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PRODUKTY:

Maroko Sklep to marka handlowa firmy Maroko Produkt, największego w Polsce
importera oraz wyłącznego dystrybutora oleju arganowego EFAS.
Marka handlowa powstała z inicjatywy prezesa firmy Maroko Produkt - Konsula Honorowego Królestwa Maroka w Wielkopolsce, pana Pawła Mietlickiego.
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą działającą na terenie całej Polski. Naszym
głównym celem jest promocja luksusowego oleju arganowego najwyższej
jakości, oryginalnie butelkowanego w Maroku i sprzedawanego w najniższej
cenie na naszym rynku. Jako wyłączny importer dostarczamy olej otrzymywany
z owoców drzew rosnących na terenie ekologicznej strefy UNESCO w Maroku,
wytwarzany przez największą marokańską kooperatywę EFAS (Entreprise Féminine
Rurale d’Economie Sociale), co dodatkowo przyczynia się do społecznego oraz
kulturowego wsparcia ludności marokańskiej.
Sprowadzamy kosmetyki i artykuły spożywcze niespotykane do tej pory w Polsce,
a cenione na całym świecie. Firma posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia potwierdzające jakość i oryginalność importowanych towarów. Posiadamy
w ofercie naturalne oleje kosmetyczne i spożywcze tłoczone na zimno, opatrzone
międzynarodowym certyfikatem jakości biologicznej ECOCERT. Produkty naturalne
ze znakiem Ecocert są sprzedawane w takiej postaci, w jakiej zostały wyprodukowane
i sprowadzone do Polski. Są one oryginalnie zamknięte, oklejone etykietami i zapakowane w Maroku.
Importujemy:
olej arganowy kosmetyczny – „eliksir młodości”,
olej arganowy spożywczy bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
omega - „płynne złoto Maroka”,
olej z opuncji figowej - „naturalny botoks”,
olej z czarnuszki siewnej zawierający kwasy omega-3, omega-6 i omega-9 „złoto faraonów”.
Nasza firma w swojej ofercie posiada bio żywność, bio kosmetyki, wina z największej
marokańskiej winnicy Les Celliers de Meknes oraz wyroby rękodzielnicze z Maroka.
Posiadamy solidne wsparcie ze strony naszych dostawców:
umowy na wyłączność z producentami importowanych towarów,
pomoc merytoryczną,
kontakty handlowe w zakresie usług towarzyszących.
Wykwalifikowany personel zatrudniony w Maroko Produkt dysponuje szeroką
wiedzą na temat oferowanych produktów i jest otwarty na potrzeby Klientów.
Nasze konkurencyjne ceny wynikają z bardzo korzystnych warunków handlowych oraz z przekonania, że oferowane przez nas dobra powinny być dostępne dla
każdego, bez względu na zasobność portfela.
Kosmetyki, które posiadamy w ofercie spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1223/2009. Jakość i wiarygodność produktów potwierdzamy
dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi zlecanymi na terenie Polski. Wszystkie
kosmetyki są zarejestrowane w unijnej bazie Cosmetic Products Notification
Portal (CPNP). Wytwórcy produktów znajdujących się w naszej ofercie dokładają
wszelkich starań, aby miały one najwyższą jakość. Wszystkie produkty spożywcze
oraz większość składników naszych kosmetyków jest pochodzenia naturalnego,
wiele z nich posiada także certyfikat Ecocert.
Nasze działania obejmują współpracę z partnerami biznesowymi na terenie całego
kraju. Są to salony kosmetyczne, SPA, drogerie, mydlarnie, zielarnie, sklepy specjalistyczne, sklepy ze zdrową żywnością, restauracje, sklepy internetowe i sieci
handlowe. Prowadzimy również sprzedaż za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, jak i sprzedaż detaliczną w naszych punktach handlowych w Poznaniu,
Warszawie, Krakowie, Łodzi, Przemyślu oraz Suchym Lesie, a także za pośrednictwem strony internetowej: www.marokosklep.pl. Dla Klienta detalicznego
występujemy pod logo Maroko Sklep i Argan Shop. Pragniemy zachęcić Państwa
do zgłębienia wiedzy na temat naturalnych produktów z Maroka, wpływających
korzystnie na nasze zdrowie i urodę oraz do odkrycia ich cennych właściwości.
SUROWCE
Z CERTYFIKATEM

ECOCERT

drzewo arganowe WIEDZA

CZYM JEST ECOCERT?
Certyfikat jakości biologicznej produktów

Ekokosmetyki sprzedawane w Maroko Sklep opatrzone są certyfikatem ECOCERT, który poświadcza jakość biologiczną
i ekologiczną produktów naturalnych.
ECOCERT jest międzynarodowym, niezależnym organem kontrolują-cym i
certyfikującym produkty rolnictwa ekologicznego, który cieszy się renomą i
zaufaniem zarówno wśród konsumentów, jak i producentów wyrobów naturalnych. Etykieta z logo ECOCERT daje nam stuprocentową gwarancję,
że produkt jest ekologiczny, a tym samym bezpieczny. Nasi marokańscy
partnerzy: EFAS i SAHARACACTUS uzyskali certyfikat ECOCERT na poniższe
produkty:
– olej z czarnuszki,
– olej arganowy,
– olej sezamowy,
– olej z opuncji figowej,
– proszek z nopalu,
– macerat kwiatów opuncji w oleju arganowym,
– glinka Rhassoul.

Zweryfikuj ECOCERT zakupionego produktu na stronie:
certificat.ecocert.com

DOCENIONO NAS

Nagrodzone produkty z oferty Maroko Sklep:
OLEJ ARGANOWY SPOŻYWCZY
III MIEJSCE W PLEBISCYCIE PRODUKT ROKU 2013
WYBÓR PACJENTÓW SKLEPÓW ZIELARSKICH
„SPRAWDZAM-WYBIERAM-POLECAM”.
I MIEJSCE W KATEGORII ,,NATURALNY SUPLEMENT DIETY”
NA TARGACH DIABETICA EXPO 2014.
OLEJ ARGANOWY KOSMETYCZNY
III MIEJSCE W KONKURSIE ZŁOTA PIECZĘĆ NATURY 2012 NAJLEPSZY KOSMETYK NATURALNY w kategorii
ZAGRANICZNE KOSMETYKI W OBROCIE DETALICZNYM.
PRODUKT ROKU 2015 W KATEGORII ,,KOSMETYK” w plebiscycie
Grupy Zielarskiej Herbaria.
PROSZEK Z NOPALU - SUPLEMENT DIETY
III MIEJSCE w kategorii „NATURALNY SUPLEMENT DIETY”
na targach DIABETICA EXPO 2013.
OLEJ Z NASION CZARNUSZKI SIEWNEJ
I miejsce w kategorii „Naturalny suplement diety” na targach
DIABETICA EXPO 2014.
PRODUKT ROKU 2015 w kategorii ,,ZDROWA ŻYWNOŚĆ”
w plebiscycie Grupy Zielarskiej Herbaria.
SAŁATKA RATATUJ Z OLEJEM ARGANOWYM
III miejsce w kategorii PRODUKT SPOŻYWCZY
na targach DIABETICA EXPO 2015.

ŻELAZNE DRZEWO ARGANOWE
Drzewo życia
Argania spinosa jest znana ze swoich właściwości prozdrowotnych. Jest jednym z najstarszych na świecie organizmów roślinnych, który liczy 25 milionów lat. Jest to gatunek w dalszym ciągu zagrożony wyginięciem, który
w 1998 roku wpisany został przez UNESCO na listę chronionej biosfery. Rośnie wyłącznie w nieskazitelnie czystym
środowisku północno-zachodniego obszaru Maroka.
Naukowcy niejednokrotnie podejmowali próby sadzenia
i uprawy tych drzew na terenach Maroka i innych krajów,
jednak wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Każdego
roku z powierzchni marokańskiej ziemi bezpowrotnie znika 25 tysięcy drzew.
Argania wpisana jest w egzystencję ludów berberyjskich
– członków rdzennych plemion żyjących na terenie, na
którym rośnie. Berberowie są od niej zależni:
biologicznie – jest źródłem pożądanego cienia dla
fauny i flory, pożywienia dla zwierząt, drewna i gałęzi
służących do budowy domów oraz jako opał. Berberowie
wykorzystują naturalne surowce pochodzące z drzewa
arganowego w celach ochrony zdrowia: korzenie stosują
wspomagająco w terapii cukrzycy, a napary z liści w terapii stanów zapalnych błony śluzowej żołądka oraz biegunek,
społecznie – uprawa drzewa arganowego oraz
otrzymywanie oleju z nasion arganii jest źródłem
utrzymania dla wielu marokańskich kobiet zatrudnionych
w kooperatywach. Prezes firmy Maroko Produkt, pan
Paweł Mietlicki jest Konsulem Honorowym Królestwa
Maroka. Z jego inicjatywy w Maroku zostało zawiązane
stowarzyszenie, którego celem statutowym jest wspieranie
pracujących w kooperatywach kobiet i ich rodzin,
kulturowo – drzewo wpisane jest w historię i tradycję
ludów berberyjskich, a chodzące po konarach kozy stanowią
słynną atrakcję podziwianą przez turystów.
Argania obdarzona została przez naturę niezwykłą siłą
przetrwania. Stąd jej nazwa – Argania żelazna. Rośnie

w suchym, wietrznym klimacie, na mało żyznej glebie,
a w poszukiwaniu dostępu do wód gruntowych rozbudowuje system korzeniowy na głębokość nawet 30 m.
Doskonale radzi sobie w trudnych warunkach środowiska,
na które jest skazana: suszy, silnym nasłonecznieniu,
dużej dobowej różnicy temperatur. Roślina ta skutecznie
chroni swoje owoce tysiącem cierni, a nasiona bardzo
twardą skorupą – 16 razy twardszą niż skorupka orzecha
laskowego.
To właśnie nasionko arganii stanowi najcenniejszą część
drzewa arganowego. Jest ono niezwykłym darem natury
dla ludzi. Z nasion tłoczony jest unikatowy olej arganowy,
wykorzystywany obecnie w przemyśle spożywczym,
kosmetycznym i farmaceutycznym.
Technika otrzymywania oleju arganowego jest tradycyjną
wiedzą przekazywaną od wieków z pokolenia na pokolenie – zajmują się tym jedynie kobiety i wszystkie procesy
wykonują ręcznie. Do wyprodukowania 1 litra oleju
potrzeba 8 godzin pracy oraz około 30 kg owoców
arganowca, co stanowi roczny plon z jednego lub kilku
drzew.
Kobiety zrzeszone w kooperatywach (marokańskich
spółdzielniach pracowniczych) zbierają owoce arganii
i suszą je na słońcu. Po kilku tygodniach rozbijają kamieniami twardą skorupkę orzecha i wydobywają z niej 2 lub
3 ziarna. Następnie, ziarna przeznaczone do produkcji
oleju arganowego spożywczego, prażą w glinianych piecach tak, aby nie straciły one swoich cennych właściwości.
Właśnie poddanie nasion temu procesowi nadaje olejowi spożywczemu aromat prażonych orzechów. Nasiona
przeznaczone do produkcji oleju arganowego kosmetycznego nie są poddawane procesowi prażenia, dlatego
olej arganowy kosmetyczny ma naturalny, olejowy lub
lekko kwaśny zapach. W ostatnim etapie produkcji kobiety
mielą ziarna w kamiennych żarnach, otrzymując oleistą
masę, z której ostatecznie wyciskany jest olej arganowy.

KSIĄŻKI
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!
przyznała wybranym produktom
firmy Maroko Produkt
znak V - DLA WEGETARIAN i WEGAN
oznaczający, iż produkty te
nie zawierają żadnych składników
pochodzenia zwierzęcego
(w tym z uboju),
czyli są one w 100% roślinne.

Prozdrowotne właściwości oleju arganowego
i oleju z czarnuszki zostały gruntownie opisane
w książkach doktora nauk medycznych Petera
Schleichera:
,,Olej arganowy. Lecznicza moc marokańskiego
złota.”
,,Czarnuszka siewna w medycynie naturalnej.”
Właściwości oleju arganowego kosmetycznego zostały
kompleksowo przedstawione w książce „Skarby natury w
kosmetyce”, wydanej pod redakcją prof. dr hab. Lucjusza
Zaprutko.

Kozy jedzące orzechy arganowe

Łuskanie orzechów arganowych

Orzechy arganowe
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eko styl / oleje i maceraty WIEDZA
Jakaś ciekawostka Jakaś ciekawostka
Jakaś ciekawostka Jakaś ciekawostka
Jakaś ciekawostka Jakaś ciekawostka
Jakaś ciekawostka Jakaś ciekawostka
Jakaś ciekawostka Jakaś ciekawostka

BĄDŹ EKO
MYŚL EKO
ŻYJ EKO

Świadomość społeczeństwa na temat ekologicznego
sposobu życia systematycznie wzrasta. Każdego dnia
mamy kontakt z wieloma szkodliwymi związkami, które
przyswajamy drogą oddechową, pokarmową oraz przez
skórę. Dokonując wyboru kosmetyku należy mieć
świadomość, że substancje w nim zawarte wchłaniają się
do organizmu przez skórę. Dlatego warto zdecydować
się na kosmetyk naturalny, przyjazny dla skóry, dla
zdrowia, a także środowiska.
Skóra jest narządem osłaniającym ciało. Ma powierzchnię
1,5 – 2 m². Ten zaawansowany strukturalnie i funkcjonalnie organ stanowi półprzepuszczalną barierę organizmu chroniącą przed zagrożeniami dochodzącymi ze
środowiska zewnętrznego. Zatrzymuje niebezpieczne
bakterie i wirusy. Skóra jest podstawowym źródłem
ochrony ciała, a zachowanie jej w zdrowiu i dobrej
kondycji pozwala długo cieszyć się jej pięknem.
Poza biernymi funkcjami izolacyjnymi skóra bierze czynny udział w utrzymaniu homeostazy – odpowiada za
termoregulację, wymianę gazową, gospodarkę wodno
- elektrolitową. Wiele czynników, na które jesteśmy nieustannie narażeni zaburza tę naturalną ochronę: proces fotostarzenia, niekorzystne warunki atmosferyczne
(wiatr, mróz), stres, zmęczenie, jak również schorzenia
skóry. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony
i bezpieczeństwa, zwłaszcza skórze problematycznej,
powinno się stosować kosmetyki naturalne, niekonserwowane chemicznie, bez sztucznych dodatków zapachowych i barwników. Kompleksową pielęgnację oraz
profilaktykę zapewnią kosmetyki produkowane z surowców roślinnych najwyższej jakości, pozyskanych z biologicznych, naturalnych upraw z czystych rejonów świata.
O skórę należy dbać zawsze i w każdym wieku, ale
szczególną ochroną należy objąć skórę zmienioną
chorobowo i problemową, gdyż wygląda nieestetycznie i często bywa powodem złego samopoczucia i niskiej samooceny. Produkty naturalne i organiczne nie są
tanie, ponieważ każdy etap produkcji jest dodatkowo
obarczony kosztem wynikającym z ochrony środowiska.
Mimo to wciąż odnotowuje się rosnące zainteresowanie
konsumentów produktami ekologicznymi. Nurt ECO pozwala żyć w zgodzie z naturą, chronić nie tylko urodę,
ale i zdrowie. Naturalne produkty są bezpieczne dla
organizmu, a także przyjazne środowisku.

OLEJE I MACERATY ROŚLINNE
Naturalne surowce roślinne stosowane były w celach
kosmetycznych już od czasów starożytności. Oleje i maceraty obfitują w naturalne, bioaktywne związki,
które docierają w głąb skóry. Wpływają korzystnie
na zdrowie i urodę, nie powodując skutków ubocznych. Surowce roślinne nie działają natychmiastowo
– nie wygładzą skóry po kilkudniowym stosowaniu
jak „magiczne” silikony stosowane w kosmetykach.
Stanowią jednak wieloskładnikowe serum odżywcze oraz
bazę warstwy tłuszczowej przynosząc wiele pozytywnych
efektów dla skóry oraz włosów. Są zdrową alternatywą
dla surowców pochodzenia zwierzęcego i syntetycznego.
Skóra lepiej toleruje składniki naturalne niż sztuczne.
Biooleje i olejowe maceraty uzupełniają niedobory lipidów w skórze oraz pozostawiają warstwę ochronną.
Zawarte w nich niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe (w skrócie NNKT) regulują procesy biochemiczne i fizjologiczne zachodzące w skórze. Biorą udział
w namnażaniu oraz prawidłowym wzroście komórek,
a także w procesie keratynizacji (rogowacenia). Co
najważniejsze – zapobiegają rozwojowi zakażeń oraz
zwalczają stany zapalne. Kwasy tłuszczowe utrzymują
strukturę skóry, ponieważ są składnikiem błon komórkowych. Zapobiegają utracie wody, co jest podstawową
przyczyną powstawania zmarszczek. To właśnie niedobór
nienasyconych kwasów tłuszczowych stanowi przyczynę
zaburzeń funkcjonowania skóry. Brak NNKT powoduje
suchość, utratę jędrności, skłonność do podrażnień. Niedobór NNKT skutkuje również obniżeniem naturalnej
odporności skóry na zakażenia oraz brakiem ochrony
przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Organizm ludzki nie posiada zdolności syntetyzowania NNKT, dlatego muszą one być dostarczane
z zewnątrz w postaci kosmetyków lub w pożywieniu.

