
 

CHLEOPATRA 

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

Avocadoolie 100 ml 
Olien der kan forbedre alle de andre olier 

Økologisk, koldpresset og uraffineret 

Oprindelsesland:  Mexico 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frugtkødet 

Botanisk navn:  Persea americana 

Engelsk navn:  Avocado oil 

Vitaminer:  A, B1, B2, D og E 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Også kendt som:  Alligator pear, 

 Avocado olie (i to ord) 

Økologisk:  Ja 

 

 

 

HVAD ER AVOCADOOLIE? 

Avocado olie er rig på høje mængder af vitamin A, B1, B2, D og E. Den indeholder også aminosyrer, steroler 

pantotensyre, lecitin, og andre essentielle fedtsyrer.  

Kan varmt anbefales til alle med følsom hud, og til personer med hudproblemer som eksem, psoriasis og andre 

hudlidelser eller hudirritationer, der kræver en vitaminrig olie.  

Man kan med fordel blande Avocado olie med andre vegetabilske olier med henblik på at berige dem med ekstra 

proteiner og vitaminindhold. Avocado olie er også super god som massage olie. 

AVOCADOOLIE ER VELGNET: 

• Som massageolie 

• Til at lindre og reducere skadet hud 

• Til at give blødhed og foryngelse til huden 

• Til at blande med andre olier (bærende olie) 

• Til at blande i andre kosmetik produkter (for at 

tilføje de mange gode egenskaber fra 

avocadoolien) 

• Til hårpleje for et glansfyldt 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 

 

SÅDAN ANVENDER DU AVOCADOOLIE 

Avocadoolie anvendes ofte som en blandingsolie, 

men har også mange gode egenskaber i sin solo 

form. 

Til håret kan du tilføje avocadoolie for at forbedre 

både udseendet og strukturen af eksisterende hår. 

På samme tid vil du også fremme et sundere og 

hurtigere voksende hår. 

Til huden kan du med få dråber tilføje fugtighed og 

næring. Lad olien absorbere sig selv og nyd de 

mange helende egenskaber olien bidrager med. 

Avocadoolie er rigtig god som massageolie og kan 

også nemt fjerne makeup. 

http://chleo.dk/avo
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/

