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tekuté zlato„tekuté zlato“
z Maroka

Prírodné

Arganový olej je 
100% čistý, panenský, 

patrí medzi najvzácnejšie 
oleje na svete. Jeho účinky 

sú známe už z obdobia 
starých Feninčanov.
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tekuté zlatoArganový olej je získavaný z plodov stromu 
Arganovníka tŕnistého, ktorý rastie výhradne 
v Maroku. Ako už názov napovedá, Arganovník 
tŕnistý má veľmi pichľavé konáre, a tak sa plody, 
pripomínajúce olivy, nezbierajú priamo zo stromu, 
ale počká sa, až padnú na zem. Potom sa plody 

zbierajú, dosušia na slnku a nasleduje proces 
oddelenia šupky od arganového oriešku. Rozbitím 
arganového oriešku sa získajú arganové jadrá, ktoré 
sú zdrojom arganového oleja. Arganový oriešok je 
16× tvrdší ako oriešok lieskový – a tak je potrebná 
nielen sila, ale aj zručnosť, aby nedošlo k rozdrveniu 

samotného arganového jadra. Získané arganové 
jadrá sa melú na hustú pastu, potom sa pridáva voda 
a nasleduje odstreďovanie za studena  získavame 

arganový olej  čisto prírodný produkt. Celá táto 
procedúra je ručná práca v arganovej manufaktúre 
fungujúca na princípoch fair trade. 

1 liter arganového oleja = 50 kg suchých plodov = ročná produkcia 1 stromu Arganovníka tŕnistého
1 liter arganového oleja = 18 až 20 hodín práce jednej ženy
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Argan Oil

#2020 10 ml
#2021 30 ml

#2022 50 ml
#2024 100 ml

SK verze

Argan Oil
Arganový olej

 

› produkt pre denné použitie
 

 › pre deti aj dospelých bez vedľajších účinkov

Ako spoznať ten pravý?
 › má prirodzenú vôňu, pripomína čerstvo 

namleté oriešky
 › je uchovávaný v zatmavenom skle
 › pri nanesení na pokožku sa rýchlo vstrebáva 

bez zanechania pocitu mastnoty
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Arganový olej obsahuje vysoký obsah antioxidantov, esenciálnych mastných 
kyselín, skvalén, vitamíny (napr. A, E, F), enzýmy a ďalšie látky a prospešné 
živiny, ktoré ako celok tvoria jedinečnú zmes pre starostlivosť o celé telo.

Vlasy prirodzene zdravé a krásne

Výživa a sila pre nechty

Pre zdravé, silné a lesklé vlasy je dôležitý práve obsah vitamínu E, esenciálnych mast-
ných kyselín a skvalénu. Vitamín E a esenciálne mastné kyseliny posilňujú štruktúru 
vlasov, sú potrebné pre regeneráciu vlasov, stimulujú rast zdravých vlasov a prekr-
vením korienkov zabezpečia vlasom dostatočný prísun živín. Pokiaľ sú vlasy zdravo 
vyživované, sú silné, neštiepia sa a nemajú sklon k lámavosti. Skvalén je výborný pre 
udržanie hydratácie vlasov, ktorá je dôležitá pre vitálny a lesklý vzhľad vlasov.

Výborné, viditeľné a trvalé účinky má arganový olej obzvlášť na vlasy suché, farbené, 
bez života a na rozštiepené končeky už po niekoľkotýždňovom pravidelnom použí-
vaní.

Zloženie arganového oleja využívajú nielen pokožka a vlasy, ale aj nechty. Jedná 
sa najmä o vitamín E, skvalén a esenciálne mastné kyseliny. Vďaka nim sú nechty 
silné, zdravé, neporušené a lesklé. Nechtové lôžko je dostatočne hydratované, 
a tak nedochádza k záderom a následným kožným problémom.
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Argan OilArgan Oil

SK verze

Arganový olej 
pokožku viditeľne 

zmení, bude zdravá, 
pružná, žiarivá, 
jemná a hebká.

