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folyékony„folyékony arany“
Marokkóból

Természetes

Az argán olaj 100 %-ban 
tiszta, hidegen sajtolt olaj, 

amely a legértékesebb 
olajok közé tartozik. 

A hatásait már a régi 
föníciaiak is ismerték.
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Az argán olajat a tüskés argán fa terméséből nyerik, 
amely kizárólag Marokkóban található. Már a neve 
is mutatja, hogy a fának nagyon szúrós ágai vannak, 
emiatt az olajbogyóra emlékeztető termését nem 
közvetlenül a fáról gyűjtik be, hanem megvárják, 
amíg a termés magától lehullik. Ezt követően 

összeszedik, és a napon megszárítják a termést. 
A szárítást követően az argán mag héját lehántolják. 
Az argán feltörésével nyerik ki az argán magot, amely 
az argán olaj forrását képezi. Az argán mag 16-szor 
keményebb, mint a mogyoró – tehát a feltöréséhez 
nem csak erőre, hanem kézügyességre is szükség 

van azért, hogy ne morzsolják szét magát a magot. 
Az így szerzett magokat sűrű krémmé őrlik, ehhez 
adják a vizet és ezután következik a hidegen sajtolás 
 kinyerik az argán olajat  ami tiszta természetes 
termék. A folyamat lépéseit kézzel végzik az argán 
manufaktúrában, amely a fair trade elvén működik.

1 liter argán olaj =
50 kg száraz termés =

egy tüskés argán fa éves termése

1 liter argán olaj =
egy nő 18–20 órás munkája
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Argan Oil

#2020 10 ml
#2021 30 ml

#2022 50 ml
#2024 100 ml

HU verze

Argan Oil
Argán olaj

 

› termék napi használatra
 

 › mellékhatások nélkül használhatják gyermekek 
és felnőttek is

Hogyan ismeri fel a valódi terméket?
 › természetes illata van, ami a frissen őrölt 

mogyoróra emlékeztet
 › sötét üvegben tárolt
 › bőrre vitelkor gyorsan beszívódik, zsíros hatástól 

mentes
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Az argán olajnak magas az antioxidáns, az esszenciális zsírsav, a szkvalén 
és vitamin (pl. A, E, F) tartalma, valamint enzimek és további anyagok 

és hasznos tápanyagok is találhatóak benne, amelyek egységként 
egyedül álló testápoló folyadékot képeznek.

Az egészséges és szép hajért

Fényes erős körömhöz

Az egészséges, erős és csillogó hajhoz szükséges az E-vitamin, zsírsavak és szk-
valén tartalom. Az E vitamin és a zsírsavak erősítik a haj szerkezetét, szükségesek 
a haj regenerálására, stimulálják az egészséges haj növekedését és a hajtövek 
vérrel való ellátásával biztosítják a tápok megfelelő pótlását. Abban az esetben, 
ha a haj megkapja az egészséges tápanyagot, akkor erős lesz, és nem hajlamos 
a töredezésre. A szkvalén kitűnő szer a haj hidratálására, használata után kapja 
meg a haj az erejét és csillogását.

Már néhány héten belül az argán olajnak kitűnő, látható és tartós hatása van főleg 
a száraz, festett hajra, amelyben már nincsen élet, és amely végei töredeznek.

Az argán olaj összetétele miatt nem csak a bőrre és a hajra alkalmazható, hanem 
a körömre is. Ezt indokolja, hogy E-vitamint, szkvalént és esszenciális zsírsavat tar-
talmaz. Ezeknek köszönhetően a köröm erős, egészséges, hibátlan és fényes lesz. 
A körömágy hidratált és így nem szakadozik és nem jelennek meg bőrproblémák.
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Argan OilArgan Oil

HU verze

A friss és fiatal bőrért
Az argán olajt tekintet nélkül a korra, nemre, bőrtípusra, koz-
metikai termékek igényére mindenkinek ajánlják. Ez valóban 
így van. Természetes hipoallergén összetételének köszönhe-
tően kozmetikai felhasználás mellett hatékony segítséget nyújt 
a mitesszerek, bőr ekcémák, kisebb sebek gyógyulásánál be-
leértve a sztriákat, pikkelysömört, napleégés nyomait és védel-
met nyújt az ultraibolya sugárzás ellen is. Nyugtató hatásának 
köszönhetően a csecsemők érzékeny bőrére is használható.