Oznakami niedoboru kwasów omega są dermatozy (różnego rodzaju zmiany skórne), atopowe oraz
łojotokowe zapalenie skóry. Poza nienasyconymi kwasami
tłuszczowymi oleje roślinne zawierają wiele naturalnych,
bioaktywnych związków, w tym tokoferole (witaminę E),
karotenoidy (prekursory witaminy A), minerały, sterole,
skwalen. Obecność tych związków nie tylko warunkuje
dobroczynne działanie olejów, ale także wpływa na ich
długotrwałą stabilność.
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OLEJ ARGANOWY
PŁYNNE ZŁOTO MAROKA
Olej arganowy bardzo szybko zyskał uznanie specjalistów
w dziedzinach farmacji, kosmetologii oraz gastronomii, a zainteresowanie nim w Polsce wciąż rośnie. Doceniony i rozpowszechniony został już wcześniej na terenach Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Japonii, Izraela oraz krajów Zatoki Perskiej.
100 % naturalny olej arganowy, produkowany przez
Przedsiębiorstwo Kobiet Wiejskich EFAS w Maroku ma szeroki
zakres działania – wpływa korzystnie zarówno na zdrowie, jak i na
urodę. Pozwala dłużej cieszyć się dobrą formą i piękną skórą oraz
zapewnia efektywną ochronę każdego dnia.
Swoje właściwości zawdzięcza bogactwu kwasów tłuszczowych
oraz naturalnych związków bioaktywnych o cennych walorach
prozdrowotnych. Olej arganowy zawiera 30% kwasu linolowego omega-6 oraz 40% kwasu oleinowego omega-9. Kwasy te nie
są syntetyzowane przez organizm ludzki, należą do niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT, więc muszą być
dostarczane z zewnątrz. W procesie metabolizmu powstają z nich
związki o właściwościach przeciwzapalnych (prostaglandyny typu E)
i antyagregacyjnych (przeciwkrzepliwych).
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych sprawia, że olej
arganowy jest doskonałym kosmetykiem. Kwas oleinowy jest promotorem aktywnego transportu przezskórnego, dzięki któremu
składniki czynne zawarte w oleju szybko i skutecznie dostarczane
są do głębszych warstw skóry właściwej. Kwas linolowy jest strukturalnym prekursorem ceramidów i fosfolipidów stanowiących
naturalny „cement międzykomórkowy” bariery naskórkowej.
Zaaplikowany na skórę działa jak naturalny botoks, odżywia
ją i dotlenia komórki. Kobiety berberyjskie żyjące na terenie
Maroka jako pierwsze dostrzegły drogocenne właściwości oleju
arganowego. Mimo niekorzystnych warunków zewnętrznych –
silnego nasłonecznienia, dużej dobowej różnicy temperatur,
wiatru i suszy kobiety te długo zachowują zdrowy i młody wygląd.

olej arganowy WIEDZA
Olej arganowy zawiera dwa razy więcej
witaminy E niż oliwa z oliwek.
Bogaty jest w niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe.
Spożywczy i kosmetyczny olej arganowy marki EFAS z Maroka, importowany przez firmę Maroko Produkt, posiada międzynarodowy certyfikat
jakości biologicznej ECOCERT oraz USDA ORGANIC. Sprzedawany jest
w takiej postaci, w jakiej otrzymał certyfikat, oryginalnie zamknięty i zapakowany. Olej kosmetyczny został poddany badaniom dermatologicznym
na grupie alergików. Testy wykazały, że jest doskonale tolerowany. Posiada
także Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny
H-HŻ-6071-0067/2014/A.
Olej arganowy kosmetyczny został wpisany do Ogólnopolskiej Bazy
Leków i Środków Ochrony Zdrowia (BLOZ).
OLEJ ARGANOWY SPOŻYWCZY EFAS otrzymał:
III MIEJSCE W PLEBISCYCIE PRODUKT ROKU 2013
WYBÓR PACJENTÓW SKLEPÓW ZIELARSKICH
„SPRAWDZAM-WYBIERAM-POLECAM”
oraz
I MIEJSCE W KATEGORII ,,NATURALNY SUPLEMENT DIETY”
NA TARGACH DIABETICA EXPO 2014
OLEJ ARGANOWY KOSMETYCZNY EFAS otrzymał:
III MIEJSCE W KONKURSIE ZŁOTA PIECZĘĆ NATURY 2012 NAJLEPSZY KOSMETYK NATURALNY w kategorii
ZAGRANICZNE KOSMETYKI W OBROCIE DETALICZNYM
został także wybrany
PRODUKTEM ROKU 2015 W KATEGORII ,,KOSMETYK”
w plebiscycie Grupy Zielarskiej Herbaria.

Surowiec wytłaczany z nasion drzew arganowych zawiera
prawie wyłącznie triglicerydy - estry wyższych nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Z tego powodu jest to substancja zaliczana do olejów tłustych,
a nie olejków. Zamieszczenie nazwy ,,olejek arganowy”, a nie ,,olej
arganowy” jest wyraźną przesłanką, że nie jest to olej właściwej jakości.

Cenne właściwości oleju arganowego wynikają także
z wysokiej zawartości metabolitów wtórnych – związków aktywnych
farmakologicznie naturalnie produkowanych przez rośliny.
W oleju występują alkohole terpenowe, flawonoidy, ksantofile
oraz liczne związki fenolowe (m.in. kwas ferulowy). Są to grupy
związków o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. W oleju występują także sterole roślinne, węglowodór skwalen oraz witamina E zwana „witaminą młodości”, która
skutecznie chroni komórki organizmu przed niszczącym wpływem
wolnych rodników. Spożywanie oleju arganowego wpływa
korzystnie na prawidłowy profil lipidowy krwi, prawidłową
pracę serca i funkcjonowanie układu krążenia oraz na komórki układu odpornościowego i nerwowego.
W Maroku olej stosowany jest także jako naturalny afrodyzjak.

OMEGA

OMEGA

OMEGA
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naturalne oleje kosmetyczne

OLEJ ARGANOWY
KOSMETYCZNY
Olej arganowy pielęgnacyjny jest tłoczony na zimno, a następnie
filtrowany. Dzięki odpowiednio zbilansowanej kompozycji
nienasyconych kwasów tłuszczowych posiada lekką konsystencję,
szybko się wchłania oraz dociera do głębokich warstw skóry.
Jest jednym z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów – to
hit wśród kosmetyków anty-aging. Polecany także w dysfunkcjach
skóry, gdyż działa łagodząco, dodatkowo jest produktem
niskiego ryzyka mikrobiologicznego i może być stosowany na
podrażnioną skórę. Doskonale regeneruje skórę uszkodzoną,
popękaną i chorą: trądzikową, łuszczycową, z problemem
egzemy i atopowo zaognioną.
PIELĘGNACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OLEJU ARGANOWEGO:
przeciwzmarszczkowe, ponieważ działa silnie antyoksydacyjnie - neutralizuje wolne rodniki oraz chroni błony
komórkowe przed utlenianiem budujących je lipidów. Skutecznie spowalnia procesy starzenia, jak również wygładza już
powstałe zmarszczki. Pozwala dłużej zachować młody wygląd,
a w związku z tym dobre samopoczucie,
nawilżające: zawarte w oleju kwasy omega-6 i omega-9
stymulują procesy dotleniania komórek oraz pomagają skórze
odzyskać równowagę wodną,
przeciwcellulitowe: zapobiega powstawaniu cellulitu
i rozstępów oraz wygładza już istniejące: polecany do pielęgnacji
skóry kobiet w okresie ciąży oraz po porodzie,
ujędrniające: zawarta w oleju arganowym witamina E
(tokoferol) nadaje skórze elastyczność i zdrowy wygląd,
pielęgnacyjne: odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry.
Jako skuteczny emolient zmiękcza barierę naskórkową oraz
pozostawia ochronną warstwę okluzyjną. Polecany do pielęgnacji delikatnej skóry dziecka oraz przesuszonej skóry osób
w podeszłym wieku,
odżywiające: dostarcza skórze składników odżywczych,
regenerujące i gojące: olej arganowy stymuluje procesy
oddychania wewnątrzkomórkowego i wzmacnia strukturę
tkanki łącznej. Dzięki dużej zawartości nienasyconych kwasów
tłuszczowych i fitosteroli olej arganowy pobudza komórki do
odbudowy, przyspiesza regenerację warstwy naskórkowej oraz
wzmacnia ją,
ochronne przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi
– wiatrem i niskimi temperaturami,
łagodzące zmiany skórne: alergiczne, trądzikowe, odparzenia, ciemieniuchę. Marokańczycy stosują olej arganowy na
drobne poparzenia skóry,
kojące: neutralizuje nieprzyjemne efekty uboczne towarzyszące chemioterapii i naświetlaniom. Chroni skórę przed agresywnym działaniem substancji pojawiających się w wyniku
podawania leków oraz oparzeniami spowodowanymi zastosowaniem promieniowania. Działanie to przypisuje się zawartej
w oleju luteinie – ksantofilowi z grupy karotenoidów,
łagodzące skutki opalania i agresywnego działania
promieniowania ultrafioletowego: sprawia, że skóra szybciej
nabiera złocistej barwy oraz zapewnia długotrwały efekt opalenizny. Szybko i skutecznie neutralizuje niekorzystne skutki
opalania.

7. OLEJ ARGANOWY 50 ML

1. OLEJ ARGANOWY 1L

butelka plastikowa + dozownik z pompką,
producent: EFAS, EF1011

butelka plastikowa, spray, producent: EFAS, EF1006

2. OLEJ ARGANOWY 500 ML

butelka szklana, producent: EFAS, EF1000

8. OLEJ ARGANOWY 30 ML

butelka plastikowa, producent: EFAS, EF1009

9. OLEJ ARGANOWY 30 ML

3. OLEJ ARGANOWY 250 ML

butelka plastikowa, spray, producent: EFAS, EF1005

butelka szklana, producent: EFAS, EF1010

10. OLEJ ARGANOWY 50 ML

4. OLEJ ARGANOWY 125 ML

butelka szklana, kroplomierz, producent: EFAS, EF1049

butelka szklana, producent: EFAS, EF1002

11. OLEJ ARGANOWY 100 ML

5. OLEJ ARGANOWY 100 ML

butelka szklana, kroplomierz, producent: EFAS, EF1050
50

butelka szklana, spray, producent: EFAS, EF1004

6. OLEJ ARGANOWY 60 ML

butelka szklana, producent: EFAS, EF1001
SKŁADNIKI: 100 % olej arganowy.

OLEJ ARGANOWY MOŻNA STOSOWAĆ:
bezpośrednio na skórę twarzy oraz całego ciała,
na miejsca, w których skóra jest szczególnie sucha: pięty, łokcie, dłonie,
na włosy i rzęsy: stosowany jako maska odżywcza na skórę głowy i włosy skutecznie odżywia
oraz zapobiega ich wypadaniu; olej regeneruje mieszki włosowe,
na paznokcie: odżywia i wzmacnia łamliwe paznokcie, nadaje im połysk,
bezpośrednio do masażu ciała: zapewnia relaks zmęczonym mięśniom,
jako dodatek do kąpieli: pozwala zrezygnować z dodatkowego stosowania balsamów do ciała, 3
jako składnik oliwek przed i po opalaniu – łagodzi rumień posłoneczny.

1

Olej należy stosować na wilgotną skórę.
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naturalne oleje kosmetyczne
OLEJ Z OPUNCJI FIGOWEJ (OPUNTIA FICUS INDICA)
Opuntia ficus indica – to gatunek kaktusa pochodzący
z Meksyku, lecz uprawiany również w wielu innych krajach o ciepłym klimacie. Jest to sukulent, czyli roślina
gruboszowata (łac. succulentus – soczysty), osiągająca
wysokość nawet do 5 metrów. Aztekowie uznawali opuncję
za roślinę świętą. Pierwsze owoce zostały sprowadzone
do Europy prawdopodobnie w XV wieku przez członków
wypraw Krzysztofa Kolumba. Opuncja figowa jest obecnie najlepiej zbadanym pod względem żywieniowym
i farmakologicznym gatunkiem kaktusa z rodziny Cactaceae.
Roślina posiada grube, skórzaste liście, które w medycynie
ludowej były spożywane jako środek łagodzący schorzenia układu pokarmowego, obniżający poziom cukru we
krwi oraz odchudzający. Liście stosowano do okładów na
skórę w celu leczenia podrażnień i stanów zapalnych.
Owoce opuncji są bogate w witaminy i minerały. Spożywa
się je na surowo oraz wykorzystuje do produkcji soków,
przetworów, galaretek. Owoce są okrągłe i pokryte
kolczastą skórą, bardzo soczyste i słodkie. W czasie dojrzewania przybierają podłużny kształt. Ich miąższ posiada
wiele nasion, z których wytłacza się jeden z najdroższych
i najbardziej luksusowych olejów na świecie. Do wytworzenia 1 litra oleju z nasion opuncji figowej potrzebne jest
1 milion pestek z ok. 500 kilogramów świeżych owoców
kaktusa. Proces wytłaczania oleju z pestek jest bardzo
pracochłonny oraz mało wydajny, gdyż pestki zawierają
jedynie 6% składników tłuszczowych. Nasiona opuncji
zawierają wapń, potas, magnez, mangan, sód, fosfor,
żelazo, cynk oraz witaminy A, E i K.
Olej z opuncji figowej tłoczony jest w Maroku z nasion
kaktusów rosnących w ekologicznie czystych regionach
Maroka. Jest wytłaczany na zimno, nierafinowany. Ten
ekskluzywny kosmetyk posiada certyfikat jakości biologicznej ECOCERT.
Olej z nasion opuncji figowej bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwas linolowy
omega-6 (ok. 60%) i kwas oleinowy omega-9. Organizm ludzki nie posiada zdolności syntezy tych kwasów,
dlatego muszą one być dostarczane skórze z zewnątrz
w postaci kosmetyków. Nienasycone kwasy tłuszczowe

mają zdolność łagodzenia podrażnień i stanów zapalnych
oraz przyspieszania gojenia ran. Kwas linolowy omega-6
wspomaga regenerację bariery lipidowej, ponieważ
jest strukturalnym prekursorem ceramidów i fosfolipidów tworzących naturalny cement międzykomórkowy
budujący barierę naskórkową. Zapewnia skórze
prawidłowy poziom nawilżenia i odżywia ją. Kwasy
linolowy oraz oleinowy odbudowują komórki, dzięki
czemu wygładzają i ujędrniają skórę.
Olej z nasion opuncji zawiera fitosterole: sitosterol,
kampesterol, stigmasterol oraz rzadko występujące
w przyrodzie schottenol i spinasterol o właściwościach
przeciwnowotworowych, antymutagennych i przeciwzapalnych. Stymulują one procesy regeneracji i gojenia się
naskórka, wzmacniają barierę ochronną skóry,
wpływają na poprawę elastyczności i spójności budujących ją struktur. Dzięki wysokiej aktywności antyoksydacyjnej działają silnie przeciwzmarszczkowo
oraz normalizują pracę gruczołów łojowych.
Olej z nasion opuncji figowej ma wysoką zawartość naturalnej witaminy E, której największą część stanowi przeciwzapalny tokoferol. Witamina E, zwana „witaminą
młodości”, zabezpiecza skórę przed niszczącym
wpływem czynników zewnętrznych. Ponieważ jest
rozpuszczalna w tłuszczach, wnika do głębszych
warstw skóry i wzmacnia jej system odpornościowy.
Witamina E dzięki swym silnym właściwościom antyoksydacyjnym skutecznie dezaktywuje wolne rodniki
powodujące starzenie się komórek, zwalcza negatywne skutki działania promieni słonecznych oraz łagodzi
rumień posłoneczny.
W oleju występuje także witamina K1 w postaci filochinonu – naturalny czynnik krzepnięcia, która poprawia
koloryt zaczerwienionej skóry z problemami pękających
naczynek krwionośnych oraz karoten – prowitamina A,
o silnych właściwościach antyoksydacyjnych i chroniących
przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.
Olej z nasion opuncji figowej przeznaczony jest do
pielęgnacji skóry dojrzałej, pokrytej zmarszczkami,
odwodnionej, zniszczonej i wymagającej regeneracji.
Może być także stosowany do skóry suchej oraz wrażliwej.
Polecany jest do pielęgnacji delikatnych okolic oczu,
ust, szyi oraz dłoni, czyli miejsc, w których objawy
starzenia pojawiają się najwcześniej.
Olej wyraźnie ujędrnia skórę pobudzając naturalne
procesy regeneracji. Poprawia napięcie i koloryt oraz
proce
skutecznie spowalnia procesy starzenia się komórek.
skute
Olej z nasion opuncji figowej to naturalny botoks.

OLEJ Z OPUNCJI FIGOWEJ

Luksusowy kosmetyczny olej roślinny produkowany w sposób ekologiczny w Maroku. Jest 100 % naturalny, nierafinowany. Przeznaczony do cery dojrzałej. Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne,
regenerujące, odżywcze i nawilżające. Doskonale ujędrnia i rewitalizuje skórę, ponadto spowalnia procesy starzenia się komórek oraz
wygładza zmarszczki. Olej ten jest cennym źródłem kwasu linolowego omega-6, który jest strukturalnym prekursorem ceramidów
i fosfolipidów stanowiących naturalny “cement międzykomórkowy”
bariery naskórkowej. Działa jak naturalny botoks. Prestiżowe salony SPA na całym świecie stosują go w zabiegach pielęgnacyjnych.
Aplikować na oczyszczoną, wilgotną skórę.
SKŁADNIKI: 100 % olej z nasion opuncji figowej.

