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CZ verze

tekuté zlato„tekuté zlato“
z Maroka

Přírodní

Arganový olej 
je 100% čistý, panenský, 

patří mezi nejvzácnější 
oleje na světě. Jeho účinky 

jsou známy již z období 
starých Féničanů.
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CZ verze

tekuté zlato Arganový olej je získáván z plodů stromu Argánie 
trnité, který roste výhradně v Maroku. Jak již název 
napovídá, Argánie trnitá má velice pichlavé větve, 
a tak se plody, připomínající olivy, nesbírají přímo 
ze stromů, ale počká se, až spadnou na zem. Poté 
se plody sbírají, dosuší na slunci a následuje proces 

oddělení slupky od arganového oříšku. Rozbitím 
arganového oříšku se získají arganová jádra, která 
jsou zdrojem arganového oleje. Arganový oříšek 
je 16× tvrdší než oříšek lískový – a tak je potřeba 
nejen síla, ale i zručnost, aby nedošlo k rozdrcení 
samotného arganového jádra.

Získaná arganová jádra se melou na hustou pastu, 
poté se přidává voda a následuje odstřeďování 
za studena  získáváme arganový olej  čistě 
přírodní produkt. Celá tato procedura je ruční prací 
v arganové manufaktuře fungující na principech 
fair trade.

1 litr arganového oleje = 50 kg suchých plodů 
= roční produkce 1 stromu Argánie trnité

1 litr arganového oleje = 18 až 20 hodin 
práce jedné ženy
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Argan OilArgan Oil

#2020 10 ml
#2021 30 ml
#2022 50 ml
#2030 100 ml

CZ verze

Arganový olej
 › produkt pro každodenní použití
 › pro děti i dospělé bez vedlejších účinků

Jak poznat ten pravý?
 › má přirozenou vůni připomíná čerstvě namleté 

oříšky
 › je uchováván v zatmaveném skle
 › při nanesení na pokožku se rychle vstřebává 

bez zanechání pocitu mastnoty

Arganový olej obsahuje vysoké množství antioxidantů, esenciálních mastných 
kyselin, skvalen, vitaminy (např. A, E, F), enzymy a další látky a prospěšné 

živiny, které jako celek tvoří jedinečnou směs pro péči o celé tělo.
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CZ verze

Vlasy přirozeně zdravé a krásné

Výživa a síla pro nehty

Pro zdravé, silné a lesklé vlasy je důležitý právě obsah vitaminu E, esenciálních mastných kyselin 
a skvalenu. Vitamin E a esenciální mastné kyseliny posilují strukturu vlasu, jsou potřebné pro rege-
neraci vlasů, stimulují růst zdravých vlasů a prokrvením kořínků zajišťují vlasům dostatečný přísun 
živin. Pokud jsou vlasy zdravě vyživovány, jsou silné, netřepí se a nemají sklon k lámavosti. Skvalen 
je výborný pro udržení hydratace vlasů, která je důležitá pro vitální a lesklý vzhled vlasů.

Výborné, viditelné a trvalé účinky má arganový olej zejména na vlasy suché, barvené, bez života a na 
roztřepené konečky již po několika týdnech pravidelného používání.

Roztřepené konečky, suché vlasy: pár kapek arganového oleje rozetřeme v dlaních a vtíráme do 
jednotlivých pramenů; vlasy rozčešeme a zabalíme do ručníku. Po 10–15 minutách působení vlasy 
opláchneme šamponem z řady Argan Line (doporučujeme použít i kondicionér z této řady).
Zkušenost: lze použít stejný postup s tím, že se olej nechá působit přes noc, při hustých dlouhých 
vlasech lze v konečcích ponechat i bez následného umytí.

Složení arganového oleje využívá nejen pokožka a vlasy, ale i nehty. Jedná se zejména o vitamin E, 
skvalen a esenciální mastné kyseliny. Díky nim jsou nehty silné, zdravé, neporušené a lesklé. 
Nehtové lůžko je dostatečně hydratováno, a tak nedochází k záděrkám a následným kožním pro-
blémům.
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Argan OilArgan Oil

CZ verze

Vitální a mladistvá pleť
Arganový olej je určen pro každého bez rozdílu věku, pohla-
ví, typu pleti či náročnosti na kosmetické přípravky. Opravdu. 
Arganový olej je díky svému přírodnímu složení hypoalergenní 
a lze jej mimo kosmetické použití využit i jako účinného po-
mocníka při léčbě akné, kožních ekzémů, při hojení jizviček, 
včetně strií, při lupénce, popáleninách od sluníčka a pomáhá 
chránit před ultrafialovým zářením. Díky svému zklidňujícímu 
účinku jej lze použít i na citlivou pokožku miminka. 

Díky svému složení lze arganový olej zařadit mezi jedničky na 
trhu přípravků v péči o pleť. Je vhodný jak na suchou pleť, které 
dodává potřebnou hloubkovou dlouhodobou hydrataci a chrá-
ní ji před vysušováním, tak na pleť mastnou, které pomáhá 
přirozeně snížit tvorbu kožního mazu. Účinky má nejen hydra-
tační, ale i výživové, ochranné a regenerační.

Arganový olej 
pokožku viditelně 

změní, bude zdravá, 
pružná, zářivá, 
jemná a hebká.
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Anti-aging

#2023 60 ml

CZ verze

Arganový olej pozitivně ovlivňuje tvorbu kolagenu a elastinu pokožky a tím na-
pomáhá zmenšit vrásky obličeje, stejně účinně předchází poškození kůže volný-
mi kyslíkovými radikály, které mají za následek stárnutí pleti. Pro tyto anti-aging 
efekty je již po staletí označován jako elixír krásy a mládí. Arganový olej je stále 
častěji vyhledáván i muži, kteří si cení nejen kosmetického přínosu, ale i jako 
pomocníka při holení – použití arganového oleje před holením zabrání podráž-
dění pokožky.

Doporučené použití:

• množství arganového oleje je dáno typem pleti; roztírá se na vlhkou 
pokožku

• na celé tělo: arganový olej lze přidat do krému SKIN CREAM nebo použít 
ARGAN BODY LOTION a rozetřít 

• na obličej, krk a dekolt: arganový olej lze použít samostatně nebo 
smíchat s WRINKLE STAR (propojenost účinků); postačí několik kapek 
ráno a večer jemně vtírat až do úplného vstřebání

• strie, jizvičky: dané místo potíráme přímo několikrát denně

• do koupele: postačí několik kapek do vany
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Shampoo

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

CZ verze

Tento šampon je výjimečný nejen svým obsahem arganového 
oleje, ale i dalšími obsaženými výživnými látkami s blahodárným 
účinkem: hořká mandle, ženšen, šalvěj, mydlice lékařská, mořská 
řasa, citronela, ginkgo, bílá růže. Šampon vlasy nejen jemně čistí, 
ale vnáší do nich arganový olej, keratin, mastné kyseliny, pro-
teiny a další vyživující látky. Díky společnému působení těchto 
látek s nanotechnologií dochází k obalení pramínků vlasů těmito 
výživnými látkami a tím k zajištění jejich dostatečné ochrany. Vla-
sy umyté šamponem s arganovým olejem jsou zdravé, vyživené 
a jsou připraveny pro snadnou konečnou úpravu účesu.

Návod k použití: Naneste na mokré vlasy a jemně vmasírujte do po-
kožky hlavy a vlasů. Opláchněte a v případě potřeby postup zopakujte. 
Pokračujte použitím kondicionéru s arganovým olejem.

Shampoo
šampon s arganovým olejem

Pro krásné 
a zdravé vlasy
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Conditioner

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

CZ verze

Kondicionér s obsahem arganového oleje je vhodný pro všech-
ny typy vlasů. Arganový olej se okamžitě vstřebává do vlasů a za-
nechává je zdravé, hedvábné a zářivé. Po použití se vlasy velmi 
snadno rozčesávají.

Návod k použití: Po umytí vlasů šampónem s argonovým olejem aplikujte 
kondicionér směrem od temene ke konečkům. Nechte na vlasech působit 
1 až 2 minuty a dobře opláchněte vodou.