Az argán olaj összetételének köszönhetően a bőrápolási pia-
con az elsők közé sorolható. Alkalmazható úgy a száraz bőr-
re, amelynek biztosítja a szükséges hosszan tartó, mélyreha-
tó hidratálást és megvédi a kiszáradás ellen, úgy használható 
zsíros bőrre is, ahol segít természetes módon csökkenteni 
a bőr faggyú képződését. Nemcsak hidratál, hanem táplálja, 
védi és felfrissíti a bőrt. Pozitív hatással van a bőr kollagén és 

Az argán olaj látha-
tóan megváltoztatja 

a bőrét, egész-
séges, rugalmas, 
csillogó, finom és 
bársonyos lesz.
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Anti-aging

#2023 60 ml

HU verze

elasztin képzésére is, ezért nem növekszik a ráncképződés, hatékonyan meg-
előzi a szabad oxigéngyökök bőrkárosító hatását, ami miatt a bőr öregszik. Ezen 
anti-aging hatások miatt már évszázadok óta a szépség és fiatalság elixírjének 
nevezik. A férfiak is egyre gyakrabban használják az argán olajat, értékelik annak 
kozmetikai hozadékát, de segít a borotválkozásnál is borotválkozás előtti argán 
olaj használata megakadályozza a bőr irritációját.

Ajánlat a felhasználásra:

• az argán olaj mennyisége a bőr típusától függ; nedves bőrre kell alkalmazni,

• egész testre: az argán olajat hozzá lehet adni a SKIN CREAM-hez vagy 
használható az ARGAN BODY LOTION-hoz,

• homlok, nyak és a dekoltázs: az argán olajat önállóan is lehet használni 
vagy össze lehet keverni a WRINKLE STAR-al (a hatások kölcsönössége); 
elég pár cseppet reggel és este finom mozdulatokkal bedörzsölni a felszí-
vódásig,

• sztriák, kisebb hegek: közvetlenül az adott helyet naponta többször be-
kenni,

• fürdővízbe: néhány cseppet kell hozzáadni a fürdővízhez
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Shampoo

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

HU verze

Ez a sampon nem csak az argánolaj tartalma miatt kivételes, de 
a többi jótékony hatású összetevő miatt is, mint a keserűmandu-
la, ginszeng, zsálya, szappanfű, tengeri alga, citromfű, ginkgo és 
fehér rózsa. Az argánolajos sampon nemcsak finoman tisztítja 
a hajat, hanem argánolajat, keratint, zsírsavakat, proteineket és 
más tápanyagokat juttat a hajszálakba. Ezen anyagok együttes 
hatásuknak köszönhetően bevonatot képeznek a hajszálakon és 
biztosítják azok megfelelő védelmét. Az argánolajos samponnal 
megmosott haj egészséges, táplált és megfelelően előkészített 
a frizura végső formázásához.

Használati útmutató: Vigye fel a sampont a megnedvesített hajra és 
finoman masszírozza bele a fejbőrbe és a hajba. Öblítse le és szükség 
esetén ismételje meg az eljárást. Folytassa a kezelést argánolajos kondi-
cionálóval.

Shampoo
argánolajos sampon

A gyönyörű és 
egészséges hajért
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Conditioner

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

HU verze

Az argánolaj tartalmú kondicionáló alkalmas minden hajtípusra. 
Az argánolaj azonnal beszívódik a hajba és egészségessé, selymes-
sé, sugárzóvá teszi azt. Használatával a hajat könnyen lehet fésülni.

Használati útmutató: Az argánolajos samponnal való hajmosás után hasz-
nálja a kondicionálót a hajtőtől a hajvégek irányába haladva. Hagyja a haján 
hatni 1–2 percig majd jól öblítse le vízzel.