1. OLEJ Z OPUNCJI FIGOWEJ 30 ML

30 ml, butelka szklana, spray, producent: Saharacactus,
SH1000

2. OLEJ Z OPUNCJI FIGOWEJ 15 ML

15 ml, butelka szklana, spray, producent: Saharacactus,
SH1009

3. MYDŁO Z OLEJEM Z OPUNCJI FIGOWEJ
80 g, producent: Saharacactus, SH1004

Mydło z olejem z opuncji figowej produkowane jest ręcznie, metodą
tradycyjną „na zimno”. Jest klarowane i suszone przynajmniej 4 tygodnie
w warunkach naturalnych. Zawiera olej z nasion opuncji figowej,
olej kokosowy, olej z olejowca gwinejskiego i proszek z makucha czarnuszki.
Mydło jest naturalne i delikatne, posiada właściwości nawilżające,
natłuszczające i łagodzące. Działa regenerująco, odżywczo i ochronnie.
Łagodzi podrażnienia skórne.
Nie posiada barwników, nie jest perfumowane.
SKŁADNIKI: olej z olejowca gwinejskiego, woda, olej kokosowy, wodorotlenek sodu, proszek z makucha czarnuszki, olej z nasion opuncji figowej.
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MACERAT Z KWIATÓW OPUNCJI FIGOWEJ
Maceracja to jedna z metod otrzymywania leków
roślinnych. Polega ona na ekstrakcji, czyli wymywaniu
składników surowca roślinnego poprzez moczenie go
w wodzie lub oleju. Macerat kwiatów opuncji otrzymuje
się zalewając wysuszone kwiaty olejem arganowym na
okres 4 tygodni.
Kwiaty opuncji zostały wymienione w British Herbal
Pharmacopeia z 1983 roku jako środek przeciwzapalny,
stosowany w zakażeniach jelita, biegunkach oraz w terapii łagodnego przerostu prostaty. W tradycyjnej medycynie ludowej spożywane są w formie naparu. Dzięki
właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym
łagodzą dolegliwości gastryczno – jelitowe, zapobiegają
rozwojowi choroby wrzodowej żołądka oraz działają
przeciwzapalnie na śluzówkę żołądka. Kwiaty zawierają
naturalne związki fenolowe, flawonoidy (kwercytynę,
kemferol, izoramnetynę), oraz polisacharydy, które są
determinantą właściwości przeciwzapalnych, ochronnych
oraz antyoksydacyjnych kwiatów opuncji. Kwiaty są bogate
również w mikroelementy – potas, wapń, magnez, sód,
cynk oraz żelazo.
Macerat z kwiatów opuncji w oleju arganowym to idealne połączenie cennych właściwości
kwiatów opuncji figowej i oleju arganowego.
Wymyte z kwiatów opuncji do oleju arganowego
związki bioaktywne stanowią doskonałą kompozycję
rewitalizującą dla skóry dojrzałej. Naturalnie wzbogacony antyoksydantami olej arganowy wygładza zmarszczki oraz opóźnia procesy starzenia, spowalniając
powstawanie nowych. Zawarte w maceracie nienasycone kwasy tłuszczowe - kwas linolowy i oleinowy,
wypełniają niedobory składników tłuszczowych
w skórze, stabilizując strukturę płaszcza hydrolipidowego i spowalniając utratę wody z komórek.
To właśnie obecność tych kwasów tłuszczowych – naturalnych promotorów wchłaniania, pozwala związkom

aktywnym migrować w głąb skóry, zapewniając jej gruntowne odżywienie, nawilżenie i regenerację. Obecność
związków bioaktywnych kwiatu opuncji sprawia, że
macerat skutecznie łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry, działa ściągająco oraz zapewnia ukojenie, które jest niezbędne skórze narażonej na codzienny
stres, odczyny alergiczne oraz niekorzystny wpływ otoczenia – dym papierosowy oraz warunki atmosferyczne.
Macerat z kwiatów opuncji polecany jest w szczególności do pielęgnacji skóry wrażliwej skłonnej do
alergii oraz naczynkowej. Zarówno olej arganowy, jak
i kwiaty opuncji zawierają flawonol kwercetynę, która ma
zdolność zmniejszania aktywności hialuronidazy – enzymu depolimeryzującego kwas hialuronowy.
Zahamowanie aktywności tej hydrolazy zapobiega
rozprzestrzenianiu się reakcji alergicznej – ma zatem
działanie antyhistaminowe. Co najważniejsze, skutkuje
zmniejszeniem przepuszczalności naczyń krwionośnych.
Macerat z kwiatów opuncji uszczelnia i wzmacnia
ściany naczyń krwionośnych, doskonale sprawdza się
w pielęgnacji cery z problemem kruchych, jak również
rozszerzonych naczynek.
Kosmetyk jest w 100 % naturalny. Posiada certyfikat
jakości biologicznej ECOCERT.

1
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1. MACERAT Z KWIATÓW OPUNCJI
W OLEJU ARGANOWYM
50 ml, producent: Saharacactus, SH1001

Macerat to idealne połączenie cennych właściwości kwiatów
z opuncji figowej i oleju arganowego. Zawarte w nim naturalne związki bioaktywne stanowią doskonałą dla skóry dojrzałej
kompozycję rewitalizującą. Olej arganowy wygładza zmarszczki oraz
opóźnia procesy starzenia się komórek. Zawarte w maceracie nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-9 uzupełniają niedobory składników tłuszczowych w skórze, stabilizują strukturę płaszcza
hydrolipidowego i spowalniają utratę wody z komórek. Obecność
związków bioaktywnych kwiatu opuncji sprawia, że macerat skutecznie łagodzi podrażnienia, działa ściągająco oraz zapewnia skórze
ukojenie. Macerat wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, dlatego
doskonale sprawdza się w pielęgnacji cery naczynkowej.
Aplikować na oczyszczoną, wilgotną skórę.
SKŁADNIKI: 100 % macerat kwiatów opuncji figowej w oleju arganowym.

2. MYDŁO Z MACERATEM KWIATU OPUNCJI

90 g, producent: Saharacactus, SH1002

Łodyga opuncji figowej

Owoc opuncji figowej

Kwiat opuncji figowej

Mydło z maceratem kwiatu opuncji w oleju słonecznikowym produkowane jest ręcznie, metodą tradycyjną „na zimno”. Jest klarowane
i suszone przynajmniej 4 tygodnie w warunkach naturalnych.
Zawiera olej z ziaren olejowca gwinejskiego, olej z miąższu palmy
kokosowej oraz macerat kwiatu opuncji w oleju słonecznikowym.
Mydło jest naturalne i delikatne, posiada właściwości nawilżające,
natłuszczające i łagodzące.
Doskonale nadaje się do mycia całego ciała. Mydło z maceratem
kwiatu opuncji przeznaczone jest do skóry problemowej. Nadaje się
do pielęgnacji skóry wrażliwej, trądzikowej, podrażnionej. Działa
regenerująco, odżywczo i ochronnie.
Nie posiada barwników, nie jest perfumowane.
SKŁADNIKI: olej z nasion olejowca gwinejskiego, woda, olej kokosowy, wodorotlenek sodu, macerat kwiatów opuncji figowej w oleju
arganowym.
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CUDOWNA MOC OLEJU Z CZARNUSZKI
Olej z nasion czarnuszki siewnej zwany jest „Złotem Faraonów”. Określenie to potwierdza skuteczność oleju, który
stosowany był w celach pielęgnacyjnych oraz prozdrowotnych już w czasach starożytnych. Jest doskonałym,
całkowicie naturalnym, hipoalergicznym kosmetykiem. Przeznaczony jest do pielęgnacji każdego
rodzaju skóry.
Olej z nasion czarnuszki siewnej otrzymywany jest tylko
w jeden sposób - w procesie tłoczenia na zimno. Surowiec
czyli nasiona, pozyskiwane są wyłącznie z upraw ekologicznych, kontrolowanych i certyfikowanych przez ECOCERT.
Olej zawiera kwasy tłuszczowe nienasycone: linolowy,
oleinowy, linolenowy, a także rzadko występujący
w przyrodzie kwas eikozadienowy, który posiada
właściwości przeciwzapalne. Olej zawiera olejek lotny,
w którego skład wchodzą aktywne farmakologicznie:
nigellon, tymochinon oraz karwakrol.
Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry, nawet te
wywołane nadmierną ekspozycją na działanie promieni
słonecznych. Naturalnie występujące w oleju metabolity roślinne nadają silne właściwości antyoksydacyjne,
co sprawia, że stosowanie oleju chroni oraz regeneruje
komórki. Dodatkowo długotrwale zabezpiecza przed
niekorzystnym wpływem środowiska oraz oczyszcza
komórki z toksyn.
Olej zawiera wiele naturalnych bioaktywnych związków:
witaminę A oraz witaminę E, fitosterole oraz mikroelementy. Występuje w nim także biotyna, zwana „witaminą
piękności”. Biotyna reguluje procesy metaboliczne
przebiegające w skórze. Stosowany zewnętrznie
wygładza i nawilża skórę, a także zwalcza zmiany
o alergicznej etiologii.

Olej przywraca prawidłowe funkcjonowanie
gruczołów łojowych. Jest polecany do kompleksowej
pielęgnacji skóry z problemem wszystkich odmian
trądziku i łojotoku. Monoterpeny i związki fenolowe
oraz kwas eikozadienowy zawarte w oleju z czarnuszki, posiadają aktywność przeciwbakteryjną – skutecznie ograniczają namnażanie się Propionibacterium
acnes – bakterii zasiedlającej naskórek. Olej z czarnuszki
siewnej wykazuje wielokierunkowe działanie: poprawia
gospodarkę lipidową skóry, ograniczając produkcję
sebum (płaszcza tłuszczowego skóry); zmniejsza nasilenie stanu zapalnego przywracając biorównowagę
mikroflory naskórka; przyspiesza proces regeneracji
komórek oraz gojenia się zmian skórnych.
Olej z nasion czarnuszki siewnej to także nieoceniony
ekokosmetyk do pielęgnacji włosów.
Wzmacnia je, jak również skutecznie zwalcza łupież.
Naturalna kuracja olejem stymuluje wzrost włosów
i zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu. Zawarty
w nim siarkowy aminokwas metionina jest niezbędny do
prawidłowego wzrostu włosów. Metionina stanowi naturalny budulec keratyny - białka tworzącego strukturę
włosa. Olej z czarnuszki nawilża skórę głowy, zapobiegając
powstawaniu łupieżu oraz zwalcza już istniejący. Dzięki
właściwościom przeciwgrzybiczym, może być stosowany
miejscowo wspomagająco w terapii łupieżu pstrego.
Olej z nasion czarnuszki siewnej może być używany
także do masażu ciała, w szczególności obolałych mięśni
i stawów.

Olej z czarnuszki przeznaczony jest do pielęgnacji skóry
łojotokowej i trądzikowej. Łagodzi podrażnienia, nawet te
wywołane nadmierną ekspozycją na działanie promieni
słonecznych. Wzmacnia włosy, zapobiegając ich nadmiernemu
wypadaniu oraz skutecznie zwalcza łupież. Olej zawiera kwasy
tłuszczowe nienasycone: linolowy, oleinowy, linolenowy,
a także rzadko wystepujący w przyrodzie kwas eikozadienowy. Kwas eikozadienowy ma właściwości przeciwzapalne.
Olej stosować na oczyszczoną, wilgotną skórę.
SKŁADNIKI: 100 % olej z nasion czarnuszki.

1. OLEJ Z CZARNUSZKI PIELĘGNACYJNY

100 ml, producent: EFAS, EF1053

NOWOŚĆ

2. OLEJ Z CZARNUSZKI PIELĘGNACYJNY

50 ml, producent: EFAS, EF1052

3. MYDŁO Z OLEJEM Z CZARNUSZKI
90 g, producent: Saharacactus, SH1005

Mydło z olejem z czarnuszki produkowane jest ręcznie,
metodą tradycyjną „na zimno”. Jest klarowane i suszone
przynajmniej 4 tygodnie w warunkach naturalnych. Zawiera
olej z ziaren olejowca gwinejskiego, olej z miąższu palmy
kokosowej, olej z czarnuszki oraz proszek z makucha czarnuszki. Mydło jest naturalne i delikatne, posiada właściwości
nawilżające, natłuszczające i łagodzące. Przeznaczone jest do
mycia całego ciała, w szczególności dla skóry problemowej.
Nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej, trądzikowej,
z łuszczycą i egzemą. Mydło działa regenerująco, odżywczo
i ochronnie.
Nie posiada barwników, nie jest perfumowane.
SKŁADNIKI: olej z nasion olejowca gwinejskiego, olej kokosowy, wodorotlenek sodu, olej z czarnuszki, proszek z makucha czarnuszki.
3
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NATURALNE OLEJKI
na bazie oleju arganowego
1. OLEJEK DO OPALANIA

125 ml, producent: Arganisme, AG065
Olejek do opalania zawiera dwa cenne oleje: olej z pestek moreli oraz olej arganowy. Olej z pestek moreli ma właściwości
nawilżające oraz wygładzające skórę. Olej arganowy działa
regenerująco i odżywczo, zapobiega przedwczesnemu starzeniu
się skóry. Kosmetyk posiada naturalny filtr ochronny SPF 5.

2. OLEJEK Z HENNĄ

125 ml, producent: Arganisme, AG064
Olejek z henną ułatwia i przyspiesza opalanie. Dzięki zawartości
oleju arganowego działa na skórę regenerująco i odżywczo. Olejek z henny zawarty w kosmetyku delikatnie barwi skórę i nadaje
efekt subtelnej opalenizny.

AKCESORIA
3. RĘKAWICA KESSA
EF1026

Rękawica Kessa wykonana jest z ziarnistej tkaniny. Pomaga
usunąć zmiękczony naskórek podczas mycia czarnym mydłem.
Masaż rękawicą Kessa wygładza ciało i zwiększa ukrwienie
skóry, nadając jej jędrność, elastyczność i blask.

EF1047

Marokański pumeks jest produktem naturalnym i ekologicznym wykonanym z gliny. Doskonale usuwa zrogowaciały
naskórek, dzięki temu kosmetyki lepiej się wchłaniają.
Może być stosowany jako masażer. Należy nałożyć na ciało czarne
mydło, wykonać delikatny masaż. Następnie zmyć czarne mydło
i wetrzeć w skórę olej arganowy lub olejek antycellulitowy.
Pumeks pięknie się prezentuje, może być oryginalną ozdobą
każdej łazienki.

2

Olej z nasion sezamu to tradycyjny, regenerujący kosmetyk stosowany w terapiach ajurwedyjskich. Otrzymywany
jest w procesie tłoczenia na zimno. Certyfikowany przez
ECOCERT. Jest surowcem farmaceutycznym opisanym
w Farmakopei Polskiej VIII. Jako kosmetyk stosowany jest
do pielęgnacji skóry całego ciała oraz włosów. Doskonale sprawdza się jako dodatek do kąpieli. Często stosowany jest jako składnik kosmetyków profesjonalnych
produkowanych wyłącznie dla salonów kosmetycznych
i fryzjerskich. Olej sezamowy posiada właściwości
lekko rozgrzewające i przeciwzapalne, dzięki którym
może być stosowany do masażu ciała, w szczególności
przy schorzeniach stawów i bólach mięśni. Poprawia także
ukrwienie skóry ułatwiając usuwanie toksyn z organizmu.
Używany regularnie wyraźnie ujędrnia i poprawia wygląd
delikatnej skóry biustu i dekoltu. Dzięki bogactwu bioaktywnych związków odżywczych wzmacnia strukturę
skóry, rewitalizuje i dotlenia komórki. Jest doskonałym
emolientem – ochrania płaszcz lipidowy skóry, zmiękcza
i wygładza zabezpieczając przed niekorzystnym wpływem
środowiska zewnętrznego. Ma silne działanie antyoksydacyjne, zwalcza wolne rodniki niszczące kolagen
i elastynę w tkance łącznej skóry właściwej, co sprzyja
zachowaniu jej elastyczności i sprężystości.

4. PUMEKS HAMMAM

1

OLEJ SEZAMOWY

OLEJ SEZAMOWY

50 ml, producent: Saharacactus, SH1008
SKŁADNIKI: 100 % olej sezamowy.

Olej z nasion sezamu polecany jest także do pielęgnacji
skóry trądzikowej, ponieważ zwęża pory oraz reguluje
pracę gruczołów łojowych. Szybko się wchłania, nie
pozostawiając tłustej warstwy. Łagodzi podrażnienia,
zaczerwienienia i zmiany skórne.

