
 

CHLEOPATRA 

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

Mandelolie 100 ml 
En fremragende universal olie 

Økologisk, koldpresset og uraffineret   

Oprindelsesland:  Spanien 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  De tørrede kerner af

 søde mandler 

Botanisk navn:  Prunus amygdalus 

Engelsk navn:  Almond oil, sweet 

Vitaminer:  A og E 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Også kendt som:  Sød mandelolie 

Økologisk:  Ja  

 

 

HVAD ER MANDELOLIE? 

Sød mandelolie er velegnet til enhver hudtype, især til tør og moden hud. Olien beroliger huden og lindrer 

hudirritationer, og den absorberes let ind i huden og efterlader den blød og fugtet. Den er super god som 

massageolie, da den er rig på oliesyre og linolsyre - begge essentielle fedtsyrer, der hjælper med at lindre 

muskelsmerter.  

Sød mandelolie kan med fordel bruges under graviditeten for at forhindre strækmærker, og er desuden en 

nænsom og mild baby olie. Er endvidere god til at blande op med andre olier. 

MANDELOLIE ER VELGNET: 

• Som en enestående fugtighedscreme 

• Som et godt smøremiddel til hele kroppen 

• Til at forhindre udtørring af huden 

• Til en super lækker massage 

• Mod hudallergi og irriterende hud, hvor den 

virker beroligende 

• Til behandling af mindre ar og sår 

• Til at pleje neglerødderne 

• Til at give ekstra volumen og fylde i håret 

• Til at behandle spaltede spiser og kruset hår 

  

 

 

 

 

SÅDAN ANVENDER DU MANDELOLIE 

Sød mandelolie bliver almindeligvis anvendt som 

massageolie for sine gode smertestillende 

egenskaber. Den anvendes også i mange dyre 

cremer, sæber og i balsam. 

Sød mandelolie har fremragende blødgørende 

egenskaber og et højt vitaminindhold af både A- og 

E-vitamin. 

Du kan med fordel massere hele kroppen med 

mandelolie, der vil bidrage med at øge 

blodcirkulationen og som faktisk kan være med til at 

falme strækmærker og ar. 

Mandelolie er også en berigende olie til håret, hvor 

den afhjælper og behandler spaltede spidser og tørt 

eller kruset hår. 

Påfør blot en lille mængde olie til kroppen eller håret 

og masser den dybt ind i huden eller hovedbunden. 

http://chleo.dk/alm
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/