Vitálna a mladistvá pleť
Arganový olej je určený pre každého bez rozdielu veku, po-
hlavia, typu pleti či náročnosti na kozmetické prípravky. Na-
ozaj. Arganový olej je vďaka svojmu prírodnému zloženiu 
hypoalergénny a dá sa mimo kozmetického použitia využiť aj 
ako účinný pomocník pri liečbe akné, kožných ekzémov, pri 
hojení jazvičiek, vrátanie strií, pri lupienke, popáleninách od 
slnka a pomáha chrániť pred ultrafialovým žiarením. Vďaka 
svojmu ukľudňujúcemu účinku sa dá použiť aj na citlivú po-
kožku bábätka. 

Vďaka svojmu zloženiu sa môže arganový olej zaradiť medzi 
jednotky na trhu prípravkov v starostlivosti o pleť. Je vhodný 
ako na suchú pleť, ktorej dodáva potrebnú hĺbkovú dlhodobú 
hydratáciu a chráni ju pred vysušovaním, tak aj na pleť mastnú, 
ktorej pomáha prirodzene znížiť tvorbu kožného mazu. Účinky 
má nielen hydratačné, ale aj výživové, ochranné a regeneračné.
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Anti-aging

#2023 60 ml

SK verze

Arganový olej pozitívne ovplyvňuje tvorbu kolagénu a elastínu pokožky a tým 
napomáha zmenšiť vrásky na tvári, rovnako účinne predchádza poškodeniu 
kože voľnými kyslíkovými radikálmi, ktoré majú za následok starnutie pleti. Pre 
tieto anti-aging efekty je už po stáročia označovaný ako elixír krásy a mladosti. 
Arganový olej je stále častejšie vyhľadávaný aj mužmi, ktorí si cenia nielen koz-
metický prínos, ale aj ako pomocníka pri holení – použitie arganového oleja 
pred holením zabráni podráždeniu pokožky.

Odporučené použitie:

• množstvo arganového oleja je dané typom pleti; rozotiera sa na vlhkú 
pokožku

• na celé telo: arganový olej sa môže pridať do krému SKIN CREAM alebo 
použiť ARGAN BODY LOTION a rozotrieť 

• na tvár, krk a dekolt: arganový olej sa môže použiť samostatne alebo 
zmiešať s WRINKLE STAR (prepojenosť účinkov); postačí niekoľko kva-
piek ráno a večer jemne vtierať až do úplného vstrebania

• strie, jazvičky: dané miesto potierame priamo niekoľkokrát denne

• do kúpeľa: postačí niekoľko kvapiek do vane
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Shampoo

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

SK verze

Tento šampón je výnimočný nielen svojim obsahov arganového 
oleja, ale aj ďalšími obsiahnutými výživnými látkami s blahodár-
nym účinkom: horké mandle, ženšen, šalvia, morská riasa, cit-
ronela, ginkgo, biela ruža. Šampón vlasy nielen jemne čistí, ale 
vnáša do nich arganový olej, keratín, mastné kyseliny, proteíny 
a ďalšie vyživujúce látky. Vďaka spoločnému pôsobeniu týchto 
látok s nanotechnológiou dochádza k obaleniu pramienkov vla-
sov týmito látkami a tým k zabezpečeniu ich dostatočnej ochra-
ny. Vlasy umyté šampónom s arganovým olejom sú zdravé, vy-
živené a sú pripravené pre jednoduchú konečnú úpravu účesu.

Návod na použitie: Naneste na mokré vlasy a jemne vmasírujte do po-
kožky hlavy a vlasov. Opláchnite a v prípade potreby postup zopakujte. 
Pokračujte použitím kondicionéru s arganovým olejom.

Shampoo
šampón s arganovým olejom

Pre krásne 
a zdravé vlasy
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Conditioner

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

SK verze

Kondicionér s obsahom arganového oleja je vhodný pre všetky 
typy vlasov. Arganový olej sa okamžite vstrebáva do vlasov a za-
necháva ich zdravé, hodvábne a žiarivé. Po použití sa vlasy veľmi 
ľahko rozčesávajú.

Návod na použitie: Po umytí vlasov šampónom s arganovým olejom apli-
kujte kondicionér smerom od korienkov vlasov ku končekom. Nechajte na 
vlasoch pôsobiť 1 až 2 minúty a potom dôkladne opláchnite vodou.

