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CHLEOPATRA OILS 
Chleopatra er en lille familiedrevet virksomhed, hvor vi har valgt at sætte fokus på helt 

rene produkter til hudpleje og hårpleje.  

Vi startede tilbage i 2013 i den ånd, at vi ville kreere en shop på nettet med kosmetik 

fri for kedelig kemi. Det vil sige ingen syntetiske stoffer, parabener, pesticider, 

fyldstoffer, kemiske konserveringsmidler eller andre former for toksiner. 

Det er fortsat ud fra den idé, at vi driver webshoppen i dag. 

Vi startede dengang med vegetabilske olier. Mest fordi de virker. Vi har selv opnået de 

bedste resultater med disse olier, og det er et resultat vi synes godt om. Vi er selv så 

glade for vores olier, at vi synes det ville være tarveligt ikke at dele glæden med andre. 

Vi tilbyder også andre rene varer. Du finder blandt andet æteriske olier, mineralske 

ler, blomstervand (skintonic) samt andre råvarer og tilbehør til egne blandinger. I 

dette katalog, finder du alle vores vegetabilske olier. 

Liezel & Morten 
 

http://www.chleopatra.dk/
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Abrikoskerneolie 

INCI: Prunus armeniaca | Engelsk navn: Apricot kernel oil   

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Chile  

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A, B1, B2, B6, C og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Apricot oil, Abrikosolie 

Comedogenic rate: 2 

Velegnet: Som massageolie, mod hududslæt og mild akne, mod ørepine 

(med blot en dråbe til øret), mod kemikalie-skadet hår, inflammationer 

og mindre sår i huden, som et mildt anti-aging produkt, til sensitiv hud, 

tør hovedbund, mod mørke rander under øjnene. 

 

Absorberingsevne: Hurtig/Medium  

Størrelse: 100 ml 

 

 

Açaí olie  
INCI: Euterpe oleracea | Engelsk navn: Açaí berry oil  

Udvundet fra: Frugten, bærret | Oprindelsesland: Brasilien 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: B1, B2, B3, C og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Acai frugt olie, Acai bær olie, Assai Palm, Azeite acai 

Comedogenic rate: 1-2 

Velegnet: Til fugtgivende pleje af huden, et naturligt blødgørende 

middel, til at gendanne elasticiteten til huden, som en kraftfuld 

antioxidant, til at beskytte huden mod frie radikaler, som et stærkt anti-

inflammatorisk produkt, for sin anti-bakterielle egenskaber, til at 

forbedre hudens teint.  

Absorberingsevne: Medium/Langsom  

Størrelse: 10 ml 
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Andiroba olie 

INCI: Carapa Guianensis | Engelsk navn: Andiroba oil 

Udvundet fra: Kernen | Oprindelsesland: Brasilien 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: C 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Crabwood oil 

Comedogenic rate: ? 

Velegnet: For sin naturlige fugtgivende egenskaber, som blødgørende 

middel, for sin anti-inflammatorisk effekt, til at afværge insekter, mod tør 

og revnet hud, mod eksem og psoriasis, mod myg og andre insekter, til at 

modvirke akne og irritabel hud. 

 

Absorberingsevne: Hurtig/Medium  

Størrelse: 30 ml 

 

 

Argan olie 

INCI: Argania spinosa | Engelsk navn: Argan oil 

Udvundet fra: Kernen | Oprindelsesland: Marokko 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: E 

Omega fedtsyrer: 3, 6 og 9 

Også kendt som: Maroccan oil 

Comedogenic rate: 0 

Velegnet: Til at stramme huden op og beskytte hudens elasticitet, til at 

forhindre strækmærker ved graviditet eller vægttab, til at blødgøre hælens hud, 

albuer, knæ og neglebånd, til at stimulere hårsækkene, til at reducere rynker og 

forhindre tidlig ældning, til at lindre symptomerne på eksem og psoriasis, til at 

reducerer hudirritationer og betændelse. 

