CHLEOPATRA

FAKTABLAD
Jojobaolie 100ml
Økologisk, koldpresset og uraffineret – 100% Ren Naturlig Olie
Økologisk jojobaolie er et blødgørende middel; det blødgør og
konditionerer huden, hovedbunden og håret. Jojoba
absorberes i huden og efterlader huden meget blød og glat.
Huden føles næsten silkeagtig at røre ved og bestemt ikke
fedtet. Ren økologisk jojoba er en flydende voksester, ligesom
de estere, mennesker producerer i deres hud. Den fineste
Jojobaolie efterligner den naturlige sebum, som naturligt
produceres i huden, hvilket gør den særligt velegnet til at
reducere hudens egen overproduktion af sebum. Jojobaolie er
en rig, gylden og koldpresset voks, der næsten ikke kan blive
harsk.

LÆS MERE
Hvad er jojobaolie (jojoba voks)?
Jojobaolie er den olie, der bedst efterligner hudens egen sebum, den naturlige belægning kroppen producerer, for at beskytte
huden.
Den egner sig derfor især godt til personer med fedtet hud. Olien fugter, blødgør og nærer huden. Den reducerer rynker, lysner og
hjælper med at helbrede ar og opløser tilstoppede porer.
Jojoba plejer alle hårtyper og afhjælper også skælproblemer. Olien fjerner makeup blidt, uden brug af skrappe kemikalier. Pas ser til
alle hudtyper og absorberes let ind i huden.
Olien har antioxidant og anti-inflammatoriske egenskaber. Den fungerer godt, som en ekstra fugtighedscreme til andre produkter.
Tilføj blot et par dråber. Anvendes direkte på huden eller som supplement til andre produkter.

Hvad er jojobaolie god til?

Hvordan bruger man jojobaolie?

1.

Som fugtighedscreme og body oil til hele
kroppen
2. Til tørre og sprukne læber
3. Til ansigtsrens
4. Til at fjerne makeup med
5. Som hårbalsam der giver håret styrke og nyt
liv (kan blive i håret)
6. Mod skæl i hovedbunden
7. Mod akne, mindre sår og infektioner
8. Mod rynker
9. Mod eksem
10. Mod psoriasis

Da Jojobaolie er så dejlig fleksibel, er den også rigtig
god at bruge til, at blande i andre olier sammen eller
endda som supplement til de hudplejeprodukter du
normalt bruger, ved blot at tilføre et par dråber til
disse.
Du kan vælge at påføre olien i sin rene form direkte på
huden og i håret.
Den både nærer, fugter og blødgør både huden og
håret (god til hårdbunden og i spidserne).
Anvend olien på let fugtet hud efter et bad, som en
slags body lotion. Fungerer også godt både som
balsam til håret eller som en hårolie efter badet, for at
give håret ekstra blødhed og glans.

Botanisk navn: Simmondsia chinensis
Engelsk navn: Jojoba oil golden
Oprindelsesland: Argentina
Yderligere info: Wikipedia

Ekstraktions Metode: Koldpresset
Udvundet fra: Frø
Også kendt som: Goat nut, deer nut,
pignut, wild hazel, quinine nut, coffeeberry,
og gray box bush
Økologisk: Ja

Absorberingsevne: Hurtig/Medium
Vitaminer: B5 og E
Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9
Comedogenic rate: 2
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CAS Number: 90045-98-0
EINCS Number: 289-964-3

