
 

CHLEOPATRA 

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

Passionsfrugt olie 50 ml 
Regnskovens egen lille darling 

Koldpresset og uraffineret  

Oprindelsesland:  Brasilien 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Frø 

Botanisk navn:  Passiflora incarnata 

Engelsk navn:  Passionfruit seed oil 

Vitaminer:  A 

Omega fedtsyrer:  3, 6 og 9 

Også kendt som:  Passionsblomst olie, 

 Maracuja oil,

 granadilla, the golden

 passion fruit, passion

 flower oil 

Økologisk: Nej  

HVAD ER PASSIONSFRUGT OLIE? 

Passionsfrugt Olie er også kendt som "Maracuja Olie". Olien er rig på Vitamin-A og C, calcium, kalium, fosfor og 

essentielle fedtsyrer, hvilket gør den særligt nærende for din hud. Den er fantastisk at bruge som ansigts olie og 

som massage olie. Den virker afslappende og beroligende for huden, og bringer glans og en silkeblød følelse til 

håret. 

Passionsfrugt Olie efterlader huden blød, smidig og fugtet. Den fremmer hårvækst og er velegnet til alle hår- og 

hudtyper, især følsom hud. Den har en lys, gennemsigtig, ikke-fedtet konsistens, som absorberes nemt ind i huden 

med en behagelig aromatisk duft af passionsfrugter. Anvendes direkte på ren/tør hud. 

PASSIONSFRUGT OLIE ER VELGNET: 

• Som en mild massageolie 

• Til at bidrage med en mild fugtighed til huden og 

håret 

• Som et muligt anti-insomnia middel (ikke 

verificeret) 

• Mod kløe 

• Mod angst og stress 

• Mod rynker, solpletter og andre hudpletter 

• Mod inflammationer i huden 

• Til at balancere hudens og hovedbundens egen 

olie 

• Til at nedsætte betændelse i huden 

• Til at forbedre hudens blødhed 

• Til at styrke håret og give en bedre glans 

  

 

SÅDAN ANVENDER DU PASSIONSFRUGT OLIE 

Olien er dejlig blødgørende. Så den kan påføres på 

huden for at holde den vel hydreret. For små tørre 

områder på huden, kan du tage nogle få dråber olie i 

din håndflade og gnide det forsigtigt ind i huden. 

Den fugter huden og føles ganske lys. Så der er ikke 

en fedtet fornemmelse efter påføring. 

Til store områder af huden, kan man fortynde den 

med andre vegetabilske olier, som for 

eksempel kokosolie, i et hvilket fortyndingsforhold, 

som du foretrækker. 

Massage med denne kombination vil påføre huden 

med fordelene fra begge olier. 

Olien kan også anvendes direkte i sin rene form på 

de områder du ønsker at behandle. 
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