
 

CHLEOPATRA 

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

Tamanu olie 30 ml 
Mirakelolie der afhjælper hudlidelser 

Økologisk, koldpresset og uraffineret  

Oprindelsesland:  Madagascar 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Kernen 

Botanisk navn:  Calophyllum 

 inophyllum 

Engelsk navn:  Tamanu oil 

Vitaminer:  A og E 

Omega fedtsyrer:  3, 6, 7 og 9 

Også kendt som:  Beauty leaf oil, 

 Kamani oil, Dilo 

 oil, Foraha 

Økologisk:  Ja  

 

HVAD ER TAMANU OLIE? 

Tamanu olie er et exceptionelt naturprodukt, der hjælper med at fugte, nære og regenerere celler i hudens 

overflade. Olien har en fantastisk evne til at bekæmpe især akne meget effektivt.  

Tamanu fremmer nyt væv, mindsker ar, strækmærker og solforbrændinger samt bekæmper inflammationer, 

psoriasis og svamp. Dette klarer den, idet den tilfører huden med både anti-inflammatoriske egenskaber samt 

antibiotika. 

Olien har sin helt egen naturlige, særprægede duft. Blot en dråbe rækker langt.  

 

TAMANU OLIE ER VELGNET: 

• Til at behandle akne 

• Til at lindre smerter i forbindelse med neuropati 

• Til at behandle svamp 

• Til at behandle urenheder i huden 

• Til at gøre huden glat, elastisk, frisk og smuk 

• Til at afhjælpe krops lugt f.eks. under armene 

• Til at mindske ar og strækmærker 

• Til at fremme dannelsen af nyt væv og derved 

fremskynde sårheling og væksten af en sund 

hud 

Tamanu olier virker naturligt; anti-bakteriel, anti-

inflammatorisk, anti-akne, anti-viral, anti-

svamp, antibiotisk, antiseptisk 

 

SÅDAN ANVENDER DU TAMANU OLIE 

Tamanu olie er i sandhed en alsidig olie og gør sig 

især velegnet til helbredende formål. Netop derfor 

anses den som værende et mirakel for næsten 

enhver tænkelige hudlidelse. 

Olien er drøj i brug og derfor er blot nogle få dråber 

nok. Påfør olien på de områder du ønsker at 

behandle. 

I ansigtet kan du med fordel påføre olien i T-zonen 

samt på kinder og nakke. Olien absorberes fint ind i 

huden og du skal blot lade olien blive på huden. 

Bruges direkte på ren/tør hud. 
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