3

4

Olej z nasion sezamu stanowi również biologiczny
filtr ochronny SPF 3 zapobiegający niekorzystnemu
wpływowi promieniowania słonecznego. Zawiera
biokompatybilny zestaw nienasyconych kwasów
tłuszczowych: oleinowy omega-9 i linolowy omega-6,
których stabilność zapewnia wysoka zawartość flawonolignanów (naturalnych przeciwutleniaczy): sezamolu
oraz sezaminy. W oleju znajdują się minerały: magnez, wapń, żelazo, cynk oraz witaminy: E, K oraz
B6. Olej sezamowy zawiera także naturalną lecytynę
wzmacniającą włosy oraz zapobiegającą ich wypadaniu.
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INTENSYWNA KURACJA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
M I E S Z A N K A S Z E Ś C I U D R O G O C E N N Y C H O L E J Ó W N AT U R A L N Y C H T Ł O C Z O N Y C H N A Z I M N O
NOWOŚĆ W PIELĘGNACJI WŁOSÓW – MAROKAŃSKA RECEPTA NA PIĘKNE WŁOSY. JAKOŚĆ DROGOCENNEGO SERUM
GWARANTOWANA JEST POCHODZENIEM – Z NATURALNYCH UPRAW W EKOLOGICZNIE CZYSTYCH REGIONACH MAROKA.
SERUM CECHUJE WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WNIKANIA SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH.
Kompozycja sześciu olejów to kwintesencja mocy roślin, fito-kosmetyk
przyspieszający wzrost włosów oraz zapobiegający ich nadmiernemu
wypadaniu. Oleje mają właściwości filmotwórcze, które wydłużają
czas kontaktu składników z włosem oraz spowalniają utratę wody
z włosa. Zawarte w olejach wielonienasycone kwasy tłuszczowe
stanowią element naturalnego spoiwa komórek skóry, włosów
oraz łusek. Serum wykazuje wielokierunkową skuteczność. Jest łatwe
w użyciu.
Doskonale sprawdza się w pielęgnacji:
- wrażliwej skóry głowy. Rewitalizuje skórę, wzmacnia strukturę
naskórka i wpływa na proces jego odnowy, dzięki czemu zapobiega podrażnieniom i przywraca mu prawidłowe funkcje ochronne.
Uzupełnia ubytki w cemencie międzykomórkowym, dzięki czemu
odbudowuje hydrolipidową powłokę ochronną skóry głowy.
- włosów przetłuszczających się. Specjalnie dobrana kompozycja
olejów normalizuje wydzielanie sebum przez gruczoły łojowe w skórze,
utrzymuje naturalną równowagę wodno-tłuszczową. Włosy stają się
puszyste i jedwabiste.
- włosów suchych. Nawilża, odżywia i poprawia kondycję włosów,
nadając im blask i zdrowy wygląd. Ułatwia rozczesywanie i wygładza.
- włosów zniszczonych. Serum zapobiega wypadaniu włosów
i rozdwajaniu się końcówek. Zwiększa ich wytrzymałość. Na powierzchni
włosa powstaje warstwa ochronna, która zmniejsza tarcie oraz spowalnia wnikanie składników szkodliwych do wnętrza włosa. Produkt
przeznaczony dla osób z problemem nadmiernego wypadania włosów.
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL.
Olej arganowy – 100% NATURALNY, posiada certyfikat jakości biologicznej
ECOCERT. Ten luksusowy olej ma wyjątkowy skład. Jest źródłem naturalnych związków bioaktywnych o właściwościach rewitalizujących,
wzmacniających i odżywiających włosy. Łączy w sobie moc naturalnych
polifenoli, tokoferoli, fitosteroli, skwalenu i alkoholi triterpenowych. Dzięki
wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6
i omega-9 odbudowuje strukturę naturalnego spoiwa komórek skóry,
włosów oraz łusek. Posiada silne właściwości regenerujące i odżywcze.
Zawarta w nim naturalna witamina E wnika we włosy, skutecznie
chroniąc je przed przesuszeniem i łamaniem się. Włosy stają się
gładsze i zdrowsze.
OPUNTIA FICUS INDICA SEED OIL.
Olej z nasion opuncji - 100% NATURALNY, posiada certyfikat jakości
biologicznej ECOCERT. Jest to najdroższy olej świata. Zawarte w nim
aktywne biochemicznie i farmakologicznie fitosterole zapewniają
włosom ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników
zewnętrznych: wiatru, zimna, silnego nasłonecznienia. Nawilżają skórę
głowy oraz włosy, nadają im miękkość i wzmacniają. Fitosterole mają
zdolność normalizowania nadmiernego wydzielania sebum przez
skórę głowy. Olej jest także bogaty w naturalną witaminę E o silnych
właściwościach ochronnych i regeneracyjnych, która nadaje włosom
połysk. Witamina E pomaga zapobiegać łysieniu, a także pomaga leczyć
łojotokowe zapalenie skóry. Olej z nasion opuncji zawiera także karoten
– prowitaminę A niezbędną do prawidłowego wzrostu i zdrowia włosów.
Prowitamina A jest skutecznym narzędziem w walce z łupieżem.
Zawarta w oleju witamina K w postaci filochinonu wzmacnia cebulki
włosów.
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL.
Olej ze słodkich migdałów - 100% NATURALNY z czystych regionów
Maroka. Olej ten zaliczany jest do najbardziej ekskluzywnych. Zawiera około 70% kwasu oleinowego omega-9 oraz około 25% kwasu
linolowego omega-6. Olej zawiera także około 0,6% kwasu oleopalmitynowego omega-7, który chroni skórę i włosy podobnie jak wy-

twarzane naturalnie sebum. Ze względu na znaczną zawartość biozgodnych kwasów nienasyconych zmiękcza skórę i włosy oraz wzmacnia lipidową barierę ochronną. To bardzo efektywny emolient, który
usprawnia odnowę komórkową oraz poprawia mikrokrążenie skórne,
co bezpośrednio wpływa na porost i jakość włosów. Olej pozostawia
na włosach i skórze okluzyjny (ochronny) film, zmniejszający ubytek
wody z komórek. Tłuszcz ten ma właściwości łagodzące, jest efektywny
w terapii skóry wrażliwej i podrażnionej. Zawartość naturalnych witamin A, E, D, B1, B2, B6 oraz mikroelementów sprawia, że włosy rosną
zdrowe i silne, odzyskują blask i sprężystość. Olej stanowi naturalny
filtr przeciwsłoneczny SPF równy 4,6 dzięki któremu chroni włosy przez
niekorzystnym działaniem promieniowania UV.
SESAMUM INDICUM SEED OIL.
Olej z nasion sezamu - 100% NATURALNY, posiada certyfikat jakości
biologicznej ECOCERT. Olej z nasion sezamu to tradycyjny regenerujący
kosmetyk stosowany w terapiach ajurwedyjskich. To prawdziwy eliksir
zdrowia i piękna, bogaty w minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe
oraz naturalne antyoksydanty. Ma właściwości rozgrzewające – stymuluje mikrokrążenie. Zawiera witaminę E, lecytynę, metioninę oraz
minerały. Jest bogaty we flawonolignan sezaminę, bardzo silny naturalny antyoksydant. Olej z nasion sezamu stanowi także biologiczny
filtr ochronny SPF 3 zapobiegający niekorzystnemu działaniu promieniowania słonecznego. Zawiera on duże ilości witaminy E i K wzmacniające włosy i zapobiegające ich wypadaniu. Olej ten zawiera także
siarkowy aminokwas metioninę, który jest niezbędny do prawidłowego
wzrostu włosów. Metionina stanowi naturalny budulec keratyny białka tworzącego strukturę włosa.
Lecytyna w oleju wzmacnia naturalną barierę ochronną włosów oraz
zapobiega nadmiernemu wydzielaniu sebum.
NIGELLA SATIVA SEED OIL.
Olej z nasion czarnuszki - 100% NATURALNY, posiada certyfikat jakości
biologicznej ECOCERT. Olej z nasion czarnuszki siewnej to nieoceniony
dla włosów eko kosmetyk. To naturalna kuracja przeciw łupieżowi
i utracie włosów. Olej z czarnuszki stymuluje wzrost włosów i zapobiega ich wypadaniu. Stanowi bardzo ważne źródło naturalnych antyoksydantów, które zapewniają włosom prawidłowy wzrost i ochronę.
Olej zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, karotenoidy (prowitaminę A) oraz mikroelementy, w tym selen oraz fosfor,
których niedobór często jest powodem utraty włosów.
W oleju z czarnuszki znajduje się także witamina H, czyli biotyna, zwana
„witaminą piękności”. Biotyna bezpośrednio reguluje procesy metaboliczne skóry, w której tkwią włosy. Wpływa także na stan ich korzeni
i tempo wzrostu łodygi włosa.
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL.
Olej z oliwek - 100% NATURALNY z czystych regionów Maroka.
Oliwa z oliwek jest bogatym źródłem kwasów tłuszczowych: oleinowego, linolowego oraz linolenowego, które odgrywają istotną rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu skóry i wzroście włosów. W oliwie
występuje także kwas oleopalmitynowy omega-7, który efektywnie ochrania ściany komórek i łuski włosów. Zawarte w oleju silne
antyoksydanty: oleuropeina, hydroksytyrozol i tyrozol stanowią bardzo skuteczną ochronę przeciw wolnym rodnikom i szkodliwym czynnikom wewnętrzynym. Skwalen odżywia przesuszone, łamliwe włosy,
nadając im zdrowy wygląd i blask, a naturalne fitosterole skutecznie
pielęgnują zniszczone włosy. W oleju znajduje się także: prowitamina
A oraz witamina E o silnych właściwościach regenerujących. Oliwa
z oliwek poprawia krążenie, zapewniając skuteczną odbudowę oraz
prawidłowy wzrost włosa.

SERUM DO WŁOSÓW

mieszanka sześciu olejów naturalnych
2

SERUM DO WŁOSÓW
1

1. 50 ml, producent: Saharacactus, SH1007
2.100 ml, producent: Saharacactus, SH1006
Mieszanka sześciu drogocennych olejów naturalnych to marokańska receptura na piękne i zdrowe
włosy. Ten fitokosmetyk zapobiega nadmiernemu
wypadaniu i rozdwajaniu się włosów oraz przyspiesza ich porost. Specjalnie dobrana kompozycja olejów nawilża, odżywia i poprawia kondycję
włosów, nadając im blask i zdrowy wygląd.
Wygładza oraz ułatwia rozczesywanie. Po użyciu
włosy są nawilżone i wzmocnione.
SKŁADNIKI: olej arganowy, olej z nasion opuncji
figowej, olej migdałowy, olej sezamowy, olej z nasion czarnuszki, olej oliwkowy

Skórę głowy dorosłego człowieka pokrywa do 150 tysięcy włosów, każdego
dnia traci on około 100 z nich, a podczas mycia nawet 200. Włos rośnie
z prędkością 1 – 1,5 cm na miesiąc. Najwięcej włosów (140 tysięcy) mają
blondyni i blondynki. Mniejsza ilość (105 tysięcy) występuje u brunetów
i szatynów, a najmniejsza u osób rudych (90 tysięcy).
Skóra głowy i włosy codziennie narażone są na niekorzystne działanie
warunków otoczenia – wiatru, silnego nasłonecznienia, zimna, wilgoci,
kurzu, zanieczyszczeń środowiska. Środki używane do codziennej stylizacji
i modelowania włosów także wpływają negatywnie na ich kondycję. W konsekwencji codziennego stosowania agresywnych zabiegów upiększających
włosy stają się słabe, łamliwe, tracą witalność i wypadają.
Włosy są atrybutem urody oraz elementem wizerunku i sposobem
ekspresji swojej odrębności. Nic dziwnego zatem, że suche, łamliwe i pozbawione blasku stają się powodem do niezadowolenia z własnego
wyglądu. Łuski włosów zniszczone stosowaniem suszarki, prostownicy,
farbowaniem, rozjaśnianiem i warunkami zewnętrznymi rozchylają się,
a włosy tracą blask, stają się suche i łamliwe, w następstwie czego trudno się
rozczesują i źle układają.
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GLINKA RHASSOUL
Potęga minerałów

1

Nazwa marokańskiej glinki Rhassoul, zwanej również Ghassoul,
pochodzi od arabskiego słowa „Rassala” oznaczającego „mycie”.
Ten gliniasty minerał o nazwie stewensyt składa się głównie
z krzemianu magnezu. Występują w nim także tlenki żelaza, glinu,
sód, potas, wapń oraz inne cenne mikroelementy niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania skóry. Współcześnie glinki stosowane są w przemyśle kosmetycznym oraz farmaceutycznym jako
składnik leków przeciw nadkwasocie. Wysoki poziom skuteczności
w pielęgnacji i terapii schorzeń skóry tłumaczy obecność biopierwiastków.

3

Minerał jest w stu procentach naturalny, wydobywany w postaci
brył, następnie myty i suszony na słońcu. Złoża glinki znajdują
się głęboko pod ziemią, dzięki czemu pozbawiona jest ona
patogenów (mikroorganizmów chorobotwórczych) mogących
zagrażać zdrowiu. Sprzedawana jest w postaci płytek lub proszku.
Złoża Rhassoul występują wyłącznie wzdłuż krawędzi gór Średniego
Atlasu, w dolinie Moulouya, ok. 200 km od miasta Fès. Pokłady
glinki Rhassoul podlegają regularnym kontrolom oraz posiadają
certyfikat jakości ECOCERT.
Glinka używana jest do pielęgnacji skóry oraz w medycynie ludowej już
ponad 2000 lat. Wykazuje bardzo silną zdolność detoksykacyjną.
Cząsteczki glinki obdarzone są ładunkiem ujemnym, a substancje
toksyczne w organizmie zazwyczaj dodatnim. Glinka posiada
wysoką zdolność wymiany kationowej. Sprawia to, że cząstki glinki i toksyn przyciągają się wzajemnie. Ten mechanizm działania
skutecznie adsorbuje i neutralizuje złogi substancji szkodliwych,
zapewniając prawidłowe pH skóry. Glinka dodatkowo absorbuje
wodę uwalniając cenne biopierwiastki. Zatem toksyny są wychwytywane, a pierwiastki oddawane do skóry. Rhassoul posiada 4 razy
większą zdolność absorpcyjną niż węgiel.
Glinka Rhassoul odmładza skórę, spłyca zmarszczki. Właściwość ta
determinowana jest wysoką zawartością krzemionki (58%). Krzem
bierze udział w syntezie włókien kolagenowych – podstawowego
białka tkanki łącznej nadającej skórze elastyczność. Dodatkowo
Rhassoul zawiera:
MAGNEZ – opóźnia procesy starzenia,
WAPÑ – wzmacnia naturalną odporność i łagodzi podrażnienia skóry,
SELEN – usuwa toksyny,
CYNK – zapobiega zakażeniom, łagodzi podrażnienia skóry, zmniejsza
nadmierne wydzielanie sebum.
Glinka Rhassoul jest odżywczą maseczką na twarz i ciało. Dzięki
właściwościom pianotwórczym może być stosowana do higieny skóry twarzy i ciała oraz do codziennego mycia włosów. Jest
używana do pielęgnacyjnych zabiegów w profesjonalnych salonach spa. Okłady z Rhassoul przyspieszają metabolizm komórkowy,
dzięki czemu są bardzo skuteczne w walce z rozstępami i cellulitem.

1. GLINKA RHASSOUL W PŁYTKACH
250 g, pochodzenie: certyfikowane złoża
średniego Atlasu, EF1039

2. GLINKA RHASSOUL W PŁYTKACH
GLINKA RHASSOUL JEST NATURALNYM KOSMETYKIEM DO
OCZYSZCZANIA TWARZY, CIAŁA ORAZ WŁOSÓW. GLINKA STOSOWANA W FORMIE MASECZKI I OKŁADÓW ODŻYWCZYCH
ELIMINUJE NIECZYSTOŚCI I MARTWE KOMÓRKI NASKÓRKA,
POPRAWIA ELASTYCZNOŚĆ ORAZ JĘDRNOŚĆ SKÓRY. CERA
STAJE SIĘ GŁADKA, PROMIENNA I GŁĘBOKO ODŻYWIONA.
GLINKA RHASSOUL STOSOWANA JEST W ZABIEGACH
PIELĘGNACYJNYCH W LUKSUSOWYCH SALONACH SPA.
SKŁADNIKI: 100 % GLINKA RHASSOUL.

1 kg, pochodzenie: certyfikowane złoża
średniego Atlasu, EF1040

3. MYDŁO Z GLINKĄ RHASSOUL
85 g, producent: Arganisme, AG042

Wytwarzane ręcznie. Zawiera olej arganowy oraz marokańską
glinkę Rhassoul. Mydło jest naturalne i delikatne, posiada
znakomite właściwości oczyszczające, nawilżające i odżywcze.
Doskonale nadaje się do mycia całego ciała. Przeznaczone
jest do cery tłustej, wymagającej głebokiego oczyszczenia.
Oczyszcza i chroni skórę przed podrażnieniami. Mydło nie
posiada barwników, nie jest perfumowane.
SKŁADNIKI: woda, glinka rhassoul, wodorotlenek sodu, olej
arganowy.

SPOSÓB UŻYCIA:

Glinkę należy wymieszać z wodą do uzyskania gęstej
konsystencji (nie używać metalowych przedmiotów).
Nałożyć maseczkę na oczyszczoną skórę na 5 – 7 minut,
następnie spłukać wodą lub hydrolatem z kwiatów
pomarańczy.

Glinka posiada właściwości myjące i odtłuszczające, oczyszcza
i ściąga pory skórne, zapobiegając powstawaniu zaskórników.
Doskonale sprawdza się w pielęgnacji skóry wrażliwej,
łojotokowej, płytko unaczynionej, atopowej i trądzikowej.
Nawilża i odbudowuje jej strukturę, zapobiegając łuszczeniu.
Przywraca biologiczną równowagę i zabezpiecza płaszcz hydrolipidowy skóry. Łagodzi podrażnienia i niewielkie skaleczenia.
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GLINKA RHASSOUL
W PUDRZE
1. GLINKA RHASSOUL W PUDRZE

200 g, producent: Beauté Marrakech, BM019
Naturalny stewensyt bogaty w tlenki krzemu, magnezu,
żelaza, wapnia, potasu i sodu. Delikatna maska do
pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Polecana szczególnie do skóry wrażliwej, trądzikowej i skłonnej do alergii. Odżywia, głeboko oczyszcza oraz eliminuje martwe
komórki naskórka. Poprawia jędrność i wygląd skóry oraz
zapobiega jej wysuszaniu.
SKŁADNIKI: 100 % glinka rhassoul.

2. GLINKA BIAŁA

100 g, producent: Beauté Marrakech, BM021
Naturalna biała glinka, zwana także kaolinem albo glinką
porcelanową, zawiera biokompatybilny glin w postaci
glinokrzemianów. Wykazuje działanie wygładzające, usuwa toksyny z komórek i wzbogaca skórę w cenne pierwiastki. Biała glinka doskonale pielęgnuje skórę suchą
i delikatną. Łagodnie oczyszcza i odżywia. Glinka usuwa
martwe komórki oraz stymuluje regenerację tkanek.
Wygładza zmarszczki spowalniając procesy powstawania
nowych.
SKŁADNIKI: 100 % glinka biała.

3. GLINKA ZIELONA

200 g, producent: Beauté Marrakech, BM020
100 % naturalna zielona glinka to doskonały kosmetyk
do pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Zielona glinka
ma właściwości przeciwzapalne, dzięki którym zwalcza
zmiany skórne i przyspiesza ich gojenie. Normalizuje
pH skóry, wykazuje działanie ściągające, wysuszające
i matujące. Zamyka rozszerzone pory i zapobiega
tworzeniu się zaskórników. Dzięki tym właściwościom
jest naturalnym, skutecznym kosmetykiem stosowanym
w pielęgnacji cery trądzikowej i łojotokowej. Maseczki
z zielonej glinki dobrze służą także dojrzałej cerze. Glinka
opóźnia procesy starzenia się skóry, ujędrnia i wygładza
zmarszczki.
SKŁADNIKI: 100 % glinka zielona.

Glinkę Rhassoul należy zalać ciepłą wodą i mieszać do powstania jednolitej pasty. Należy ją nałożyć na twarz, ciało lub włosy.
Pozostawić na 5-7 minut, następnie spłukać obficie wodą.
Nakładanie na skórę glinki jest drugim etapem pielęgnacyjnego
rytuału Hammam.

