
 
 
 
  

https://www.chleopatra.dk/


 

 

Kom godt i gang med din olie | CHLEOPATRA 

2 

Først og fremmest - Tusind tak for din bestilling ツ 
 
CHLEOPATRA er blot en lille familie-virksomhed som drives af mand og kone. Dette gør 
vi ved siden af normalt arbejde, da der sjovt nok skal sælges utrolige mængder olier, før 
vi rent faktisk kan leve af det. Men vi tror på idéen og vil derfor altid yde dig den 
bedste service, der er os mulig. 
 
Som tak for din bestilling, giver vi dig her et lille magasin – en slags ”kom godt i gang 
guide” kan vi vist godt tillade os at kalde det. 
 
I denne guide bringer vi dig en grundlæggende information om vores vegetabilske 
kosmetik olier og fortæller dig lidt om, hvordan de bliver til, hvordan de anvendes samt 
hvordan du bør håndtere dem. 
Det mener vi hører med til en god kundeservice – at guide vores kunder til korrekt 
anvendelse. 
 
Inden vi går i gang, vil vi godt gøre opmærksom på andre gode og informative medier, 
du kan anvende for mere information. 
 
Guide til naturlige kosmetik olier 
Dette er vores velkomst-pakke-løsning online, hvor vi ligeledes guider dig igennem de 
mange gode ressourcer vi har tilgængelige på vores hjemmeside. 
 
Spørgsmål og svar 
Her finder du svar på mange almindelige spørgsmål om olier og om CHLEOPATRA. 
 
Kontakt 
Har du andre spørgsmål, ønsker du at fortælle os om din oplevelse med dine produkter 
eller har du andet på hjertet, så lytter vi altid til dig. 
 
 

CHLEOPATRA 

_________________________________________ 
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CHLEOPATRA OILS 
CHLEOPATRA er en lille 
familieoprettet virksomhed, 
som har valgt at sætte fokus 
på naturlige kosmetik olier 
(vegetabilske olier, som 
anvendes til kosmetiske 
formål).  
I og for sig ikke så meget på 
grund af det naturlige, og 
heller ikke for de mange 
gode egenskaber som 
olierne bidrager med, det er 
ganske simpelt bonus. 
 
Hos CHLEOPATRA, har vi 
valgt naturlige kosmetik olier 
fordi de virker. Vi har selv 
opnået de bedste resultater 
med disse olier, og det er et 
resultat vi synes godt om. Vi 
er så glade for vore egne 
olier, at vi synes det ville 
være tarveligt, ikke at dele 
glæden med andre.  
 
Chleopatra Oils blev 
oprettet som import/eksport 
virksomhed af rene, naturlige 
råvarer i juni 2013. 
Chleopatra Oils tilbyder 
naturlige skønheds-mirakler i 
form af en naturkosmetikserie, 
der består af rene råolier til 
ansigtspleje, hårpleje og 
kropspleje. 
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Forskellen på kosmetisk olie og 
madolie (spiseolier) 

 
Forskellen på kosmetisk olie og madolie – Vegetabilske olier som 
kosmetik olier 
 
For mange er vegetabilske olier blot noget, man har stående i køkkenet, eller 
noget der ved sjældne lejligheder anvendes til massage. Men er det nu helt 
lige meget, hvilken type olie du lægger i ansigtet og smører din krop ind i? 
 
Her fortæller vi dig lidt om vegetabilske olier i sin helhed samt forskellen på 
almindelig madolie (spiseolie) og så olie, der er til kosmetisk anvendelse. 
 
Amerikanerne og englænderne samt resten af de engelsktalende 
verdensdele for den sags skyld, har alle ord og begreber som “vegetable 
oils”, “fixed oils”, “base oils” og naturligvis “carrier oils”. 
 
