
100 % ARGANOVÝ OLEJ
Elixír mladosti 

Arganový olej, nazývaný aj tekuté zlato z Maroka, je preslávený vďaka svojim blahodarným 
účinkom na pokožku, nechty a vlasy. Tento vzácny olej sa získava z plodov stromu Argana 
Spinosa, ktorý rastie v juhozápadnej časti Maroka a nazýva sa aj Strom života. Tajomstvo krásy 
a večnej mladosti marockých žien spočíva práve v používaní arganového oleja. Marocké ženy 
už 800 rokov ručne zbierajú a rozbíjajú plody – orechy arganovníka a potom z nich za stude-
na lisujú drahocenný arganový olej. Vďaka tejto tradičnej metóde si arganový olej zachová-
va svoje hodnotné zložky a vôňu. Až 30 kg plodov arganovníka je potrebných na získanie 1 lit-
ra čistého arganového oleja, a preto je arganový olej niekoľkonásobne drahší ako najkvalitnejší 
panenský olivový olej. V juhozápadnej časti Maroka žijú berberské kmene Amazigh, pre kto-
rých je arganový strom zázračný a posvätný. Berberské ženy doteraz používajú arganový olej 
aj na bežnú spotrebu v kuchyni i na výrobu tradičných marockých medicín. 

Arganový olej je skutočný nektár, ktorý obsahuje neuveriteľné množstvo aktívnych 
látok, ako je vitamín A, E a F, nenasýtené mastné kyseliny (až 80 %), prírodné feno-
ly, karotén, squalén a flavonoidy. Vďaka vysokému obsahu prírodného vitamínu E udržuje 
vitalitu a mladosť pokožky a vlasov, ktorým dodáva výnimočný lesk a odolnosť. Jeho regene-
račné účinky obnovujú pružnosť a vláčnosť suchej a vráskavej pokožky, zaisťuje hĺbkovú hydra-
táciu pleti, zlepšuje stav citlivej a podráždenej pokožky a znižuje prejavy ekzémov a psoriázy. 
Zároveň pôsobí na tvorbu kolagénu a elastínu, zlepšuje okysličenie a obnovu buniek. Použí-
va sa tiež k potlačeniu jaziev (akné, popáleniny, ovčie kiahne, atď.). Je vhodný aj na staros- 
tlivosť o citlivú oblasť okolo očí. V súčasnosti vedci preukázali aj protinádorové pôsobenie  
argánového oleja. 



 je najúčinnejší prírodný prostriedok  
proti starnutiu pleti

 redukuje vrásky, jazvy a stopy po akné

 mimoriadne účinne vyhladzuje,  
spevňuje a hydratuje pokožku 

 zjemňuje, tonizuje a regeneruje pokožku

 zlepšuje kvalitu vlasov a nechtov,  
znižuje ich lámavosť

 znižuje prejavy psoriázy a ekzémov

 pomáha upokojiť spálenú pokožku

 podporuje prekrvenie tkanív

 znižuje riziko celulitídy

 chráni pred mrazom a vetrom

 je vhodný na všetky typy pokožky

 využíva sa v prípravkoch pre starnúcu,  
citlivú, poškodenú i problematickú pleť  
a v opaľovacích výrobkoch

Tvár a telo
Ráno a večer aplikujte ľahkou masážou pár kvapiek na tvár 
alebo telo až do úplného vstrebania. Môžete pridať pár kva-
piek aj do bežného denného a nočného krému. Slúži ako 
výborná prevencia fyziologických príznakov starnutia.

Vlasy
  Pre vysoký lesk votrite pár kvapiek do suchých vlasov  

a na končeky. 

  Naneste na rozštiepené končeky suchých vlasov  
alebo vmasírujte do pokožky. Nechajte pôsobiť cca  
30 minút a potom umyte bežným šampónom. 

Pri pravidelnom používaní vlasy získajú lesk a posilnia sa.

Nechty
Namočte na 10 minút svoje krehké a slabé nechty  
do oleja. Olej ich viditeľne posilní a vyživí. 

Do kúpel'a
Pridajte pár kvapiek do kúpeľa pre pokožku  
jemnú a zamatovú na dotyk.

Pri psoriáze
Nanášať na postihnuté miesta 2 x denne.  
Odstráni pocit svrbenia a znižuje tvorbu šupín.

ARGANOVÝ OLEJ SI OBJEDNAJTE NA:
VH Cosmetics, s.r.o., Drieňová č. 1, 821 01 Bratislava, Tel.: 02/431 93 910-11,15,16,26;  
E-mail: info@vhc.sk, objednavky@vhc.sk | www.vhcosmetics.sk

ZÁZRAČNÉ ÚČINKY ARGANOVÉHO OLEJA

100 %  
ARGANOVÝ   
OLEJ
Flakón 30 ml, 
Kód 154
Cena pre zákazníka
14,00 EUR