 

Absorberingsevne: Medium  

Størrelse: 100 ml 
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Avocadoolie 

INCI: Persea americana | Engelsk navn: Avocado oil 

Udvundet fra: Frugtkødet | Oprindelsesland: Mexico 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A, B1, B2, D og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Alligator pear, Avocado olie (i to ord) 

Comedogenic rate: 3 

Velegnet: Som massageoli, til at lindre og reducere skadet hud, til at give 

blødhed og foryngelse til huden, til hårpleje for et glansfuldt og 

vitaminrigt hår, mod skæl i hovedbunden, mod en tynd hårvækst, til 

dehydreret og skadet hud, til at rense og lindre huden fra 

udefrakommende forurening, mod solskader. 

Absorberingsevne: Medium/Langsom  

Størrelse: 100 ml 

 

 

Baobab olie  
INCI: Adansonia digitata | Engelsk navn: Baobab oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Senegal 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A, C, D og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Tree of life 

Comedogenic rate: 2 

Velegnet: Til meget tør hud, som en mild og hurtigt absorberende 

læbepomade, som en lækker hårkur/hårmaske, til at give en blødere 

hudtone, som fugtighedscreme, til at forbedre elasticiteten af huden, 

som anti-aging for rynket hud, til at pleje skællet hud og hovedbund, mod 

akne og psoriasis. 

Absorberingsevne: Hurtig  

Størrelse: 100 ml 
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Figenkaktus frø olie 

INCI: Opuntia ficus indica | Engelsk navn: Prickly pear seed oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Marokko 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: E og K 

Omega fedtsyrer: 6 og 9 

Også kendt som: Barbary fig oil, Kaktusolie, Aknari 

Comedogenic rate: 0 

Velegnet: For sin naturlige fugtgivende egenskaber, som blødgørende 

middel, for sin anti-inflammatorisk effekt, til at afværge insekter, mod tør 

og revnet hud, mod eksem og psoriasis, mod myg og andre insekter, til at 

modvirke akne og irritabel hud. 

 

Absorberingsevne: Hurtig/Medium  

Størrelse: 30 ml 

 

 

Granatæbleolie 

INCI: Punica granatum | Engelsk navn: Pomegranate seed oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Indien 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: B1, B2, C og K 

Omega fedtsyrer: 6 og 9 

Også kendt som: Ingen andre kendte navne 

Comedogenic rate: 1 

Velegnet: Som anti-bakterielt middel til bekæmpelse af akne, som nærende 

middel til huden, til at genoprette pH i huden og hovedbunden, til udjævning af 

rynker, til at udglatter fine linjer, til at genopleve tørt og trist hår, som naturlig 

duftende aroma til massageolie. 

 

Absorberingsevne: Medium/Langsom  

Størrelse: 30 ml 
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Hampefrøolie 

INCI: Cannabis sativa | Engelsk navn: Hemp seed oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Canada  

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A, B1, B2, B3, B6, C, D og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6 og 9 

Også kendt som: Hampeolie 

Comedogenic rate: 0 

Velegnet: Til at forynge huden og bekæmpe rynker og tidlig aldring, som 

en naturlig beskyttelse til huden og håret, til at blødgøre huden og 

hovedbunden, som vitamintilskud til hud og hår, til at afhjælpe tør hud 

og mindre hudafskrabninger, mod akne, eksem og psoriasis. 

 

Absorberingsevne: Hurtig  

Størrelse: 100 ml 

 

 

Havtorn olie  
INCI: Hippophae rhamnoides | Engelsk navn: Seabuckthorn oil 

Udvundet fra: Bær, frugtkødet | Oprindelsesland: Frankrig 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A, B1, B2, B6, B12, C, E og K 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Seaberry oil, Sallowthorn, Sandthorn 

Comedogenic rate: 1 

Velegnet: Som anti-aging mod rynker, til at booste regenerering af 

hudens celler ved formning af kollagen, til at blødgøre huden og forbedre 

hudens nuancer, til at fremme helingsprocessen ved brandmærker, sol 

forbrænding, eksem og små sår, mod rosacea og eksem, mod 

inflammationer og ar-dannelse. 

