, hvor hurtig olien opsuges af kroppen. 

Altså basalt set, hvad vi i daglig tale kalder for absorberingsevne og dermed, hvor hurtigt den enkelte olie 

trænger ind i huden. 

Den tid det tager olien, at trænge ind i huden 
Den vigtigste rolle for en basisolie er, at virke 

fugtgivende og blødgørende på huden. 

Men der er en stor forskel mellem olierne, når 

det gælder, hvor hurtigt de absorberes ind i 

huden. 

Nogle synker ind hurtigt, hvor andre er 

langsommere. Nogle kan endda være meget 

langsomme. Som udgangspunkt vil man derved 

kunne opdele olier i tre hastigheder for 

absorberingsevne; hurtig, medium og langsom. 

Absorberingsevne 
Oliens evne til at trænge ind i huden hurtigt. Har 

du eksempelvis meget tør hud, kan det være en 

fordel at gå efter en medium til langsomt 

absorberende olie. Ved fedtet hud, kan en hurtig 

olie være at foretrække. Til massage, bør du gå 

efter en langsom. 

Hurtig 

Olien trænger hurtigt ind i huden. God til især 

fedtet hud. 

Medium 

Olien trænger forholdsvist hurtigt ind i huden.  

Langsom 

Trænger langsomt ind i huden. God til især meget 

tør hud. 

Absorptions-niveau 
I princippet det samme som absorberingsevne. 

Dog med den forskel, at vi her tildeler olierne 

ekstra information i form af følelsen olien 

efterlader på huden. 

1 – Meget hurtig absorption 

Betragtes som en “tørrende olie”, der hurtigt 

absorberes af huden og efterlader en ikke fedtet 

fornemmelse. 

2 – Hurtig absorption 

Føles lys og absorberer let ind i huden. Efterlader 

en silkeblød, glat følelse. 

3 – Gennemsnitlig absorption 

Efterlader en satinagtig fornemmelse på huden 

og absorberes fint – hverken hurtig eller langsom. 

4 – Langsom absorption 

Kan føles klæbrig eller voksagtig før olien 

opvarmes ved kropstemperatur. Efterlader oftest 

en let olieagtig rest på huden, hvis den anvendes 

topisk på store områder af huden. 

5 – Meget langsom absorption 

Skal muligvis opvarmes før påføring (oftest ved 

stuetemperatur eller i håndfladen). Føles tung og 

efterlader en olieagtig, beskyttende barriere på 

huden. 
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Oliernes absorberingsevne og absorptions-niveau 

 

Basisolie INCI Absorberingsevne Absorptions-niveau 

Abrikoskerneolie Prunus Armeniaca Hurtig/Medium 2 

Acai olie (bær) Euterpe Oleracea Fruit Oil Medium/Langsom 4 

Andiroba olie Carapa Guianensis Hurtig/Medium 2 

Argan olie Arganis Aprinosa Medium 3 

Avocado olie Persea Americana Medium/Langsom 4 

Baobab olie Adansonia Digitata Hurtig 1 

Figenkaktus frø olie Opuntia Ficus Indica Hurtig/Medium 2 

Granatæbleolie Punica granatum Medium/Langsom 4 

Hampefrøolie Cannabis sativa Hurtig 1 

Havtorn olie Hippophae Rhamnoides Medium 3 

Hindbærkerneolie Rubus Idaeus Medium 3 

Hjulkroneolie Borage Officinalis Langsom 5 

Hybenolie Rosa Rubiginosa Hurtig 1 

Jojoba olie Simmondsia Chinensis Hurtig/Medium 2 

Kokosolie Cocos Nucifera Medium 3 

Kæmpenatlysolie Oenothera Biennis Langsom 5 

Macadamia olie Macadamia Integrifolia Medium/Langsom 4 

Mandelolie Prunus Dulcis Medium/Langsom 4 

Marula olie Sclerocarya Birrea Hurtig/Medium 2 

Moringa olie Moringa Oleifera Seed Medium 3 

Passionsfrugt olie Passiflora Edulis Hurtig/Medium 2 

Ricinusolie Ricinus Communis Langsom 5 

Tamanu olie Calophyllum Inophyllum Medium 3 
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Døm ikke olien på flaskens udseende… 

Indholdet af de forskellige vegetabilske olier består i stor grad af mange forskellige 

fedtsyrer og vitaminer. Nogle af disse er såkaldte essentielle fedtsyrer, hvilket betyder, at 

de er essentielle for kroppen, idet den ikke selv er i stand til at producere dem. Også 

vitaminer kan være af afgørende betydning. Det betaler sig derfor at nærstudere de 

mange olier 

lle disse herlige vegetabilske olier skylder størstedelen af deres sundhedsmæssige fordele til 

indholdet af de essentielle fedtsyrer og vitaminer. Vi præsenterer dig herunder for nogle af de 

vigtigste. Er du interesseret i at vide mere om den enkelte olies indhold og egenskaber, anbefaler vi, 

at du besøger olien på vores hjemmeside.  

