
Abrikoos

Botanische informatie:
Prunus armeniaca, de abrikoos, is een kleine tot middelgrote boom in de Rosaceae
(rozenfamilie), afkomstig uit West-Azië en mogelijk China, waar hij sinds ongeveer
2.000 v.C. is gekweekt voor zijn heerlijke eetbare vrucht. De boom wordt nu
gekweekt in warme, gematigde streken over de hele wereld, maar vooral in West-
Azië, het Midden-Oosten en het Middellandse zee gebied.

De zaden van de abrikoos bevatten een hoog percentage olie. Het is heel goed
mogelijk dat dit zaad al sinds oudheid gebruikt wordt om olie te winnen.
Abrikozenpitolie wordt genoemd in traditonele Chinese geneeskunde, waar het
gebruikt werd voor de behandeling van tumoren en zweren. Dit gebruik van de
abrikozenpit verspreidde zich met de tijd en werd voor dit doeleinde gebruikt in
Engeland in de 17e eeuw.
Een abrikozen boom kan tot 25 jaar vruchtdragend zijn. Net als de kers, perzik en
pruim, is de abrikoos een steenvrucht, gekenmerkt door de aanwezigheid van een
harde pit in het midden.
De olie kan verkregen worden uit de pit met behulp van extracten met solventen of

persmethode.

Samenstelling:
De vrucht bevat grote hoeveelheden vitamin A, C, E, voedingsvezels en kalium.
Abrikozenpitten bevatten een oliegehalte van 40-50%
Meest voorkomende vetzuur is oleic acid (C18:1, Omega-9). Daarnaast bestaat het
uit het essentiele vetzuur linoleic acid (C18:2, Omega-6) en palmitic acid (C16:0).
Ook bevat het waardevolle fytosterolen, voornamelijk sitosterol en campesterol.
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Voordelen:
• Effectieve vochtinbrenger voor droge en

beschadigde huid
• Hoog gehalte aan oleic acid: bevordert

gemakkelijke opname in de
• Hoog gehalte aan gamma linoleic acid (GLA): 

huid kan vochtbalans behouden en versterkt
en verstevigd huid

• Vitamine A en E vertragen tekenen van 
veroudering

• Ontstekingsremmende eigenschappen: kan
gebruikt worden om huidaandoeningen, zoals
eczeem, te verzachten

• Licht, zacht, mild en niet irriterend: kan gebruikt
worden voor kinderen en baby’s

• Milde en veelzijdige basisolie voor alle
huidtypes

Toepassingen
• Verouderde huid
• Gevoelige huid
• Massage olie voor baby’s
• Badproducten
• Makeup
• Reinigingproducten
• Parfums
• Scheerproducten
• Zonproducten
• Lipproducten
• Zepen

Activiteit Product INCI

Olie APRICOT KERNEL OIL, REFINED Prunus Armeniaca Kernel Oil

Extract BIOGLIN APRICOT Glycerin, Aqua, Prunus Armeniaca Fruit Extract

Scrub EXFOLIANCE ABRICOT BODY
EXFOLIANCE ABRICOT FACE

Prunus Armeniaca Seed Powder

Prunus Armeniaca Seed Powder

Aromas en

Parfums

APRICOT

Abrikoos in onze producten:


