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Generelle sikkerhedsoplysninger  

ved brug af æteriske olier 
 

Anvendelse 

Anvend ikke nogen æteriske olier internt og anvend aldrig æteriske olier, 

absolutter, CO2’er eller andre koncentrerede essenser på huden ufortyndet 

uden avanceret viden om æterisk olie eller konsultation fra en kvalificeret 

aromaterapi-praktiserende læge. 

Brug aldrig ufortyndet 

Æteriske olier skal altid blandes op med andre bærende essenser, som 

eksempelvis vegetabilsk olie. 

 

Gravid med mere 

Hvis du er gravid, epileptisk, har leverskader, har kræft, eller har andre 

medicinske problemer, bør du udelukkende anvende olier efter den rette 

vejledning af en kvalificeret aromaterapi-praktiserende læge. 

Børn 

Vær meget forsigtig, når du bruger olier med børn og giv kun børn de 

blideste olier i meget små doser. Det er sikrest at konsultere en kvalificeret 

aromaterapi-praktiserende læge før du bruger olier med børn. 

Allergi 

Det anbefales altid, at du udfører en såkaldt hud-patch-test, før du bruger 

en olie, du aldrig før har brugt. 

 

https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger


GUIDE TIL NATURLIG KOSMETIK | ~ 5 ~ | CHLEOPATRA 

 

Allergitest - Test dig selv for olie allergi  
– undgå rødme og irritation 

Allergi over for vegetabilske olier eller æteriske olier 

Hvis du er en af de uheldige personer, der har en konstant kamp med 

høfeber, astma, fødevareallergi eller intolerance af mange andre stoffer, kan 

du desværre også være mere tilbøjelig til, at udvikle kontakteksem fra 

anvendelsen af visse vegetabilske olier såvel som æteriske olier.  

Yderst sjældent kan personer, der ikke har disse symptomer dog også have 

allergi over for disse olier. Vi anbefaler derfor ALTID, at du foretager en 

såkaldt hud-test (allergitest), før du anvender nye olier på kroppen. 

Det handler om at være på den sikre side. Selvom du normalt ikke har 

allergi, kan du faktisk godt være allergisk over for en bestemt olie. De fleste 

tåler vegetabilske olier uden store problemer, men det er bedre, at være på 

den sikre side ved at foretage en test. 

Når det gælder æteriske olier, så er risikoen langt større, hvorfor du altid 

bør teste før brug, når du anvender disse olier. Risikoen for at udvikle allergi 

ved brugen af æteriske olier er også langt større, end ved vegetabilske olier.  

Derfor bør du løbende holde et vågent øje med din krops signaler. 

 

Allergitest – Test olierne på din egen hud før brug 

En allergisk reaktion på rene æteriske olier samt vegetabilske olier er som 

regel sjældne. I mange tilfælde er det blevet konstateret, at de fleste 

mennesker er mere tilbøjelige til at være allergiske over for syntetiske kopier 

af naturlige olier eller såkaldte rene olier. Disse kopier, der består af flere 

andre syntetiske kemikalier, har til formål enten at gøre olien billigere for 

producenten, eller at opnå en længere holdbarhed. 
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CHLEOPATRA sælger kun 100% rene olier uden brug af kemikalier eller 

konserveringsmidler. 

Overfølsomhed over for en bestemt bestanddel af en æterisk eller 

vegetabilsk olie, kan opstå for visse personer, og en længerevarende 

eksponering for den samme olie kan derfor også forårsage overfølsomhed 

hos visse personer. 

Hvis du har problemer med en meget følsom hud, anbefales det især, at du 

udfører en allergitest, før du bruger nogen form for æteriske eller 

vegetabilske olier for første gang. 

 

Allergitest 

Du kan med fordel foretage en allergitest før du begynder at bruge 

vegetabilske eller æteriske olier på kroppen. Det er især vigtigt, hvis du i 

forvejen lider af allergi eller, hvis du har en meget følsom hud. Men vær 

opmærksom på, at alle kan få en allergisk reaktion, så det er bedre at være på 

den sikre side og foretage en test uanset. 

 

 

Sådan tester du din hud for allergi 

Hvis du aldrig har brugt nogen form for vegetabilsk olie eller æterisk olie på 

din hud, anbefales det at du først foretager en allergitest over for den olie 

du har tænkt dig at bruge. 

