
 

CHLEOPATRA 

Læs mere om olien her: http://chleo.dk/aca  

Acai olie 10ml 
En eksplosiv antioxidant 

Koldpresset vegetabilsk olie 

 

Oprindelsesland:  Brasilien 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frugten, bærret 

Botanisk navn:  Euterpe oleracea 

Engelsk navn:  Açaí Berry Oil 

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 

Økologisk: Nej 

 

HVAD ER ACAI OLIE? 

Acai olie er en udsøgt, unik olie fra Brasilien, hvor den nærmest anvendes i alle hud- og hårpleje produkter. 

Her får du den i sin ægte, ufortyndet version. Særlig rig på essentielle de fedtsyrer Omega-6 og 9 og indeholder 

vitaminerne B1, B2, B3, C og E, der gør den til en lille eksplosiv anti-aging antioxidant. 

Olien fugter, blødgør og genskaber elasticiteten til huden. Den er anti-bakteriel og forholdsvis hurtigt 

absorberende. 

ACAI OLIE ER VELEGNET: 

• Som en utrolig fugtgivende pleje af 

huden 

• Som 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 

 

 

 

 

SÅDAN ANVENDER DU ACAI OLIE 

Acai olie er god til tør, følsom og sensitiv hud. 

Du kan bruge olien til at beskytte særlig huden i 

ansigtet mod frie radikaler og udefrakommende 

forurening forsaget af vind, vejr, sol, bilos og andre 

omgivende bakterier. 

Den fungerer godt til at pleje både ansigt, hals og 

nakke. 

Anvend kun få dråber, som du masserer ud på 

ansigtet og lader absorbere. 

Kan også anvendes som et underliggende 

ansigtsserum, men da olien ikke absorbere lige med 

det samme, anbefales det, at du enten vente så den 

får tid til at trænge ind. Alternativt, kan du blande 

den i andre cremer du anvender. 

http://chleo.dk/aca
https://www.chleopatra.dk/fremstilling-af-vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/basisolier/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/

