
 

CHLEOPATRA 

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

Kæmpenatlysolie 50 ml 
Et naturligt helende mirakel 

Økologisk, koldpresset og uraffineret  

Oprindelsesland:  Holland 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  bær, Frø 

Botanisk navn:  Oenothera biennis 

Engelsk navn:  Evening primrose oil 

Vitaminer:  E 

Omega fedtsyrer:  3, 6 og 7 

Også kendt som:  Primrose seed oil 

Økologisk:  Ja 

 

 

 

HVAD ER KÆMPENATLYSOLIE? 

Kæmpenatlysolie forynger huden og gør den mere fast og lækker. Den lysner mørke rander under øjnene, blødgør 

og fugter ekstremt tør hud og hjælper med at udjævne hudfarven. Olien bekæmper aldrende, tør og træt hud og er 

især velegnet til følsom hud.  

Kæmpenatlysolie er et kendt, naturligt alternativ til behandling af akne problemer samt mange hudlidelser, som 

rosacea, eksem, dermatitis og psoriasis. Olien har et meget koncentreret indhold af fedtsyren GLA (gamma-lenoleic 

syre) som hjælper med at stimulere hud- og hårvækst, og med at opretholde reproduktion af nye celler. Bruges på 

ren/tør hud. 

KÆMPENATLYSOLIE ER VELGNET: 

• Til at lindre ledsmerter og hævelse af leddegigt 

• Til at behandle tør, skællende eller kløende 

hudsygdomme, såsom rosacea, akne og atopisk 

dermatitis. 

• Til at være med til at lindre præmenstruelle 

syndromer (PMS*) 

• Til at forynge træt og aldrende hud 

• Til at få trætte øjne til at se friskere ud, ved at 

gnide lidt olie under og omkring øjnene 

• Til at fjerne rødme og mindre pletter 

• Til at afhjælpe tør hud så den føles smidigere 

• Til at reducere og fjerne fine linjer 

• Til at hjælpe med at bekæmpe hudallergi, udslæt 

og endda forhindre porer i at tilstoppe. 

• Mod hyperpigmentering og akne 

• Mod rosacea og psoriasis 

• Mod nældefeber og solskoldning 

 SÅDAN ANVENDER DU KÆMPENATLYSOLIE 

Kæmpenatlysolie er blevet kaldt den mest 

sensationelle forebyggende opdagelse siden C-

vitaminet. Den har så mange forebyggende og 

terapeutiske egenskaber, at den er blevet almindelig 

anbefalet inden for naturmedicin og naturkosmetik 

for at opretholde et ungt sind og forebygge 

sygdomme. Kæmpenatlysolie er en af de mest 

koncentrerede kilder til gamma linolsyre (GLA), som 

er en essentiel fedtsyre af omega 6 familien med 

anti-inflammatoriske egenskaber og spiller en vigtig 

rolle for at opretholde hormonbalancen og en sund 

hud. Olien masseres ind i tør eller lettere fugtet hud 

for at gøre den glattere og mere silkeagtig. Påfør kun 

få dråber på det område af huden du ønsker at 

behandle, og lad herefter olien absorbere ind i 

huden, hvor den kan udføre sine gode egenskaber. 

http://chleo.dk/eve
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/

