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Introduktion 
 

Med denne guide byder vi dig velkommen til en verden med ren kosmetik – 

helt fri for kedelig kemi. 

Med naturlig kosmetik slipper du helt fri for ting som parabener, pesticider, 

kunstige konserveringsmidler, syntetiske stoffer, fyldstoffer og andre 

kedelige toksiner.  

Naturlig kosmetik er ikke blot en færdig vare du finder på hylden i samme 

forstand som din natcreme. Oftest vil du benytte rene råvarer, der dels kan 

anvendes i sin rene form – eksempelvis vegetabilske olier til huden og håret 

– og dels ved at blande dem med hinanden. På den måde, har du større 

mulighed for at finde eller skabe kosmetik, der virker til netop din hud og dit 

hår. 

Ligesom sæsonen skifter, så gør din krop det også. Det betyder eksempelvis, 

at din hud måske har brug for en bestemt type fugtighed om vinteren, men 

en anden om sommeren. Her er det fortsat meget simpelt at skifte sin olie 

ud med en anden – fortsat helt fri for kedelig kemi. 

I denne guide vil vi fortælle dig lidt om de råvarer vi tilbyder samt til hvad og 

hvordan du kan bruge dem. 

Denne guide er gratis og vi håber naturligvis, at du får glæde af at læse den. 

Er du interesseret i flere gode informationer fra CHLEOPATRA, så anbefaler 

vi dig, at følge os via de sociale medier samt vores fremtidige nyhedsbreve. 

Velkommen, 

Liezel og Morten 

CHLEOPATRA  

https://www.chleopatra.dk/
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Velkommen til CHLEOPATRA 
 

CHLEOPATRA blev til lige før sommeren 2013 og det startede med olier.  

 

Her blomstrede markedet for argan olie for alvor frem og vi så en tendens, der var 

kommet for at blive. Argan olie er i dag verdenskendt som lidt af et vidundermiddel 

inden for naturlig hud- og hårpleje. 

CHLEOPATRA består af mand og kone.  

Liezel havde i lang tid ledt efter et produkt, der kunne afhjælpe helt almindelig tør hud, 

mens Morten var på udkig efter et naturligt middel, der ikke forgiftede kroppen. Begge 

var vi nemlig trætte af kedelig kemi i helt almindelige hudpleje-produkter, hvorfor netop 

argan olien dengang syntes, at være det perfekte valg. 

Argan olien blev afprøvet og vi oplevede begge gode resultater. Dog indså vi hurtigt, at 

argan olien langt fra, var den eneste olie, der kunne afhjælpe tør hud.  

De mange andre olier havde samme funktion og i samspil med hinanden, opdagede vi 

hurtigt, hvilken stor ramme af hudproblemer de samtidig kunne være med til at mildne, 

formindske, lindre og endda helbrede. 

Olier er for de fleste kun olier, men vi indså hurtigt, at der ligger meget mere i det end 

som så. Vi oprettede derfor CHLEOPATRA med det formål, at tydeliggøre mulighederne 

og sikre, at vores kunder kunne få en god viden og forståelse om de forskellige 

produkter. 

I skrivende stund tilbyder vi 23 forskellige olier, der alle er dejlige og unikke på hver sin 

måde.  

Flere vil komme til og andre naturprodukter er i dag også en mulighed. CHLEOPATRA står 

for ren og naturlig skønhed – helt uden kedelig kemi og med så lidt spild for miljøet som 

muligt. Vores produkter er endvidere vegan-venlige og ikke testet på dyr. 

Stay Natural 

 

https://www.chleopatra.dk/butik/argan-olie/
https://www.chleopatra.dk/kundeservice/om-chleopatra/
https://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/zero-waste/
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Hvad er naturlig kosmetik? 
 

Naturprodukter har været anvendt i flere årtusinde af både konger, prinsesser, 

baronetter og faraoer samt menig mand og bønder. 

Af ordets bogstavelige forstand er naturkosmetik, kosmetik, der er naturligt.  

Det betyder altså, at det ikke er blevet kemisk fremstillet. Hertil kan der yderligere ligge 

en masse forskellige kriterier for, hvordan produkterne er blevet til. 

Man kan for eksempel tale om økologiske produkter, der skal leve op til bestemte krav. 