Alle ord er i virkeligheden ord for ét og samme, nemlig vegetabilske olier. 
Carrier oils betegnes nok bedst som bærende olier, da disse olier netop 
”bærer” olien – især i samspil med æteriske olier. 
Dette gør sig særligt gældende når de bærende olier blandes med 
æteriske olier, da den vegetabilske olie her, netop bærer den æteriske olie. 
 

http://www.chleopatra.dk/
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Flere og flere anvender i dag vegetabilske olier til kosmetiske formål. Ikke 
mindst bliver olierne anvendt som en ingrediens i mange skønheds- og 
hudpleje produkter. Desværre er de dog oftest lukket ind i en flaske sammen 
med adskillige kemiske stoffer og det reelle indhold af ren olie, er ofte meget 
begrænset.  
Men helt rene og naturlige vegetabilske olier til kosmetisk anvendelse er 
heldigvis også et hit, der er på vej op ad rangstien her i landet – netop fordi 
flere og flere får øjnene op for, at de store industrielle kosmetik-virksomheder i 
virkeligheden blot sælger vand blandet med kemi og en lille bitte smule olie. 
 

Kosmetik olier er ikke bare vegetabilske olier 
 
Vegetabilske olier er nok mest kendt som noget du kommer i maden. 
Eksempelvis en god ekstra jomfru olivenolie. 
 
En vegetabilsk olie kan smage helt fantastisk og nogle anvender også 
denne olie til håret og kroppen. De olier der i dag kendes som ”rigtige” 
kosmetik olier er dog ikke de samme som dem du bruger til maden. 
 
En almindelig spiseolie, som i eksemplet ovenover – en ekstra jomfru oliven 
olie – kan sagtens gøre underværker for dit hår og ansigt, men du går glip af 
essentielle elementer fra olierne, hvis du tror at spiseolier er de samme, som 
olier til hudpleje og hårpleje. Fødevaregodkendte olier er normalt raffineret – 
et ekstra trin i produktionsprocessen, der fratager dem for de mange 
næringsstoffer, der gør dem attraktive – set i kosmetisk henseende. 
 
En kosmetik olie er oftest ikke til at spise, da presningen af kernen, frugten eller 
frøet har en helt anden proces, der oftest vil være koldpresset og uraffineret, 
da de på den måde bibeholder og indeholder langt flere af de 
egenskaber, som naturen har tiltænkt dem. 
 
De fleste olier indeholder både vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer, 
og det er netop grunden til, at disse vegetabilske olier er blevet så 
populære som kosmetik. Deres indhold er nemlig ikke blot fugtgivende for 
huden, men også nærende og i visse tilfælde helende. 
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En anden forskel ligger i forarbejdelsen af olien, da spiseolier oftest bliver 
varmebehandlet ved høje temperaturer ved presningen og derved fratages 
deres naturlige egenskaber og indhold af vitaminer og mineraler. 
 

Lad os kalde det Kosmetik Olie 
 
Dette ord beskriver præcis hvad vi har 
med at gøre. Olier som er til kosmetisk 
anvendelse. På samme måde som vi har 
spiseolier, har vi også smøreolier og 
massageolier, som alle er ganske 
velsigende ord for hvad det er vi har 
med at gøre. Kosmetik olier er derfor et rigtig godt ord for vegetabilske olier 
vi anvender til kosmetisk brug og som i øvrigt er behandlet og presset på 
den helt rigtige måde. 
 
Ofte anses vegetabilske olier for at være mindre vigtige end æteriske olier 
(essential oils). Det er dog slet ikke tilfældet. Tager vi eksempelvis en 
aromaterapeuts behandling, så består denne gerne af 2% æteriske olier og 
hele 98% vegetabilsk olie, og ved ansigtsbehandlinger er forholdet helt 
nede på 1% (og under) for de æteriske olier og 99% (og over) for 
vegetabilsk olie. 
 
Vegetabilske olier giver nogle rigtig gode fordele for din hud, som kan 
blødgøre huden, gøre den mere smidig, udglatte rynker og i det hele taget 
give huden en glansfuld udstråling. 
 

  

http://www.chleopatra.dk/
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Allergitest 
Undgå rødme og irritation 

 

Allergi over for basiske 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 basiske olie såvel som æteriske olier.  
Yderst sjældent kan personer, der ikke har disse symptomer dog også have 
allergi over for disse olier. 
 
Du kan derfor med fordel foretage en allergitest før brug, for at være på den 
sikre side. 
Faktisk er dette noget vi foreslår du gør, hver gang du vil anvende en olie, 
du ikke har prøvet før.  
 

Allergitest – Test olierne på din egen hud før brug 
 
En allergisk reaktion på rene æteriske olier samt basiske olier er som regel 
sjældne, og 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, der består af flere andre syntetiske 
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kemikalier, der har til formål enten at gøre olien billigere for producenten, eller 
at opnå en længere holdbarhed. 
 