Conditioner
kondicionér s arganovým olejom
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2018 200 ml

SK verze

Maska na vlasy obohatená keratínovým proteínom je účinná 
najmä pre suché, husté a silné vlasy. Tento typ vlasov má ten-
denciu k extrémnej dehydratácii, a tak vyžaduje zvlhčovanie, 
aby boli vlasy zdravé, hebké a žiarivé.

Návod na použitie: Po umytí šampónom naneste výdatné množstvo 
masky na vlasy od pokožky hlavy ku končekom a nechajte pôsobiť 
7–10 minút, potom dôkladne opláchnite vodou.

Zázračne 
hebké, hladké 

a ľahko 
rozčesateľné 

vlasy

Hair Masque 
Keratin Protein

maska na vlasy s arganovým olejom 

obohatená keratínovým proteínom
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2019 200 ml

SK verze

Olejová maska na vlasy pripravená s výťažkom kaviáru je ob-
zvlášť účinná pre jemné, lámavé, ale tiež pre preťažované a nad-
merne poškodené vlasy. Jedinečný výťažok z kaviáru napomáha 
odkryť ich vnútornú krásu tým, že vlasy dokonale zvlhčí a dodá 
im žiarivý lesk.

Návod na použitie: Po umytí šampónom naneste výdatné množstvo 
masky s výťažkom kaviáru na vlasy od pokožky hlavy ku končekom. Ne-
chajte pôsobiť 7–10 minút a potom vlasy dôkladne opláchnite vodou.

Hair Masque 
Caviar Essence

maska na vlasy s výťažkom kaviáru
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2025 280 ml

SK verze

Hydratačný prípravok, ktorý vlasy ľahko fixuje a dodáva pocit prirodzenosti. 
Vlasy budú hladké a hydratované po celý deň.

Hydratačný stylingový krém uľahčuje rozčesávanie vlasov, hlavne hrubých 
a suchých. Jemne tuží a napomáha tvarovanie účesu pri sušení vlasov. Uzavrie 
vlhkosť vo vnútri vlasov a zanechá ich hydratované, mäkké a poddajné.

Návod na použitie: Použite šampón a kondicionér z rady arganovej kozmetiky tak, 
ako ste zvyknutý. Vlasy jemne vysušte uterákom a naneste také množstvo krému, 
ktoré je úmerné sile a dĺžke vašich vlasov. Prečešte vlasy hrebeňom so širokými zu-
bami – týmto krém rovnomerne rozneste od korienkov ku končekom. Neoplachujte 
a vytvarujte účes podľa svojho želania.

Hydrating 
Styling Cream

hydratačný stylingový krém na vlasy

Pre prírodný 
sexy účes
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

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

SK verze

Sprchový gél s prírodnými výťažkami z arganového oleja je 
špeciálne vyvinutý k tomu, aby pokožku hydratoval a zanechal 
ju čistou, hebkou a zdravou. Bez obsahu potenciálne škod-
livých ingrediencií ako je SLS, SLES a glutén, ktoré bývajú 
jednou z príčin alergií a ďalších zdravotných ťažkostí. Dodáva 
pocit pohody.

Návod na použitie: Po umytí tela gél dôkladne spláchnite 
vodou.

Shower Gel
sprchový gél s arganovým olejom
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Body Lotion

#2046 75 ml
#2047 350 ml
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Telové mlieko s výťažkami z prírodného arganového oleja je 
špeciálne vyvinuté pre čo najlepšiu hydratáciu pokožky, jej 
zjemnenie a ochranu pred vysúšaním.

Návod na použitie: Do pokožky votrite také množstvo telového 
mlieka, aby ste sa cítili pohodlne.

Body Lotion
telové mlieko 

s arganovým olejom
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Argan Oil 
Set

#2010 3 pcs

SK verze

Argan Oil Set
darčeková sada produktov 

s obsahom arganového oleja

Sada obsahuje:
Shampoo 75 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
Conditioner 75 ml . . . . . . . . . . . . . . 1×
Argan Oil 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
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© 2015 STARLIFE SK s.r.o. #0880SK
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 » Bez syntetických 
a konzervačných látok

 » Bez SLS
 » Bez gluténu

www.starlife.sk

Cesta ku zdravej starostlivosti 
o vlasy a pokožku.
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