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CHLEOPATRA            FAKTABLAD 

 

 

Hvad er hybenkerneolie? 

Hybenkerneolie, også kaldet hybenfrøolie, forbedrer hudens fugtighedsniveau og hjælper med celle regenerering.  

Olien er blevet anvendt af de gamle egyptere, mayaer og indfødte amerikanere på grund af alle dens helbredende egenskaber.  

Magien ligger nemlig i ingredienserne. Med Vitamin-A og C samt lycopen og Omega 6 og 9, reparerer hybenolie hudens overflade 

og gendanner elasticiteten. Ren hybenkerneolie kan endda anvendes som en mild, sød duft på huden.  

Olien er ikke-fedtende og absorberes nemt ind i huden. Hybenkerneolie er en god førstehjælps olie, som er meget effektiv over for ar 

og virker forebyggende ved forbrændinger.  

Bruges på ren/tør hud. Trænger hurtigt ind i huden og er rig på A-vitamin. Plej dine rynker, poser under øjnene og fine linjer væk. 

Olien er økologisk og farven er gylden til rødlig gylden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybenkerneolie 30ml 
Økologisk, koldpresset og uraffineret – 100% Ren Naturlig Olie 

Økologisk hybenkerneolie har en regenererende, 

opstrammende, styrkende og udglattende effekt. Det bruges til 

pleje af moden, vaskulær, blandet hud, hud med misfarvninger 

og ar. Forbedrer hårets tilstand og udseende. Påfør separat 

eller i kombination med anden kosmetik, eks. ansigtscreme, 

bodylotion, gel eller hårmaske. 

 

Hvad er hybenkerneolie god til? 

1. Som forebyggende middel mod 
strækmærker 

2. Som et mildt lindrende middel mod brandsår 
og UV-skader forsaget fra overeksponering 
fra solen 

3. Mod ar fra kirurgi, forbrændinger og akne 

4. Mod eksem 

5. Mod psoriasis 

6. Mod rynker og tidlig ældning af huden 

7. Mod hyper pigmentering 

8. Mod dermatitis 

9. Mod alderspletter 

10. Mod skøre negle 

11. Til et tørt og ødelagt hår 

Hvordan bruger man hybenkerneolie? 

 

Hybenkerneolie er udvundet af frøene fra en “rose 

plante”, der vokser vildt i blandt andet Frankrig og 

Chile. Mange af vores kunder bruger hybenkerneolie til 

en vellykket forebyggelse af strækmærker. Det er bedst 

at massere olien under graviditet (uden æteriske olier) 

sikkert og blidt og fortsat massere ind i de ramte 

områder efter fødslen. Mange anvender også 

hybenkerneolien mod hudsygdomme, som psoriasis 

og eksem. Hvor vidt dette har en faktuel effekt, ligger 

stadig for videnskabens dør at finde frem til. Som 

almindelig hudpleje fungerer hybenkerneolien ganske 

godt. Det er en tørrende olie, hvilket vil sige, at den 

absorberes ekstra hurtigt ind i huden og kan efterlade 

huden lettere tør. Den er derfor særlig velegnet til 

personer med meget fedtet hud. Påfør blot nogle 

dråber på det berørte område, massér olien ud på 

huden og lad den absorbere. 

LÆS MERE PÅ CHLEO.DK/ROS 

https://chleo.dk/ros

