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Soluția de aur„de aur“
din Maroc

naturalSoluția

Uleiul de argan este un ulei 
pur 100%, presat la rece, care 
face parte din una dintre cele 
mai valoroase uleiuri. Efectele 
au fost bine cunoscute deja de 

către fenicienii antici.
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Soluția de aurUleiul de argan se obţine din fructele arborelui mă-
răcinos de argan, care se găseşte doar în Maroc. 
Chiar şi numele sugerează faptul că, arborele are 
ramuri foarte înţepătoare, astfel încât recolta care 
aminteşte de măslină nu este recoltată direct din 
pom, ci se aşteaptă până ce fructele cad de la sine. 

Ulterior este strâns, şi fructele sunt uscate la soa-
re. După uscare coaja seminţelor este îndepărta-
tă. Prin spargerea arganului se obţine sâmburele 
de argan, care reprezintă sursa uleiului de argan. 
Sâmburele de argan este de 16 ori mai tare decât 
aluna – deci pentru spargere nu este nevoie numai 

de putere, ci şi de dexteritate pentru a nu distruge 
şi sâmburele în sine. Sâmburii astfel obţinuţi se ma-
cină într-o pastă groasă, la aceasta se adaugă apa şi 
după aceea urmează presarea la rece  se obţine 
uleiul de argan  care este un produs pur natural. 
Etapele procesului se execută manual în manufac-
tura de argan, care funcţionează pe principiul co-
merţului echitabil.

1 litru de ulei de argan = 
50 kg fructe uscate = 

este producţia anuală a arborelui de argan

1 litru de ulei de argan = 
este munca de 18 – 20 de ore a unei femei
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Argan Oil

#2020 10 ml
#2021 30 ml

#2022 50 ml
#2024 100 ml
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Argan Oil
Uleiul de argan

 

› produs pentru uz zilnic
 

 › poate fi utilizat de către adulţi şi copii fără efecte 
secundare

Cum poate fi recunoscut un produs original?
 › are un parfum natural, care aminteşte de alune 

proaspăt măcinate
 › se stochează în sticle de culoare închisă
 › la aplicarea pe piele se absoarbe repede, fără efect 

de grăsime
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Uleiul de argan are un conţinut ridicat în antioxidanţi, acizi graşi esenţiali, squalene 
şi vitamine (de ex. A, E, F), precum şi enzime şi alte materiale şi concentrate nutritive 
pot fi regăsite în el, care ca unitate formează un fluid unic pentru îngrijirea corpului.

Pentru un păr sănătos și frumos 

Pentru unghii strălucitoare și rezistente

Pentru un păr sănătos, puternic şi strălucitor este necesară vitamina E, conţinutul de 
acizi graşi şi squalene. Vitamina E şi acizii graşi întăresc structura firului de păr, sunt 
necesari pentru regenerarea părului, stimulează creşterea sănătoasă a părului şi prin 
asigurarea suplimentarea cu sânge a rădăcinii asigură completarea corespunzătoare 
a concentratelor nutritive. În cazul în care, părul va primi substanţe nutritive sănătoase, 
atunci va fi puternic, şi nu va fi predispus la deteriorare. Squalene este un instrument 
excelent pentru hidratarea părului, după utilizarea lui părul va primi putere şi strălucire.

Uleiul de argan are un efect excelent, vizibil şi de lungă durată mai ales pe părul uscat, 
pe părul vopsit, care este lipsit de viaţă. Efectul este vizibil deja după câteva săptămâni 
de utilizare regulată.

Datorită compoziţiei uleiului de argan se poate utiliza nu numai pe piele şi pe păr, ci şi 
pe unghii. Acest lucru se datorează faptului că, conţine vitamina – E, squalene şi acizi 
graşi esenţiali. Datorită acestora unghia va deveni puternică, sănătoasă, fără defecte şi 
strălucitoare. Patul unghiei va fi hidratat şi astfel nu se mai rupe şi nu apar probleme 
de piele.
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Argan OilArgan Oil
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Uleiul de argan 
vă schimbă pielea, 

care va deveni 
sănătoasă, elastică, 
strălucitoare, fină 

şi catifelată.