Ved at vælge en olie med det rette indhold af vitaminer og fedtsyrer, har du større mulighed for at få en 

god oplevelse. Særligt, hvis du lider af tør hud, fedtet hud, har problemer med akne, psoriasis, rosacea eller 

et andet hudproblem. 

 

Mange vælger en forkert olie fra starten 
Problemet for mange, når de skal vælge en olie til 

huden er desværre, at de blot vælger den samme 

olie, som de er blevet anbefaler af en kær 

veninde. Den prøver de så, men oplever ingen 

synderlige gode resultater. 

Vi oplever selv fra tid til anden, at forskellige 

personer siger de intet fik ud af de olier de har 

prøvet. Derefter har det ikke sagt dem noget med 

olier og så er eventyret stoppet der. Det synes vi 

er virkelig synd, når vi ved, hvor mange 

fantastiske egenskaber og muligheder de mange 

olier har at byde på.  

Kokosolie er på mange måder en fantastisk olie. 

Vi selv ville i hvert fald helst ikke være foruden 

den, da vi anvender den dagligt som bodylotion. 

Men lider du eksempelvis af comedonal akne 

(hudorme akne), en form for akne, som er 

forårsaget af tilstoppede porer fra forskellige 

ansigts produkter og snavs. Så er kokosolie faktisk 

ikke nogen god løsning, da dens blokerings-

niveau (comedogenic rate) ligger på 4, hvorfor 

den direkte er med til at blokere porerne. Det 

betaler sig derfor, at lære de forskellige olier og 

deres unikke indhold. 

Fælles for alle olierne er, at de indeholder 

forskellige fedtsyrer. Netop disse fedtsyrer er 

efter alt at dømme vigtige i forhold til hvilken 

effekt olien giver på din hud. Der findes mange 

forskellige fedtsyrer, hvoraf nogle af dem kun 

findes i meget få eller endda kun en enkelt olie. I 

denne guide går vi ikke i dybden med dem alle, 

men vil i stedet koncentrere os om de to 

vigtigste. 

 

Oliesyre (Oleic Acid) 
Oliesyre er en 18-carbonkæde, monoumættede 

omega-9-fedtsyre og er at finde i de fleste 

planteolier. Særligt i olivenolie, hvorfra den netop 

har får sit navn. Den græske ord "oleic" betyder 

nemlig "relateret til eller afledt af olivenolie". 

Nogle af oliesyrens mere fremtrædende 

sundhedsmæssige fordele drejer sig om 

forbedring af hjerte-kar-sundhed. Den er bedst 

kendt for sin evne til at reducere LDL "det 

A 
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dårlige" kolesterol og samtidig øge HDL "det 

gode" kolesterol, samt til at sænke blodtrykket. 

Oliesyre er også kendt for at være naturlig stærk 

anti-inflammatorisk. Den er også med til at 

forbedre insulin sensitivitet (dvs. at reducere 

insulinresistens) ved at beskytte bugspytkirtlens 

insulinudskillende beta-celler. 

Olier med en højere balance af oliesyre er oftest 

rigere og tungere. Disse olier er mest velegnet til 

meget tør hud, da de kan forsegle fugten og er i 

praksis mest potente at bruge om aftenen. 

Da olier med et højt indhold af oliesyre virker 

utrolig fugtgivende, kan personer med 

tilbøjelighed til akne, fedtet hud eller sensitiv 

hud opleve, at deres problem forværres eller 

forstærkes. 

 

Linolsyre (Linoleic Acid) 
Linolsyre er en 18-carbonkæde, polyumættet 

Omega-6 fedtsyre, som findes i størstedelen af 

frøolier. Den er nært beslægtet med oliesyre og 

leverer tilsvarende fordele for at forbedre hjerte-

kar-sundhed og reducere inflammation. 

Olier med et højere indhold af linolsyre kaldes 

ofte for "tørre olier", da de er lettere og tyndere 

i konsistens og normalvis har en lav til ikke-

blokerende/tilstoppende effekt på huden. Der 

er dog undtagelser til dette. 

De føles ikke tunger på huden og absorberes 

ganske hurtigt, uden at efterlade en fedtet 

overflade. Typisk giver de nok fugt til fedtet 

hudtyper, men visse olier som ricinusolie kan 

føles en smule tørrende i det lange løb. Også 

hybenkerneolie, kan virke ekstra tørrende på 

huden. 