4. GLINKA CZERWONA

200 g, producent: Beauté Marrakech, BM022
Naturalna glinka czerwona przeznaczona jest do
łagodzenia objawów trądziku różowatego. Stosowana
systematycznie wzmacnia naczynka krwionośne oraz
zapobiega ich pękaniu. Glinka czerwona polecana jest
w szczególności do pielęgnacji cery tłustej i mieszanej,
a zarazem wrażliwej i skłonnej do zmian alergicznych.
Glinka czerwona delikatnie barwi skórę. Długotrwałe
i systematyczne stosowanie powoduje efekt subtelnej
opalenizny.
SKŁADNIKI: 100 % glinka czerwona.

/
sekret gladki
ej skóry

Beauté Marrakech
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Zmierzająca do boskości czystość,
znalazła niewątpliwie wyraz w pełnym
magicznej mocy rytuale hammam.
Istotą ceremonii, odbywającej się
tradycyjnie w zdobionych arabeskami,
pełnych unoszącej się pary łaźniach jest
dogłębne oczyszczenie ciała
oraz ukojenie duszy.
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HAMMAM

ukojenie duszy i ciała
Rytułał hammam kojarzy się z ukojeniem ciała i duszy,
oczyszczeniem z toksyn, redukcją zmarszczek, i „pomarańczowej skórki” oraz odżywieniem. Składa się on z czterech etapów: nawilżenia, oczyszczenia mydłem, oczyszczenia glinką
Rhassoul, masażu.

ETAP 1 – NAWILŻENIE CIAŁA
Wchodzimy do sauny parowej (pod prysznic), gdzie ciepła
para zwilża nasze ciało, otwiera pory oraz zmiękcza skórę. Dzięki
temu łatwiej będziemy mogli usunąć toksyny z organizmu.

KHOL

przyciągaj czarującym spojrzeniem

ETAP 2 – DOKŁADNE OCZYSZCZANIE CIAŁA
Rytuał ten polega na dogłębnym peelingu ciała przy użyciu
mydła Savon Noir i rękawicy Kessa. Savon Noir to naturalny
produkt powstały z połączenia zmiażdżonych czarnych oliwek
i oleju. Ma ono konsystencję brunatnej pasty. Rękawica Kessa
wykonana jest z ziarnistej tkaniny i służy do oczyszczania skóry
z martwego naskórka.
SAVON NOIR – czarne mydło łączymy z wodą i otrzymujemy delikatną pianę, którą nakładamy przy użyciu rękawicy,
na wilgotną skórę. Ciało masujemy Kessą zdecydowanymi,
okrężnymi ruchami, kierując się od kończyn w kierunku serca.
Intensywność naszych ruchów dostosowujemy do wrażliwości skóry. Większą uwagę poświęcamy miejscom, gdzie naskórek jest grubszy (pięty, łokcie i kolana) lub gdzie widoczny
jest cellulit. Przy pomocy masażu osiągamy szybkie działanie
oczyszczające, a kontynuując ten zabieg przez kilka minut
pobudzamy krążenie krwi. Po wykonanym masażu należy
dokładnie spłukać całe ciało wodą. Efekt tego etapu będzie
natychmiast widoczny. Nasza skóra stanie się zdecydowanie
bardziej gładka i miła w dotyku.

KHOL NATURALNY

45 g, producent: EFAS, EF1023
Khol naturalny to znany od stuleci produkt
przeznaczony do makijażu oczu. W krajach
arabskich stosowany był profilaktycznie
i łagodząco w stanach podrażnienia i zaczerwienienia gałki ocznej. Produkowany jest według tradycyjnej receptury, pochodzącej z południa Maroka.
W skład kholu wchodzą wyłącznie naturalne
surowce. Znakomicie sprawdza się zarówno do
wykonywania makijażu typu „smoky eyes”, jak
i do rysowania regularnych kresek na powiekach.
Utrzymuje się znacznie dłużej od kredek
i eyelinerów. Produkt nie zawiera ołowiu.
Sposób użycia: Drewniany patyczek włożyć do
pojemniczka z kholem i nanieść proszek na
powiekę.

ETAP 3 – OCZYSZCZANIE GLINKĄ RHASSOUL
Rhassoul — marokańska glinka wulkaniczna znana jest od
XII wieku. W tradycji służy do mycia włosów oraz czyszczenia twarzy i ciała. Glinkę mieszamy z wodą pod wpływem
której pęcznieje tworząc delikatną papkę. Nakładamy cienką
warstwę na osuszoną skórę i pozostawiamy do wyschnięcia.
Następnie spłukujemy całe ciało delikatnym strumieniem
letniej wody. Rhassoul działa ujędrniająco na skórę, a jednocześnie zapobiega jej wysuszaniu.

ETAP 4 – MASAŻ - NAWILŻANIE
Ostatnim etapem jest nawilżenie skóry, która po dokładnym
oczyszczeniu łatwiej będzie wchłaniać substancje odżywcze.
Do wykonania tego zabiegu najlepiej posłużyć się olejem
arganowym zwanym ,,płynnym złotem”. Używany od tysięcy lat przez kobiety marokańskie dla zachowania pięknego
i młodego wyglądu. Ten „eliksir młodości” ma silne działanie regenerujące i nawilżające skórę. Rozprowadzamy olej
arganowy, delikatnie masując całe ciało i pozostawiamy, aby
skóra wchłonęła to, co dla niej najcenniejsze. „Płynne złoto”
to wspaniały skarb natury, który idealnie zamyka nasz rytuał
piękna w Hammamie.
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CZARNE MYDŁO
Naturalne czarne mydło wytwarzane jest tradycyjnymi metodami w Maroku z czarnych oliwek, oleju oliwnego, wody oraz wodorotlenku sodu niezbędnego
w procesie zmydlania. Swoje cenne właściwości
zawdzięcza właśnie obecności oleju z oliwek.

Oliwa z oliwek stanowi cenne źródło naturalnego
węglowodoru – skwalenu. Jest to silny antyoksydant o właściwościach antybakteryjnych. Wspomaga
proces oczyszczania komórek z toksyn. Wbudowuje się
w strukturę błon komórkowych, wchodzi w skład sebum
(naturalnego łoju skórnego), zapewnia komórkom
odpowiedni poziom nawilżenia. Wykazano, że skwalen
stosowany na skórę wykazuje właściwości przeciwnowotworowe.

Naturalne czarne mydło doskonale oczyszcza pory z toksyn i sebum oraz usuwa martwe
komórki naskórka. Skóra odzyskuje miękkość, delikatność i zdrowy wygląd. Jest odżywiona,
nawilżona, sprężysta i wygładzona. Czarne mydło pozostawia naskórek natłuszczony,
zapewniając długotrwałą ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

1. CZARNE MYDŁO W PŁYNIE - ARGANOWE NOWOŚĆ
250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM026

SKŁADNIKI: woda, sól potasowa kwasów tłuszczowych pochodzących z oliwy z oliwek, olej arganowy,
alkohol benzylowy (konserwant zaakceptowany przez ECOCERT), wodorotlenek potasu.

2. CZARNE MYDŁO W PŁYNIE - POMARAŃCZOWE NOWOŚĆ
250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM027

Olej zawiera także karoteny – naturalną prowitaminę A
oraz sterole działające przeciwzapalnie i przyspieszające
gojenie ran i łagodzenie podrażnień. Ważną grupę
związków o silnych właściwościach antyoksydacyjnych
i ochronnych stanowią związki fenolowe: hydroksytyrosol oraz tyrosol.
Oliwa z oliwek jest cennym źródłem tokoferolu –
witaminy E, która odżywia i regeneruje komórki oraz
oczyszcza je z toksyn. Jest również bogata w polifenol
oleuropeinę mającą zdolność do łagodzenia negatywnych skutków opalania się.

Oliwa tłoczona z oliwek stosowana była w celach
pielęgnacyjnych już w czasach starożytnych. Jest
doskonałym, naturalnym kosmetykiem myjącym.
Często bywa składnikiem linii pielęgnacyjnych do
twarzy, włosów, paznokci oraz całego ciała. Olej z oliwek
wykorzystywany jest także w przemyśle farmaceutycznym. Jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów
tłuszczowych: oleinowego, linolowego oraz linolenowego, które warunkują właściwe funkcjonowanie skóry.
Kwasy te wchodzą w skład błon komórek tworzących
warstwę rogową. Zapewniają komórkom nawilżenie
oraz spowalniają procesy starzenia. W oliwie z oliwek
występuje także rzadko spotykany kwas oleopalmitynowy – składnik odżywczy ścian komórkowych.

CZARNE MYDŁO

- 200 g, producent: Beauté Marrakech, BM000
- 500 g, producent: Beauté Marrakech, BM000-5
SKŁADNIKI: woda, olej oliwkowy, wodorotlenek potasu

Dzięki zawartości oliwy z oliwek czarne mydło wykazuje działanie peelingujące, dotlenia oraz dogłębnie
oczyszcza skórę z toksyn. Przywraca jej naturalną
równowagę i nawilżenie, zapewniając odpowiednią
ochronę. Mydło zmiękcza skórę oraz usuwa martwe
komórki naskórka, co pozwala jej swobodnie oddychać
oraz zapewnia właściwy przebieg procesów regeneracyjnych.
Skóra staje się jedwabiście gładka, delikatna w dotyku, odżywiona i nawilżona. Czarne mydło jest kosmetykiem roślinnym, dobrze tolerowanym nawet
przez skórę wrażliwą.
Naturalne czarne mydło polecane jest także do
pielęgnacji skóry trądzikowej. Oczyszcza pory i normalizuje wydzielanie sebum, zwalcza bakterie odpowiedzialne za powstawanie zmian trądzikowych.
Sposób użycia:
Savon Noir ma postać ciemnej pasty o naturalnym zapachu oliwy z oliwek. Należy je stosować na mokre ciało.
Przeznaczone jest do codziennego oczyszczania każdego
rodzaju skóry.
Marokańskie Savon Noir służy również do wykonywania
rytuału Hammam. Stosowane jest w pierwszym etapie
Hammamu, czyli w gommagu - peelingu ciała. Mydło
należy równomiernie rozprowadzić na mokrej skórze
i pozostawić na kilka minut. Następnie zmiękczoną skórę
masować rękawicą Kessa okrężnymi ruchami w celu
dogłębnego oczyszczenia. Po zakończeniu masażu skórę
należy opłukać, a następnie wykonać drugi etap rytuału
Hammam – oczyszczanie skóry glinką Rhassoul.

SKŁADNIKI: woda, sól potasowa kwasów tłuszczowych pochodzących z oliwy z oliwek,
woda z kwiatu gorzkiej pomarańczy, olej arganowy, alkohol benzylowy (konserwant
zaakceptowany przez ECOCERT), wodorotlenek potasu.

3. CZARNE MYDŁO W PŁYNIE - RÓŻANE NOWOŚĆ
250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM028

SKŁADNIKI: woda, sól potasowa kwasów tłuszczowych pochodzących z oliwy z oliwek, woda różana,
olej arganowy, alkohol benzylowy (konserwant zaakceptowany przez ECOCERT), wodorotlenek potasu.

4. CZARNE MYDŁO W PŁYNIE - LAWENDOWE
250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM039

NOWOŚĆ

SKŁADNIKI: woda, sól potasowa kwasów tłuszczowych pochodzących z oliwy z oliwek, olejek lawendowy,
olej arganowy, alkohol benzylowy (konserwant zaakceptowany przez ECOCERT), wodorotlenek potasu.

5. DELIKATNY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJEM ARGANOWYM NOWOŚĆ
350 ml, producent: Beaute Marrakech, BM600

Dogłębnie nawilżający i odżywiający balsam do ciała. Balsam z olejem arganowym został stworzony
aby uczynić Twoją skórę jedwabiście miękką i gładką. Skomponowany jest na bazie znanych od stuleci
Berberom naturalnych składników. Zawarty w nim olej arganowy bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe
doskonale nawilża i ujędrnia skórę. Masło shea odżywia i wygładza, zapewniając skórze długotrwałą ochronę
przed utratą wody. Tokoferol, czyli witamina E rewitalizuje komórki, a tlenek cynku łagodzi podrażnienia.
Wchodzący w skład balsamu olej rycynowy nadaje jedwabistą miękkość. Balsam polecany jest do codziennego
stosowania dla każdego rodzaju skóry, a także do pielęgnacji ciała po opalaniu. Kosmetyk nie zawiera
składników zapachowych przez co jest polecany do skóry wrażliwej.

6. DELIKATNY REGENERUJĄCY BALSAM DO CIAŁA NOWOŚĆ
Z OLEJEM Z OPUNCJI FIGOWEJ
350 ml, producent: Beaute Marrakech, BM700

Formuła balsamu opracowana została na bazie naturalnych i drogocennych marokańskich składników.
Balsam posiada w składzie najcenniejsze skarby marokańskiej natury, które pozwolą zachować
Twoją skórę w doskonałej kondycji. Zawarty w nim olej z nasion opuncji oraz olej arganowy
spowalniają procesy starzenia się skóry, wygładzają i odżywiają. Mocznik zmiękcza
i nadaje ukojenie suchej skórze, a tlenek cynku łagodzi podrażnienia. Sok z liści aloesu
oraz masło shea przywracają skórze jędrność i zdrowy wygląd. Olej rycynowy
nawilża komórki, a niezbędna dla skóry witamina E wzmacnia jej strukturę
i spowalnia procesy starzenia. Dodatek kolagenu będącego podstawowym
budulcem komórek, zapewnia jędrność oraz sprężystość.
Kosmetyk nie zawiera składników zapachowych.
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kosmetyki naturalne

BEAUTÉ MARRAKECH
otul ciało zapachem Marakeszu
1. BIOAKTYWNE SERUM REGENERUJĄCE
POD OCZY I DO TWARZY
50 ml, producent: Beaute Marrakech, BM007

Bioaktywne serum pod oczy i do twarzy to nowoczesny, skuteczny
i w 100% naturalny kosmetyk do pielęgnacji cery dojrzałej, z widocznymi zmarszczkami. Zawiera wyłącznie cenne, naturalne oleje:
arganowy, migdałowy, z awokado, z czarnuszki, z opuncji figowej
oraz z trawy cytrynowej. Serum doskonale nawilża, odżywia
i regeneruje dojrzałą cerę. Kosmetyk stosowany systematycznie
ujędrnia i rewitalizuje skórę. Skutecznie spowalnia procesy starzenia się komórek.

SKŁADNIKI: olej arganowy, olej migdałowy, olej z awokado,
olej z nasion czarnuszki, olej z nasion opuncji figowej, olej
z trawy cytrynowej

2. WODA Z KWIATU POMARAŃCZY

125 ml, spray, producent: Beaute Marrakech, BM014

Woda z kwiatu gorzkiej pomarańczy to ceniony naturalny hydrolat, powstający w procesie otrzymywania olejku eterycznego
z kwiatów gorzkiej pomarańczy. Woda może być stosowana jako
tonik lub mgiełka odżywcza. Doskonale odświeża i koi zmęczoną
skórę. Zachwyca swoim kwiatowym, świeżym i subtelnym zapachem.
Hydrolat z kwiatu pomarańczy łagodzi podrażnioną i zmęczoną
skórę, nawilża i regeneruje. Jest szczególnie polecany do
pielęgnacji cery tłustej, mieszanej oraz naczynkowej.
Woda odświeża i koi zmęczoną skórę. Doskonale sprawdza się
w pielęgnacji skóry podczas upalnych dni oraz w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach.

SKŁADNIKI: 100 % woda pomarańczowa.

WODA RÓŻANA:
3. 125 ml, spray

producent: Beaute Marrakech, BM012

4. 125 ml, butelka z zakrętką,

producent: Beaute Marrakech, BM001

Woda różana to ceniony naturalny hydrolat, powstający w procesie otrzymywania olejku eterycznego z róży damasceńskiej. Woda
może być stosowana jako tonik lub mgiełka odświeżająca. Doskonale odżywia i koi zmęczoną skórę. Urzeka swoim kwiatowym,
2
1

świeżym i subtelnym zapachem.
Hydrolat różany wykazuje działanie tonizujące i łagodzące, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i regeneruje naskórek. Jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów cery.
Woda odświeża i koi zmęczoną skórę. Doskonale sprawdza się
w pielęgnacji skóry podczas upalnych dni oraz w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach.

SKŁADNIKI: 100 % woda różana.

NOWOŚĆ

5. DWUFAZOWY PŁYN DO DEMAKIJAŻU
RÓŻANY
125 ml, producent: Beaute Marrakech, BM100

NATURALNY DWUFAZOWY PŁYN DO DEMAKIJAŻU OCZU I TWARZY.
Płyn zawiera dwa 100% naturalne składniki bioaktywne: olej
arganowy oraz wodę różaną. Dokładnie i szybko usuwa nawet
intensywny i wodoodporny makijaż. Nawilża wrażliwe okolice
oczu, powiek i ust, oraz wzmacnia rzęsy. Płyn dwufazowy posiada
przyjemny różany zapach i może być stosowany do oczyszczania
skóry wrażliwej. Zawarty w nim olej arganowy wzmacnia skórę
oraz zapewnia długotrwałą ochronę, a woda różana odżywia,
wzmacnia naczynia włosowate i koi skórę.

SKŁADNIKI: olej arganowy, woda różana.

NOWOŚĆ

6. DWUFAZOWY PŁYN DO DEMAKIJAŻU
POMARAŃCZOWY
125 ml, producent: Beaute Marrakech, BM101

NATURALNY DWUFAZOWY PŁYN DO DEMAKIJAŻU OCZU I TWARZY.
Płyn zawiera dwa 100% naturalne składniki bioaktywne: olej
arganowy oraz wodę pomarańczową. Dokładnie i szybko usuwa
nawet intensywny i wodoodporny makijaż. Nawilża wrażliwe
okolice oczu, powiek i ust oraz wzmacnia rzęsy. Płyn dwufazowy
posiada przyjemny zapach kwiatu gorzkiej pomarańczy i może być
stosowany do oczyszczania skóry tłustej oraz mieszanej. Zawarty
w płynie olej arganowy wzmacnia i regeneruje skórę oraz zapewnia
długotrwałą ochronę, a woda z kwiatu gorzkiej pomarańczy
odżywia i tonizuje cerę tłustą oraz mieszaną.