Pentru pielea tânără și vitalizată
Uleiul de argan se recomandă tuturor indiferent de vârstă, sex, 
tip de piele, sau nevoia de produse cosmetice. Acest lucru 
este într-adevăr aşa. Datorită compoziţiei hipo – alergenice 
naturale pe lângă utilizarea cosmetică oferă un ajutor eficient 
la vindecarea punctelor negre, eczemelor de piele, micilor răni 
inclusiv vergeturi, psoriazis, urmele arsurilor solare şi oferă 
protecţie împotriva razelor ultraviolete. Datorită efectului cal-
mant se poate utiliza şi pe pielea sensibilă a nou născuţilor.

Datorită compoziţiei uleiului de argan pe piaţa de produse de 
îngrijire a pielii se poate clasifica printre primii. Se poate utiliza 
astfel pe piele uscată, căreia îi asigură hidratarea necesară de 
durată, pe adâncime şi o protejează împotriva uscării, se poate 
utiliza şi pe pielea grasă, unde ajută la diminuarea formării se-
bumului în mod natural.
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Anti-aging

#2023 60 ml
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Nu numai hidratează, ci şi o hrăneşte, protejează şi împrospătează pielea. 
Are efect pozitiv asupra formării colagenului pielii şi a elastinei, de aceea for-
marea ridurilor nu mai creşte, previne eficient efectul dăunător asupra pielii 
a rădăcinilor de oxigen libere, datorită căruia pielea nu îmbătrâneşte. Pentru 
aceste efect anti-aging deja de secole este numit elixirul tinereţii şi frumuse-
ţii. Şi bărbaţii utilizează tot mai frecvent uleiul de argan, apreciază beneficiul 
acestuia în cosmetică. Prin utilizarea uleiului de argan înaintea bărbieritului se 
împiedică iritarea pielii.

Recomandare pentru utilizare:

• cantitatea de ulei de argan depinde de tipul de piele; trebuie utilizat pe 
piele umedă,

• pe întreg corpul: uleiul de argan se poate adăuga la SKIN CREAM sau se 
poate utiliza loţiunea ARGAN BODY LOTION,

• frunte, gât şi decolteul: uleiul de argan se poate utiliza şi independent 
sau să se amestece cu WRINKLE STAR (reciprocitatea efectelor); sunt 
suficiente câteva picături dimineaţa şi seara pe care cu mişcări fine le 
masăm până ce se absoarbe,

• vergeturi, cicatrici minore: se unge direct locul respectiv de mai multe 
ori pe zi,

• în apa de baie: se adaugă câteva picături la apa din cadă
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Shampoo

#2026 75 ml
#2003 350 ml
#2004 750 ml

RO verze

Șamponul cu ulei de argan nu doar curăţă părul, ci ajută la aplica-
rea unei cantităţi de ulei de argan, creatin, acizi grași, proteine și 
alte substanţe nutritive. Prin acest efect comun firul de păr va fi 
învelit și se va asigura protecţia necesară părului. Părul spălat cu 
șamponul cu ulei de argan este sănătos, hrănit și pregătit pentru 
formarea finală a coafurii.

Mod de utilizare: Masaţi o cantitate corespunzătoare de șampon în păr 
și clătiţi după o spălare temeinică. Procedura poate fi repetată. Trata-
mentul se va continua cu balsamul cu ulei de argan.

Shampoo
șampon cu ulei de argan

Pentru un păr 
excelent și sănătos
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Conditioner

#2027 75 ml
#2005 350 ml
#2006 750 ml

RO verze

Balsamul de păr cu ulei de argan este potrivit pentru orice tip de 
păr. Uleiul de argan pătrunde de îndată în păr și oferă acestuia 
o sănătate, catifelare și strălucire extraordinară. Părul este foarte 
ușor de pieptănat după utilizare.

Mod de utilizare: După spălarea părului cu șamponul cu ulei de argan 
aplicaţi balsamul pe întreaga lungime a părului. Lăsaţi pe păr să acţioneze 
timp de 1–2 minute și clătiţi cu apă.

