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ARGAN
Stvořeno přírodou, testováno ženami

Facebook.com/mwargan
www.mw-argan.cz

Schváleno SZÚ ČR
Certifikováno dle ECOCERT

BIO Arganový olej
kosmetický

● Přírodní
● 100%

čistý a organický produkt

● Původní
● Nejširší

zdroj vitamínu E

receptura lisování

nabídka provedení na našem trhu za příjemné ceny

Tento produkt nabízíme pro
zachování všech účinných látek
pouze ve skleněných lahvích
opatřených nálevkou a nebo
v praktičtějších flakonech
s dávkovačem.

Náš bio arganový olej je
certifikován organizací
ECOCERT a dalšími
mezinárodními certifikačními
organizacemi, které potvrzují
pravost organického a čistého
arganového oleje.

20 ml

86 Kč

50 ml

215 Kč

100 ml

363 Kč

250 ml

760 Kč

Ideální pro masáže, péči o suchou,
poškozenou nebo popraskanou pokožku
nebo suché a poškozené vlasy.

Odbornou veřejností a především
zkušenostmi je doporučen k léčbě
kožních onemocněních jako např.
lupénka, akné, atopické ekzémy
nebo popáleniny.

Arganový olej byl testován na portále
www.ZENYsro.cz a po reálných
zkušenostech ohodnocen 95%
spokojenosti.

Arganový olej byl schválen SZÚ ČR
a shledán jako zdravotně nezávadný.

30 ml

300 Kč

50 ml

370 Kč

100 ml

555 Kč

Arganový olej
ESSENCE

Jedinečná řada olejů, které mají stejné vlastnosti
jako čistý arganový olej a které zároveň voní.
A to vše pouze u nás.
Arganový olej ESSENCE je 100% přírodním produktem a můžete je
kombinovat s dalšími produkty tohoto výrobce.
Přírodní výtažky z květů a silic
z jednotlivých druhů rostlin nejen, že
dodají těmto produktům krásné, příjemné
a specifické vůně, ale také mohou být
nápomocny.
● Dynamická vůně růže
Vás nastartuje k novým cílům, povzbudí
organismus.
● Osvěžující citrusová vůně působí blahodárně
na unavený organismus, příznivě působí při
bolestech hlavy nebo revmatických potížích.
RŮŽE
VERBENA
KVĚT DIVOKÉHO POMERANČE
EUKALYPTUS

50 ml

359 Kč

100 ml

510 Kč

● Osvěžující vůně květu divokého pomeranče Vás
přenese do zemí orientu, působí antidepresivně,
osvěží Vás, působí antidepresivně a uklidňuje při
nervovém napětí.
● Eukalyptový olej je zvláště vhodný
na promasírování namožených svalů. Působí
blahodárně při bolestech hlavy nebo jen odpočinku
a uklidnění organismu.

Arganový olej byl testován na portále
www.ZENYsro.cz a po reálných
zkušenostech ohodnocen 97%
spokojenosti.

Regenerační balzám

Tento balzám je doplňkem k arganovým olejům řady ESSENCE a je
rovněž 100% přírodním produktem.
Jedná se o tuhý balzám v praktickém balení, který můžete vzít s sebou
kamkoliv a mít jej kdykoliv po ruce. Vhodný pro ošetření pleti, obličeje
nebo rtů.
OBSAHUJE:
● čistý arganový olej ● bambucké máslo
● včelí vosk ● esenciální oleje
RŮŽE, VERBENA, KVĚT DIVOKÉHO POMERANČE

25 gr

380 Kč

Peeling s arganovým olejem
Kosmetickou řadu
produktů od společnosti
SIDI YASSINE uzavírá
řada 100% přírodních
a účinných peelingů.

OBSAHUJE:
● arganový olej
● marockou sůl
● přírodní esence
a silice

Získejte čistou a jemnou
pleť s příjemnou
vůní dálek.
RŮŽE, VERBENA, KVĚT DIVOKÉHO POMERANČE

150 gr

319 Kč

Ghassoul
marocký jíl

Tento zcela přírodní produkt je jedinečný
kosmetický a léčivý jíl na trhu, který se rovněž
importuje z Maroka konkrétně z pohoří Atlas.

