
 

CHLEOPATRA 

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

Hindbærkerneolie 30 ml 
Naturens egen beskyttelse mod solen 

Koldpresset og uraffineret 

Oprindelsesland:  Chile 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  bær, frø 

Botanisk navn:  Rubus idaeus 

Engelsk navn:  Red Raspberry Seed 

 Oil 

Vitaminer:  A og E 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Også kendt som:  Hindbærolie, 

 Hindbær kerne olie, 

 Hindbær frø olie, 

 Raspberry oil, 

 Bramble of Mount Ida 

Økologisk: Nej 

HVAD ER HINDBÆRKERNEOLIE? 

Rød Hindbærkerneolie er rig på alfa og gamma tocopheroler (E-vitamin), A-vitamin og omega-3 og omega-6 

fedtsyrer.  

Hindbærkerneolie er også en glimrende kilde til C-vitamin, B-vitamin, folinsyre og jern.  

Hindbærkerneolie kan anvendes som læbepomade, hudpleje, hårpleje, neglepleje og som anti-aging. Olien er 

effektiv mod udslet og eksem og indeholder desuden en naturlig UV-solbeskyttelse (ikke testet). Olien kan påføres 

huden ufortyndet, føles ikke fedtet og absorberes hurtigt.  

 

HINDBÆRKERNEOLIE ER VELGNET: 

• Som et naturligt fugtgivende middel til huden 

• Som et mildt anti-aging produkt 

• Til at beskytte mod solens UV-A og UV-B-stråler* 

• Med stærke anti-inflammatoriske egenskaber 

• Til at hjælpe med at stabilisere andre mere 

skrøbelige olier 

• Til at hjælpe med at holde fugten og beskytte 

huden 

• Til at pleje og beskytte læberne 

  

 

 

 

SÅDAN ANVENDER DU HINDBÆRKERNEOLIE 

Du kan anvende olien i sin rene form til ansigtet, som 

en anti-rynke creme. Oliens høje indhold af A-vitamin 

og E-vitamin, hjælper med at glatte rynker og fine 

linjer på plads. 

Som en del af en blanding i en solcreme, kan du 

tilføje hindbærkerneolie dine andre solbeskyttende 

produkter. Vær sikker på, at du sætter dig godt ind i 

emnet SPF og virkningen af hindbærkerneolie, før du 

foretager påføring med udgangspunkt i at beskytte 

huden mod de farlige UV-a og UV-B stråler.* 

De fleste foretrækker, at blande hindbærkerneolie i 

andre vegetabilske olier, for at drage nytte af de 

mange gode egenskaber olien besidder. 
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https://www.chleopatra.dk/fremstilling-af-vegetabilske-olier/
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