Allergitest din hud overfor vegetabilske olier 

Basiske, vegetabilske olier kan sagtens anvendes direkte på huden. Du kan 

derfor læse videre om selve testen. 
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Allergitest din hud overfor æteriske olier 

Du må aldrig anvende æteriske olier direkte på huden, da disse olier ganske 

simpelt er alt for koncentrerede (kraftige) – og det vil for langt de fleste 

udløse en ikke-ønsket reaktion samtidig med, at det kan have giftige 

påvirkninger af kroppen. 

Du skal derfor altid blande æteriske olier op med en vegetabilsk olie, som 

eksempelvis en mandelolie eller en abrikoskerneolie. 

Tag blot én dråbe æterisk olie og bland sammen med ca. 5 ml vegetabilsk 

olie. Fra denne blanding kan du nu tage en dråbe og lægge på huden, som i 

testen herunder. 

 

 

Anvend aldrig æteriske olier ufortyndet 

 

 

Allergitesten – Hud-test 

Sådan tester du for olie allergi 

• Påfør en lille mængde af olien (en dråbe bør være nok) på indersiden 

af dit håndled eller underarmen og lad det være utildækket i 24 timer. 

Du må gerne massere dråben ud, så den kan absorberes af huden. 

• Dette område må ikke vaskes i denne periode. 

• Hvis der ikke er nogen tegn på hverken kløe, rødme eller hævelse efter 

24 timer, er det sikkert at formode, at du ikke er allergisk over for olien 

og at du dermed godt kan anvende den uden komplikationer. 

https://www.chleopatra.dk/blande-olier/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/butik/mandelolie-sod/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/butik/abrikoskerneolie/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
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Oplever du derimod: udslæt, kløe, rødme eller anden irritation, er det 

rimelig sikkert, at formode, at du ikke tåler denne olie. Du bør derfor holde 

dig fra at anvende den. 

 

I tvivl? Prøv en olie før du beslutter dig 
Prøv de små prøvepakker af 2,5ml 

Vi tilbyder alle vores vegetabilske olier i små versioner af 2.5ml på nær 

kokosolien, som kommer i 100ml. 

Det giver dig mulighed for dels, at finde din helt egen ynglings olie og dels, 

at finde ud af, om du kan tåle den enkelte olie, før du beslutter dig. 

 

 

PAKKER 

Små prøve pakker af 2,5 ml 

DKK 14,95 – DKK 449,95 (Inkl. 

moms) 

VÆLG VARIANT 

 

 

Følsom hud er ikke ens betydende med allergi og overfølsomhed 

Det er heldigvis kun meget få personer der har allergi overfor rene olier og 

som derfor helt bør undgå at bruge dem, eller som i hvert fald bør få testet 

forskellige olier. 

https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
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Omvendt, er det ikke sikkert, at det kun er personer med følsom hud, der 

kan have allergiske reaktioner over for olie, og det anbefales derfor altid, at 

du foretager en allergitest, hvis det er første gang du skal benytte en 

vegetabilsk eller æterisk olie. 

Dossering af æteriske olier 
Æteriske olier er meget koncentrerede flygtige olier, der i sin egen rene 

version er alt for kraftig for vores hud. Derfor skal du altid blande dine 

æteriske olier op med andre remedier. Det kan for eksempel 

være vegetabilske olier for at opnå den rette dossering. 

Fordi æteriske olier er så koncentreret og består af højpotente stoffer, er et 

praktisk kendskab til, hvordan man bruger dem sikkert også afgørende for 

en sikker anvendelse. De potentielle risici ved en æterisk olie afhænger af 

både forbindelserne i olien, dosseringen og frekvensen, der anvendes samt 

metoden de anvendes på. Det kan derfor være svært at give præcise 

vurderinger i forhold til dossering, men herunder finder du alligevel en god 

guide du kan anvende som udgangspunkt. 

 

Advarsel 

Det er vigtigt, at du anvender den rette dossering af æteriske olier. Brug ikke 

ufortyndede æteriske olier direkte på huden. De kan forårsage en 

brændende følelse, hudirritation og lysfølsomhed. Der er dog nogle få 

undtagelser fra denne regel. Nogle mener det er acceptabelt at bruge ikke-

irriterende olier som lavendel eller tea tree ufortyndet på brandsår, 

insektbid, bumser og andre hududslæt, så længe du ikke har ekstremt dem 

på huden. følsom hud.  