Účinky tohoto jílu
jsou známy již ze
starověku, kde byl
hojně používán
v lázních pro očistu
těla a dodání
pokožce potřebného
množství vitamínů. Dále pak obsahuje
přírodní látky jako křemík, hořčík,
vápník, draslík a další stopové
minerály.

●

●

●

50 gr

67 Kč

100 gr

98 Kč

200 gr

180 Kč

1 kg

290 Kč

●

účinně odstraňuje nečistoty
z pokožky
vyživuje pokožku stopovými prvky
potřebných minerálů
žádné chemické a umělé látky
vysoce detoxikační přírodní produkt

Nabízíme v drcené formě, jako
prášek pro snadnější zpracování v
kosmetických dózách. Nebo jako
originální nalámané kousky jílu!

Růžová voda

Smyslná vůně růže a orientu spojená v této květinové
vodě dodá Vaši pokožce potřebnou hydrataci,
osvěžení a čistotu.

Blahodárné složky této 100%
přírodní květinové vody
zamezují vzniku vrásek,
působí protizánětlivě a hojivě.

Vhodná pro alergiky i pro
citlivou pleť!

●
●
●
●

čistí
zpevňuje
tónuje
osvěžuje

Přírodní aromatický
ický zážitek
zážite
ek vytvoří
příjemnější náladu
adu a dodá
á vitalitu.

30 ml

169 Kč

100 ml

290 Kč

Baleno v kvalitním skleněném
flakonu s rozprašovačem
a luxusní papírové krabičce.

Šampon s arganovým olejem
noix d´or
Vlasy díky tomuto šamponu získají svou sílu a flexibilitu,
flexibilitu, je účinný jako ochrana před vysoušením a může být
použit pro všechny typy vlasů.

Vlasy díky tomuto šamponu získají
svou sílu a flexibilitu, je též účinný jako
ochrana před vysoušením a může být
použit pro všechny typy vlasů.

Bez obsahu nepotřebných chemických
látek!

Jemná a účinná péče o Vaše vlasy.

200 ml

240 Kč

Denní a noční krém Noix d´Or

Ať je den či noc, Vaše pokožka potřebuje dostatek hydratace,
živin a vitamínů. Díky úžasnému složení se skvěle vstřebává
a dodává pleti úžasný pocit.

●

●

●

●
●
●

Poskytuje výjimečný hydratační
zážitek
Dodává pokožce hebký a vláčný
pocit
Výborný jako podklad pod make-up

Určeno pro všechny typy pleti
Postačí jen malé množství
Hlavní složky tvoří arganový olej
a bambucké máslo

50 ml (jeden kus)

249 Kč

50 ml + 50 ml (sada)

479 Kč

Arganový olej
gastronomický

Vedle úžasných kosmetických produktů Vám také nabízíme
arganový olej pro Vaši kuchyni. Tento olej je vyráběn z lehce
pražených mandlí a oleji tak dodá lehkou chuť
a aroma pražených oříšků a čokolády.

Výborný je především pro studenou
kuchyni a k dochucení pokrmů
jako jsou omáčky, kus-kus, rýže,
těstoviny, ryby apod.

● 100% BIO produkt s certifikací
● Záruka původu a zpracování
v MAROKU
● Ruční zpracování dle originálních receptur

100 ml

420 Kč

250 ml

695 Kč

500 ml

850 Kč

Nejdůležitější jsou však vlastnosti
a účinky tohoto oleje pro lidský
organismus. Arganový olej obsahuje
nenasycené mastné kyseliny a tím
posiluje funkci jater, srdce, cév,
lymfatického a nervového systému.
Působí blahodárně na otoky
a záněty, stimuluje krevní oběh a tím
upravuje i krevní tlak.

Arganový olej rovněž podporuje
obranyschopnost organismu proti
virům.

Vhodný pro děti i diabetiky!

„Pro výrobu
3 litrů čistého
oleje je zapotřebí
100 kg plodů
a 50 hodin
lisování“

Váš prodejce:

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.
Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH
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