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CHLEOPATRA            FAKTABLAD 

 

 

Hvad er mandelolie? 

Sød mandelolie er fremstillet af de tørrede kerner fra mandeltræet, hvis olie giver en fremragende blødgørende og beroligende 

effekt på huden. 

Den hjælper med at ballancere hudens fugtighed. Mandelolien er en af de helt store favoritter – og ikke kun iblandt olieelskere, men 

sådan helt generelt.  

Næsten alle har på et eller andet tidspunkt haft fingrene i en mandelolie til huden eller håret. Og med god grund, for mandelolien er 

den perfekte olie. Ikke for tynd eller for tyk og ikke for fedtet, men heller ikke for tørrende.  

Den fungerer til det meste og er især super kendt for sine eminente egenskaber som en massageolie. Olien alle bør have stående på 

hylden. Passer alle hudtyper og er et must have til massage. Prøv den til huden efter bad eller som nærende olie til håret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanisk navn: Prunus amygdalus 
Engelsk navn: Almond oil (sweet) 
Oprindelsesland: Spanien 
Yderligere info: Wikipedia 

Ekstraktions Metode: Koldpresset 
Udvundet fra: Kernen 
Også kendt som: sød mandelolie 
Økologisk: Ja 

Absorberingsevne: Medium/Langsom 
Vitaminer: A og E 
Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9 
Comedogenic rate: 2 

CAS Number: 8007-69-0 / 90320-37-9 
EINCS Number: 291-063-5 

 

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

Sød mandelolie er en fantastisk olie og er også en fremragende 

tilføjelse til kropsplejeprodukter. Den indeholder gode 

fedtsyrer samt A-vitamin og E-vitamin og trænger let ind i 

huden. Det er et ganske effektivt blødgørende middel til 

fugtighed af hud og hår. Sød mandelolie eller sweet almond oil, 

som den kaldes på engelsk er produktet alle bør have stående 

på hylden. Olien er eksponentiel god som massageolie, men 

fungerer også rigtig godt som fugtighedscreme til daglig 

anvendelse. Sød Mandelolie fra CHLEOPATRA er 100% naturlig, 

økologisk og koldpresset olie. 

Hvad er mandelolie god til? 

1. Som en enestående fugtighedscreme 
2. Som et godt smørremiddel til hele kroppen  
3. Til at forhindre udtørring af huden  

4. Til en super lækker massage  
5. Mod hudallergi og irriterende hud, hvor den 

virker beroligende  
6. Til behandling af mindre ar og sår  
7. Til at pleje neglerødderne  
8. Til at give ekstra volumen og fylde i håret  

9. Til at behandle splatede spiser og kruset hår 

Hvordan bruger man mandelolie? 

Sød mandelolie bliver almindeligvist anvendt som 

massageolie for sine gode smertestillende egenskaber.  

Den anvendes også i mange dyre cremer, sæber og i 

balsam. Sød mandelolie har fremragende 

blødgørende egenskaber og et højt vitamin inhold af 

både A- og E-vitamin.  

Du kan med fordel massere hele kroppen med 

mandelolie, der vil bidrager med at øge 

blodcirkulationen og som faktisk kan være med til at 

falme strækmærker og ar.  

Mandelolie er også en berigende olie til håret, hvor 

den afhjælper og behandler spaltede spidser og tørt 

eller kruset hår.  

Påfør blot en lille mængde olie til kroppen eller håret 

og masser den dybt ind i huden eller hovedbunden.  
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