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Productspecificatie - Abrikozenolie

Algemene informatie
Deze abrikozenolie is een verkwikkende natuurlijke olie die ideaal is
voor een verzachtende huid met een gezonde glans. Vanwege het
hoge gehalte aan essentiële vetzuren, heeft deze zachte olie
uitstekende herstellende eigenschappen die zacht, stralend haar
bevorderen en helpen om de geïrriteerde
geïrriteerd huid te kalmeren.
Vrij van synthetische conserveringsmiddelen, kleurkleur en geurstoffen en
geschikt voor alle huidtypen. Olie uit abrikozenpitten is qua structuur
en werking vergelijkbaar met amandelextracten en zal op natuurlijke
wijze uw huid voeden en hydrateren.
ydrateren. De olie is rijk aan natuurlijk
vitamine E (antioxidant werking) en omega-3
omega vetzuren en heeft
hierdoor een beschermende werking voor de huid. Vitamine E
vermindert bovendien vorming van pigmentvlekken in de huid.

Toepassingen
Vochtinbrengende crème:
rème: breng een paar druppels olie aan op het gewenste gebied en masseer het
zachtjes in.
Haarverzorging: plaats een paar druppels in de palm van je handen en wrijf het in de haarlokken.
Het is een uitstekende massageolie, maar ook goed te gebruiken als babyolie. Aangezien de abrikoos
tot de plantenfamilie Rosaceae behoort, kan de olie goed dienen als basis voor de etherische olie van
roos, jasmijn en andere delicate bloemenoliën.

Achtergrond & Geschiedenis
De Latijnse benaming van de abrikozenboom is Prunus
Armeniaca,, en wordt geclassificeerd in de familie Rosaceae.
Via Griekenland werd de abrikoos door de Romeinen in 70
voor Christus over geheel Europa verspreid. Het
oorspronkelijke teeltgebied
eltgebied ligt in Hongarije, waar de
Turken grote boomgaarden aanplantten, die na hun vertrek
werden verwaarloosd. Van de wereldproductie neemt
Turkije 85% aan gedroogde abrikozen en abrikozenpitten
voor zijn rekening. De tegenwoordige teelt is in Spanje,
Italië en in Oostenrijk en Zwitserland.

Ingrediënten
Eucalyptus citriodora olie, citronellol, hellanthus annuus (zonnebloem) zaadolie, prunus amygdalus
dulcis (zoete amandel) olie, limoneen, linanool

Houdbaarheid
12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie.
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