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płynne złoto„płynne złoto“
z Maroka

Naturalne

Olej arganowy jest w 100% 
czystym, dziewiczym olejem 
i należy do najcenniejszych 

na świecie. Jego działania 
są znane już z epoki 

dawnych Fenicjan.
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płynne złotoOlej arganowy jest pozyskiwany z owoców drzewa 
arganii żelaznej (ciernistej), które rośnie wyłącznie 
w Maroku. Jak sugeruje sama nazwa, argania żelazna 
(ciernista) ma bardzo kłujące gałęzie, dlatego 
owoców, przypominających oliwki nie zbiera się 
prosto z drzew, ale czeka się, aż same opadną 

na ziemię. Potem owoce są zbierane, suszone na 
słońcu, po czym następuje proces oddzielenia łupiny 
od orzeszka arganowego. Po rozbiciu orzeszka 
arganowego uzyskuje się pestki arganowe, które są 
źródłem oleju arganowego. Orzeszek arganowy jest 
16× twardszy niż orzech laskowy – dlatego potrzebna 

jest nie tylko siła, ale i zręczność, aby nie doszło do 
rozkruszenia samej pestki arganowej. Pozyskane 
pestki arganowe mieli się na gęstą pastę, potem 
dodaje wodę i następnie przeprowadza odwirowanie 
na zimno  tak pozyskuje się olej arganowy  
produkt całkowicie naturalny. Cały ten proces to 
praca wykonywana ręcznie w manufakturze oleju 
arganowego, działającej na zasadach fair trade.

1 litr oleju arganowego = 
50 kg suchych owoców = 

roczna produkcja 1 drzewa arganii żelaznej

1 litr oleju arganowego = 
18–20 godzin pracy jednej osoby
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Argan Oil

#2020 10 ml
#2021 30 ml

#2022 50 ml
#2024 100 ml

PL verze

Olej arganowy
 › produkt do codziennego użycia
 

 › dla dzieci i dorosłych, bez działań ubocznych

Jak rozpoznać ten prawdziwy?
 › ma naturalny zapach, przypominający świeżo 

zmielone orzeszki
 › jest przechowywany w przyciemnionym szkle
 › przy nakładaniu na skórę szybko się wchłania, 

nie pozostawiając wrażenia tłustej skóry

Argan Oil
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Olej arganowy odznacza się wysoką zawartością przeciwutleniaczy, 
esencjalnych kwasów tłuszczowych, zawiera skwalen, witaminy (np. A, E, F), 

enzymy oraz inne substancje i przydatne składniki ożywcze, które jako 
całość stanowią wyjątkową mieszaninę do pielęgnacji całego ciała.

Na zdrowe i piękne włosy

Na błyszczące i mocne paznokcie

Dla zdrowych, mocnych i błyszczących włosów ważna jest właśnie zawartość witaminy E, 
esencjalnych kwasów tłuszczowych i skwalenu. Witamina E i esencjalne kwasy tłuszczowe 
wzmacniają strukturę włosów, są potrzebne do ich odbudowy, stymulują wzrost zdrowych 
włosów, a dzięki ukrwieniu cebulek zapewniają dostarczenie im wystarczającej ilości sub-
stancji odżywczych. Dopóki włosy są zdrowo odżywione, pozostają mocne, nie strzępią 
się i nie łamią. Skwalen jest znakomitym środkiem do utrzymania nawilżenia włosów, który 
przyczynia się do nadania włosom witalnego wyglądu i blasku.

Znakomite, widoczne i trwałe efekty olej arganowy przynosi w szczególności na włosach 
suchych, farbowanych, pozbawionych życia i włosach o rozdwajających się końcówkach, 
już po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Skład oleju arganowego jest korzystny nie tylko dla skóry i włosów, ale również dla paz-
nokci. Chodzi głównie o witaminę E, skwalen i esencjalne kwasy tłuszczowe. Paznokcie 
są dzięki nim mocne, zdrowe, nie łamią się i zachowują blask. Łożysko paznokcia jest 
dostatecznie nawilżone, nie powstają zadziory, a w konsekwencji nie dochodzi do pro-
blemów skórnych.
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Argan OilArgan Oil
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Na świeżą i młodzieńczą skórę
Olej arganowy jest przeznaczony dla każdej osoby, bez 
względu na wiek, płeć, typ skóry czy wymagania w zakresie 
preparatów kosmetycznych. Olej arganowy dzięki swojemu 
naturalnemu składowi jest hipoalergiczny i znajduje nie tylko 
zastosowanie kosmetyczne, ale także jako skuteczny środek 
pomocniczy w leczeniu trądziku, egzemy skóry, w gojeniu 
drobnych blizn, w tym rozstępów, w przypadku łuszczycy, 
oparzeń słonecznych, pomaga chronić przed promieniowa-
niem ultrafioletowym. Jego działania kojące sprawiają, że może 
być też stosowany na wrażliwą skórę niemowlęcia. 

Dzięki bogatemu składowi olej arganowy możemy zaliczyć 
do czołówki dostępnych na rynku preparatów do pielęgnacji 
skóry. Nadaje się zarówno do suchej skóry, której dostarcza 
potrzebnego, głębokiego i długotrwałego nawilżenia, chro-
niąc ją przed wysuszaniem, jak i do skóry tłustej, ograniczając 
w naturalny sposób tworzenie sebum. Ma nie tylko nawilżające 

Olej arganowy 
widocznie zmienia 

skórę, staje się 
zdrowa, sprężysta, 

promienna, delikatna 
i jedwabiście miękka.
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Anti-aging

#2023 60 ml

PL verze

działanie, ale też odżywcze, ochronne i regenerujące. Olej arganowy wpływa 
pozytywnie na tworzenie kolagenu i elastyny w skórze, dzięki czemu pomaga 
zmniejszyć zmarszczki na twarzy, równie skutecznie zapobiega uszkodzeniu 
skóry przez wolne rodniki tlenowe, które przyczyniają się do starzenia się skóry. 
Z powodu tych efektów anty-aging już od stuleci nazywany jest eliksirem urody 
i młodości. Olej arganowy jest coraz bardziej popularny także wśród mężczyzn, 
którzy cenią sobie nie tylko jego walory kosmetyczne, ale używają go także jako 
środka pomocniczego przy goleniu = zastosowanie oleju arganowego przed go-
leniem zapobiega podrażnieniu skóry.

Zalecane zastosowanie:

• ilość użytego oleju arganowego zależy od typu skóry; wciera się w wil-
gotną skórę

• na całe ciało: olej arganowy można dodać do kremu SKIN CREAM lub 
użyć ARGAN BODY LOTION i rozsmarować 

• na twarz, szyję i dekolt: olej arganowy można stosować samodzielnie 
lub mieszać z WRINKLE STAR (połączone działanie); wystarczy kilka kro-
pel rano i wieczorem delikatnie wcierać aż do całkowitego wchłonięcia

• rozstępy, drobne blizny: dane miejsce smarujemy bezpośrednio kilka 
razy dziennie

• do kąpieli: wystarczy kilka kropel do wanny
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Shampoo

#2026 75 ml
#2003 350 ml
#2004 750 ml
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Wyjątkowy szampon z olejem arganowym, zawierający efektyw-
ne i unikatowe składniki odżywcze, takie jak: gorzkie migdały, 
żeń-szeń, szałwia, mydlnica lekarska, algi, trawa cytrynowa, mi-
łorząb oraz białe róże. Szampon nie tylko delikatnie myje włosy, 
lecz dostarcza im także odżywczego oleju arganowego, keraty-
ny, kwasów tłuszczowych, protein i wszystkich, wymienionych 
składników odżywczych. Dzięki połączeniu działania tych skła-
dowych z nanotechnologią, włosy zostają otulone płaszczem 
tych substancji, co tworzy niezwykle trwałą i skuteczną warstwę 
ochronną. Umyte szamponem z olejem arganowym są zdrow-
sze, błyszczące, odżywione i gotowe do łatwego wystylizowania 
fryzury.

Sposób użycia: Nanieść na wilgotne włosy i delikatnie wmasować w skórę 
głowy i włosy. Spłukać i powtórzyć w razie potrzeby. Następnie sugerujemy 
odżywić włosy odżywką z olejem arganowym.

Shampoo
szampon z olejem arganowym

Dla pięknych 
i zdrowych włosów
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Conditioner

#2027 75 ml
#2005 350 ml
#2006 750 ml
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Odżywka z olejem arganowym jest odpowiednia dla wszystkich 
rodzajów włosów. Olej arganowy jest natychmiast wchłaniany we 
włosy i sprawia, że pozostają zdrowe, jedwabiste i lśniące. Po za-
stosowaniu włosy łatwo się rozczesują.

Sposób użycia: Po umyciu włosów szamponem zaaplikuj odżywkę na koń-
cach włosów i wmasuj w kierunku nasady. Pozostaw na włosach do wchło-
nięcia na 1–2 minuty, a następnie dokładnie spłucz wodą.

Conditioner
odżywka z olejem arganowym
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2018 200 ml

PL verze

Maseczka do włosów wzbogacona proteinami keratyny jest 
szczególnie skuteczne w przypadku suchych, zwartych i gę-
stych włosów. Ten typ włosów ma skłonność do skrajnego 
odwodnienia i wymaga solidnego nawilżania, aby utrzymać ich 
zdrowy i promienny wygląd.

Sposób użycia: Po umyciu włosów szamponem zaaplikuj maseczkę 
na końcach włosów i wmasuj w kierunku nasady. Pozostaw do wchło-
nięcia na 7–10 minut, a następnie dokładnie spłucz wodą.

Wyjątkowo 
gładkie, 

jedwabiste 
i łatwe do 

rozczesania 
włosy

Hair Masque 
Keratin Protein

maseczka do włosów z oleju arganowego 

wzbogacona w proteiny keratyny
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2019 200 ml

PL verze

Olejowa maseczka do włosów z wyciągiem z kawioru jest szcze-
gólnie skuteczna przy delikatnych, kruchych ale także nadmier-
nie przeciążonych i zniszczonych włosów. Unikalny wyciąg z ka-
wioru pomaga uwolnić ich wewnętrzne piękno, dzięki któremu 
są w pełni nawilżone i błyszczące.

Sposób użycia: Po umyciu włosów szamponem zaaplikuj maseczkę 
z kawiorem na końcach włosów i wmasuj w kierunku nasady. Pozostaw 
do wchłonięcia na 7–10 minut, a następnie dokładnie spłucz wodą.

Hair Masque 
Caviar Essence

maseczka do włosów z ekstraktem z kawioru
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2025 280 ml
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Balsam nawilżający, który lekko rozluźnia włosy, dodając im poczucia natu-
ralności. Pozostawia włosy gładkie i nawilżone przez cały dzień. Ułatwia ich 
rozczesywanie, szczególnie przy grubych, trudnych i suchych włosach. Zde-
cydowanie pomaga w stylizacji w trakcie suszenia. Zamyka wilgoć wewnątrz 
włosa dzięki czemu pozostawia włosy nawilżone, miękkie i elastyczne.

Sposób użycia: Uzyj szamponu i odżywki z linii ARGAN LINE. Delikatnie wytrzyj włosy 
ręcznikiem, a następnie nanieś balsam w ilości odpowiedniej dla długości i ilości wło-
sów. Po naniesieniu przeczesz włosy grzebieniem z dużymi zębami – dzięki temu bal-
sam zostanie równomiernie rozprowadzony od cebulek po końcówki. Nie spłukiwać, 
wysuszyć lub pozostawić do całkowitego wyschnięcia, modelując fryzurę.

Naturalnie 
stylowa 
fryzuraHydrating 

Styling Cream
nawilżający balsam do stylizacji włosów
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2028 75 ml
#2007 350 ml
#2008 750 ml
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Żel pod prysznic z naturalnymi ekstraktami oleju arganowego jest 
specjalnie przygotowany do tego, aby nawilżać skórę, pozostawia-
jąc ją czystą, miękką i zdrową. Daje poczucie dobrego samopoczu-
cia. W swoim składzie nie zawiera substancji szkodliwych, takich jak 
SLS, SLES oraz gluten, które najczęściej bywają przyczyną alergii 
i wielu problemów zdrowotnych.

Sposób użycia: Po umyciu całego ciała żel dokładnie spłukać 
wodą.

Shower Gel
żel pod prysznic z olejem arganowym
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Body Lotion

#2046 75 ml
#2047 350 ml
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Balsam do ciała z ekstraktami z naturalnego oleju argano-
wego opracowany specjalnie dla wyjątkowego nawilżenia 
skóry, jej ujędrnienia i ochrony przed wysuszeniem.

Sposób użycia: Odpowiednią do nawilżenia ilość balsamu rozpro-
wadzić kolistymi ruchami na czystej skórze.

Body Lotion
balsam do ciała 

z olejem arganowym
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Argan Oil 
Set

#2010 3 pcs
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Argan Oil Set
podarunkowy pakiet produktów 

z zawartością oleju arganowego

Pakiet zawiera:
Shampoo 75 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
Conditioner 75 ml . . . . . . . . . . . . . . 1×
Argan Oil 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
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© 2015 STARLIFE s.r.o. #0880PL
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 » Bez syntetyków 
i konserwantów

 » Bez SLS
 » Bez glutenu

www.starlife.pl

Zdrowa pielęgnacja 
włosów i skóry
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