Absorberingsevne: Medium  

Størrelse: 30 ml 
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Hindbærkerneolie 

 INCI: Rubus idaeus | Engelsk navn: Red raspberry seed oil 

Udvundet fra: Bær, Frø | Oprindelsesland: Chile 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Hindbærolie, Raspberry oil, Bramble of Mount Ida 

Comedogenic rate: 0-1 

Velegnet: Som et naturligt fugtgivende middel til huden, som et mildt 

anti-aging produkt, til at beskytte mod solens UV-A og UV-B-stråler, til at 

hjælpe med at stabilisere andre mere skrøbelige olier, til at hjælpe med 

at holde fugten og beskytte huden, til at pleje og beskytte læberne. 

 

Absorberingsevne: Medium  

Størrelse: 30 ml 

 

 

Hjulkroneolie 

INCI: Borago officinalis | Engelsk navn: Borage oil 

Udvundet fra: Kernen | Oprindelsesland: Madagascar 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A, B1, B2, B3 og C 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Starflower, Bee plant, Borage seed oil 

Comedogenic rate: 2 

Velegnet: Som fugtighed til ekstrem tør hud, som anti-aging mod rynker og fine 

linjer, mod reumatisme (ledsmerter) og gigt, mod akne (men ikke, hvis du 

samtidig lider med fedtet hud), til at lindre eksem udslæt, mod rosacea, 

psoriasis og PMS. 

 

Absorberingsevne: Langsom  

Størrelse: 30 ml 
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Hybenkerneolie  

INCI: Rosa canina | Engelsk navn: Rosehip seed oil 

Udvundet fra: Bær, frø | Oprindelsesland: Chile 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A, C, E og K 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Rose haw, Rose hep, hybenolie 

Comedogenic rate: 1 

Velegnet: Som forebyggende middel mod strækmærker, som et mildt 

lindrende middel mod brandsår og UV-skader forsaget fra 

overeksponering fra solen, mod ar fra kirurgi, forbrændinger og akne, 

mod eksem, psoriasis, rynker og tidlig ældning af huden, mod 

hyperpigmentering og dermatitis samt alderspletter  

og skøre negle. 

Absorberingsevne: Hurtig  

Størrelse: 30 ml 

 

Jojobaolie  
INCI: Simmondsia chinensis | Engelsk navn: Jojoba oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Argentina 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: B5 og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Goat nut, deer nut, pignut, wild hazel, quinine nut, 

coffeeberry, og gray box bush 

Comedogenic rate: 2 

Velegnet: Som fugtighedscreme og body oil til hele kroppen, til tørre og 

sprukne læber, til ansigtsrens, til at fjerne makeup med, som hårbalsam 

der giver håret styrke og nyt liv (kan blive i håret), mod skæl i 

hovedbunden, mod akne, mindre sår og infektioner, mod rynker, eksem 

og psoriasis. 

Absorberingsevne: Hurtig/Medium  

Størrelse: 100 ml 

 



 

~ 10 ~  

 

Kokosolie 

 INCI: Cocos nucifera | Engelsk navn: Coconut oil, extra virgin 

Udvundet fra: Frugtkødet | Oprindelsesland: Filippinerne 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: E 

Omega fedtsyrer: 3 og 6 

Også kendt som: Ingen andre kendte navne 

Comedogenic rate: 4 

Velegnet: Til at fugte og blødgøre huden, som beskyttelse til håret, til at 

rette op på hårskader, til at berolige insektbid, til at afhjælpe udslæt på 

huden, til at udglatte skællet hud, til at blødgøre og krympe rynker, til at 

fjerne makeup med, som massageolie. 