CHLEOPATRA sælger kun 100% rene olier uden brug af kemikalier eller 
konserveringsmidler. 
 
Overfølsomhed over for en bestemt bestanddel af en æterisk eller basisk 
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 basiske 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. 
 
Hvis du aldrig har brugt nogen form for basisk 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. 
 
  

http://www.chleopatra.dk/
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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 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 basisk olier, som 
eksempelvis en mandelolie eller en abrikoskerneolie. 
Tag blot én dråbe æterisk olie og bland sammen med ca. 5 ml basisk 
(vegetabilsk) olie. Fra denne blanding kan du nu tage en dråbe og lægge 
på huden, som i testen herunder. 
 
 ANVEND ALDRIG ÆTERISKE OLIER UFORTYNDET  
 

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. 
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. 
 
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 bør undgå at bruge dem, eller som i hvert fald bør få testet 
forskellige olier. 
 
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. 
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Alle mærkater fra CHLEOPATRA bærer følgende tekst 
 
Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes, hvis du har allergi over for nødder af 
nogen art. Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår irritation, rødme eller 
ubehag, bør du straks stoppe brugen og søge læge. 
 

Fremstilling af vegetabilske olier 

 
Produktion af vegetabilske olier – til kosmetik 
 
De fleste vegetabilske olier, der produceres til kommerciel anvendelse, så 
som madolie, koges forud for at blive expeller presset. Grunden til at frøene 
eller nødderne koges før de presses er, at varmen medvirker til at nedbryde 
de cellulære membraner, der indeholder olie. Dette gør presningen hurtigere 
og mere effektiv. 
 
Problemet med denne metode er dog, at ud over at man ved denne 
proces ødelægger den cellulære membran, vil mange af de vitaminer, 
mineraler og andre bestanddele olien består af, også gå til spilde.  
Kort sagt, så koger man ganske simpelt de gode egenskaber ud af olien. 
 
Ud over at man koger nødder og frø for kommercielle olier, så “forfiner” 
(raffineret olie) man også den vegetabilske olie. Raffinering af vegetabilske 

http://www.chleopatra.dk/
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olier foregår ofte ved både blegning, deodorizing (af-duftning) samt 
konserverende processer.  
Disse yderligere fremgangsmåder fjerner endnu flere af de gavnlige 
bestanddele fra den vegetabilske olie. Alle disse processer er udført med 
henblik på, at forlænge holdbarheden af den vegetabilske olie og i visse 
tilfælde, at fjerne eventuelle bakterier og urenheder, der kan være et 
problem for olier der skal indtages (spiseolier).  
 

Fremstilling af vegetabilske olier 
 

DAMPDESTILLATION 
 
Den mest almindelige proces for at udvinde en æterisk olie er ved 
destillation, en proces, der isolerer det aromatiske, flygtige element af 
planten med damp. 
 

KOLDPRESSET 
 
Koldpresset er en fremgangsmåde til mekanisk ekstraktion, hvor varmen er 
reduceret og minimeret igennem hele udvindingen af råmaterialet. 
 
Koldpresset betyder at ingen ekstern varme er blevet anvendt under 
fremstillingen af olien. Selve presseprocessen kan næsten ikke undgå at få 
temperaturen på olien til at stige, så vi taler her om, at ingen yderligere 
ekstern opvarmning påvirker olien. Temperaturen overvåges under processen, 
og afhængigt af landet hvor den produceres, vil den ikke få lov til at stige 
over visse niveauer – typisk ligger grænsen på ca. 44 grader. 
 
Koldpresning bruges – for æteriske olier – primært til citrus frugter som 
appelsin og citron, hvor den æteriske olie opnås i bittesmå lommer i skrællen 
eller skorpen. Olier udvundet ved koldpresning er den mest flygtige af 
æteriske olier og kan fordampe hurtigt, når de udsættes for luft. 
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For rene vegetabilske olier er koldpresning den bedste metode. Koldpresset 
olier bibeholder nemlig langt de fleste gode egenskaber, som olien 
indeholder. 
 
