
 

CHLEOPATRA 

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

Ricinusolie 100 ml 
Anti-bakteriel og Anti-inflammatorisk olie  

Økologisk, koldpresset og uraffineret  

Oprindelsesland:  Indien 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Ricinus communis 

Engelsk navn:  Castor Oil 

Vitaminer:  E 

Omega fedtsyrer:  3, 6 og 9 

Naturlig SPF*:  6 

Også kendt som:  Palma Christi, 

 Amerikansk olie, 

 Castor olie, 

 Kristpalmeolie 

Økologisk:  Ja  

HVAD ER RICINUSOLIE? 

Ricinusolie er en af de ældste olier, kendt for sin kraftfulde terapeutiske egenskaber.  

Ricinusolie har både anti-inflammatoriske og anti-bakterielle egenskaber og fungerer som en fremragende 

massage olie til ledsmerter og ømme muskler.  

Behandler hårtab og fungerer godt som balsam til dit hår. Denne olie er særlig velegnet til behandling af sprukne 

hæle og til generel hudrensning. Olien er endvidere god mod gigt og ledsmerter. 

 

RICINUSOLIE ER VELGNET: 

• Til behandling af svampeinfektioner på huden 

• For at opnå lindring af ledsmerter 

• Til at forbedre udseendet af huden 

• For at opnå et mere skinnende og mere 

silkeagtigt hår 

• Til at behandle hårtab og fremme hårvækst 

• Som fugtighed til håret* 

• Som balsam til håret* 

• Til at behandle splittede hårender 

• Til behandling af sprukne hæle 

• Til at fjerne modermærker 

• Til at mindske strækmærker 

• Til at afhjælpe ringorme 

• Til at forstærke øjenbryn 

  

 

SÅDAN ANVENDER DU RICINUSOLIE 

Ricinusolie er en klassisk mormor-førstehjælps olie. I 

gamle dage, klarede man nemlig de fleste 

hudproblemer med såkaldt Amerikansk olie. 

Den er fortsat god til mange hudproblemer, men dog 

ikke hver mands eje længere. Olien kan bruges i sin 

rene form, men vil føles utrolig fedtet. 

Da ricinusolie er utrolig træg (tyk) i konsistensen, 

foretrækker mange derfor, at blande den op med 

andre vegetabilske olier. Du kan også vælge at tilføje 

den til andre hudpleje produkter, for at drage nytte 

af oliens mange gode egenskaber. 

Du kan bruge olien på huden og i håret samt direkte 

på fodvorter, modermærker og mindre infektioner 

på huden. 

http://chleo.dk/cas
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/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier-spf/

