
 

CHLEOPATRA 

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

Moringa olie 30 ml 
Super-olien med mange gode egenskaber 

Økologisk, koldpresset og uraffineret  

Oprindelsesland:  Sydafrika 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Moringa oleifera 

Engelsk navn:  Moringa seed oil 

Vitaminer:  A og C 

Omega fedtsyrer:  6, 7 og 9 

Også kendt som:  Ben oil, Horseradish 

 tree, Ben oil tree, 

 Behen oil tree, 

 Drumstick tree, 

 Nebedaye 

Økologisk:  Ja 

HVAD ER MORINGA OLIE? 

Moringa olie er rig på omega-9 fedtsyre, der sammen med det naturlige indhold af benhensyre, blødgør og fugter 

både huden og håret, giver ny glans og en smuk hud, uden at føles fedtet.  

Regelmæssig anvendelse af Moringa olie reducerer fremtrædende rynker og fine linjer på huden Den kan 

kombineres med et astringerende produkt som aloe vera eller troldnød for at gøre slap hud mere stram. 

Er god som hårbalsam, tilfører håret næring, hjælper mod skæl og slidte hårspidser. 

 

MORINGA OLIE ER VELGNET: 

• Mindsker hudorme og prikker 

• Til at forhindre en gentagelse af pletter i huden 

• Til at minimere mørke pletter fra acne og hyper 

pigmentering 

• Til at blødgøre tør hud og opretholde fugten i 

huden 

• For konditionering af tørre, sprukne læber 

• Til at forynge kedelig, træt og aldrende hud 

• Til at bekæmpe bumser og hindre gentagelse, 

hvis den anvendes regelmæssigt 

• Til at mindske rynker og opstramme hudens 

porer 

• Til at rense huden og balancere hudens egen 

udskillelse af olie (sebum) 

• Til at modvirke virkningerne af forurening på 

huden 

• Til at hjælpe huden med at hele 

 SÅDAN ANVENDER DU MORINGA OLIE 

Til neglene kan du anvende olien til at pleje og nære 

neglerødderne. Her vil den både nære og beskytte 

rødderne og hjælpe med at regenerere pænere og 

sundere neglerødder. 

Til huden kan olien være med til på naturlig vis, at 

behandle forskellige hudproblemer og både rense og 

pleje huden. 

Også til håret, kan moringa olie anvendes for at 

bidrage med gode vitaminer og frembringe et 

sundere og friskere hår. 

Anvend blot nogle få dråber alt efter hvor på 

kroppen og, hvor stort et område, der ønskes 

behandlet. Masser olien ud på kroppen, i 

hovedbunden, på neglene eller i hårspidserne for at 

lade den absorbere og tilføje sine unikke 

egenskaber. 
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