Denne metode hjælper olien med at bevare sin oprindelige tilstand, kvalitet 
og dybde. Temperaturer er strengt kontrolleret for at sikre, at det ikke 
overstiger 25-30 grader celcius, der dog afhænger af landet hvor den 
produceres – typisk ligger grænsen på ca. 44 grader. 
 
Selvom det ikke nødvendigvis er en praktisk metode til udvinding for alle 
vegetabilske olier på markedet, betragtes det som den bedste udvindings 
metode i forhold til at bibeholde oliens styrke og indhold. 
 

SOLVENTEKSTRAKTION 
 
Planter som er for sarte til at blive behandlet med varme eller tryk, er dyppet i 
en form for opløsningsmiddel, der udtrækker de flygtige elementer. 
Opløsningsmidlet afdampes derefter ved høje temperaturer, så kun de mest 
duftende bestanddele efterlades. Denne proces producerer hvad der 
kaldes en “absolut”. 
 

CO2 EKSTRAKTION 
 
CO2 ekstraktion metoden giver et større antal af aromatiske forbindelser end 
nogen anden destillation proces. Under visse betingelser ved en lav 
temperatur. Kuldioxid eller CO2 bliver presset til at blive til en væske. Denne 
væske fungerer som et opløsningsmiddel og anvendes til at udvinde olie fra 
planter. 
Efter ekstraktion er afsluttet, bliver ekstraktionsbeholderen bragt tilbage til 
normal temperatur og CO2 omdannes hurtigt til gas, som efterlader en olie 
af høj kvalitet, der er fri for opløsningsmidler. 
 
  

http://www.chleopatra.dk/
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EXPELLERPRESSET 
 
Expellerpresset – også kaldet olie presning – er en mekanisk metode til at 
udvinde olie fra råmaterialer. Råmaterialerne presses under højt tryk i et enkelt 
trin. Det bruges til udvinding af spiseolier – typiske råvarer er nødder, frø og 
alger, der leveres til pressen kontinuerligt. Når råmaterialet presses, får friktion 
den til at varme op og i tilfælde af hårdere nødder (der kræver højere tryk), 
kan materialet overskride temperaturer på 49° C. 
 

EFTER SELVE EKSTRAKTIONEN, ER DER ET YDERLIGERE SKRIDT 
I PROCESSEN 
 

FULDT RAFFINERET OLIE 
 
En fuldt forarbejdet olie, hvor den har været udsat for alle former for forfining 
herunder en flash i temperaturer så højt som 450 grader og helt ned til 
(minus) -30 grader. 
 
Deodorizingsystem, som fjerner den tunge og ofte foruroligende lugt i olie, og 
endeligt blegning, hvor naturlige ler og andre medier bruges til at ændre 
eller fjerne farve og duft fra olien. 
Dette giver en økonomisk billig olie til kosmetik og kropsplejeprodukter, men 
det er ikke den sundeste og de fleste gode egenskaber vil også være gået 
tabt. 
For nogle olier kan dette være den foretrukne løsning i forhold til at være 
anvendelige.  
 

URAFFINERET OLIE 
 
En proces af mekanisk ekstraktion og skærm filtrering, hvor ingen yderligere 
raffinerings proces har fundet sted. Dette sikrer den fineste kvalitet og gør 
olien til den mest udsøgte for både fødevarer og kosmetisk forberedelse. 
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Den uraffinerede proces hjælper olien med at bevare en rig, stærk smag og 
farve, der er tro mod sin naturlige tilstand. Uraffinerede olier er altid mørkere i 
farven og rigere i duft. 
 
OLIER FRA CHLEOPATRA 
 
De fleste produkter som anvendes i Chleopatra’s produkter er koldpresset og 
uraffineret olier. Der kan være enkelte olier, som kræver expellerpresning. Vi 
sørger altid for at fremstilling af vegetabilske olier er foretaget på den bedst 
mulige måde for vore olier. 
 
Du kan se hvilken ekstraktions metode, der er anvendt under detaljer for det 
enkelte produkt under den specifikke produktside. 
 

Sebum 

 
Sebum min kære ven er… 
 
Sebum er en finurlig egenskab kroppen har til at generere den mængde 
fedt, som kroppen kræver. 
 