 

Absorberingsevne: Medium  

Størrelse: 250 ml 

 

 

 Kæmpenatlysolie 

INCI: Oenothera biennis | Engelsk navn: Evening primrose oil 

Udvundet fra: Bær, frø | Oprindelsesland: Holland 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: E 

Omega fedtsyrer: 3, 6 og 7 

Også kendt som: Primrose seed oil 

Comedogenic rate: 2-3 

Velegnet: Til at lindre ledsmerter og hævelse af leddegigt, til at behandle tør, 

skællende eller kløende hudsygdomme såsom rosacea, akne og atopisk 

dermatitis. til at lindre præmenstruelle syndromer (PMS), til at forynge træt og 

aldrende hud, til at fjerne rødme og mindre pletter, mod hyperpigmentering og 

akne, mod rosacea og psoriasis, mod nældefeber og solskoldning. 

 

Absorberingsevne: Langsom  

Størrelse: 50 ml 

 



 

~ 11 ~  

 

Macadamia olie  

INCI: Macadamia integrifolia | Engelsk navn: Macadamia oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Kenya 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Macadamia nut, Australian nut, den forsvindende olie 

Comedogenic rate: 2-3 

Velegnet: Som en mild læbepomade, til fødderne, som fugtighed til hud 

og hår, mod rynker og alderspletter, som anti-aging, til at balancere 

hudens egen olieproduktion, som massageolie, til at pleje babyers 

sensitive hud, som ansigtsrens, til at fugte både hud og hår. 

 

Absorberingsevne: Medium/Langsom 

Størrelse: 100 ml 

 

 

Mandelolie, sød  
INCI: Prunus amygdalus | Engelsk navn: Sweet almond oil  

Udvundet fra: Kerner | Oprindelsesland: Spanien 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Sød mandelolie 

Comedogenic rate: 2 

Velegnet: Som en enestående fugtighedscreme, til en super lækker 

massage, mod hudallergi og irriterende hud, til behandling af mindre ar 

og sår, til at pleje neglerødderne, til at give ekstra volumen og fylde til 

håret, til at behandle spaltede spiser og kruset hår. 

Absorberingsevne: Medium/Langsom 

Størrelse: 100 ml 
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Marula olie 

 INCI: Sclerocarya Birrea | Engelsk navn: Marula oil 

Udvundet fra: Kernen | Oprindelsesland: Sydafrika 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: C og E 

Omega fedtsyrer: 6 og 9 

Også kendt som: Frugten, der gør elefanter fulde 

Comedogenic rate: 3- 

Velegnet: Som et mildt og beskyttende ansigtsserum, til at fugte og nære 

huden, som antioxidant mod rynket hud, til at bekæmpe og beskytte 

huden mod frie radikaler, som en mild behandling af eksem og psoriasis, 

som en mild behandling af akne. 

 

Absorberingsevne: Hurtig/Medium  

Størrelse: 10 ml 

 

 

Moringa olie 

INCI: Moringa oleifera | Engelsk navn: Moringa seed oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Sydafrika 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A og C 

Omega fedtsyrer: 6, 7 og 9 

Også kendt som: Ben oil, Horseradish tree, Drumstick tree, Nebedaye 

Comedogenic rate: 2-3 

Velegnet: Til at mindske hudorme og prikker, til at minimere mørke pletter fra 

akne og hyperpigmentering, til tørre læber, til at mindske rynker, til at rense 

huden og balancere hudens egen udskillelse af olie (sebum), til at modvirke 

virkningerne af forurening på huden, til at hjælpe huden med at hele. 

 

Absorberingsevne: Medium 

Størrelse: 30 ml 
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Passionsfrugt olie  

INCI: Passiflora incarnata | Engelsk navn: Passionfruit seed oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Brasilien 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A  

Omega fedtsyrer: 3, 6 og 9 

Også kendt som: Maracuja oil, granadilla, the golden passion fruit  

Comedogenic rate: 1-2 

Velegnet: Som en mild massageolie, til at bidrage med en mild fugtighed 

til huden og håret, mod kløe, mod angst og stress, mod rynker, solpletter 

og andre hudpletter, mod inflammationer i huden, til at balancere 

hudens og hovedbundens egen olie, til at nedsætte betændelse i huden, 

til at forbedre hudens blødhed. 