Der kan også være tale om efterbehandling, som eksempelvis raffineringsprocessor eller 

andre behandlingsmetoder, der fratager de naturlige produkter deres medfødte 

egenskaber. 

Det kan derfor hurtigt blive et vanskeligt emne, at forklare. 

I alt sin enkelthed, er naturkosmetik ren og skær kosmetik, der er fra naturen og ikke 

indeholder kedelig kemi. 

 

 

Naturkosmetik er dog langt mere end blot kosmetik. For mange er naturkosmetik nemlig 

et alternativt middel til at behandle hudproblemer med. Det være sig akne-problemer, 

tør eller fedtet hud, eksem, psoriasis og mange andre hudproblemer. 

I samspil med eksempelvis mineralsk ler og æteriske olier, bliver det muligt selv, at lave 

egne kosmetik-produkter, der kan have sine helt egne unikke egenskaber. 

For mange ender naturkosmetik, når de først har fået øjnene op for det, med at blive en 

livsstil som i mange tilfælde hænger sammen med en holistisk og/eller vegansk livsstil.  

 

Hos CHLEOPATRA går vi ind for så vidt muligt, at anvende helt 

rene produkter, der er økologiske, uraffineret, ikke-deodoriseret 

og ikke varmebehandlet, så de bibeholder flest mulige af 

deres vitaminer og mineraler og andre gode egenskaber. 

 

https://www.chleopatra.dk/hudproblemer/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
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Hvad er kedelig kemi? 
 

Kedelig kemi i denne sammenhæng er i princippet alle kemikalier, der ikke er naturlige. 

Nu vil du som den skarpe læser sikkert tænke, men det er jo ikke alt, der er godt bare 

fordi det er naturligt. 

Nej, det har du fuldstændig ret i, så det handler naturligvis også om, kun at anvende de 

naturlige råvarer, som ikke skader kroppen eller helbredet. 

Vi ser det her i det lille Danmark, men absolut også i resten af verden. Alt er efterhånden 

fyldt med pesticider, parabener, syntetiske stoffer, fyldstoffer, kunstige 

konserveringsmidler og andre toksiner, der er med til at gøre, at blandt andet vores 

forplantningsevne allerede nu men særligt i fremtiden bliver mere besværlig.  

Når det gælder kosmetik vi bruger på kroppen, så har vi valgt, at sige nej tak, til den 

fremtid. Hvad siger du? 

 

Hvad kan du bruge naturkosmetik til? 
 

Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Du kan bruge vegetabilske olier til 

hudpleje og hårpleje samt til at lindre og hele forskellige hudproblemer. Med æteriske 

olier har du mulighed for at forstærke eller forbedre disse utrolige egenskaber. Du har 

mulighed for at lave hjemmelavet salt og sukkerskrubs, masker, foundation, cleansers, 

toners, makeup fjerner, lotions, fugtighedscreme, sæbe, balsam, læbepomade og meget 

mere. 
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Hvad tilbyder CHLEOPATRA? 
Hos CHLEOPATRA forhandler vi kun helt naturlige råvarer. Det betyder, at alle vores produkter 

udelukkende består af naturlig kemi.  

 

Derfor kalder vi det fri for ”kedelig kemi”. 

Oftest består vores produkter kun af en ingrediens. Derfor finder du typisk kun ét INCI navn på 

indholdslisten. Det kunne eksempelvis være: Argania spinosa (argan olie). Når du handler hos os 

er du derfor sikker på, at produktet ikke indeholder de før omtalte konserveringsmidler og 

fyldstoffer. CHLEOPATRA står for rene vare. 

Herunder finder du lidt om vores sortiment af helt rene varer. 

 

Vegetabilske olier 
Vegetabilske olier er fugtgivende, nærende, vitaminholdige og plejende produkter, der hver i sær 

har sine helt egne egenskaber. De anvendes oftest til huden og håret men kan bruges til hele 

kroppen – også ansigtet og neglene. 

Vegetabilske olier anvendes også som basisolier til at blande æteriske olier op med. Vi tilbyder 

helt unikke og sjældne olier, men de mest kendte som argan finder du naturligvis også. 

Vores vegetabilske olier er normalt altid uraffineret og ubehandlet efter, at de er blevet 

koldpresset. Det betyder, at de ikke er blevet varmet unødigt op til høje temperaturer, de er ikke 

blevet frataget deres naturlige aroma, farve eller egenskaber. 