SKŁADNIKI: olej arganowy, woda pomarańczowa.

9. MYDŁO RÓŻANE

7. HENNA NATURALNA W PUDRZE

NOWOŚĆ

80 g, producent: Beaute Marrakech, BM050

100 g, producent: Beaute Marrakech, BM023
Henna jest jednym z najstarszych kosmetyków świata,
stosowanym od ponad 8 tysięcy lat. Pozyskiwana jest
z rośliny Lawsonia bezbronna (Lawsonia inermis), która zawiera barwnik chinonowy – lawson. Henna, czyli wysuszone
i sproszkowane liście i korzenie lawsonii, wykorzystywana
jest do koloryzacji włosów.
Lawson wykazuje powinowactwo do keratyny skóry oraz
włosów. Przenika do zewnętrznych warstw tych struktur,
nadając im barwę od rudej do brązowej. Nadaje włosom
ciepłe, brązowe, rude i kasztanowe refleksy. Pogłębia oraz
ożywia kolor i podkreśla ich naturalny odcień. Hennę
należy pozostawić na włosach od 2 do 4 godzin. Uzyskany
kolor zależy od długości kontaktu barwnika
z włosem. Im dłużej będzie nałożony, tym intensywniejszy
i ciemniejszy uzyska się kolor włosów. Nadane zabarwienie
utrzymuje się od 4 do 6 tygodni. Do nakładania henny na
włosy należy stosować rękawiczki. Hennę trzeba zmyć ze
skóry twarzy, szyi i uszu, aby nie zostały one zabarwione.
Nie poleca się stosowania henny do włosów siwych, gdyż
może im nadać kolor pomarańczowy.
Warto podkreślić, że zawarty w hennie lawson zapobiega
wypadaniu włosów, wpływa na regulację pracy gruczołów
łojowych. Henna jest bogata w mikroelementy potrzebne
do wzrostu włosów, w związku z tym wykazuje działanie
regenerujące. Dzięki tym właściwościom może być stosowana również jako odżywka.
SKŁADNIKI: 100 % henna naturalna.

Naturalne mydło o zmysłowym zapachu róży damasceńskiej
zostało zaprojektowane jako hymn kobiecości. Łączy w sobie naturalność,
gładkość i wyrafinowanie. Pozostawia na skórze subtelną kwiatową
nutę. Charakteryzuje się niezwykłą delikatnością w pielęgnacji skóry,
dzięki zawartości ekstraktu z róży damasceńskiej działa łagodząco
i odświeżająco na skórę. Poczuj się jakbyś brała kąpiel wśród
płatków róż.

10. MYDŁO ALEP

100 g, producent: Beaute Marrakech, BM018
Delikatne mydło Alep przeznaczone jest do pielęgnacji
skóry wrażliwej, podrażnionej, jak również z łuszczycą oraz
egzemą.
Używane regularnie odbudowuje barierę hydrolipidową
skóry. Zawarty w mydle olej laurowy dzięki właściwościom
antyse-ptycznym łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.
SKŁADNIKI: oliwa z oliwek, woda, olej laurowy,
wodorotlenek sodu.

11. ODŻYWCZY BALSAM DO UST

NOWOŚĆ

MASŁO SHEA I OLEJ ARGANOWY
30 g, producent: Beaute Marrakech, BM024
Odżywczy balsam do ust na bazie masła shea i oleju arganowego
intensywnie pielęgnuje i nawilża. Balsam doskonale rozprowadza się na ustach zapewniając długotrwałą ochronę.
SKŁADNIKI: masło Shea, olej kokosowy, wosk pszczeli,
olej arganowy, perfum

8. MASKA DO WŁOSÓW

200 g, producent: Beaute Marrakech, BM008
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Maska poprawia kondycję i wygląd włosów. Zawiera cenne naturalne składniki: olej arganowy, olej migdałowy, masło Shea,
olejek różany i olej rycynowy. Doskonale odżywia włosy i przywraca
im blask oraz piękny wygląd. Sprawia, że stają się jedwabiście
gładkie, łatwo się rozczesują i dobrze układają. Maska posiada
naturalny różano - cytrusowy zapach.
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BEAUTÉ MARRAKECH
otul ciało zapachem Marakeszu
1. SZAMPON ARGANOWY
Z GLINKĄ RHASSOUL
NOWOŚĆ

ROLL-ON Z OLEJEM ARGANOWYM I AŁUNEM

DO SKÓRY WRAŻLIWEJ

Szampon przeznaczony jest do codziennego mycia włosów. Formuła kosmetyku została opracowana na bazie naturalnej, bogatej w mikroelementy
glinki Rhassoul, wydobywanej z ekologicznie czystego obszaru gór Atlas
w Maroku. Szampon nie wysusza włosów, odżywia oraz nadaje włosom
witalność i blask. Może być stosowany do mycia nawet najbardziej wrażliwej
skóry. Zawarta w szamponie glinka Rhassoul delikatnie oczyszcza z tłuszczu,
oddając skórze i włosom wodę oraz cenne pierwiastki.
Szampon ten nie zawiera żadnych szkodliwych środków chemicznych,
a jego formuła składa się wyłącznie z ekstraktów roślinnych, które
sprawiają, że nie podrażnia on skóry głowy, a włosy stają się miękkie
i czyste.
Nie zawiera SLS, SLES, silikonów, parabenów, barwników, pochodnych ropy naftowej ani rafinowanych olejów. Zawiera wyłącznie
konserwanty zaakceptowane przez ECOCERT.

2. SZAMPON ODBUDOWUJĄCY
Z OLEJEM Z OPUNCJI
NOWOŚĆ
DO WŁOSÓW OSŁABIONYCH I ZNISZCZONYCH
250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM030

Szampon zawiera drogocenny olej z nasion opuncji figowej,
bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, który nadaje mu właściwości
odżywcze i ochronne. Szampon intensywnie regeneruje, pielęgnuje oraz
zmiękcza. Po jego zastosowaniu włosy wyglądają zdrowiej, stają się sprężyste,
podatne na układanie oraz bardziej odporne na szkodliwy wpływ czynników
zewnętrznych.
Nie zawiera SLS, SLES, silikonów, parabenów, barwników, pochodnych ropy
naftowej ani rafinowanych olejów.
Zawiera wyłącznie konserwanty zaakceptowane przez ECOCERT.

NOWOŚĆ

DO KAŻDEGO RODZAJU WŁOSÓW

Szampon o subtelnym zapachu róży damasceńskiej, do pielęgnacji nawet
najbardziej delikatnych włosów. Formuła kosmetyku oparta została na bazie
wody z kwiatów róży damasceńskiej. Działa dogłębnie przywracając włosom
równowagę. Zapewnia witalność i naturalny połysk. Nie zawiera substancji
drażniących. Pozostawia włosy miękkie, czyste i pełne blasku.

3

5. ODŻYWKA ARGANOWA NOWOŚĆ
PRZYWRACAJĄCA WŁOSOM RÓWNOWAGĘ
250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM009

Odżywka przeznaczona jest do nawilżania i przywracania
równowagi włosów po dogłębnym oczyszczaniu glinką
Rhassoul. Specjalnie opracowana formuła kosmetyku intensywnie
regeneruje i wygładza włosy, a także długotrwale zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Kosmetyk chroni włosy,
nie powodując ich obciążania ani przetłuszczania. Dzięki zawartości oleju
jojoba oraz d-pantenolu włosy stają się gładkie, lśnią i dobrze się układają.
Olej arganowy wzmacnia strukturę włosów, odżywia oraz nadaje naturalny blask i zdrowy wygląd.

6. ODŻYWKA ARGANOWA DO WŁOSÓW
50 ml, producent: EFAS, EF1045

Odżywka do włosów zawiera cenne, naturalne oleje: arganowy, olej ze słodkich
migdałów, olej rycynowy, olej z opuncji figowej, olej z awokado, olej jojoba
oraz olej z czarnuszki. Kosmetyk nawilża, odżywia i pielęgnuje skórę
głowy. Kondycjonuje, czyli zmiękcza i wygładza włosy, nadając im blask
i zdrowy wygląd. Po użyciu odżywki włosy łatwo się rozczesują i układają.

100 g producent: EFAS, EF1051

Delikatne mydło z olejem arganowym przeznaczone do codziennej
pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Zawiera olej arganowy, dzięki któremu
wykazuje znakomite właściwości oczyszczające, nawilżające i odżywcze.

125 ml, producent: Argan my love, AM200

Kosmetyk zawiera wyłącznie naturalne składniki roślinne zwalczające
cellulit i ujędrniające skórę. Olej sezamowy i arganowy wnikają w głąb
komórek i oczyszczają je z toksyn. Olej ze słodkich migdałów napina
skórę i zwiększa jej jędrność. Antyoksydacyjna witamina E zapewnia
skórze elastyczność i spowalnia procesy starzenia. Ekstrakt z grejpfruta
oraz olejek z kwiatu gorzkiej pomarańczy skutecznie usuwają cellulit.
Olej posiada piękny, cytrusowy zapach.
SKŁADNIKI: olej sezamowy, olej arganowy, olej ze słodkich
migdałów, octan tokoferolu (pochodna witaminy E), ekstrakt
owoców grejpfruta, olejek z kwiatów gorzkiej pomarańczy.

2. KREM Z MASŁEM SHEA DO TWARZY
100 ml, producent: Argan my love, AM000

NOWOŚĆ

Krem na bazie masła Shea przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji skóry wrażliwej i problematycznej. Pozwala zlikwidować
niedoskonałości powstałe na skutek używania nieodpowiednich kosmetyków. Zawarte w nim naturalne oleje roślinne są doskonałym źródłem
kwasów tłuszczowych i naturalnych antyoksydantów niezbędnych do
prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych w skórze oraz
regeneracji komórek. Krem posiada lekką konsystencję , ekspresowo
się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy. Idealny jako baza pod
makijaż zarówno ten delikatny jak i podkład oraz puder w dużej ilości.
Posiada delikatny zapach zielonej herbaty, który ulatnia się natychmiast
po nałożeniu na twarz.
Likwiduje niedoskonałości i ekspresowo się wchłania.

3. MYDŁO PRZECIWTRĄDZIKOWE Z CYNKIEM

NOWOŚĆ

80 g, producent: Argan my love, AM100

Naturalne mydło wyprodukowane na bazie oleju arganowego
i tlenku cynku doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry
trądzikowej.
Zawarty w mydle tlenek cynku absorbuje nadmiar tłuszczu wydzielanego przez gruczoły łojowe, dzięki czemu wspomaga proces zwalczania
łojotoku i łagodzi podrażnienia.
Tlenek cynku przyspiesza regenerację naskórka oraz zwalcza bakterie,
a naturalne oleje roślinne natłuszczają i koją skórę. Tlenek cynku jest
od wieków stosowanym surowcem farmaceutycznym, ponieważ posiada
zdolność gojenia ran i podrażnień, a także działa ściągająco i zwalcza
stany zapalne.

4. NAWILŻAJĄCY BALSAM DO CIAŁA
Z MASŁEM SHEA I ZMYSŁOWYM PIŻMEM
200 ml, producent: Argan my love, AM301

NOWOŚĆ

skórę
przed utratą
wody. Doskonale
się wchłania, nie
pozostawiając tłustej
warstwy. Jego wyjątkowy
skład sprawia, że jest najlepszym
sprzymierzeńcem skóry suchej i pozbawionej
witalności. Balsam znakomicie pielęgnuje skórę,
a kuszący zapach działa aromateraupeutycznie i otula
ciało aurą tajemniczej zmysłowości. Piżmo znane i cenione było już
w starożytności, uważane było za bardzo silny afrodyzjak, jego zapach
unosił się w komnatach królewskich i świątyniach. Ze źródeł wynika, że
najsłynniejszą wielbicielką piżma była Maria Antonina, żona Ludwika
XIV. Współcześnie piżmo uważane jest za niezbędny składnik ekskluzywnych perfum. Piżmo ma postać kruchej masy o silnym zapachu amoniaku
ale używane przy produkcji perfum, poddawane jest rozpuszczeniu
w alkoholowym roztworze, dzięki czemu nabiera balsamicznego ciepła
i zwierzęcego aromatu. Piżmo jest zapachem szczególnie atrakcyjnym
dla kobiet. Wymienia się je wśród najbardziej zmysłowych i erotycznych
aromatów na świecie. W przemyśle perfumeryjnym pełni funkcje
wspaniałego utrwalacza zapachów, równoważąc przy tym ich kompozycję.
Piżmo w perfumach dodaje zmysłowości i ciepła.

5. NAWILŻAJĄCY ORIENTALNY BALSAM DO CIAŁA
Z MASŁEM SHEA I OLEJEM ARGANOWYM
200 ml, producent: Argan my love, AM300
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NOWOŚĆ

Orientalny balsam do ciała dla niej lub dla niego to kompozycja najlepszych marokańskich składników pielęgnujących skórę.
Balsam jest bogaty w masło shea i oleje roślinne, ma właściwości
przeciwutleniające i chroni skórę przed utratą wody. Doskonale
się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Jego wyjątkowy
skład sprawia, że jest najlepszym sprzymierzeńcem skóry suchej
i pozbawionej witalności. Balsam nadaje jej gładkość i witalność.
Posiada aromatyczny zapach orzecha arganu z nutą owocową. Nadaje
skórze uczucie świeżości i witalności. Dodaje energii i siły pochodzącej
z nasłonecznionego Maroko.

Zmysłowy balsam do ciała dla niego lub dla niej jest bogaty
w masło shea i oleje roślinne, ma właściwości przeciwutleniające i chroni

E

2

Formuła dezodorantu opracowana została wyłącznie na bazie ekologicznych
składników. Dezodorant zawiera naturalnie występujący w przyrodzie
i stosowany od wieków kamień ałun oraz naturalne, tłoczone na zimno oleje
roślinne: olej z nasion opuncji, olej arganowy oraz masło shea. Zapewnia
pielęgnację oraz ochronę przed nieprzyjemnym zapachem potu, nie
wysuszając skóry. Zawarty w dezodorancie aktywny składnik - woda ałunowa
- hamuje namnażanie bakterii powodujących nieprzyjemny zapach potu.
Dodatek ekstraktu z kwiatów werbeny daje uczucie świeżości. Dezodorant
nie zatyka porów, pozwala skórze naturalnie oddychać.
Nie pozostawia plam na ubraniach.

7. MYDŁO Z OLEJEM ARGANOWYM

250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM030

1

NOWOŚĆ
4. 100 % NATURALNY DEZODORANT
50 ml, producent: Beaute Marrakech, BM200

250 ml, producent: Beaute Marrakech, BM029

3. SZAMPON RÓŻANY

NOWOŚĆ

1. OLEJ DO MASAŻU ANTYCELLULITOWY

a u t y & h e alth

NOWA MARKA
W NASZEJ OFERCIE
3

2
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OLEJ ARGANOWY
ZAPACHOWY
DROP OF

ESSENCE
ARGAN OIL

DO TWARZY, CIAŁA i WŁOSÓW NOWOŚĆ

Linia kosmetyków „Drop of Essence” to unikalne połączenie naturalnego oleju arganowego i starannie wybranych
olejków eterycznych. Każda buteleczka kosmetyku zawiera 99% cennego oleju arganowego oraz 1% olejku eterycznego.
Olej arganowy doskonale odżywia, regeneruje, pielęgnuje oraz chroni skórę, natomiast naturalne aromaty sprzyjają
dobremu samopoczuciu.

1. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU RÓŻY

D7C=ª9A/D+:+-2C
dla NIEJ i dla NIEGO

50 ml, producent: Drop of essence, ES000
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek różany

2. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU CYTRYNY
50 ml, producent: Drop of essence, ES001
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek cytrynowy

3. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU AMBRY
50 ml, producent: Drop of essence, ES002
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek z ambrowca

4. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU PIŻMA
50 ml, producent: Drop of essence, ES003
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % aromat piżma

5. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU JAŚMINU
50 ml, producent: Drop of essence, ES004
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek jaśminowy

6. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU GREJPFRUTA

89A9Ŀû

50 ml, producent: Drop of essence, ES005
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek grejpfrutowy

7. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU YLANG YLANG
50 ml, producent: Drop of essence, ES006
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek ylang - ylang

8. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU GARDENII
50 ml, producent: Drop of essence, ES007
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek z gardenii

9. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU WANILII
50 ml, producent: Drop of essence, ES008
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek waniliowy

10. OLEJ ARGANOWY O ZAPACHU MANDARYNKI
50 ml, producent: Drop of essence, ES009
SKŁADNIKI: 99 % olej arganowy, 1 % olejek mandarynkowy

OLEJ ARGANOWY
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dermokosmetyki marokañskie
ARGANOWE KREMY I BALSAMY ARGALISS
MASKI DO TWARZY
NA BAZIE NATURALNEJ GLINKI RHASSOUL
MASECZKA Z GLINKĄ RHASSOUL RÓŻANA

100 g, producent: Arganisme
AG037

Maseczka z glinką Rhassoul i hydrolatem z róży damasceńskiej to doskonały kosmetyk do pielęgnacji twarzy i ciała. Dokładnie
oczyszcza, wygładza i regeneruje cerę. Znakomicie odżywia, dostarczając skórze cenne składniki mineralne, pochodzące z glinki
Rhassoul. Hydrolat różany zawarty w maseczce wykazuje działanie tonizujące i normalizujące, wzmacnia naczynka krwionośne
i regeneruje naskórek. Olej arganowy głęboko nawilża i odżywia skórę. Maseczka nadaje się do wszystkich rodzajów cery, jest
odpowiednia także dla wrażliwej i naczynkowej.

MASECZKA Z GLINKĄ RHASSOUL Z KWIATEM POMARAŃCZY
100 g, producent: Arganisme
AG009

Maseczka z glinką Rhassoul i olejkiem z kwiatów gorzkiej pomarańczy to doskonały kosmetyk do pielęgnacji twarzy i ciała.
Głęboko oczyszcza, wygładza i regeneruje cerę. Znakomicie odżywia, dostarczając skórze cenne składniki mineralne, pochodzące
z glinki Rhassoul. Zawarty w maseczce olejek z kwiatów gorzkiej pomarańczy wykazuje działanie łagodzące i przeciwzapalne. Olej
arganowy doskonale nawilża i odżywia skórę. Maseczka polecana jest dla cery tłustej i trądzikowej.

MASECZKA Z GLINKI ZIELONEJ
100 g, producent: Arganisme
AG022

Maseczka z glinki zielonej to doskonały kosmetyk do pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Naturalna zielona glinka ma
właściwości przeciwzapalne, dzięki którym zwalcza zmiany skórne i przyspiesza ich gojenie. Normalizuje pH skóry, wykazuje działanie ściągające, wysuszające i matujące. Zamyka rozszerzone pory i zapobiega tworzeniu się zaskórników. Dzięki tym
właściwościom jest ona naturalnym, skutecznym kosmetykiem stosowanym w pielęgnacji cery trądzikowej i łojotokowej.
Maseczki z zieloną glinką dobrze służą dojrzałej cerze. Glinka opóźnia procesy starzenia się skóry, ujędrnia i wygładza zmarszczki.

MASECZKA Z GLINKI CZERWONEJ
100 g, producent: Arganisme
AG038

Maseczka z glinki czerwonej przeznaczona jest do łagodzenia objawów trądziku różowatego. Stosowana systematycznie
zapobiega pękaniu naczynek krwionośnych. Glinka czerwona polecana jest w szczególności do cery tłustej i mieszanej,
a zarazem wrażliwej i skłonnej do zmian alergicznych. Glinka czerwona delikatnie barwi skórę. Długotrwałe i systematyczne stosowanie powoduje efekt subtelnej opalenizny.

MASECZKA Z KAOLINEM
100 g, producent: Arganisme
AG010

Biała glinka, zwana także kaolinem, zawiera biokompatybilny glin w postaci glinokrzemianów. Wykazuje działanie
wygładzające. Biała glinka doskonale pielęgnuje skórę suchą i delikatną. Łagodnie oczyszcza i odżywia skórę.

SPOSÓB UŻYCIA MASECZEK NA BAZIE GLINKI RHASSOUL:
Nałożyć maseczkę na 5-10 minut (w zależności od rodzaju cery),
spłukać wodą, hydrolatem różanym lub hydrolatem
pomarańczowym. Następnie w wilgotną skórę
wmasować olej arganowy.

Wszystkie kremy ARGALISS zawierają cenny olej arganowy, wykazujący silne działanie antyoksydacyjne, odżywcze,
regenerujące, wzmacniające oraz ochronne. Olej ten jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych,
zapewniających właściwy skład płaszcza hydrolipidowego skóry. Stymulują one wewnątrzkomórkowy proces dotleniania i zapewniają niezbędny poziom nawilżenia. Olej arganowy spłyca istniejące zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Drugim ważnym składnikiem oleju arganowego jest witamina E, zwana „witaminą młodości”. Działanie
witaminy E polega na ochronie błon komórkowych przed
d utlenianiem zawartych
zawarty w nich lipidów oraz na nawilżaniu
ienia procesów starzenia
starzen się skóry.
naskórka, dzięki czemu osiąga się wizualny efekt spowolnienia

NOWOŚĆ

1. KREM ARGANOWY Z OPUNCJĄ FIGOWĄ
Ą

ODŻYWKA ARGANOWA

60 ml, producent: ARGANISME, AG058

UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE WŁOSÓW

Przeznaczony jest dla cery 40+. Idealny krem do cery dojrzałej, wymagającej
silnej regeneracji. Znakomicie rewitalizuje skórę, ujędrnia ją i wygładza.

250 ml, producent: Arganisme, AG035
Odżywka intensywnie regenerująca. Dzięki zawartości
pszenicznych aminokwasów i d-pantenolu
ułatwia rozczesywanie włosów oraz wzmacnia ich
strukturę. Odżywka wygładza oraz rewitalizuje włosy.
Specjalnie opracowana formuła zabezpiecza przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych,
chroni włosy. Olej arganowy odżywia oraz nadaje
naturalny blask i zdrowy wygląd.

2. BALSAM NA PROBLEMY Z ŁUSZCZĄCĄ SKÓRĄ
Ą
60 ml, producent: ARGANISME, AG061

Zawiera składniki działające regenerująco, odżywczo i ochronnie na skórę:
oliwę z oliwek, masło karite, olejek rozmarynowy i tymiankowy, ekstrakt
z zielonej herbaty, wyciąg z lawsonii bezbronnej. Dzięki nim doskonale
pielęgnuje skórę. Pomaga łagodzić proces łuszczenia związany z chorobą oraz
pojawiania się łusek.

NAWILŻAJĄCY NOWOŚĆ
SZAMPON ARGANOWY
DO WŁOSÓW SUCHYCH

3. BALSAM ARGANOWY NA EGZEMĘ
Ę
60 ml, producent: ARGANISME, AG062

Zawiera
składniki
działające
przeciwzapalnie,
łagodząco,
pielęgnująco, regenerująco i ochronnie na skórę, takie jak żel
z liści aloesu, masło karite, alantoinę, olejek rozmarynowy
i tymiankowy oraz oliwę z oliwek. Dzięki nim doskonale nadaje
daje się do skóry
z problemem egzemy, w tym atopowego zapalenia skóry.

250 ml, producent: Arganisme, AG069
Szampon z wysoką zawartością oleju arganowego dogłębnie
nawilżający i odżywiający włosy oraz skórę głowy. Szampon
przeznaczony jest do codziennego mycia suchych,
mato-wych i osłabionych włosów. Zawarte w oleju
arganowym nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witamina E
długotrwale odżywiają oraz nawilżają włosy i skórę głowy,
przywracając im naturalną równowagę. Nadają połysk
i miękkość, zapewniając ochronę przez cały dzień.
Szampon wzmacnia włosy, zapobiegając ich nadmiernemu
przesuszaniu. Nie zawiera SLS, SLES, silikonów, parabenów,
barwników, pochodnych ropy naftowej ani rafinowanych
olejów. Zawiera wyłącznie konserwanty zaakceptowane
przez ECOCERT.

4. KREM ARGANOWY PRZECIWTRĄDZIKOWY
DZIKOWY
60 ml, producent: ARGANISME, AG055

Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji cery trądzikowej,
ej, tłustej oraz
mieszanej. Wykazuje działanie matujące, wygładzające i regenerujące.
Codzienne stosowanie kremu sprzyja gojeniu się zmian trądzikowych
ądzikowych oraz
zapobiega powstawaniu nowych. Cera staje się czysta i świeża,
ża, na długo pozostaje wygładzona.

5. KREM ARGANOWO-RÓŻANY
60 ml, producent: ARGANISME, AG060

Przeznaczony jest dla cery 20+, wrażliwej, z problemem pękających
ących naczynek.

ODŻYWKA ARGANOWA NOWOŚĆ
DO WŁOSÓW
KRUCHYCH I ŁAMLIWYCH

6. KREM ARGANOWY PRZECIWSTARZENIOWY
NIOWY
60 ml, producent: ARGANISME, AG054

Przeznaczony jest dla cery 40+. Krem zwalcza oznaki starzenia, doskonale
rewitalizuje i nawilża skórę; przywraca jej blask i młody wygląd.

250 ml, producent: Arganisme, AG070

7. KREM ARGANOWO-CYTRYNOWY

Odżywka intensywnie regeneruje oraz wzmacnia strukturę
włosów. Oleje roślinne: arganowy, masło shea, olej
ze słodkich migdałów, z awokado, z pestek moreli,
a także zawarty w kosmetyku sok z liści aloesu zapewniają
długotrwałe nawilżenie oraz ochronę przed niekorzystnym
wpływem czynników zewnętrznych. Naturalne składniki
kosmetyku delikatnie zwiększają objętość włosów,
zapobiegając nadmiernemu wypadaniu i rozdwajaniu się
ich końcówek. Ze względu na naturalny skład odżywkę
należy stosować regularnie w celu osiągnięcia
oczekiwanego efektu.

60 ml, producent: ARGANISME, AG059

Przeznaczony jest dla cery 20+, ze skłonnością do przebarwień. Rozświetla
skórę twarzy.

8. KREM ARGANOWY PRZECIWZMARSZCZKOWY
60 ml, producent: ARGANISME, AG053

Przeznaczony jest dla cery 30+. Krem zwalcza pierwsze zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Krem działa kompleksowo: odżywia, regeneruje, nawilża, wzmacnia oraz chroni skórę, przywraca jej blask, świeżość
i elastyczność.
y
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AŁUN
1. DEZODORANT - SZTYFT

1

60 g, AL000

2. DEZODORANT - SZTYFT
115 g, AL003

Ałun to naturalny minerał, który doskonale sprawdza się
jako dezodorant. Pozostawia na skórze cienką warstwę, która
hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny
zapach potu.
Dezodorant nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów i substancji zapachowych. Jest bardzo skuteczny
i wydajny. Zapewnia długotrwałą ochronę pach i stóp. Nie posiada zapachu, jest uniwersalny, może być używany zarówno przez
kobiety, jak i mężczyzn. Nie wpływa na zapach perfum. Nie barwi
ubrań. Może być stosowany na wrażliwą skórę.
Sposób użycia: Ałun zwilżyć wodą i zaaplikować na czystą skórę
pach i/lub stóp. Następnie ałun opłukać i wysuszyć.

2

SKŁADNIKI: 100 % ałun potasowy.

3. SZTYFT DO TAMOWANIA KRWAWIENIA
10 g, AL001
SKŁADNIKI: 100 % ałun potasowy.
3

4. AŁUN W PROSZKU

NOWOŚĆ

200 g, producent: Beaute Marrakech, BM025
Kraj pochodzenia: Maroko

5. AŁUN - ZASYPKA

NOWOŚĆ

40 g, producent: Beaute Marrakech, BM025-40
Kraj pochodzenia: Maroko

89A9Ŀû
4

5

Ałun to naturalny sproszkowany minerał górski, który doskonale sprawdza się jako dezodorant do dłoni i stóp. Pozostawia
na skórze cienką warstwę, która hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach potu.
Dezodorant nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów
i substancji zapachowych. Jest bardzo skuteczny i wydajny.
Zapewnia długotrwałą ochronę dłoni, stóp, pachwin oraz okolic
intymnych. Nie posiada zapachu, jest uniwersalny, może być
używany zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Nie barwi ubrań
i butów. Może być stosowany na wrażliwą skórę.
Sposób użycia: Dwie łyżeczki ałunu rozpuścić w misce wody,
moczyć dłonie/stopy przez 10 minut. Można także posypać proszkiem stopy i inne delikatne miejsca na skórze narażone na nadmierne wydzielanie potu.

OLEJ ARGANOWY
SPOŻYWCZY

bio produkty spozywcze

Olej arganowy spożywczy wytwarzany jest z prażonych ziaren
arganowca. Jest tłoczony na zimno, a następnie filtrowany.
Ta odmiana oleju posiada aromat orzechowy, jest prawdziwą
rozkoszą dla podniebienia. Walory smakowe oleju arganowego
zostały docenione przez kucharzy z prestiżowych restauracji na
świecie. Postrzegany jest on jako jeden z najwytrawniejszych
olejów jadalnych. Podkreśla smak potraw, polecany jako dodatek
do kasz, surówek, pieczywa, ryb lub grillowanego mięsa.
Olej jest źródłem naturalnych, bioaktywnych związków czynnych
oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które
nie są wytwarzane przez organizm ludzki i muszą być dostarczane
z zewnątrz. Bogactwo składników odżywczych nadaje olejowi prozdrowotne właściwości. Zawiera on farmakologicznie
czynne, rzadko występujące w świecie roślinnym sterole: schotenol
i spinasterol. Schotenol i spinasterol działają ochronnie na
komórki skóry, piersi i prostaty.
Olej arganowy spożywczy wykazuje właściwości ochronne na
układ:
krążenia – wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych, serca oraz pomaga w utrzymaniu właściwego
poziomu cholesterolu. Nadmiar złego cholesterolu jest czynnikiem rozwoju miażdżycy, która często bywa przyczyną zaburzeń
erekcji,
odpornościowy – wzmacnia funkcje obronne organizmu,
ruchu – kości i struktury tkanki łącznej,
nerwowy – wpływa korzystnie na prawidłową pracę komórek
mózgowych i przebieg procesów pamięciowych,
pokarmowy – wpływa dobroczynnie na prawidłowe procesy
trawienia, pracę jelit i wątroby.
Systematyczne spożywanie oleju arganowego ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn i zbędnych produktów przemiany
materii, oraz skutecznie wzmacnia strukturę skóry. Polecany
jest w szczególności osobom z problemem atopowego zapalenia
skóry, łuszczycy oraz egzemy. Jako naturalny silny antyoksydant chroni komórki organizmu przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników.

1. OLEJ ARGANOWY SPOŻYWCZY 100 ML

butelka: ciemne szkło, producent: EFAS
EF2000

2. OLEJ ARGANOWY SPOŻYWCZY 250 ML
butelka: ciemne szkło, producent: EFAS
EF2002

3. OLEJ ARGANOWY SPOŻYWCZY 500 ML
butelka: ciemne szkło, producent: EFAS
EF2004

3

2

1

SKŁADNIKI: 100 % ałun potasowy.

Ałun jest skuteczny także w:
- łagodzeniu podrażnień słonecznych,
- zwalczaniu świądu po ukąszeniu owadów,
- zapobieganiu zapalenia mieszków włosowych i podrażnień skóry
po depilacji,
- przyspieszaniu gojenia opryszczki oraz wyprysków skórnych,
- tamowaniu drobnych krwawień z małych naczyń,
- neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, np.: cebuli czy czosnku
na powierzchni skóry,
- hamowaniu rozwoju trądziku, dzięki zdolności ściągania porów
oraz hamowania wydzielania łoju.
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OLEJ Z CZARNUSZKI - ŹRÓDŁO ZDROWIA
Nasiona czarnuszki siewnej od ponad 2 tysięcy lat
znane są ze swych prozdrowotnych właściwości. Od
wieków spożywane były jako przyprawa do potraw
oraz stosowane do produkcji nalewek, wódek i miodu
pitnego. W świecie arabskim czarnuszka postrzegana jest jako panaceum, mówi się, że „leczy wszystko
oprócz śmierci”. Z nasion czarnuszki tłoczy się na zimno
drogocenny olej zwany „złotem faraonów”. Nazwa ta
przyjęła się od oleju znalezionego w grobowcu Tutanchamona. O czarnuszce pisali już Hipokrates, Avicenna,
Pliniusz i Dioskorydes. Wzmianki na jej temat można
znaleźć także w Starym Testamencie (Księga Izajasza
28: 25-27). W Polsce roślina ta dopiero teraz zdobywa
popularność w ziołolecznictwie. W medycynie naturalnej w krajach arabskich czarnuszka siewna stosowana
była wspomagająco, w szczególności w schorzeniach
górnych dróg oddechowych: w przeziębieniach, kaszlu,
nieżycie i zapaleniach oskrzeli, nawracających infekcjach;
w schorzeniach autoimmunologicznych, takich jak
toczeń, reumatyzm, alergie; a także w astmie alergicznej,
schorzeniach skóry, cukrzycy, nadciśnieniu i dolegliwościach żołądkowo – jelitowych.
Olej z nasion czarnuszki siewnej to produkt w 100%
naturalny, otrzymywany wyłącznie w procesie tłoczenia
na zimno nasion roślin rosnących na czystych terenach Maroka. Zawiera olejek lotny, którego głównym
składnikiem jest aktywny farmakologicznie tymochinon, witaminy, minerały, alkaloidy, flawonoidy, saponiny, fitosterole. Olej w 85% zawiera niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu nienasycone
kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 oraz omega-9,
w tym rzadko występujący w przyrodzie kwas eikozadienowy (2,6-3%) o właściwościach przeciwzapalnych.
Dzięki wysokiej zawartości naturalnych antyoksydantów
olej nie traci swoich cennych właściwości i może być
przechowywany przez dłuższy czas.

Olej z czarnuszki zawiera kwasy omega-3, omega-6, omega-9,
witaminy i minerały oraz naturalne antyoksydanty. Jest tłoczony
na zimno, nierafinowany, dzięki czemu zachowuje wszystkie swoje
cenne właściwości. Olej z czarnuszki wzmacnia odporność. Może
być stosowany wspomagająco w astmie, alergii i łuszczycy. Wpływa
korzystnie na prawidłową pracę układu pokarmowego oraz układu
krążenia. Polecany osobom z problemem alergii oraz z pasożytami
jelitowymi jako uzupełnienie codziennej diety.
Produkt 100 % naturalny.

Olej z nasion czarnuszki siewnej
otrzymał I miejsce w kategorii
„Naturalny suplement diety”
na targach
DIABETICA EXPO 2014.

1. OLEJ Z CZARNUSZKI SPOŻYWCZY 250 ML

NOWOŚĆ

butelka: ciemne szkło, producent: EFAS
EF1054

PRODUKT ROKU 2015
w kategorii ,,ZDROWA ŻYWNOŚĆ”
w plebiscycie Grupy Zielarskiej Herbaria.

