
 

CHLEOPATRA 

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

Hampefrøolie 100 ml 
En god multifunktions olie 

Økologisk, koldpresset og uraffineret 

Oprindelsesland:  Canada 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Cannabis sativa 

Engelsk navn:  Hemp seed oil 

Vitaminer:  A, B1, B2, B3, B6, C, D 

 og E 

Omega fedtsyrer:  3, 6 og 9 

Også kendt som:  Hampeolie, 

 Cannabis olie, CBD 

 olie* 

Økologisk:  Ja 

 

HVAD ER HAMPEFRØOLIE? 

Hampefrøolie indeholder en gavnlig mængde aminosyrer og E-vitamin og fungerer som en naturlig antioxidant.  

Den klæber ikke til huden, er rig på både omega-3 og omega-6, men også omega-9 - hvilket medvirker at 

hampefrøolie er god til at fugte din hud og holde den sund og frisk. Dette gør den uden at tilstoppe porerne. 

Hampefrøolie er god til personer med alle hår og hudtyper. Olien indeholder omkring 25 procent protein, som er 

med til at forbedre tilstanden af dit hår, 

 

HAMPEFRØOLIE ER VELGNET: 

• Til at forynge huden og bekæmpe rynker og 

tidlig aldring 

• Som en naturlig beskyttelse til huden og håret 

• For at tilføre huden en fastholdende fugt 

• Til at blødgøre huden og håret (hovedbunden) 

• Som vitamintilskud til hud og hår 

• Til at afhjælpe tør hud, mindre hudafskrabninger 

• Mod akne, eksem og psoriasis. 

 

SÅDAN ANVENDER DU HAMPEFRØOLIE 

Til ansigtet 

Påfør et par dråber på fingerspidserne, gnid fingrene 

sammen og masser olien ind i huden på de områder 

du ønsker. Koncentrer dig om T-zonen og eventuelle 

områder du ønsker behandlet eller fugtet. 

Til huden 

Hampeolie kan anvendes på hele kroppen, hvorfor 

du på samme måde, kan påføre nogle dråber og 

massere dem ind i huden. Sørg for at masser olien 

godt rundt på huden til du næsten ikke føler den 

fedtede olie mere. Herefter lader du olien blive 

absorberet af huden. 

Til håret 

På samme måde, kan du med fordel massere olien 

ud i dit hår. Koncentrer her om spidserne og arbejd 

indad mod hovedbunden. Olien kan påføres meget 

tør hår, men for en bedre effekt, kan du påføre olien 

håret efter bad, hvor det fortsat er fugtigt (blot dub-

tørret). 
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