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

Havtorn olie 30 ml 
En vitaminbombe uden sammenligning 

Koldpresset og uraffineret 

Oprindelsesland:  Frankrig 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  bær, frugtkødet 

Botanisk navn:  Hippophae 

 rhamnoides 

Engelsk navn:  Sea Buckthorn Oil 

Vitaminer:  A, B1, B2, B6, B12, C, E 

 og K 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Naturlig SPF*:  2-8 

Også kendt som:  seaberry oil, 

 Sallowthorn, 

 Sandthorn 

Økologisk:  nej 

HVAD ER HAVTORN OLIE? 

Havtorn olie er kendt for sin evne til at beskytte og revitalisere dehydreret hud og hjælpe enhver hudtype med et 

mere ungdommeligt og strålende udseende. Den indeholder mere end 190 næringsstoffer, herunder essentielle 

fedtsyrer; (omega 3, 6, 7, 9), der hjælper med at opretholde fugtbalancen, som resulterer i en silkeglat hud, 

vitaminer; (A, E, C, B1, B2), antioxidanter; der bekæmper de frie radikaler for at holde huden ung og forhindre tidlig 

aldring af huden. 

Havtorn olie har traditionelt været anvendt for sin fantastiske evne til at støtte cellemembraner for at pleje og 

vedligeholde et sundt hår, smuk hud og flotte negle. 

Bruges på ren/tør hud eller fortyndet med andre vegetabilske olier. Kan midlertidigt misfarve huden, men er let at 

vaske af. Det anbefales at den påføres før sengetid. 

HAVTORN OLIE ER VELGNET: 

• Som et vidundermiddel for anti-aging af rynker 

• Til at booste regenerering af hudens celler ved 

formning af kollagen 

• Til at blødgøre huden og forbedre hudens 

nuancer 

• Til at forynge huden 

• Til at fremme healings processen for 

brandmærker, sol forbrænding, eksem og små 

sår 

• Til at fremme hudens hydrering og elasticitet 

• Til at hjælpe med at forebygge acne 

• Mod rosacea 

• Mod eksem og mindre sår 

• Mod inflammationer og ar-dannelse 

SÅDAN ANVENDER DU HAVTORN OLIE 

Havtorn olie skiller sig lidt ud fra andre vegetabilske 

olier i og med, at den har en utroligt stærk og 

gennemtrængende farve. Aromaen i sig selv er lidt 

specielt, men farven er ekstrem. Det betyder, at du 

skal være ekstra opmærksom og forsigtig for at 

undgå misfarvning af tekstiler og inventar. 

Når du påfører olien på huden, kan du godt 

bemærke en lettere farvning af huden, men 

efterhånden som olien absorberes (brug kun meget 

lidt af gangen), vil du opleve at den hidsige farve 

forsvinder. 

Olien kan anvendes direkte på huden, men mange 

vælger, at blande den med andre vegetabilske olier. 
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