CHLEOPATRA
Hjulkroneolie 30 ml
Rig på Omega 6 og god som blandings olie
Økologisk, koldpresset og uraffineret
Oprindelsesland:
Ekstraktions Metode:
Udvundet fra:
Botanisk navn:
Engelsk navn:
Vitaminer:
Omega fedtsyrer:
Også kendt som:
Økologisk:

Madagascar
Koldpresset
Kernen
Borago officinalis
Borage oil
A, B1, B2, B3 og C
3, 6, 7 og 9
Starflower, Bee plant,
Borage seed oil
Ja

HVAD ER HJULKRONEOLIE?
Hjulkroneolie er den rigeste kilde til gamma-linolensyre (GLA) fra naturens side - med et indhold på helt op til 25%.
GLA er en essentiel omega-6 fedtsyre, der medvirker til at fremme mobile led og væv.
Med oliens mange vitaminer og mineraler er den effektiv i behandlingen af tør og beskadiget hud og passer til alle
hudtyper. Man kan med fordel blande Hjulkroneolie med andre vegetabilske olier, for at tillægge dem styrken fra
Hjulkroneolien.

HJULKRONEOLIE ER VELGNET:
•
•
•
•
•
•
•
•

Som fugtighed til ekstrem tør hud
Som anti-aging mod rynker og fine linjer
Mod reumatisme (ledsmerter) og gigt
Mod akne, men ikke, hvis du samtidig lider med
fedtet hud
Til at lindre eksem udslæt
Mod rosacea
Mod psoriasis
Mod PMS*

SÅDAN ANVENDER DU HJULKRONEOLIE
Olien passer alle hudtyper og kan for så vidt sagtens
påføres huden direkte. Den er dog meget langsom
om at absorbere ind i huden.
På grund af prisen og især for oliens fedtet
fornemmelse, vil mange derfor foretrække, at gøre
brug af denne olie i en fortynding med andre
bærende vegetabilske olier.
Små mængder (10% eller mindre) af hjulkroneolie er
ofte tilsat andre vegetabilske olier til berigelse.
Da olien bruges eksternt, vil dens helbredende
virkninger naturligvis føles mere specifikt på de
områder, hvorpå olien anvendes. Men den kan
stadig blive absorberet dybt ind i din hud og derved
bliver ført ud i blodbanen, hvorved de mange interne
egenskaber, træder i kraft.

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