Conditioner
argánolajos kondicionáló
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2018 200 ml

HU verze

A keratin fehérjével dúsított hajpakolás különösen hatásos 
száraz, sűrű és erős szálú hajra. Ez a hajtípus hajlamos az ext-
rém kiszáradásra, ezért hidratálást igényel, hogy egészséges, 
puha és fényes legyen.

Használati útmutató: Hajmosás után vigyen fel a hajra a fejbőrtől 
a hajvégekig bőséges mennyiségű hajpakolást. Hagyja hatni 7–10 
percig, majd alaposan öblítse le vízzel.

Varázslatosan 
selymes, sima 
és könnyen 

fésülhető haj

Hair Masque 
Keratin Protein

keratin fehérjével dúsított 
argánolajos hajpakolás
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2019 200 ml

HU verze

A kaviár kivonatot tartalmazó olajos hajpakolás különösen hatá-
sos a finom szálú, töredezett és nagy igénybevételnek kitett és 
erősen sérült hajra. Az egyedülálló kaviár kivonat elősegíti a haj 
belső szépségének felfedését azzal, hogy tökéletesen hidratálja 
és ragyogó fényt kölcsönöz neki.

Használati útmutató: Hajmosás után vigyen fel a hajra a fejbőrtől a haj-
végekig bőséges mennyiségű kaviár kivonatot tartalmazó hajpakolást. 
Hagyja hatni 7–10 percig, majd alaposan öblítse le vízzel.

Hair Masque 
Caviar Essence

hajpakolás kaviár kivonattal
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2025 280 ml

HU verze

Hidratáló készítmény, amely könnyedén fixálja a hajat és természetes érzést 
nyújt. A hajat egész napra simává és hidratálttá teszi. 

A hidratáló styling krém megkönnyíti a haj kifésülését, különösen a durva és 
száraz haj esetében. Finom tartást ad a hajnak és elősegíti a frizura formázását 
a hajszárítás során. A nedvességet a haj belsejébe zárja és hidratálttá, puhává, 
könnyen kezelhetővé teszi azt.

Használati útmutató: Az argánolajos kozmetikai készítmények sorába tartozó sam-
pont és kondicionálót használja úgy, ahogyan szokta. A hajat finoman szárítsa meg tö-
rölközővel és vigyen fel az ön hajvastagságának és hosszának megfelelő mennyiségű 
krémet. Fésülje meg haját széles fogazatú fésűvel – ezáltal a krémet egyenletesen el-
oszlatja a hajtőtől a hajvégekig. Ne öblítse le a haját és formázza frizuráját kedve szerint.

Hydrating 
Styling Cream

hidratáló styling krém

A természetes és 
szexi frizuráért
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

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

HU verze

A természetes argánolaj kivonatot tartalmazó tusfürdő speci-
álisan arra a célra lett kifejlesztve, hogy hidratálja és tisztává, 
rugalmassá és egészségessé tegye a bőrt. Potenciális káros 
összeteveőktől mentes, mint az SLS, SLES és glutén, me-
lyek allergiát és más egészségügyi probémát idézhetnek elő. 
Gazdag habot alkot, és kellemes érzést nyújt.

Használati útmutató: A teste lemosása után alaposan öb-
lítse le a gélt.

Shower Gel
argánolajos tusfürdő
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Body Lotion

#2046 75 ml
#2047 350 ml

HU verze

Természetes argánolaj kivonatot tartalmazó testápoló a bőr 
leghatékonyabb hidratálására, és a kiszáradás megelőzésére.

Használati útmutató: A bőrébe olyan mennyiségű testápolót dörzsöl-
jön bele, hogy kellemesen érezze magát.

Body Lotion
testápoló argánolajjal
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Argan Oil 
Set

#2010 3 pcs

HU verze

Argan Oil Set
argánolajat tartalmazó 

termék-szett

Szett tartalma:
Shampoo 75 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
Conditioner 75 ml . . . . . . . . . . . . . . 1×
Argan Oil 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
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© 2015 STARLIFE s.r.o. #0880HU
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 » Szintetikus anyagok 
és tartósítószerek nélkül

 » SLS nélkül
 » Glutén nélkül

www.starlife.hu

Út a haj és a bőr 
egészséges ápolásához
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