
 

CHLEOPATRA 

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

Cacay olie 10ml 
Den bedste anti-aging olie 

Koldpresset og uraffineret vegetabilsk olie 

 

Oprindelsesland:  Brasilien 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Caryodendron orinocense 

Engelsk navn:  Cacay seed oil 

Vitaminer:  A og E 

Omega fedtsyrer:  6 

Også kendt som:  Ingen kendte 

Økologisk:  Nej 

 

 

HVAD ER CACAY OLIE? 

Cacay oil kommer fra Amazona i Colombia, og er en ren, der er koldpresset fra nødderne fra de vilde Cacay-træer.  

Cacay olie er en ganske ung olie – her i vesten i hvert fald – hvor den kun har været tilgængelig ganske få år. Cacay 

oliens popularitet er ikke til at tage fejl af. Den er hurtigt blevet populær for dens anti-aging egenskaber.  

Med et naturligt stort indhold af både A- og E-vitamin, der hjælper med at reducere rynker, øge 

kollageproduktionen og regenerere huden, er den en enestående ansigtsolie til aldrene og rynket hud. 

 

ACAI OLIE ER VELEGNET: 

• Anti-inflammatorisk middel 

• Som anti-rynke creme  

• Mod lyse og mørke pletter / alderspletter  

• Til at reducere ar og udslæt  

• Til at beskytte huden mod frie radikaler  

• Til at genoprette elasticiteten i huden  

• Til moden hud  

• Til at lysne hudtonen  

• Som hårpleje  

• Som neglepleje 

 

 

 

 

SÅDAN ANVENDER DU ACAI OLIE 

Cacay olie kan bruges som en ansigts- og kropsolie 

samt til at behandle en række forskellige 

hudproblemer. Anvend 2-3 dråber i ansigtet og 

massér den ind i huden, både morgen og aften. 

Påfør olien i f.eks. T-zonen og massér den mildt ind i 

huden med cirkulære bevægelser. Lad den herefter 

absorbere og glæd dig over det bløde resultat. Olien 

absorberes ganske hurtigt. Cacay oliens unikke 

egenskaber hjælper også med at falme strækmærker 

og ar, lindrer forbrændinger og hudirritationer og 

hjælper med at lindre akne, eksem og psoriasis. 

Denne olie kan også bruges til konditionering af hår 

og negle. Den har en lys, behagelig, nøde duft, der 

spredes hurtigt efter påføring. Den er sikker, at 

bruge i solen, ikke-irriterende og egnet til hele 

huden, herunder også de mest følsomme hudtyper. 

http://chleo.dk/cac/
https://www.chleopatra.dk/fremstilling-af-vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/

