ARGANE
prírodná kozmetika
z MAROKA

100% BIO oleje

RELAXANT
50 ml
relaxačný masážny olej proti CELULITÍDE
Použitie: pre pokožku, ktorá potrebuje prirodzene
hydratovať a zjemniť, upokojujúci roztok. Tento
masážny olej je moderná zmes prírodných olejov
špeciálne pre relaxáciu a omladenie pleti, tiež na
denné použitie pre hodvábne jemnú pokožku,
vyživujúci a omladzujúci
Zloženie: olej zo sezamových semien, mandľový
olej, prírodný olej, olej zo semien černušky siatej,
argánový olej, olej zo semien opuncie mandľovej
(pichľavý kaktus), vitamín E, extrakt z citrónovníka
pravého , extrakt z dúšky tymianovej
Návod: aplikujte 3 - 5 kvapiek oleja na požadovanú
oblasť pokožky podľa potreby
D´ARGAN
50 ml
kozmetický argánový olej na ošetrenie pokožky
- vyživujúci, zjemňujúci olej, zanecháva ochranný
filter na pokožke, hydratuje, zjemňuje, zvláčňuje a
obnovuje pokožku, veľmi bohatý na vitamín E,
pôsobí proti tovrbe vrások, neutralizuje voľné
radikály a bojuje proti starnutiu pleti, prírodný
antioxidant, antivírový a protizápalový olej, proti
tvorbe strií, suchým, praskajúcim perám, proti
praskaniu pokožky, proti popáleninám, akné a
varicel,
-ošetrenie vlasov: spevní pokožku vlasov, dodá a
obnoví lesk vlasov, ich jemnosť,
hodvábnosť, proti lupinám a padaniu vlasov
- pre mäkké a lámavé nechty
Návod: na suchú a dehydrovanú, staršiu pokožku,
ktorej chýba tonus, je devitalizovaná, popraskaná
alebo sparená , na vlasy a poškodené nechty
Zloženie: 100% čistý, prírodný argánoý olej pre
všetky typy pleti, vlasov a nechtov
argánový olej najvyššej kvality z Maroka , nie
testovaný na zvieratách
BRONZAGE
50 ml
tmavý opaľovací olej bohatý na vitamín E a
karotén
tento argánový olej na opaľovanie umožňuje rýchle a
intenzívne opálenie, poskytuje pleti úžasný žiarivý
efekt, pomáha pri opaľovaní a zároveň ochraňuje
vašu pokožku, chráni pred starnutím pleti, olej je
bez solárnych filtrov, vhodný pre všetky typy
pokožky, aj pre ite, ktoré už sú opaléné alebo tmavé ,
udržiava bronzové opálenie dlhšiu dobu
Zloženie : olej zo sezamových semien, mandľový
olej, olej zo semien černušky siatej, karotén z mrkvy
siatej, argánový olej, olej z opuncie figovej (pichľavý
kaktus), prírodný olej, vitamín E, vôňa,
Návod: olej rovnomerne naneste na všetky miesta
na tele 15 min. pred opaľovaním alebo počas
opaľovania, praidelne opakujte

ONGLE
50 ml
olej na ošetrovanie NECHTOV
je úžasný elixír krásy na ošetrovanie mäkkých,
lámavých, štiepajúcich sa nechtov , argánový olej
umožňuje efektívne upraviť nechty na optimálny
stupeň hydratácie, stimuluje rast a regenráciu
keratínu nechtov
Zloženie: olej zo sezamových semien, olej zo semien
černušky siatej, argánový olej, olej zo semien
opuncie figovej (pichľavý kaktus), extrakt z
citrónovníka pravého, vitamín E, vôňa
Návod : 1xdenne masírovať nechty s Ongle
nechtovým olejom pre dlhé, pevné a silné nechty ,
opakovať niekoľko týždňov,
ak sú vaše nechty krehké, opakujte postup 2-3krát
za týždeň
CHEVEUEX
50 ml
ošetrujúci olej na VLASY
s argánovým olejom spevní pokožku vlasov, dodáva
vlasom hodvábny lesk, hebkosť, chráni a vyživuje
vlasy, zabraňuje krepovateniu a zauzľovaniu vlasov ,
proti lupinám a padaniu vlasov,
balzam na rozčesávanie vlasov, dodáva lesk
poškodeným a unaveným vlasom
Zloženie: olej zo sezamových semien, olej zo semien
černušky siatej, argánový olej, olej z opuncie figovej
(pichľavý kaktus), isopropylmeristate, dimethicone,
cyclopentasiloxane, caprilyque capric, vitamín E ,
vôňa,
Návod: aplikujte 2 kvapky oleja na dlane rúk a
vmasírujte do končekov vlasov, nechajte pôsobiť 10
min. pred umytím vlasov so šampónom

