
 

CHLEOPATRA 

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

Baobab olie 100 ml 
Olie fra Afrikas magiske Baobab træer 

Økologisk, koldpresset og uraffineret 

Oprindelsesland:  Senegal 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Adansonia digitata 

Engelsk navn:  Baobab oil 

Vitaminer:  A, C, D og E 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Også kendt som:  Tree of life 

Økologisk:  Ja 

 

 

 

HVAD ER BAOBAB OLIE? 

Baobab olie fra "The Tree of Life" er en udsøgt koldpresset olie, der nærer både hud og hår.  

Olien absorberes hurtigt uden at fedte eller tilstoppe porerne og efterlader huden blød og fugtet. Med sit indhold 

af både Omega-6 fedtsyre og Vitaminerne A, C, D og E samt steroler, har olien en stærk anti-aging effekt, der 

genopbygger hudens elasticitet  og regenerer hudens celler. 

Baobab olie kan lindre kløe og tørhed og afhjælpe solpletter, ar og strækmærker.  

Denne udsøgte olie er fra frøene fra baobab frugttræer, der vokser i Afrika. Den normale levetid for et baobabtræ 

er 500 år med de ældste træer helt op til 5000 år og med en højde på op til 20 meter.  

BAOBAB OLIE ER VELGNET: 

• Til meget tør hud 

• Som en mild og hurtigt absorberende 

læbepomade 

• Som en lækker hårkur/hårmaske 

• Til at give en blødere hudtone 

• Som en hurtig absorberende fugtighedscreme 

• Til at forbedre elasticiteten af huden 

• For at tilskynder regenerering af celler uden at 

tilstoppe porerne 

• For at opretholde en sund hud 

• Som anti-aging for rynket hud 

• Til at pleje skællet hud og hovedbund 

• Mod akne 

• Mod psoriasis 

 

SÅDAN ANVENDER DU BAOBAB OLIE 

Til dagligt, kan baobab olie med fordel anvendes 

som et alternativ til din normale massageolie. På 

trods af, at olien absorberes hurtigere end de fleste 

andre olier til massage, føles baobab olien bare 

super god for hele kroppen. 

Baobab olie kan anvendes som en fin læbepomade, 

der naturligt vil fugte læberne uden, at de fedtes til. 

Et par dråber på neglerødderne, kan også gøre gode 

ting for dine negle. Du kan også bruge olien til 

håndlotion, da den nemt optages af huden. 

Olien vil også tilføje en vis volumen til håret. 

Desuden beskytter olien håret mod skader fra sol og 

frie radikaler, som efterlader håret adskilt, 

beskadiget og kruset. 

http://chleo.dk/bao
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/

