Luxusní arganové oleje

spojené s jedinečnými esencemi přírodních olejů

Arganový bio přírodní olej 100%

Elixír z přírody pro krásnou a zdravou pleť.
100% přírodní olej, který nezanechává mastný vzhled.
Čistě přírodní produkt v bio certifikované kvalitě.
Složení: Argania Spinosa Kernel Oil 100%.
Balení: 100 ml v praktickém dávkovači.

Arganový olej Opuncie

Okouzlete se barevnou vůní!
Arganový olej v kombinaci s luxusním olejem
květů berberských růží napomůže
uvolnit nahromaděné napětí.
Příjemná vůně vám po aplikaci aktivuje všechny smysly.

Arganový olej Marocké slunce

Dotkněte se paprsků slunce!
Spojením arganového oleje s přírodními oleji
tajemných dálek si navodíte pocit harmonie
hřejivých tónů exotických dřevin.
Dodá vám dobrou pohodu a náladu, uvolní tělo.

Arganový olej Noc v poušti

Vnořte se do tajemných dálek!
Arganový olej Noc v poušti je tajemná kombinace
přírodního oleje s vůněmi exotických květin,
po které se budete cítit svěže a uvolněně.

Arganový olej Ylang Ylang

Přeneste se do kouzelných dálek!
Arganovým olejem se vzácnou květinovou vůní
ylang ylang si zklidníte a uvolníte duši.

Arganový olej Harmonie

Poddejte se osvěžující smyslnosti...
Arganový olej v kombinaci s přírodním olejem
lístků zeleného čaje vám napomůže
uvolnit nahromaděné napětí.

Arganový olej s esenciálními oleji obsahuje:
Argania Spinosa Kernel Oil 98 %, přírodní vonné esence 2 %.
Balení: 100 ml v praktickém dávkovači.
Čistě přírodní produkt, bez konzervantů, barviv a parabenů.
Použité přírodní suroviny pocházejí pouze z kontrolovaného
ekologického a certifovaného zemědělství v Maroku.
Garance nejvyšší kvality. ECOCERT, USDA ORGANIC
Dovozce a distribuce: Ing. Marcel Martiník, Háj ve Slezsku

www.arganolej.com, info@arganolej.com

Arganový olej
Arganový olej je 100% přírodní produkt pocházející z plodů stromu Arganie trnité (Argania Spinosa) rostoucí pouze
v Maroku.
Olej je lisován za studena, tradičním způsobem.
V Maroku je nazýván marockým zlatem a díky svému složení je považován za zázrak přírody.
Obsahuje okolo 80 % nenasycených mastných kyselin
(omega 3 a omega 6), které pomáhají pokožku vyživovat
a zvláčňovat. Nenasycené mastné kyseliny společně s fytosteroly pomáhají udržovat dostatečné
množství kolagenu v pleti a zabraňovat
jejímu vysychání a uvadání.
Díky vitamínu E, který je rozpustný v tucích, má také výrazný
antioxidační efekt chránící
pokožku před vlivem volných
radikálů; tím zpomaluje proces stárnutí spojený s tvorbou
vrásek. Další důležité látky, obsažené v arganovém oleji, jsou
skvaleny, karotenoidy, steroly a
polyfenoly. Díky těmto látkám jsou
arganovému oleji připisovány protizánětlivé, hojivé a výrazné anti-age
účinky.
Péče o pleť - hydratace
Arganový olej se nejčastěji používá k regeneraci pokožky.
Díky vysokému obsahu vitamínu E se udržuje kolagen v pleti, a zanechává tak pleť pružnou a vláčnou.
Péče o vlasy
Je prokázáno, že používáním arganového oleje se vlasy stávají jemné, hedvábné a lesklé. Může dokonce pomoci na
zničené, třepivé a lámavé konečky vlasů a zkrotit kudrnaté
vlasy. Zmírňuje svědění u podrážděné pokožky na hlavě.
Doporučujeme aplikovat po dobu 30 minut jako zábal na
hlavě.
Anti-Aging
Arganový olej dodává pleti mladistvý vzhled a snižuje viditelnost vrásek. Pro jeho antioxidační účinek je arganový olej
ideální anti-aging produkt. Obnovuje elasticitu kůže a zanechává pocit plnější a jemnější pleti.
Péče o suchou kůži
Arganový olej díky svému složení (vitamín E a nenasycené
mastné kyseliny) pomáhá regeneraci poškozené kůže.
Arganový olej poskytuje kůži živiny, které pomáhají zabraňovat podráždění a vysoušení. Je vhodný pro použití při ekzémech a lupénce.

Akné
Arganový olej uklidňuje pokožku a podporuje hojení. Akné
je často důsledkem mastné pleti. Vzhledem k tomu, že arganový olej je nemastný, pomáhá dosáhnout rovnováhy pleti.
Poskytuje přirozenou vlhkost.
Arganový olej obsahuje také antioxidanty, které pomáhají
hojit poškozené kožní buňky a snižovat záněty. Vyrovnává
tvorbu kožního mazu a je vhodný při péči o mastnou a aknózní pleť.
Péče o nohy
Použitím arganového oleje po depilaci se snižuje pravděpodobnost zarůstání chloupků. Pravidelnou aplikací na chodidla snížíte tvorbu ztvrdlé a rozpraskané kůže.
Arganový olej může být také použit k urychlení hojení.
Strie, celulitida a jizvy
Používáním arganového oleje se sníží pravděpodobnost vzniku strií (v době těhotenství, v období prudkého růstu v dospívání nebo váhových výkyvů), a také se omezí výskyt již
existujících drobných jizev díky vysokému obsahu vitamínu E.
Pomáhá zlepšit stav nových i starých jizev.
Arganový olej je vhodný na masáže při boji s celulitidou.
Péče o ruce a nehty
Pravidelnou péčí o ruce a nehty arganovým olejem dochází
k posílení nehtů a snížení jejich třepivosti a lámavosti. Je ideální pro péči o suchou a popraskanou kůži na rukou. Zanechává kůži vláčnou.
Péče o rty
Arganový olej je ideální produkt, který ochrání rty před extrémním počasím nejen v létě, ale i v zimě. Podporuje hojení
a regeneraci rtů při oparech, vysušených a popraskaných
rtech.

