
 

CHLEOPATRA 

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

Macadamia olie 100 ml 
Skab en blød ungdommelig hud 

Økologisk, koldpresset og uraffineret  

Oprindelsesland:  Kenya 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Macadamia integrifolia 

Engelsk navn:  Macadamia oil 

Vitaminer:  A og E 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Naturlig SPF*:  6 

Også kendt som:  Macadamia 

 nut, Queensland eller 

 Australian nut, den 

 forsvindende olie 

Økologisk: Ja 

HVAD ER MACADAMIA OLIE? 

Macadamia Olie er en fantastisk regenerativ olie, som tilfører huden et højt indhold af monoumættede fedtsyrer 

(omega 3 og omega 6) samt masser af palmitolsyre (omega 7), der tilsammen fremmer en ung og blød hud.  

Olien er utrolig effektiv over for ældet og tør hud og har været anvendt med succes til, at hjælpe med at hele 

mindre ar og solforbrændinger. Den er desuden god som massageolie, da den har en mild duft af Macadamia 

nødder og absorberes let ind i porerne. 

MACADAMIA OLIE ER VELGNET: 

• Som en mild læbepomade 

• Til fødderne (siges at være den bedste olie til 

fødder) 

• Som fugtighed til hud og hår 

• Mod rynker og alderspletter som anti-aging 

• Til at balancere hudens egen olieproduktion 

• Til at holde håret skinnende, silkeagtigt og fugtet 

• Som massageolie 

• Til at pleje babyers sensitive hud 

• Som ansigtsrens 

• Til at fjerne makeup med 

• Til at fugte både hud og hår 

  

 

 

 

 

SÅDAN ANVENDER DU MACADAMIA OLIE 

Macadamia olie er meget lig hudens naturlige olie og 

er rig på næringsstoffer, hvilket gør den fordelagtigt 

til de fleste hudtyper. 

Den fugter, heler og blødgør huden og indeholder 

effektive antioxidant, der fremmer sundhed i 

cellemembraner. 

Den føles Ikke-fedtede og absorberer medium til 

langsom, hvorfor den er super god som massageolie. 

Mange anvender den til behandling af acne, eksem, 

spaltede spidser, skæl, tør hud og skøre negle. 

Dens robuste palmitoleinsyre indhold kan forebygge 

rynker og blødgøre fine linjer. 

Olien kan anvendes i sin rene form direkte på hele 

kroppen eller i håret. Påfør blot nogle få dråber til de 

steder du ønsker at behandle. 

http://chleo.dk/mac
https://www.chleopatra.dk/fremstilling-af-vegetabilske-olier/
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https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/
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