Conditioner
kondicionér s arganovým olejem
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2018 200 ml

CZ verze

Maska na vlasy obohacená keratinovým proteinem je zvláště 
účinná pro suché, husté a silné vlasy. Keratin má hydratační, 
zjemňující a vyhlazující účinky a zbavuje vlasy elektrostatické-
ho náboje. Tento typ vlasů má tendenci k extrémní dehydra-
taci, a tak vyžaduje zvlhčování, aby byly vlasy zdravé, hebké 
a zářivé.

Návod k použití: Po umytí šamponem naneste vydatné množství 
masky na vlasy od pokožky hlavy ke konečkům. Nechte působit po 
dobu 7–10 minut. Poté vlasy důkladně opláchněte vodou.

Kouzelně 
hebké, hladké 

a snadno 
rozčesatelné 

vlasy

Hair Masque 
Keratin Protein

maska na vlasy s arganovým olejem 

obohacená keratinovým proteinem
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2019 200 ml

CZ verze

Maska na vlasy obohacená o výtažek z kaviáru je obzvlášť účin-
ná pro jemné, lámavé, ale také pro přetěžované a nadměrně 
poškozené vlasy. Jedinečný výtažek z kaviáru napomůže odkrýt 
jejich vnitřní krásu tím, že je dokonale zvlhčí a dodá jim zářivý 
lesk.

Návod k použití: Po umytí šamponem naneste vydatné množství masky 
s výtažkem kaviáru na vlasy od pokožky hlavy ke konečkům. Nechte 
působit po dobu 7–10 minut. Poté vlasy důkladně opláchněte vodou.

Hair Masque 
Caviar Essence

maska na vlasy s výtažky z kaviáru
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2025 280 ml

CZ verze

Hydratační přípravek, který vlasy lehce fixuje a dodává pocit přirozenosti. 
Vlasy budou hladké a hydratované po celý den.

Hydratační stylingový krém usnadňuje rozčesávání vlasů, zvláště hrubých 
a suchých. Jemně tuží a napomáhá tvarování účesu při vysoušení vlasů. Uza-
vře vlhkost uvnitř vlasů a zanechá je hydratované, měkké a poddajné.

Návod k použití: Použijte šampon a kondicionér z řady arganové kosmetiky tak, jak 
jste zvyklí. Vlasy jemně vysušte ručníkem a naneste takové množství krému, které je 
úměrné síle a délce vašich vlasů. Pročešte vlasy hřebenem s širokými zuby – tímto 
krém rovnoměrně rozneste od kořínků ke konečkům. Neoplachujte a vytvarujte účes 
dle svého přání.

Hydrating 
Styling Cream

hydratační stylingový krém na vlasy

Pro 
přírodní 
sexy účes
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2028 75 ml
#2007 350 ml
#2008 750 ml

CZ verze

Sprchový gel s přírodními výtažky z arganového oleje je spe-
ciálně vyvinutý k tomu, aby pokožku hydratoval a zanechal ji 
čistou, hebkou a zdravou. Bez obsahu potenciálně škodlivých 
ingrediencí jako je SLS, SLES a gluten, které bývají jednou z pří-
čin alergií a dalších zdravotních obtíží. Dodává pocit pohody.

Návod k použití: Naneste na pokožku během sprchování nebo 
při koupeli a opláchněte.

Shower Gel
sprchový gel s arganovým olejem
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Body Lotion

#2046 75 ml
#2047 350 ml

CZ verze

Tělové mléko s výtažky z přírodního arganového oleje je 
speciálně vyvinuto pro co nejlepší hydrataci pokožky, její 
zjemnění a ochranu před vysoušením.

Návod k použití: Do pokožky vetřete takové množství tělového 
mléka, abyste se cítili pohodlně.

Body Lotion
tělové mléko 

s arganovým olejem
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Argan Oil 
Set

#2010 3 pcs

CZ verze

Argan Oil Set
dárková sada produktů 

s obsahem arganového oleje

Sada obsahuje:
Shampoo 75 ml, #2026  . . . . . . . . . 1×
Conditioner 75 ml, #2027  . . . . . . . 1×
Argan Oil 30 ml, #2021  . . . . . . . . . 1×
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CZ verze

© 2017 STARLIFE s.r.o. #0880CZ
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 » Bez syntetických 
a konzervačních látek

 » Bez SLS, SLES
 » Bez glutenu

Cesta ke zdravé péči 
o vlasy a pokožku

www.starlife.cz
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