Conditioner
balsam de păr cu ulei de argan
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2018 200 ml

RO verze

Masca de păr îmbogăţit cu proteine-creatin este foarte eficien-
tă în cazul părului uscat, des și cu fire tari. Acest tip de păr este 
foarte expus deshidratării, deci trebuie hidratat și ajutat să fie 
sănătos, neted și strălucitor.

Mod de utilizare: După spălarea părului aplicaţi o cantitate necesară 
din mască pe întreaga lungime a părului. Lăsaţi să acţioneze timp de 
7–10 minute şi clătiţi cu apă abundentă după care se realizează coa-
fura dorită.

Pentru 
un păr catifelat, 

neted și ușor 
de pieptănat

Hair Masque 
Keratin Protein

mască de păr cu ulei de argan 
și proteine-creatin
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2019 200 ml

RO verze

Masca de păr cu extract de caviar este foarte eficientă în cazul 
părului fin, crăpat și expus la rezistenţe mari. Hidratând și ofe-
rind o strălucire extraordinară părului, extractul unic de caviar 
ajută la înfrumuseţarea interioară a fiecărei fir de păr.

Mod de utilizare: După spălarea părului aplicaţi o cantitate necesară din 
masca de păr cu extract de caviar pe întreaga lungime a părului. Lăsaţi 
să acţioneze timp de 7–10 minute şi clătiţi cu apă abundentă după care 
se realizează coafura dorită.

Hair Masque 
Caviar Essence

mască de păr cu extract de caviar
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2025 280 ml

RO verze

Produs hidratant care ajută la fixarea ușoară a coafurii și oferă acesteia o sen-
zaţie naturală. Părul devine neted și hidratat pentru întreaga zi. 

Crema de hidratare styling ajută la pieptănarea ușoară a părului, în mod speci-
al a părului dur și uscat. Ajută la fixarea fină iar pe parcursul uscării contribuie 
la aranjarea usoară a părului. Umiditatea va rămâne în interiorul firelor de păr, 
astfel părul va fi hidratat, fin și ușor de aranjat.

Mod de utilizare: Șamponul și balsamul din gama produselor cu ulei de argan se va 
folosi în modul obișnuit. Uscaţi părul cu ajutorului unui prosop și aplicaţi crema în 
funcţie de lungimea și grosimea părului Dvs. A se pieptăna părul cu un piaptăn cu 
dinţi rari – uniformizând crema pe toată lungimea părului. A nu se limpezi părul! A se 
aranja în forma dorită.

Hydrating 
Styling Cream

cremă de hidratare styling

Coafură 
naturală 
și sexy
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2028 75 ml
#2007 350 ml
#2008 750 ml
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Gelul de duș cu extract natural de ulei de argan a fost dez-
voltat în vederea hidratării, curăţării pielii. Redă elasticitatea 
și sănătatea pielii. Oferă senzaţie plăcută. Nu conţine ingre-
diente potenţial dăunătoare, cum ar fi SLS, SLES și gluten, 
care reprezintă una dintre cauzele alergiilor și ale altor pro-
bleme de sănătate.

Mod de utilizare: Spălaţi şi apoi clătiţi.

Shower Gel
gel de duș cu ulei de argan
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Body Lotion

#2046 75 ml
#2047 350 ml
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Loţiunea de corp cu extract natural de ulei de argan este 
cel mai eficient în hidratarea pielii şi previne deshidratarea 
acestuia.

Mod de utilizare: Aplicaţi pe pielea curăţată cantitatea potrivită de 
loţiune de corp şi masaţi uşor cu mişcări circulare până se absoarbe 
în totalitate.

Body Lotion
loțiune de corp cu ulei de argan
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Argan Oil 
Set

#2010 3 pcs
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Argan Oil Set
set de cadou 

cu produse cu ulei de argan

Setul conţine:
Shampoo 75 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
Conditioner 75 ml . . . . . . . . . . . . . . 1×
Argan Oil 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
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© 2015 STARLIFE s.r.o. #0880RO
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 » Fără conservanți și 
materiale sintetice

 » Fără SLS
 » Fără gluten

www.starlife.ro

Calea spre un păr 
și o piele sănătoasă
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