 

Hudens svar på mangel af linolsyre 
Når din hud er i underskud af denne fedtsyre, vil 

hudens naturlige sebum blive tyk og klistret 

ligesom de olier, der har et højt indhold at 

oliesyre. Det kan i værste tilfælde blokere 

porerne og dermed være årsag til inflammationer 

i huden. 

Det er muligt at skabe en balance ved at anvende 

olier med et højt indhold af linolsyre på din hud. 

Hvis hudens naturlige sebum i overvejende grad, 

består af linolsyre, vil udbrud af akne forekomme 

langt sjældnere. 

Olier med et højt linolsyre indhold gør sig også 

godt som bærende olier til både æteriske olier, 

men også andre basisolier med højt indhold af 

oliesyre, hvor de tilføjer evnen til at trænge 

dybere ind i hudens lag, hvilket gør 

olieblandingen langt mere potent. 

 

Valg af den rette olie 
Vi anbefaler altid, at du prøver forskellige olier 

som fugtighed til huden. 

Brug tabellerne her i guiden som retningslinje til 

når du skal vælge olier. Der er ingen 100% 

facitliste på hvad der virker og ikke virker. Virker 

en særlig olie perfekt til din hud, selvom den 

ifølge guides ikke burde, så brug den endeligt. 

Gør brug af det der virker. 

Personer med akne har vist 

sig, at have et lavere niveau af 

linolsyre i hudoverfladens 

lipider. 

 1986 Forskning af Downing DT, 

Stewart ME, Wertz PW, Strauss JS 🔗 

HVAD ER SEBUM? 
SEBUM ER HUDENS NATURLIGE OLIE, DER 

BESKYTTER DIN KROP FRA AT UDEFRA 

KOMMENDE BAKTERIER KOMMER IND I HUDEN 

OG LIGELEDES FRA, AT HUDENS VÆSKE 

FORSVINDER UD AF KROPPEN. 

www.CHLEOPATRA.dk
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Olier efter fedtsyre indhold 
 

 

 

Balancerede olier 
Vær opmærksom på olier, hvor forskellen er marginalt lille i forhold til indholdet af henholdsvis oliesyre og 

linolsyre. Disse olier er såkaldte balancerede olier, hvor forskellen ikke er så stor. Typisk går de bedre an at 

bruge til hver sin hudtype. Disse er blandt andet kokosolie, tamanu olie, granatæbleolie, ricinusolie og 

sesamolie. 

Indholdet af fedtsyrer i de forskellige olier, kan variere fra olie til olie, fra batch til batch og fra producent til 

producent. Ovenstående procentdele er derfor gennemsnitlige og ikke nødvendigvis 100% præcise. 

 

OLIER MED ET HØJT INDHOLD AF OLIESYRE 

(TIL TØR HUD) 

OLIER MED ET HØJT INDHOLD AF LINOLSYRE 

(TIL FEDTET HUD) 

 

Abrikoskerneolie oliesyre 66% | linolsyre 31% 

Acai olie oliesyre 52,5% | linolsyre 15% 

Andiroba olie oliesyre 50% | linolsyre 9% 

Argan olie oliesyre 45% | linolsyre 37% 

Avocadoolie oliesyre 54% | linolsyre 12% 

Baobab olie oliesyre 32,5% | linolsyre 28% 

Havtorn olie oliesyre 20% | linolsyre 6% 

Hørfrøolie oliesyre 21% | linolsyre 16% 

Jojobaolie oliesyre 6,7% | linolsyre 1% 

Kokosolie oliesyre 3,5% | linolsyre 1% 

Macadamia olie oliesyre 61% | linolsyre 2% 

Marula olie oliesyre 74% | linolsyre 7,5% 

Moringa olie oliesyre 75% | linolsyre 1% 

Olivenolie oliesyre 56% | linolsyre 18% 

Tamanu olie oliesyre 42% | linolsyre 30,5% 

 

 

 

 

 

 

Figenkaktus frø olie oliesyre 18,5% | linolsyre 63,5% 

Granatæbleolie oliesyre 6,5% | linolsyre 7% 

Græskarkerneolie olisyre 23,3% | linolsyre 57,2% 

Hampefrøolie oliesyre 12% | linolsyre 55% 

Hindbærkerneolie oliesyre 14% | linolsyre 55% 

Hjulkroneolie oliesyre 16% | linolsyre 38% 

Hybenkerneolie oliesyre 13,4% | linolsyre 43,6% 

Kæmpenatlysolie oliesyre 5% | linolsyre 70% 

Papaya frø olie oliesyre 13% | linolsyre 75% 

Passionsfrugt olie oliesyre 16% | linolsyre 77% 

Ricinusolie oliesyre 4% | linolsyre 4,2% 

Solsikkeolie oliesyre 30% | linolsyre 59% 

Tidselolie olisesyre 19% | linolsyre 76,5% 

Valnøddeolie oliesyre 30% | linolsyre 52,5% 

Sesamolie oliesyre 39% | linolsyre 45% 

www.CHLEOPATRA.dk
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Liste over blokerende/tilstoppende olier 

