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CHLEOPATRA            FAKTABLAD 

 

 

Hvad er kokosolie? 

Naturens eget svar på en universal-olie, du kan anvende til hele kroppen og som passer alle hud- og hårtyper.  

Ekstra jomfru kokosolie er en eminent balsam for håret, en skøn hudcreme for kroppen og en hjælp i kampen mod tør, uren og 

skadet hud samt visse hudlidelser.  

Ekstra jomfru kokosolie har fremragende fugtgivende egenskaber for huden og er velegnet til alle hudtyper. Den forbedrer hudens 

tilstand og omvender tør, skællet hud til en blød, fugtig, glat og pH-neutral, strålende hud.  

Olien har antioxidante egenskaber, der forhindrer degeneration af huden. Den forsinker dermed processen af hudens ældning og 

andre problemer, som rynker og slap hud og retter op på huden.  

Den kan effektivt behandle en række af forskellige hudlidelser såsom eksem, psoriasis og dermatitis på grund af sin antioxidante 

egenskaber.  

Kokosolie er et sandt mesterværk med mange anvendelsesmuligheder. Prøv den til håret og kroppen efter et bad og føl forskellen. 

Lækker, forfriskende og effektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanisk navn: Cocos nucifera 
Engelsk navn: Coconut oil, extra virgin 
Oprindelsesland: Filippinerne 
Yderligere info: Wikipedia 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 
Udvundet fra: Frugtkødet 
Også kendt som: Coconut oil, virgin 
Økologisk: Ja 

Absorberingsevne: Medium 
Vitaminer: E 
Omega fedtsyrer: 3 og 6 
Comedogenic rate: 4 

CAS Number: 8001-31-8 
EINCS Number: 232-282-8 

 

Kokosolie 60/250ml 
Økologisk, koldpresset og uraffineret – 100% Ren Naturlig Olie 

Dette er en virkelig spektakulær olie med en dyb og mildt 

berusende duft af ren kokosnødemasse. Det er en af de mest 

ærbødige olier til ernæringsmæssige formål. Dette er en 

fantastisk olie til generel fugtning af huden og fungerer som et 

beskyttende lag, der hjælper med at bevare fugtigheden i din 

hud. Ekstra jomfru kokosolie er god som lotion til din krop, som 

massageolie, som creme til ansigtet, til håret og stort set resten 

af kroppen. Absolut en af de bedste hudplejeprodukter, som 

naturen kan tilbyde dig uden alle de grimme fyldstoffer og 

kunstige ingredienser. Kokosolie har fremragende fugtgivende 

egenskaber og er velegnet til alle hudtyper. 

Hvad er kokosolie god til? 

1. Til at fugte og blødgøre huden  
2. Som beskyttelse til håret  
3. Til at rette op på hårskader  

4. Til at berolige insekt bid  
5. Til at afhjælpe udslæt på huden  
6. Til at udglatte skællet hud  
7. Til at blødgøre og krympe rynker  

8. Til at fjerne makeup  
9. Som massageolie 

Hvordan bruger man kokosolie? 

Kokosolie er en fantastisk alsidig universal olie, der 

passer de fleste hudtyper. Du kan med fordel anvende 

den som krops lotion efter et bad.  

Olien er en massiv masse, men ved temperaturer over 

24 grader og ved opmarning i hænderne, smelter olien 

hurtigt til en flydende masse på lige fod med andre 

olier.  

Masser olien godt ind i huden, på arme, ben, albuer, 

mave, ryg, balder og fødder. Kokosolie er super lækker 

til hele kroppen. Før blot en lille skefuld olie i hånden, 

hvor den hurtigt vil smelte.  

Herefter kan du nemt fordele den ud på kroppen i 

masserende massagebevægelser. Olien fugter, nærer 

og beskytter huden og håret. 
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