Vi anbefaler, at du ALTID fortynder dine æteriske olier inden du påfører 

https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/aeteriske-olier/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/blande-olier/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/blande-olier/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/vegetabilske-olier/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger
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Kan forsage ekstrem overfølsomhed 
Hvis du anvender dine æteriske olier u-fortyndet direkte på huden, kan du risikere at udvikle 

permanent sensibilisering (overfølsomhed). Symptomer på sensibilisering kan variere fra person 

til person. Det virker som en hudallergi, der kan give voldsom kløe og alvorlige udslæt. Mere 

alvorlige tilfælde, kan føre til åndedrætsbesvær eller endda anafylaktisk shock. Er du først blevet 

allergisk over for en bestemt æterisk olie, er sandsynligheden for at du også vil være det – selvom 

den bliver fortyndet – ret stor. Det betyder, at du fremover også vil være allergisk over for andre 

produkter, der indeholder den specifikke olie. Derfor anbefaler vi altid, at du fortynder dine 

æteriske olier efter hensigten. 

  

Behandl æteriske olier med respekt 
Når du arbejder med æteriske olier, så bør du gøre det med samme omhu, som når du 

behandler medicin. Du behøver ikke at være bange for det eller undgå æteriske olier helt. For du 

kan sagtens få gavn af alle de fordele aromaterapi tilbyder. De tilbyder for mange, fantastiske 

egenskaber inden for en holistisk livsstil. Husk dog på, at når du arbejder med æteriske olier, så 

er mindre bedre end mere. 

Fortynd altid dine æteriske olier før anvendelse på huden og brug forsigtighed med olier, der er 

mere tilbøjelig til at forårsage irritation og overfølsomhed. Husk, at selvom du har brugt en eller 

flere æteriske olier ufortyndet til dags dato, og du ikke har haft problemer, så er det ikke 

garanteret, at du ikke vil udvikle sensibilisering ved gentagen eksponering fremover. Korrekt 

fortynding anbefales derfor altid. 

Dossering af æteriske olier 
Det rette dosseringsforhold 

Den absolut bedste måde at fortynde æteriske olier er ved, at anvende vegetabilske olier. Her 

kan du i princippet anvende en valgfri vegetabilsk olie. 

Til generelle formål er fortynding satsen for æteriske olier generelt 2%. Det betyder altså, at for 

hver 2 dråber æterisk olie, skal det blandes i med 98 dråber af en vegetabilsk olie. 

For børn og gravide kvinder, bør du halvere denne dosis, så indholdet af æteriske olier 

maksimalt udgør 1%. 

Vi anbefaler dog, som udgangspunkt, at gravide holder sig helt fra at anvende æteriske olier. 

Ældre mennesker og personer med et relativt følsomt helbred, bør også holde sig til den ene 

procent i forhold til blandinger med æteriske olier. 
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Hvis du finder en æterisk olie irriterende, men gerne vil bruge den og har konstateret, at 

irritationen ikke skyldes en allergi, kan du prøve at massere den fortyndede blanding ind i dine 

fodsåler. Olien vil ikke irritere huden, men vil stadig nå ind i kroppen. 

Retningslinjer for fortynding af æteriske olier 
Disse værdier er cirka-værdier og er afrundet til hele antal dråber. For blandinger, repræsenterer 

tallene det samlede antal af dråber af alle olier tilsammen. En dråbe er ikke et præcist mål, da 

størrelsen på dråberne varierer med viskositeten af olien og selve dråbeindsatsen i flasken. Det 

betyder derfor ikke, at alle fortyndinger er sikre for alle æteriske olier i alle situationer med disse 

tal. 

  



GUIDE TIL NATURLIG KOSMETIK | ~ 12 ~ | CHLEOPATRA 

 

 

 

 

 

 

 

CHLEOPATRA 

 
SKIFT TIL REN KOSMETIK I DAG! 

  

WWW.CHLEOPATRA.DK 

 

http://www.chleopatra.dk/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_sikkerhedsoplysninger