 

 

Husk at alt er kemi! 

Når stoffer i daglig tale kaldes kemikalier, er det normalt ud fra 

den betragtningsvinkel, at de er stoffer, der er kunstigt 

fremstillede eller udvundne; som når man siger, at maden er fuld 

af kemikalier, så mener man kunstige tilsætningsstoffer.  

Almindelig borsalt er dog et naturligt dannet kemikalie. 

SE ALLE VEGETABILSKE OLIER HER SE ALLE VEGETABILSKE OLIER HER  

https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
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Æteriske olier 
Æteriske olier er rene ekstrakter – koncentrerede flygtige olier – fra planter, der i sig selv er alt for 

skrappe for huden. Derfor skal de som udgangspunkt altid blandes med basisolier.  

Æteriske olier findes i mange varianter med hver sine egenskaber og dufte. De er gode til at give 

duft til kosmetik og kan give produktet særlige helende egenskaber.  

Olierne er en aromaterapeuts vigtigste våben imod hudproblemer og spændinger i kroppen, 

hovedpine, stress og meget mere. 

Vi minder dig venligst om, altid at foretage en allergitest, før du anvender nye æteriske olier. 

 

 

 

Mineralske ler 
Grækere, romere og egyptere har i tusinde af år vidst alt om de positive og helende egenskaber 

udvalgte ler typer tilbyder. Disse gamle skikke er fortrængt, men heldigvis ikke glemt. Mineralske 

ler kan med fordel anvendes til at afgifte huden.  

Mineralske ler anvendes til at detoxe kroppen fra toksiner. De kan bruges sammen med 

eksempelvis blomstervand til at skabe en masse, der kan anvendes som en ansigtsmaske. Her er 

formålet oftest også at fjerne toksiner fra kroppen samt behandle hudproblemer som akne, 

hudorme og fedtet hud.  

De helt milde ler-typer kan også anvendes som babypulver eller som en lermaske på hænderne 

mod eksem og psoriasis. Lermaskernes fornemmeste opgave er, at absorbere urenheder og 

overskydende hudfedt. 

 

 

 

Blomstervand 
Blomstervand har ikke blot mange navne, men også mange anvendelsesmuligheder. De kaldes 

også for floral water på engelsk og for hydrosol og hydrolat. Oftest går de under navne som 

ansigtsmist og skintonic. 

SE ALLE ÆTERISKE OLIER HER 

SE ALLE MINERALSKE LER HER 

https://www.chleopatra.dk/allergitest/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/aeteriske-olier/
https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/ler/
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Blomstervand er nemlig en helt ren skintonic. De er meget lig æteriske olier, men de er ikke så 

koncentreret. Blomstervand er typisk dampdestilleret og ofte et biprodukt af processen 

ved udvinding af æteriske olier. 

Du får dem i flere forskellige dufte og kan bruge dem som ansigtsmist eller ansigtsspray, som 

spray til kroppen, til at forfriske tøj og tekstiler, som aftershave eller som en kølende effekt 

eksempelvis ved mindre solskoldning.  

 

 

 

Andre råvarer 
Vi tilbyder også visse andre råvare, som eksempelvis et rent E-vitamin, der fungere som et 

naturligt konserveringsmiddel til eksempelvis egne olie-blandinger. Med et par dråber E-vitamin 

forlænger du holdbarheden af produktet. 

Du finder også en ren sæbe, der er lavet af rene olier. Eller hvad med Havsalt fra det Døde hav? 

Eller måske Shea smør. Disse andre råvarer er på lige fod med vores andre kategorier, hvor vi 

oftest kun fører en version.  

 

 

 

Hvad kan du forvente af ren kosmetik fra CHLEOPATRA? 
Når vi selv handler vores produkter hjem forventer vi først og fremmest en god kvalitet. Lever 

kvaliteten ikke op til vores forventninger, tager vi problemet op med vores leverandører med det 

samme. Finder vi ikke en god løsning på dette, skifter vi leverandør til vi finder det vi er ude efter. 

Du kan derfor forvente at kvaliteten på produkterne er i top. Rene olier og andre naturprodukter 

kan nemt afvige fra hinanden, hvorfor det nogle gange kan være svært, at sikre sig det bedste. 