Det er nemlig sådan, at sebum er den naturlige fedt, som kroppen 
producerer. 
 

http://www.chleopatra.dk/
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Det er talgkirtlerne som står til ansvar for at producere denne sebum og din 
krop bruger den ganske simpelt til at beskytte huden. 
Men din krop har en slags love-hate forhold til sebum. Når kroppen 
producerer den helt perfekte mængde, så stråler din hud og kroppen er 
glad, men hvis din hud har for meget af denne olieagtige substans, så er 
sandsynligheden stor for, at få fedtet hud og for at blive ramt af akne 
problemer. Omvendt, vil for lidt sebum resultere i en tør, revnet og sprækket 
hud. 
 
Det handler derfor om, at holde øje med kroppens signaler og høre efter 
hvad den fortæller dig, så du kan bevare den gode balance. 
  

Hvor finder man sebum? 
 
Talgkirtlerne som producerer kroppens sebum, findes overalt på huden med 
undtagelse af håndflader og fodsålerne. Der er heller ikke lige mange over 
hele kroppen. Hvor hænder og fødder ikke har mange, så har ryggen, 
panden og hagen rigtig mange. Faktisk et sted imellem 400 og 900 per 
kvadratcentimeter. Selv øregangen har talgkirtler. 
 
Talgkirtler ligger lige under overfladen af huden i det man kalder dermis, som 
er det næst yderste lag i hudens overflade. Sebum finder sin vej fra dette lag 
og ud til overfladen af huden igennem porer eller hårsække. 
 

Hvad er funktionen for sebum og hvorfor har vi sebum? 
 
De to spørgsmål går meget godt i spænd med hinanden. 
Sebum har mange formål, når det kommer til stykket. Det er nemlig ikke for sjov 
skyld, eller blot for at irriterer dig, at den tager den lange vej fra roden af 
dermis til ydersiden af din hud. Her ligger den sig som et beskyttende lag, 
som er med til at holde kroppen vandtæt. 
 
Kroppen består jo af omkring 55 – 75% vand og selvom det er utrolig vigtigt, 
at holde sig hydreret med rigeligt af væske, så har kroppen også brug for at 
holde på den væske som den indeholder. 
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Sebum fungerer på den måde som en barriere – på hele to måder (+ en 
ekstra bonus): 
 
Sebum sørger for at holde for meget vand fra at komme ind i din krop. 
Samtidig forhindrer det dig i at miste for meget vand gennem huden. 
Og som en ekstra beskyttende funktion, så beskytter det samtidig din hud 
mod bakterier og svampeinfektioner. 
 
Sebum spiller derfor en utrolig vigtig rolle i at holde din hud sund og 
beskyttet. Men for meget eller for lidt sebum, kan være et problem. 
 

For meget eller for lidt sebum 
 
Når talgkirtlerne producerer sebum, kan de ved overproduktion risikere at 
blive låst inde bag døde hudceller, hvor bakterier kan vokse og dermed 
forårsage akne. 
 
Din krop producerer sebum hele livet igennem, men efterhånden som vi bliver 
ældre mindskes produktionen. Produktionen er som regel på sit højeste i 
løbet af puberteten, hvorfor sebum og andre hormoner ofte kan gå op i en 
højere magt imod dig og forårsage akne. 
For mænd er produktionen oftest størst under puberteten, hvor den kan 
være mere end dobbelt end resten af tiden. For kvinder kan produktionen 
stige og falde. Den stiger gerne ved menstruation, under graviditet og under 
overgangsalderen. 
 
Ens for alle er, at produktionen falder med alderen, hvilket er grunden til at 
ældre mennesker er tilbøjelige til at have en tør og rynket hud. 
 

Hvad indeholder sebum? 
 
Sebum er sammensat af lipider, som er fedtstoffer. Disse lipider opløses ikke i 
vand, hvorfor det er i stand til at skabe denne barriere, hvor den kan holde 

http://www.chleopatra.dk/
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vand ude fra kroppen. I lipider finder du både kulstof, brint og ilt, som også 
findes i plante- og dyreceller. 
 
Sebum indeholder forskellige lipider, herunder kolesterol, glycerider, fedtsyrer, 
squalen og voks og cholesterolestere, men den nøjagtige sammensætning 
af sebum varierer fra person til person og afhænger desuden også af 
alderen. Sammensætningen skifter ofte fra nyfødt til en alder af otte og så 
igen ved puberteten. 
Vegetabilske olier kan afhælpe både overproduktion og underproduktion af 
sebum 
 
Ved for meget sebum i kroppen, kan det at tilføre huden med en god 
fugtgivende og nærende olie, få sebum produktionen til at opdage, at 
huden reelt set er rigeligt beskyttet, hvilket på kort tid, kan nedsætte den 
naturlige sebum produktion. 
 
