
 

CHLEOPATRA 

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

Abrikoskerneolie 100 ml 
En raffinerende mild massage olie  

Økologisk, koldpresset og uraffineret  

Oprindelsesland:  Chile 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Prunus armeniaca 

Engelsk navn:  Apricot kernel oil 

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

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Også kendt som:  Apricot oil, Abrikosolie 

Økologisk:  Ja 

 

 

 

HVAD ER ABRIKOSKERNEOLIE? 

Abrikoskerneolie er særlig velegnet som massageolie, da den lindre og reducerer smerte fra spændte muskler 

samtidig med at den absorberes nemt ind i huden uden at efterlade en fedtet hinde. 

Olien har anti-inflammatoriske egenskaber og har kan med fordel anvendes til andre eksisterende hud- og 

hårpleje produkter for at tilføje yderligere gode egenskaber. 

Olien er især velegnet til kemikalie-beskadiget hår. Den hjælper med at give glans til håret og helbrede splittede 

ender. 

Abrikoskerneolie er god til at fugte huden efter et bruse- eller karbad og til at reducere rødme efter barbering.

ABRIKOSKERNEOLIE ER VELGNET: 

• Som en mild men god massageolie 

• Til at hjælpe med at forynge ømme muskler 

• Mod hududslæt og mild akne 

• Mod ørepine (med blot en dråbe til øret) 

• Mod kemikalie-skadet hår 

• Mod inflammationer og mindre sår i huden 

• Som et mildt anti-aging produkt 

• Mod sensitiv hud 

• Mod tør hovedbund 

• Blødgør både huden og håret 

• Til at afhjælpe mørke rander under øjnene 

 

 

 

SÅDAN ANVENDER DU ABRIKOSKERNEOLIE 

Abrikoskerneolie er almindeligt anvendt i frodige 

massageolier og kosmetik. 

Olien fugter og nærer huden. Ikke alene genopfriske 

den tør og kløende hud uden en olieagtig rest på 

overfladen, abrikoskerneolie har også et højt niveau 

af naturlige antioxidanter, der renser huden. 

Du kan anvende olien i sin rene form direkte på 

huden. Enten som en massageolie eller som en 

plejende og fugtighedsgivende olie til hele kroppen. 

Den er især nyttig for dehydreret, delikat, moden og 

sensitiv hud, og hjælper med at berolige 

inflammation i huden. Denne fint tekstureret olie 

spredes let og er særligt rig på både oliesyre og 

linolsyre. 

http://chleo.dk/apr
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/