Ting som årstiden for høsten, vejrforholdene og hvordan kernerne, frøene og planterne er blevet 

behandlet, er alt sammen noget, der kan påvirke det endelige produkt. Du kan derfor ikke altid 

forvente, at produktet er hundrede procent ens med det forrige produkt du modtog. Sådan er 

det ganske simpelt, når man har med naturlig produkter at gøre. Det er derfor vi sikre os, at 

produkterne er som de skal være. 

 

SE ALLE BLOMSTERVAND HER 

SE ALLE RÅVARER HER 

https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/raavarer/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
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Hvor skal du starte? 
Et godt sted at starte er med en vegetabilsk olie. Den kan nemt anvendes som fugtighed til 

kroppen og håret. Den kan give håret mere volumen eller ansigtet en blødere struktur. 

Du kan også lave mange hjemmelavede kosmetikprodukter ved brug af rene olier. Men ud af 23 

valgmuligheder, kan det være svært at vælge. 

Vi foreslår derfor, at du læser om nogle af de forskellige olier, der interesserer dig, for at finde 

frem til en to-tre stykker. Start med dem! 

 

Prøv olierne før du beslutter dig 
Med vores små samples, har du mulighed for at prøve dig frem uden, at du behøver at ruinere 

dig selv. De små prøvepakker består af 2,5 ml, hvilket er nok til at afprøve, hvordan din hud eller 

dit hår reagerer over for den enkelte olie. 

På den måde kan du hurtigere danne dig en idé om rene olier til hud- og hårpleje er noget for 

dig. Samtidig giver det dig mulighed for at prøve flere forskellige uden af bruge en formue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Små prøve pakker af 

2,5 ml 

VÆLG VARIANT 

https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
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Hvorfor vælge naturlig og økologisk kosmetik? 
De fleste rene råvarer som olier og ler har en lang historie bag sig. Mange af disse er blevet 

anvendt i flere årtusinder. De er helt naturlige og dermed fri for det vi kalder kedelig kemi, som vi 

mener er ved at tage overhånd. 

En anden fordel ved disse naturlige remedier er, at de er veganer-venlige og ikke testet på dyr. 

Alle vores produkter stammer fra planteriget.  

Hverken vi eller vores leverandører tester vores produkter på dyr. Hverken her i Danmark eller 

andre steder i verden. Det er i mod vores værdier og heldigvis også helt unødvendigt, da vi kun 

forhandler rene, naturlige produkter - mange af dem med flere tusinde års brug bag sig. 

 

Vi har ingen laboratorer. Alle vores produkter kommer fra landmænd fra forskellige steder i 

verden, der primært opsamler og bearbejder kerner, frø, blomster, frugter og nødder fra 

forskellige planter og træer. 

 

Alle vores produkter er 100% rene, så 99% af alle vores produkter indeholder kun én ingrediens. 

Vi tillader ikke at andre tester vores produkter på dyr, faktisk skriver vi på alle vores produkter, at 

de skal holdes væk fra dyr. Dette er på trods af, at vegetabilske olier faktisk godt kan anvendes 

sikkert til eksempelvis hunde og katte ved en kløende pels m.m. Der er trods alt forskel på at 

teste produkter på dyr og så at anvende produkter på dyr. 
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Økologisk eller ej 
I dag vælger de fleste økologi, hvor det er dem muligt - og det gør vi også selv. Det er en god 

måde, at sikre sig, at produktionen af olien er foretaget under visse bestemte regler. Det er dog 

ikke ens betydende med, at olien er bedre end en olie, der ikke er økologisk.  

Det hænger nemlig sammen med, at den eneste måde, hvorved en olie kan kaldes økologisk, er 

hvis den er under opsyn af bestemte organisationer, der administrerer økologien så at sige. Men 

alt dette koster landmanden penge og kan komplicere visse elementer, der normalt set er ganske 

simple. 

Sandheden er, at det er de færreste, der ønsker at hælde dårlig kemi på deres marker og træer, 

da de fleste af disse i forvejen gror helt vildt og passes og plejes af dyr, vind og vejr og andre 

uforudsete begivenheder i det lokale samfund.  

En ikke-økologisk olie, kan derfor i princippet være mindst lige så god som en økologisk. 