Absorberingsevne: Hurtig/Medium 

Størrelse: 50 ml 

 

 

Ricinusolie 
INCI: Ricinus communis | Engelsk navn: Castor oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Indien 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: E 

Omega fedtsyrer: 3, 6 og 9 

Også kendt som: Palma Christi, Amerikansk olie, Castor olie, 

Kristpalmeolie 

Comedogenic rate: 1 

Velegnet: Til behandling af svampeinfektioner, til lindring af ledsmerter, 

til at behandle hårtab og fremme hårvækst, til at behandle splittede 

hårender, til behandling af sprukne hæle, til at fjerne modermærker, til at 

mindske strækmærker, til at afhjælpe ringorme, til at forstærke øjenbryn. 

 

Absorberingsevne: Langsom  

Størrelse: 100 ml 
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Tamanu olie 

INCI: Calophyllum inophyllum | Engelsk navn: Tamanu oil 

 Udvundet fra: Kernen | Oprindelsesland: Madagascar 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A og E 

Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 

Også kendt som: Beauty leaf oil, Kamani oil, Dilo oil, Foraha 

Comedogenic rate: 2 

Velegnet: Til at behandle akne, til at lindre smerter i forbindelse med 

neuropati, til at behandle svamp, til at behandle urenheder i huden, til at 

gøre huden glat, elastisk, fast og smuk, til at afhjælpe kropslugt, til at 

mindske ar og strækmærker, til at fremme dannelsen af nyt væv. 

 

Absorberingsevne: Medium 

Størrelse: 30 ml 

 

 

Cacay olie 

INCI: Caryodendron Orinocense | Engelsk navn: cacay seed oil 

Udvundet fra: Frø | Oprindelsesland: Brasilien 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 

Vitaminer: A og E 

Omega fedtsyrer: 6 

Også kendt som: Ingen andre kendte navne 

Comedogenic rate: 1-2 

Velegnet: Som anti-bakterielt middel til bekæmpelse af akne, som nærende 

middel til huden, til at genoprette pH i huden og hovedbunden, til udjævning af 

rynker, til at udglatter fine linjer, til at genopleve tørt og trist hår, som naturlig 

duftende aroma til massageolie. 

 

Absorberingsevne: Hurtig 

Størrelse: 10 ml 

 
 

Kommer i 2018 
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Altid helt rene varer hos CHLEOPATRA 
Vi har valgt de rene varer fordi, vi føler der er alt for mange kedelige kemikalier i de 

produkter, der er at finde på det kommercielle danske marked. 

 

Vores værdier: 

 

• Gør noget godt for mennesker 

• Rene naturprodukter – Ingen 

kunstige kemikalier 

• God kvalitet 

• Miljøvenligt 

• Informativ og inspirerende 

 

 

 

 

• God kundeservice 

• Ingen test på dyr 

• Økologiske produkter 

• Vegan-venlige 

skønhedsprodukter 

• Zero Waste

 

 

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 medium til langsom.  

1 – Meget hurtig absorption 

Betragtes som en “tørrende olie”, der hurtigt absorberes af huden og 

efterlader ikke en 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. 



 

CHLEOPATRA 

Sigbrits Allé 3, 4. tv 

2300 København S 

CVR: 31507855 

 +45 50 15 02 01 

 kontaktos@chleopatra.dk  

 www.chleopatra.dk 

 

 

 

 

WWW.CHLEOPATRA.DK 

NÅR DET ER TID TIL OLIE 

mailto:kontaktos@chleopatra.dk
http://www.chleopatra.dk/
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