Omvendt kan gode vegetabilske olier i særdeleshed også hjælpe ved for 
lidt sebum. Her tilfører du netop en olie, der beskytter huden på samme måde 
som sebum gør. Endvidere vil det altid være en god idé, at holde huden ren 
og give den en god og nærende olie med vitaminer og mineraler. 
 
Ved problemer med for meget sebum anbefaler vi enten Passionsfrugt olie 
eller Jojoba olie, da begge (og især Jojoba) efterligner hudens egen sebum 
rigtig meget. 
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Anvendelse 

 
Sådan anvender du olier til hud, hår, massage og aromaterapi 
 
Først og fremmest, skal du huske at foretage en allergitest, hver gang du vil 
benytte en ny olie. På den måde slipper du for at blive ubehageligt 
overrasket, hvis din hud skulle vise sig, at få en uventet reaktion. 
Det er i virkeligheden kun meget få mennesker, der viser allergiske reaktioner 
over for rene olier, men hellere være på den sikre side. 
 
Herefter er du klar til at anvende din olie. Olierne har mange formål og kan i 
princippet anvendes til hele kroppen. 
 
Hår, ansigt, kroppen, ben og arme samt fødder og negle kan alle have 
glæde af oliernes fordele. Oliernes opgave er som udgangspunkt at fugte 
og nære og tilføre huden og håret med vigtige vitaminer, essentielle 
fedtsyrer, mineraler og virke beskyttende og/eller helende. 
 

Når du tager olien i hånden 
 
Fælles for alle olierne er, at du først skal have dem ud i dine hænder. 
Det foregår ved at du simpelt ligger et par dråber olier på dine 
fingerspidser, hvorefter du gnidder hænderne sammen i cirkulære 
bevægelser. Dette er for at blødne olien op og eventuelt varme den lidt. 

http://www.chleopatra.dk/
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Kokosolie kan endda decideret kræve, at du smelter den i hånden før du 
smører den på huden – også ved disse cirkulære bevægelser. 
 
Nu er du klar til at smøre olien på kroppen 
I begyndelsen skal du gå meget langsomt til værks og kun anvende et par 
få dråber. Senere vil du selv blive klar over, om din hud trænger til mere. 
 

HÅR 
 
Koncentrer olien om det område du ønsker behandlet. Særligt spidserne og 
hovedbunden er interessante i denne sammenhæng. Masser olien ud i 
spidserne og eventuelt i hovedbunden (særligt, hvis du har skæl). Lad 
eventuelt rester af olie i hænderne blive gnidret ind i hårlængderne. 
 

ANSIGT 
 
Brug små cirkulære bevægelser i T-zonen og eventuelt på kinder, nakke og 
ører. Ved anvendelse af olier som ansigts-serum, bør du endvidere 
koncentrere dig om områder under øjnene, smilehuller samt andre steder du 
måske har tendens til rynker eller fine linjer. 
Masser de få dråber ind i huden til du kan mærke, at olien bliver absorberet. 
Tilføj mere olie efter behov, men lad ikke huden blive for fedtet. Efter kort tids 
anvendelse, vil du hurtigt opdage, hvor meget olie din hud i ansigtet har 
brug for i forhold til at forholde sig hydreret og samtidig med en ikke-fedtet 
følelse. 
 

ARME (ALBUER) 
 
Tilføj en passende mængde olie til hver arm og vær især opmærksom på 
albuer, da disse kan have en tendens til at tørre mere ud end resten af 
kroppen. 
 

BEN 
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Samme som armene. Kom eventuelt også om bag på ballerne med lidt olie. 
 

FØDDER 
 
Masser dine fødder i en god olie og lad det side et stykke tid. Vær 
opmærksom, at fødder normalt ikke absorberer nær så meget olie, som 
resten af kroppen. 
Pas også på med dine bevægelser, da olie gør det meget glat at færdes 
på mange gulvtyper. Bedst er det, at gøre et mindre kar klar med vand og 
give dine fødder et velfortjent fodbad, en god massage med olie og 
håndklæder omkring.  
 