2. OLEJ Z CZARNUSZKI SPOŻYWCZY 125 ML

butelka: ciemne szkło, producent: EFAS
EF1030

3. OLEJ Z CZARNUSZKI SPOŻYWCZY 60 ML

NOWOŚĆ

butelka: ciemne szkło, producent: EFAS
EF1016

4. OLEJ Z CZARNUSZKI SPOŻYWCZY 30 ML

NOWOŚĆ

butelka: ciemne szkło, producent: EFAS
EF1015

5. NASIONA CZARNUSZKI SIEWNEJ 50 G

producent: MOROCCO - NATURE - TRADITIONAL SPICES
FL200
Spożywanie oleju z czarnuszki siewnej wpływa ochronnie
na komórki organizmu oraz korzystnie na prawidłowe
funkcjonowanie układów:
krążenia – wspomaga utrzymanie prawidłowego
poziomu cholesterolu i cukru we krwi,
odpornościowego – zawarte w oleju naturalne
antyoksydanty wzmacniają siły obronne organizmu,
pokarmowego – naturalne związki czynne ochraniają
komórki trzustki i wątroby oraz wspierają prawidłową
pracę przewodu pokarmowego,
moczowego – olej wspomaga oczyszczanie dróg
moczowych z toksyn i złogów,
nerwowego – zawarte w oleju wielonienasycone
kwasy tłuszczowe oraz fosfolipidy, w tym fostatydylocholina, wspierają procesy zapamiętywania i uczenia
się.

NOWOŚĆ

5
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OLIWA Z OLIWEK

SAŁATKI

Oliwa z oliwek extra virgin jest produktem 100 % naturalnym,
cennym dla zdrowia. Pozyskiwana jest z owoców drzew
rosnących w gajach regionu Marrakesz w Maroku oraz tłoczona
na zimno w miejscu zbioru. Oliwki są zbierane ręcznie przez
Marokańczyków posiadających wielopokoleniowe doświadczenie.

Nowością wśród produktów ze słonecznego Maroka są smaczne i zdrowe warzywne sałatki z olejem arganowym.
Sałatki nie zawierają konserwantów ani sztucznych dodatków. Produkowane są zgodnie z międzynarodowymi
wymogami i systemem zapewniania jakości HACCP oraz ISO 9001 i 22000.

EXTRA VIRGIN NOWOŚĆ

To najwyższa kategoria oliwy uzyskana bezpośrednio z oliwek,
wyłącznie za pomocą środków mechanicznych.
Nie ma posmaku goryczy tak często spotykanego w innych oliwach
z oliwek.
Oliwa jest tłoczona i butelkowana w Maroku.

NOWOŚĆ

• Naturalne ratatuj z olejem arganowym to przyprawiona aromatycznymi, marokańskimi ziołami oraz olejem arganowym
kompozycja śródziemnomorskich, soczystych warzyw. Może być podawana jako przystawka lub pasta do kanapek i makaronów. Również jako pyszne i zdrowe warzywne danie na ciepło.
• Naturalny kawior z bakłażana i pomidorów przygotowany na bazie marokańskiej receptury z dodatkiem orientalnych
przypraw to zdrowa przystawka, która wyśmienicie smakuje podana na zimno lub na ciepło. Jest doskonałym dodatkiem
do potraw mięsnych.
• Naturalna sałatka z oliwkami i pomidorami wzbogacona tradycyjnymi przyprawami to kolejny zdrowy i smaczny posiłek
śródziemnomorski.
Naturalne sałatki SALVEMA zawierające olej arganowy 1.
są RATATUJ
produktamiZtradycyjnie
spożywanymi przez marokańskie
OLEJEM ARGANOWYM
ludy berberyjskie i silnie odzwierciedlają bogatą tradycję
smaków
różnorodnych
przypraw:
ostrej papryki, kuminu,
opakowanie szklane,
szafranu, kurkumy, czosnku, kolendry. Sałatki SALVEMA mogą
być spożywane
producent:
Salvemarównież przez dzieci, rozwijając ich doznania
smakowe i urozmaicając codzienne posiłki.
SV001

1. OLIWA Z OLIWEK 250 ML

butelka: ciemne szkło,
producent: MOROCCO - TRADITIONAL FOOD
FL000

2. OLIWA Z OLIWEK 500 ML

butelka: ciemne szkło,
producent: MOROCCO - TRADITIONAL FOOD
FL001

3. SZAFRAN NOWOŚĆ

89A9Ŀû

MAROC GOURMET - SALVEMA

1g, producent: MAROKAŃSKIE KOOPERATYWY
KM000
KM
Szafran pozyskiwany jest z wysuszonych znamion
Sza
słu
słupków krokusa uprawnego - rośliny przyprawowej
sto
stosowanej jako dodatek do wielu potraw, takich
jak
jak: ryż, owoce morza, zupy, mięsa oraz ciasta.
P
rz
Przyprawa
ta nadaje potrawom żółty kolor.
SSzafran
za
jest najcenniejszą przyprawą świata.

Sałatka Ratatuj z olejem arganowym
otrzymała III miejsce w kategorii
PRODUKT SPOŻYWCZY
na targach
DIABETICA EXPO 2015

89A9Ŀû

Składniki: papryka zielona, papryka czerwona, bakłażan, cukinia, olej s
olej arganowy (5 %), przyprawy, sok z cytryny, sól. Produkt pasteryzow

2. KAWIOR Z BAKŁAŻANA

opakowanie szklane,
producent: Salvema
SV003
Składniki: Bakłażan (70%), pomidory ( 10%), olej sojowy, papryka, k
sok z cytryny, pieprz, sól. Produkt pasteryzowany.

3. SAŁATKA Z OLIWKAMI I POMIDORAMI

opakowanie szklane,
producent: Salvema
SV002
oliwki (55%), pomidory (35 %), olej sojowy, pieprz, czosnek, sok z cy
sól papryka ostra. Produkt pasteryzowany.

NOWOŚĆ

89A9Ŀû

1

2

3

1

2

3

43

bio produkty spozywcze

NOPAL -

CZYSTY BŁONNIK
SUPLEMENT DIETY

producent: Saharacactus
SH2000
Produkt ekologiczny - posiada certyfikat jakości ECOCERT.
Proszek z nopalu to sproszkowana i wysuszona próżniowo
łodyga opuncji – kaktusa z gatunku Opuntia Ficus Indica.
Rośnie on w warunkach naturalnych w krajach Ameryki
Środkowej i Południowej, Australii, Afryki Południowej oraz
w krajach basenu Morza Śródziemnego.
Opuntia Ficus Indica jest obecnie najlepiej zbadanym pod
względem żywieniowym i farmakologicznym gatunkiem
kaktusa z rodziny Cactaceae.
Prozdrowotne właściwości nopalu są znane od wieków i wykorzystywane w medycynie ludowej, a niektóre z nich zostały
potwierdzone wieloma badaniami naukowymi.
Opuncja figowa wspomaga kontrolowanie wagi poprzez
zmniejszenie apetytu i ilości przyjmowanych kalorii.
Absorbuje tłuszcze i cukry oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Wspomaga
metabolizm tłuszczów.
Nopal posiada wysoką zawartość błonnika pokarmowego,

N O PA L - T W Ó J S P R Z Y M I E R Z E N I E C
W TROSCE O ZDROWIE I URODĘ
Zawarty w proszku z nopalu błonnik składa się z dwóch
frakcji:
błonnika rozpuszczalnego w wodzie (pektyn, gum,
śluzów), które pod wpływem wody pęcznieją i zwiększają
swą objętość tworząc „galaretowaty” żel;
błonnika nierozpuszczalnego w wodzie (celulozy i hemicelulozy), które stymulują motorykę jelit oraz podrażniają
receptory błonowe, co sprzyja przemieszczaniu się
pokarmów w jelitach.
Zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania polegają
na wzbogaceniu diety produktami bogatymi w błonnik
pokarmowy.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła poziom
dziennego spożycia błonnika dla osoby dorosłej w ilości
20 – 40 g dziennie. Dzienna porcja suplementu diety, czyli
około 20 g proszku z nopalu dostarcza 8,6 g błonnika.
Błonnik stanowi bardzo ważny element zdrowego
żywienia, bez którego organizm ludzki nie jest w stanie
prawidłowo funkcjonować.
Błonnik z nopalu wykazuje korzystny wpływ na organizm.
Bez wysiłku i w naturalny, zdrowy oraz bezpieczny
sposób wspomaga:
utrzymanie prawidłowej wagi ciała – nopal wypełnia żołądek i spowalnia jego opróżnianie, wywołuje
uczucie sytości, pomaga unikać podjadania między
posiłkami,
redukcję cellulitu – zwiększa absorpcję wody z komórek, dzięki czemu obkurcza cellulit i sprawia, że jest on
mniej widoczny,
oczyszczanie organizmu z toksyn, szkodliwych
produktów fermentacji, złogów jelitowych i karcyno-

Proszek z nopalu
otrzymał III miejsce
w kategorii
„Naturalny suplement diety”
na targach
DIABETICA EXPO 2013.

genów, zapobiegając ich przenikaniu do krwiobiegu,
utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Nopal spożywany był od wieków
przez mieszkańców okolic Meksyku. Na terenach tych
odnotowuje się najniższą ilość przypadków zachorowania na cukrzycę – jedynie 4%,
pracę układu krążenia – działa silnie antyoksydacyjnie chroniąc naczynia krwionośne,
siły odpornościowe organizmu – nopal zawiera naturalne związki bioaktywne wspomagające odporność,
z których wiele znalazło zastosowanie w fitoterapii,
kosmetologii i produkcji żywności funkcjonalnej.
Nopal zawiera śladowe ilości składników odżywczych:
minerałów – wapnia, fosforu, sodu, potasu, magnezu,
cynku, żelaza,
witamin – witaminy A, C, oraz niektórych witamin z grupy B.
Zawiera naturalne aminokwasy:
egzogenne (dostarczane jedynie z pożywieniem) –
histydyna, treonina, walina, metionina, leucyna, izoleucyna, fenyloalanina, lizyna, tryptofan,
endogenne (syntetyzowane przez organizm) – kwas
asparaginowy, kwas glutaminowy, seryna, glicyna,
arginina, alanina, prolina, tyrozyna.
Zalecane dzienne spożycie:
dwie miarki (około 10 g) proszku nopal należy zalać
szklanką wody, wymieszać i wypić. Spożywać dwa razy
dziennie, najlepiej kwadrans przed posiłkiem. Nopal
można spożywać z jogurtem, maślanką, sokiem lub
jako dodatek do sosów i potraw. Podczas stosowania
produktu należy wypijać 8 szklanek wody dziennie.
Środki ostrożności:
produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji produktu w ciągu dnia. Należy go przyjmować
zachowując odstęp 2 godzin po zażyciu leków, gdyż
może ograniczać ich wchłanianie. U osób prowadzących
kurację insulinową wskazana jest konsultacja z lekarzem.
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MIESZANKI ZIOŁOWE
BIO JARDIN DE JACKY.
Mieszanki pochodzą z ekologicznych upraw kontrolowanych przez Śródziemnomorski Instytut Certyfikacji.
Zawierają rośliny najwyższej jakości, wyselekcjonowane
przez marokańskich specjalistów. Kompozycje aromatycznych ziół w zdrowy i wyjątkowo smaczny sposób wspierają
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Spożywanie
mieszanek sprzyja utrzymaniu dobrej formy i samopoczucia.

1. MIESZANKA WAGA

100 g, producent: JARDIN DE JACKY,
JJ2000
Daje uczucie lekkości, jak również pomaga
w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała.
Wpływa na właściwą pracę żołądka i jelit.
Składniki: perz, trawa cytrynowa, szałwia,
werbena i liście gorzkiej pomarańczy.

MAROKAŃSKIE KONFITURY

o naturalnym składzie i egzotycznych smakach.
Konfitury El Baraka produkowane są tylko z naturalnych
składników: owoców, cukru, pektyn (substancji żelujących) oraz kwasu
cytrynowego (regulatora kwasowości). Nie zawierają konserwantów
ani sztucznych dodatków. Są wyśmienitą, codzienną porcją zdrowia dla
całej rodziny. Produkowane są przez firmę VMM, która posiada wieloletnie doświadczenie i tradycję oraz gwarantuje wysoką jakość swoich
przetworów.
Konfitury produkowane są z owoców dojrzewających w słońcu czystych
regionów Maroka. Są delikatne, aromatyczne i gęste, gdyż zawierają
duże kawałki soczystych, starannie wyselekcjono-wanych owoców.
Konfitury sporządzone są z 50 gram owoców na 100 g gotowego
produktu.
Konfitury stanowią doskonały dodatek do herbaty na zimne
wieczory oraz do wody w upalne, letnie dni. Mogą być także dodawane
do naleśników, deserów, a nawet mięs.

1. KONFITURA POMARAŃCZOWA
240 g, producent: VMM
VM2004

2. KONFITURA FIGOWA

240 g, producent: VMM
VM2007

3. KONFITURA CYTRYNOWA
240 g, producent: VMM
VM2003

2. MIĘTA SUSZONA BIO

1

2

50 g, producent: Saharacactus,
SH2001

Aromatyczna mięta o intensywnym smaku
wprowadzi odrobinę marokańskiego klimatu
i zapachu ogrodu do Twojego domu.

3

WINA MAROKAŃSKIE

“Wszystko czego oczekuje od wina,
to aby sie nim cieszyc”
Ernest Hemingway
⁄

⁄

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce selekcję
wybornych win z Maroka. Odkryliśmy tam butelki,
w których zamknięto duszę Afryki - pełnię słońca,
smak świeżo zerwanych owoców, zapach najlepszych
przypraw z pobliskich targów.
Ukształtowanie terenu, klimat, jakość gleb zdecydowanie sprzyjają przemysłowi winiarskiemu Maroka. Sasiedztwo gór Atlas i bezpośredni dostęp do
Atlantyku korzystnie wpływają na warunki uprawy
winorośli. Połączenie cech klimatów kontynentalnego i śródziemnomorskiego daje możliwość uzyskania
doskonałych plonów w winnicach, które w obecnej
chwili zajmują w Maroku powierzchnię ok. 50 tysięcy
hektarów, z czego na produkcję wina przeznaczona
jest 1/3.
Maroko oferuje doskonałe jakościowo wina w bardzo przystępnych cenach. O jakości jego świadczą pozytywne recenzje na targach i konkursach winiarskich, a także najlepsza sprzedaż
spośród wszystkich win zagranicznych we
Francji.
Marokańczycy wykorzystując francuskie
wzorce kategoryzują swoje winnice
w systemie apelacji. Zgodnie z lokalnym

AMLOU BELDI - PASTA Z PRAŻONYCH MIGDAŁÓW
zdowie i energia przez cały dzień - dla Ciebie i Twojego dziecka.

ı

prawem winiarskim powstały regiony gwarantowanej
jakości AOG (Appellation d’Origine Garantie), których
mamy obecnie 14 oraz wyższa rangą apelacja kontrolowana AOC (Appellation d’Origine Contrôlée),
klasa ta została przyznana tylko jednemu obszarowi
- LES COTEAUX DE L’ATLAS gdzie powstaje wino
najwyższej światowej jakości.
W naszych sklepach zakupią Państwo wina z obszarów
AOG i AOC.
Między innymi oferujemy tradycyjne marokańskie
szare wino, delikatne i aromatyczne.
Wina szare stanowią doskonały dodatek do jedzenia,
zwłaszcza ryb i owoców morza, lekkich sałatek oraz
kuchni orientalnej i arabskiej. Świetnie towarzyszą
tradycyjnemu marokańskiemu kuskusowi z drobiem
i sezonowymi warzywami, grillowanym i niezbyt
tłustym mięsom, sałatkom owocowym. Ponadto
doskonale smakują same lub jako aperitif. Należy je
podawać schłodzone, jako młode i orzeźwiające wina
najlepiej smakują w temp. 10-12˚C. W przypadku
win szarych podobnie jak przy większości win białych
i różowych, które nie miały kontaktu z dębową
beczką, zaleca się picie młodych roczników, aby w pełni
rozkoszować się ich świeżością.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
win w sklepach stacjonarnych sieci Maroko Sklep
i Argan Shop.
Pobierz katalog win ze strony:
www.marokosklep.pl

Naturalna pasta wytwarzana wyłącznie z mielonych słodkich migdałów najwyższej jakości i oleju
arganowego z kooperatywy Efas, certyfikowanego znakiem Ecocert. Jest to tradycyjny dip kuchni
berberyjskiej, w Maroku jest podawany z chrupkim pieczywem oraz surowymi warzywami. Pasta
Amlou z racji dużej zawartości błonnika jest idealna jako podstawa śniadania.
Jest także treściwą przekąską. Pastę można dosłodzić miodem.
Amlou przed spożyciem należy zamieszać, gdyż na powierzchni w naturalny sposób może oddzielać
się olej arganowy. Pasta Amlu aż w 78% składa się ze słodkich migdałów. Migdały te mają
wiele prozdrowotnych właściwości . Dla przyszłych mam bardzo cenny jest zawarty w nich
kwas foliowy, który jest niezbędny do prawidłowego przebiegu ciąży. Migdały to także świetny
sposób na nudności w ciąży i występujące często w drugim i trzecim trymestrze zgagi,
zobojętniają one kwasy żołądkowe łagodząc dokuczliwe uczucie pieczenia.
Słodkie migdały to również idealny posiłek dla wegetarian gdyż wśród orzechów zawierają
najwięcej białka - więcej nawet niż np. biała fasola. Migdały cechują się również wysoką
zawartością argiminy - aminokwasu, który poprawia wydolność mięśni co czyni je ważnym
składnikiem diety sportowców.

AMLOU

200 g, producent: MOROCCO - TRADITIONAL FOOD
FL100

89A9Ŀû
A9Ŀû
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisów, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych bez zgody jej właściciela i autora jest zabronione.
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OLEJ ARGANOWY
OLEJ Z CZARNUSZKI
OLEJ Z OPUNCJI
ARNE MYDŁO
www.marokosklep.pl
MAROKO PRODUKT - największy importer oleju arganowego w Polsce.
Partner Grupy BIO MAROKO
ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las k. Poznania, tel.: +48 61 811 57 30, fax.: +48 61 812
2 59 02
biuro@marokosklep.com www.marokoprodukt.pl