En ikke-økologisk olie, kan i mange tilfælde også være økologisk. Der er blot ikke betalt for et 

certifikat, der beviser det. 

 

CHLEOPATRA støtter op om zero waste 
Hvad er zero waste spørger du måske. Det er et koncept, der skal være med til at mindske 

unødigt spild af ressourcer og skrald i det daglige. For en virksomhed af CHLEOPATRA’s størrelse 

betyder det, at vi gør alt, hvad vi kan for at værne om miljøet og mindske vores produktspild og 

udsmidning.  

Det gør vi blandt andet ved: 

• At opretholde et varelager, der matcher efterspørgslen af vores produkter 

• Altid at genbruge papkasser, beskyttelse, papirer m.m. 

• Altid at opdele vores skrald, så alt der kan genbruges, bliver genanvendt 

• Ikke at vedlægge en faktura sammen med ordren (denne sendes per email) 

• At primært bruge glasflasker og altid genanvendeligt plast, hvor det er påkrævet 

• At informere og huske vores kunder på, at smide tomme postæsker og flasker til genbrug 

• Altid at anvende gamle etiketter før nye bestilles 

• At lytte til vores kunder for altid at opsamle god feedback 
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Olier efter egenskaber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIER EFTER 

ABSORBERINGSEVNE 

OLIER EFTER 

OMEGA-FEDTSYRE 

OLIER EFTER 

SOLBESKYTTELSES 

FAKTOR (SPF) 

OLIER EFTER 

VITAMINER 

OLIER EFTER 

HUDTYPE 

https://www.chleopatra.dk/absorption-af-basisolier/
https://www.chleopatra.dk/absorption-af-basisolier/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/
https/www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier-spf/
https/www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier-spf/
https/www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier-spf/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/find-din-hudtype/
https://www.chleopatra.dk/find-din-hudtype/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
https://www.chleopatra.dk/butik/proeve-pakker/
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Hvad står CHLEOPATRA som virksomhed for? 
Vi har valgt de rene varer fordi, vi føler der er alt for mange kedelige kemikalier i de produkter, 

der er at finde på det danske marked. 

Vores værdier: 

• Gør noget godt for mennesker 

• Rene naturprodukter – Ingen kunstige kemikalier 

• God kvalitet 

• Miljøvenligt 

• Informativ og inspirerende 

• God kundeservice 

• Ingen test på dyr 

• Veganer-venlige skønhedsprodukter 

• Zero Waste 

 

Ofte stillede spørgsmål 
Hvorfor bruge olier til hudpleje? 

Hvordan anvender jeg olierne? 

Hvilken olie er bedst? 

Kan man blande olier? 

Hvordan skal olierne opbevares? 

Hvad er oliernes holdbarhed? 

Hvordan kan jeg se om min olie er harsk? 

  

https://www.chleopatra.dk/hvorfor-bruge-olier-hudpleje/?utm_source=e-book&utm_medium=kom_godt_i_gang&utm_campaign=hvorfor_olier_til_hudpleje
https://www.chleopatra.dk/hvordan-anvendes-rene-olier/?utm_source=e-book&utm_medium=kom_godt_i_gang&utm_campaign=hvordan_anvender_jeg_olier
https://www.chleopatra.dk/hvilken-olie-bedst/?utm_source=e-book&utm_medium=kom_godt_i_gang&utm_campaign=hvilken_olie_er_bedst
https://www.chleopatra.dk/blande-olier/?utm_source=e-book&utm_medium=kom_godt_i_gang&utm_campaign=kan_man_blande_olier
https://www.chleopatra.dk/kosmetisk-olie-opbevaring-holdbarhed/?utm_source=e-book&utm_medium=kom_godt_i_gang&utm_campaign=opbevaring
https://www.chleopatra.dk/holdbarheden-paa-olier/?utm_source=e-book&utm_medium=kom_godt_i_gang&utm_campaign=holdbarhed
https://www.chleopatra.dk/min-olie-blevet-harsk/?utm_source=e-book&utm_medium=kom_godt_i_gang&utm_campaign=harsk
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CHLEOPATRA 

 
SKIFT TIL REN KOSMETIK I DAG! 

  

WWW.CHLEOPATRA.DK 

 

http://www.chleopatra.dk/