NEGLE 
 
Kun en dråbe eller to er som regel nok til neglene. Fordel olien og masser 
den henover neglerødderne og lad den absorbere mest muligt af sig selv. 
 

  

http://www.chleopatra.dk/
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Opbevaring og Holdbarhed 

 
Opbevaring af vegetabilske olier 
 
For at bibeholde de gode egenskaber som er at finde i de dyrbare kosmetik 
flasker – og for at undgå, at olien skal blive harsk for hurtigt, er det vigtigt, at 
du opbevarer dine olier på bedst mulig facon. 
 
Men hvad er bedste facon, når det gælder opbevaring af dine kosmetiske 
olier? For at komme til resultatet af dette, er det vigtigt først at forstå, hvad 
det er som skader olien… 
 

VARME 
 
Alle vegetabilske olier har bedst af at blive opbevaret et mørkt og køligt 
sted. Kolde og endda ekstremt kolde temperaturer skader ikke de 
terapeutiske egenskaber som olierne har. Nogle olier vil dog stivne, blive 
voksagtig eller endda til et halvfast stof. 
Hvis dine olier bliver meget kolde, skal du ikke varme dem op ved brug af 
andre midler end normal stuetemperatur. Lad dem ganske simpelt varme op 
gradvist under stuetemperatur. På den måde bibeholder de deres gode 
egenskaber bedst. 
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Med andre ord, bør du opbevare dine olier køligt for at få give dem den 
længste levetid. 
 

FLASKER 
 
Ved langtidsopbevaring, bør vegetabilske olier altid opbevares i mørke 
flasker og helst af glas eller aluminium, så de får så lidt lys som muligt. Ved 
almindeligt dagligt brug gør det ikke noget, at flasken er lys og gennemsigtig, 
da disse produkter oftest anvendes inden for en rimelig kort tidsperiode. 
Endvidere vil du ofte opbevare dem i et aflukket skab – eksempelvis på 
badeværelset – hvor de også vil være beskyttet mod lys.  
 

SOLLYS 
 
Direkte sollys og UV-stråler er særligt skadelige for alle olietyper. Gentagen 
eksponering for enhver lyskilde kan skade olierne. Opbevar derfor dine flasker 
i et rum, der helst ikke modtager nogen sollys, eller et sted, hvor der er så lidt 
som muligt. 
 

ILT 
 
Ilt er den værste fjende for vegetabilske olier. Du skal ikke overdrevent 
stramme låget på flasken, da den potentielt set kan knække og derved give 
endnu mere ilt, men sørg altid for, at du holder alle flaskekapsler skruet godt 
fast på hver af dine olier. 
 
Når en flaske med enhver form for olie, kun er delvist fuld, begynder den ilt, 
der også bor inde i flasken at oxidere indholdet. Denne proces kan 
forårsage vegetabilske olier til at blive harske hurtigere. 
 
  

http://www.chleopatra.dk/
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Andre detaljer om opbevaring 
 
Alle flasker bør naturligvis også opbevares uden for børns og dyrs 
rækkevidde. 
 

HOLDBARHED 
 
De fleste vegetabilske olier har en holdbarhed på under 2 år og de kan 
begynde at blive harske endnu tidligere, hvis ikke de opbevares rigtigt. 
 
NOTE: EU og Miljøstyrelsen har pålagt producenter for kosmetik nye regler for 
mærkningen af produkterne. Det betyder at alle Chleopatras nye mærkater 
indeholder en tydelig dato for, hvornår olien, forinden, bør bruges. 
 
Nogle olier som f.eks. Jojoba olie og kokosolie har en relativ lang 
holdbarhed. Mens de fleste andre olier bør bruges indenfor 6 måneder efter 
modtagelse. 
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Spørgsmål og Svar 
 
Hvad er vegetabilsk olie? 
 
Vegetabilske olier er også kendt som carrier oils (på engelsk) og basisolier 
(base oils). 
De har særlig god evne i aromaterapi, fordi de er gode til at fortynde 
æteriske olier til forskellige formål. 
 
De bruges også i fremstillingen af sæber og massage olie ved licenserede 
massage terapeuter. Hver Carrier Oil har forskellige egenskaber, og valget af 
den vegetabilske olie kan afhænge af den terapeutiske egenskab der 
ønskes. 
 
