CHLEOPATRA

FAKTABLAD
Tamanu olie 30ml
Økologisk, koldpresset og uraffineret – 100% Ren Naturlig Olie
Økologisk tamanu olie har regenerative og celle-stimulerende
egenskaber på grund af den høje koncentration af essentiel
linolsyre. Koldpresset Tamanu olie er en af de bedste basisolier
til bekæmpelse af hudproblemer. Den er yderst fordelagtig til at
forbedre hudens tekstur, især hvis du leder efter en lysere hud.
Den har fedtsyrer, der hjælper med at give et revitaliseret og
forynget udseende. Det er en ikke-fedtet olie, der hurtigt
optages i huden, hvilket gør den velegnet til alle hudtyper.
Tamanu olie er en utrolig, mirakuløs olie, fordi den besidder
anti-inflammatoriske og antioxidante egenskaber samt
indeholder antibiotikum og kvaliteter som ingen anden olie har.
Den er et universalmiddel til næsten enhver hudlidelse du kan
komme på, fra akne til eksem til psoriasis og meget mere.

LÆS MERE
Hvad er tamanu olie?
Tamanu olie er et ekseptionelt naturprodukt, der hjælper med at fugte, nære og regenerere celler i hudens overflade.
Olien har en fantastisk evne til at bekæmpe særligt akne og andre urenheder meget effektiv.
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 og antibiotiske egenskaber.
Tamanu-planten indeholder mange gode egenskaber, som er nyttige for restaurering og regenerering af hudens væv, samt til at
fremme væksten af både en sund hud og et levende friskt hår.
Den grønne olie er ikke-fedtende og absorberes hurtigt ind i huden. Olien har sin helt egen naturlige, særprægede duft. Blot en
dråbe, rækker langt.

Hvordan bruger man tamanu olie?

Hvad er tamanu olie god til?

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.
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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. Vær opmærksom på, at tamanu
olien har en kraftig grøn farve, der kan smitte af på tøj,
møbler og andre tekstiler.
Sørg derfor, at lade olien absorbere, før du ligger dig
til at sove, da farven kan være svær, at få af sengetøjet.

Botanisk navn: Calophyllum inophyllum
Engelsk navn: Tamanu oil
Oprindelsesland: Vietnam
Yderligere info: Wikipedia

Ekstraktions Metode: Koldpresset
Udvundet fra: Kernen
Også kendt som: Beauty leaf oil, Kamani
oil, Dilo oil, Foraha
Økologisk: Ja

Til at behandle akne

Til at lindre smerter i forbindelse med
neruopati
Til at behandle svamp
Til at behandle urenheder i huden
Til at gøre huden glat, elastisk, fast og smuk
Til at afhjælpe kropslugt f.eks. under armene
Til at mindske ar og strækmærker
Til at fremme dannelsen af nyt væv og
derved fremskynde sår-heling og væksten af
en sund hud

Tamanu olier virker naturligt; anti-bakteriel, antiinflammatorisk, anti-akne, anti-viral, anti-svamp,
antibiotisk, antiseptisk

Absorberingsevne: Medium
Vitaminer: A og E
Omega fedtsyrer: 3, 6, 7 og 9
Comedogenic rate: 2
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CAS Number: 68956-68-3 / 2411-48-25-4
EINCS Number: 733-313-5