Når du anvender olier til ansigtet, kan det være nødvendigt, at gå efter olier, der ikke 

tilstopper og blokere porerne. Dette gør sig især gældende, hvis du lider af tilstoppede 

porer eller comedonal akne. 

vis du har en hud, der ofte går i udbrud, er noget af det sidste du ønsker at gøre, at lægge en olie på 

din hud, der vil tilstoppe dine porer. Dermed ikke sagt, at du helt skal undgå olier, for de kan fortsat 

være et godt supplement til behandling af akne.  

Olier er en naturlig måde at levere både fedtsyrer og næringsstoffer til din hud. Samtidig har personer med 

tendens til akne ofte et underskud af linolsyre i huden. Her bringer vi dig en liste over de forskellige olier 

samt hvilket niveau de ligger på i forhold til at blokere porerne. Såkaldte ikke-blokerende, ikke-tilstoppende 

eller non-comedogen olier. (De olier der mangler fra listen, har vi endnu ikke nogen data for). 

 

0 – Blokerer ikke porerne |1 – lav | 2 – Forholdsvis lav | 3 – Moderat | 4 – Forholdsvis høj | 5 - Høj 

 
0 
Argan olie 

Figenkaktus frø olie 

Hampefrøolie 

Kukui olie 

Shea smør 

Solsikkeolie 

 

1  
Granatæbleolie 

Havtorn olie 

Hybenkerneolie 

Ricinusolie 

2  
Abrikoskerneolie 

Avocadoolie 

Baobab olie 

E-vitamin olie 

Græskarkerneolie 

Hjulkroneolie 

Kæmpenatlysolie 

Jojobaolie 

Mandelolie 

Olivenolie 

Sesamolie 

Tamanu olie 

3  
Bomuldsfrøolie 

Majsolie 

Shark Liver Oil 

Sojabønneolie 

4 
Hørfrøolie 

Kakaosmør 

Kokos smør 

Kokosolie 

5 
Hvedekimolie 

 

H 
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Alle veje fører til den rette olie 
Vi håber du får nytte af denne lille guide til valget af den rette olie. Skulle du fortsat være i tvivl, så fortvivl 

ej. Der findes mange egenskaber at vælge olier ud fra; 

 Olier efter absorberingsevne 

 Olier efter vitaminindhold 

 Olier efter fedtsyreindhold 

 Olier efter solbeskyttelsesfaktor 

 Olier efter ikke-blokering af porerne 

 Og olier efter meget mere… 

Ingen af dem behøver nødvendigvis være, at være de rigtige. Det absolut bedste du kan gøre er i 

virkeligheden at lytte til din krop. Så har du lyst til at prøve en bestemt olie, så prøv den! 

Mærk efter hvordan du synes den fungerer. Virker den fint til dit behov, så god fornøjelse. Virker den ikke 

helt efter hensigten, kan du forsøge dig med at tune dig ind på, hvilken type af olie det er du er ude efter. 

Det kan du så gøre ved brug af ovenstående muligheder. 

Uanset, hvad du vælger, så er det værste der kan ske, at du får fugtet din hud med en naturlig olie og det er 

vel slet ikke så slemt endda, vel? 

 

Forvent dog ikke et mirakel hen over natten. Det kan tage tid, at finde den helt perfekte olie. Sammen med 

den rette dosis du skal tilføre til huden og dine valg til din egen individuelle hudtype. Dine valg kan også 

ændre sig med årstiderne, din egen personlige livscyklus eller dit humør. 

Disse lister og tabeller er i sidste ende kun et redskab, der kan hjælpe dig med de tekniske data. De er gode 

at anvende som retningslinjer for valget af olier, men absolut ikke nogen facitliste. 

Det skal være sjovt at udforske de spændende olier, så hvis data og diagrammer ikke lige er dig, så prøv dig 

frem. Har du fedtet og problematisk hud og argan olie fungerer godt for dig. Ja, hvorfor så ikke bruge den, 

på trods af diverse tabeller der fortæller dig, at du bør undgå den til din hudtype. 

 

 

Brug det der virker og 

Stay Natural! 
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