DE GRAINES FIGUE BARBARIE 30 ml
olej z opuncie figovej (pichľavý kaktus) proti
VRÁSKAM
-vhodný pre staršiu, dehydrovanú, oslabenú
pokožku, olej zo semien opuncie figovej je úžasný v
boji proti starnutiu pokožky, vráskam, obsahuje veľa
vitamínu E (cca 1000mg/kg) a mastné kyseliny
Omega 6, silný antioxidant, spomaľuje starnutie,
obnovuje, stimuluje a chráni proti starnutiu pokožky,
vráskam, bráni tvorbe kruhov pod očami, upokojí
spálenú pokožku po opaľovaní, regeneruje a
pomáha hojeniu jaziev, upraví pokožku po akné a
zjemní strie, zosilňuje, hydratuje a vyživuje,
vyhladzuje pokožkuu, spevní a revitalizuje vlasy a
nechty
Zloženie : 100% olej zo semien opuncie figovej
(pichľavvý kaktus)
Návod: večer pred spaním, 2-3 kvapky oleja na ruky
vmasírovať krúživými pohybmi na dekolt a tvár, tiež
okolo očí

100% BIO krémy

DE FIGUE DE BARBARIE
200 g
regeneračný a vyživujúci krém z opuncie figovej
Zloženie: voda, kyselina stearová, cetearyl
alk.,ceteareth-20, cetostearilique alkohol, glycerol,
bambucké maslo, olej z opuncie figovej, prírodný
olej, včelí vosk, vôňa, thylenediaminetetraacetic,
sodík, methylisothiazolinone dimethicones

D´ARGAN
200 g
vyživujúci krém PROTI VRÁSKAM z argánového
oleja Zloženie: voda, kyselina stearová, cetearyl
alk.,ceteareth-20, cetostearilique alkohol, glycerol,
bambucké maslo,argánový olej, prírodný olej, včelí
vosk, vôňa, thylenediaminetetraacetic, sodík,
methylisothiazolinone dimethicones

100% telové mlieka

FIGUE DE BARBERIE
200 ml
hydratačné telové mlieko z opunie figovej, 100% BIO
Zloženie: voda, stearic acid, cetearyl alkohol,
ceteareth-20, cetostearrilique, glycerol,
ethylenediaminetetraacetic hydroxide, sodium,
opuncia figová (pichľavý kaktus), prírodný olej,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone,
dimethicones, vôňa

ARGAN
200 ml
hydratačné telové mlieko z argánového oleja,
Zloženie: voda, stearic acid, cetearyl alkohol,
ceteareth-20, cetostearrilique, glycerol,
ethylenediaminetetraacetic hydroxide, sodium,
argánový olej, prírodný olej,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone,
dimethicones, vôňa

100% BIO tuhé mydlá 80 g

Tuhé mydlo z argánového oleja
je bohaté na prírodný glycerín a neobsahuje žiadne
živočíšne tuky (sodík lojový), jemný čistiaci prostriedok, na
každodennú hygienu, pretože nie je agresívny pre pleť.,
má upokojujúce a kondicionačné účinky, pretože je
vyrobené z argánového oleja, ktorý je bohatý na vitamín E
a mastné kyseliny, ideálny produkt na čistenie tváre a
celého tela. Používa sa dvakrát denne na dokonalú hygienu a
ľahko nahradí sprchový gél.

Tuhé mydlo prickly pear oleja
Olej použitý v tomto mydle nie je zahrievaný ani
denaturovaný mydlo je bohaté na prírodný glycerín a
neobsahuje žiadne živočíšne tuky (sodík lojový). je jemný
čistiaci prostriedok, na každodennú hygienu, pretože nie je
agresívny pre pleť., má upokojujúce a kondicionačné
účinky, pretože je vyrobené z oleja opuncie figovej , ktorý
je bohatý na vitamín K a mastné kyseliny. ideálny produkt na
čistenie tváre a celého tela. Používa sa dvakrát denne na
dokonalú hygienu a ľahko nahradí sprchový gél

