
 

CHLEOPATRA 

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

Andiroba olie 30 ml 
Amazonas skjulte skat 

Koldpresset og uraffineret vegetabilsk olie 

Oprindelsesland:  Brasilien 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Kernen 

Botanisk navn:  Carapa Guianensis 

Engelsk navn:  Andiroba oil 

Vitaminer:  C 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Også kendt som:  Crab wood oil 

Økologisk:  Nej 

 

 

 

HVAD ER ANDIROBA OLIE? 

Andiroba olie er en anti-inflammatorisk olie, rig på omega-3 fedtsyre, der fremmer hudens heling fra små sår og 

kan bremse væksten af hudceller i psoriasis og alderspletter. 

Blandt de lokale Caboclo indianerne på Marajó øen, er andiroba olie igennem tiden blevet anvendt til at behandle 

insekt bid og stik, som et insekt frastødende middel, mod psoriasis, dermatitis og varmeudslæt, samt mod hud 

svampe og hud parasitter. 

Andiroba fungerer dermed som en lille førstehjælps-olie til at modvirke insektbid og til at fjerne flåter med. 

Andiroba olie er en af de mest solgte medicinske olier i Amazonas. 

ANDIROBA OLIE ER VELGNET: 

• For sin naturlige fugtgivende egenskaber 

• Som en utrolig blødgørrende olie 

• For sin hurtige absorberingsevne 

• Fordi den virker anti-inflammatorisk 

• Til at afværge insekter 

• Til at modvirke tør og revnet hud 

• Mod eksem og psoriasis 

• Mod myg og andre insekter 

• Til at modvirker akne og irritabel hud 

 

 

 

 

 

SÅDAN ANVENDER DU ANDIROBA OLIE 

Andiroba olie kan med fordel anvendes direkte på 

huden for at pleje, nære og beskytte huden. 

Lokalt i Amazonas, hvor olien stammer fra, anvendes 

olien til at modstå insekter, som myg og parasitter. 

Olien anvendes derfor som et insekt frastødende 

middel, enten ved direkte at påføre olien på huden 

eller ved, at anvende olien sammen med et olie-lys. 

Anvend olien for at blødgøre huden og modvirke 

generelle hudsygdomme som eksem og psoriasis. 

Smør produktet på huden og masser olien ud over 

det område du ønsker at behandle. Andiroba olien 

absorberes ganske hurtigt ind i huden. 
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