Vegetabilske olier kan for det meste anvendes direkte på huden, uden at 
blive fortyndet, men anvendes ofte i en blandet form med æteriske olier for 
at bidrage med yderligere dufte og egenskaber. 
 
Der findes både spiselige vegetabilske olier (madolier) og vegetabilske olier 
til kosmetisk anvendelse (kosmetik olier). 
 
Forskellen på disse består oftest i forarbejdet med olierne. De spiselige olier 
er oftest varmebehandlet, hvorimod de olier, der anvendes til kosmetik er 
ubehandlet for at bevare deres vitaminer og mineraler. 
 
Det betyder også, at vegetabilske olier til kosmetik ikke er levnedsmiddel olier 
og dermed ikke bør indtages oralt. 
 

Kan jeg blande forskellige olier? 
 
Du kan sagtens mikse eller blande forskellige olier, men vi anbefaler dig dog, 
at du gør det i henhold til nogle af de opskrifter, som leveres på 
CHLEOPATRAs hjemmeside. 
Ofte blander man vegetabilske kosmetiske olier med essentielle duft olier. 

http://www.chleopatra.dk/
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Du bør dog være opmærksom på, om du udviser nogen form for allergi, når 
du begynder at blande olierne. 
 
Hvorfor er farven på olien forskellig fra den forrige flaske jeg har købt? 
Da alle vores olier er naturlige produkter kan farven på olien variere fra 
batch til batch. 
Der er mange faktorer, som vil forårsage en ændring i farven som forskellen i 
jord og klima. 
Mange masseproducerede produkter ændres kemisk for at bevare en 
ensartet farve, men da vi ikke sælger produkter, der har været udsat for 
kemiske processer er det ikke usædvanligt at se små ændringer i farven fra 
tid til anden. Det er heller ikke usædvanligt for små partikler af naturligt 
forekommende sediment at være synlige i olien. 
 

Kan jeg få olie af tøjet? 
 
Når man har med vegetabilske olier at gøre, skal man naturligvis passe på, 
at man ikke får det på tøjet. Olier kan som bekendt være meget svære at få 
af tekstiler. 
For en tid ikke så fjern fra i dag, havde det også været helt umuligt, at få olie 
af tøj. I dag kan sæber dog gøre en stor forskel. 
Får du olie på dit tøj skal du tage handling med det samme og lægge tøjet 
til blød i en spand med vand og sæbepulver. Lad det stå natten over og 
herefter burde det værste være fjernet. Kan tøjet tåle en normal vask, kan 
det anbefales at give det sådan en omgang umiddelbart efter for at få 
fjernet eventuelle rester af olie. 
 
Der er dog ingen garanti for at det kan fjernes og CHLEOPATRA kan ikke 
holdes ansvarlig for eventuelt ødelagte tekstiler eller andre brugsgenstande 
grundet olie spild. 
 

Kan jeg finde olier specifikt til mit hudproblem? 
Lider du af et særligt problem i forhold til din hud, har vi opdelt vore 
produkter i forhold til forskellige hudproblemer, så det er nemmere for dig at 
finde olier, der passer til din hudtype og dit nuværende hudproblem. 
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Ønsker du at finde produkter specifikt til dit hudproblem, kan du sortere 
produkterne efter egnethed under produktforsiden. 
 
Sorteringen finder du i menuen til venstre under “hudproblem”. 
 
Vi har for nuværende tidspunkt olier, der kan afhjælpe hudproblemer som: 
 

• Akne 
• Ar 
• Brændemærker 
• Børneeksem 
• Dermatitis 
• Eksem 
• Hyperpigmentering 
• Inflammationer 
• Nældefeber 
• Neuropati 
• Pigmentpletter 
• Psoriasis 
• Reumatisme 
• Rosacea 
• Rynker 
• Sår 
• Skæl 
• Solskoldning 
• Strækmærker 
• Svamp 

 

  

http://www.chleopatra.dk/
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/vegetabilske-olier/
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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. 

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 har brugt før. Instruktioner om at gennemføre denne allergitest 
samt yderligere information om sikkerhed kan findes ved at besøge denne 
side: http://www.chleopatra.dk/allergitest/  
  

http://www.chleopatra.dk/allergitest/
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