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Argand’Or ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Argand’Or ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ

«ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2005:
ΣΥΝΙΣΤΑΤΕ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ»

Επώνυμοι γκουρμέ σεφ όπως η SarahWiener
και Cornelia Polletto, έχουν ανακαλύψει αυτό το
ΕΛΑΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
σπάνιο έλαιο για τις φημισμένες κουζίνες τους.
ΑΡΓΚΑΝ
Χάρη στην εκλεκτή του γεύση και την υψηλή
του ποιότητα, αρκούν ελάχιστες σταγόνες για
Λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε
να δώσουμε μια γευστική νότα παρόμια του
αντιοξειδωτικά στοιχεία και Βιτ Ε που
καρυδιού στα μενού μας.Η εξαιρετική ποιότητα
περιέχει το έλαιο αργκάν, συνιστάτε για
του ελαίου αργκάν, οφείλετε στη παραδοσιακή
συνοδευτικά σε μια θεραπεία για διάτεχνίτη διεργασία κατασκευής του. Μετά την
φορες δερματολογικές παθήσεις. Το
συγκομιδή των καρπών,τα κουκούτσια αφαιρούνται
έλαιο αργκάν έχει την ιδιότητα να μειών
με το χέρι και αλέθονται με παραδοσικό τρόπο σε
το «οξειδωτικό» στρες που δημιουργείτ
πέτρινο μύλο με ήπιο τρόπο,παράγοντας μια
από της ελεύθερες ρίζες,και με τα πολύ
κρεμώδη πάστα. Αυτή η πάστα ζυμώνεται μέχρι
τιμα στοιχεία που περιέχει, καθιστά μια τέλεια αντιρυτιδική περιποίηση,
να εξαχθεί το φυσικό λάδι(ψυχρή έκθλιψη).Αυτό
που επιβραδύνει σημαντικά την πρόωρηγήρανση του δέρματος.
ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής, απαιτεί
Το έλαιο αργκάν δεν είναι ραφιναρισμένο,δεν περιέχει πρόσθετες
περίπου 24 ώρες για να παράγουν 1 λίτρο έλαιο αρωματικές και χημικές ύλες. Είναι πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν.
αργκάν.
Έλαιο ArgandOr σε 2 γεύσεις & ποσότητα
- από καβουρντισμένο καρπό
- από μη καβουρντισμένο καρπό
Φιάλη 250ml / 1 Λίτρο

ΝΕΟ! ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ 2 ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
- ΒΙΟΛ.ΕΛΑΙΟ ΑΡΓΚΑΝ ΜΕ ΒΙΟΛ.ΗΛΙΕΛΑΙΟ
- ΒΙΟΛ.ΕΛΑΙΟ ΑΡΓΚΑΝ ΜΕ ΒΙΟΛ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Argand’Or ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΕΛΑΙΟΥ ΑΡΓΚΑΝ

Συνδυάζοντας το έλαιο αργκάν με άλλα
Οι κάψουλες ArgandOr είναι ιδανικές
βοτανικά συστατικά, η Argand’Or
για συμπλήρωμα της διατροφής μας,
δημιούργησε δυο νέα καταπληκτικά
για αυτούς που επιθυμούν να δυναμώσουν
προϊόντα φροντίδας δέρματος: την κρέμα
το αμυντικό τους σύστημα,για την γενική
περιποίησης δέρματος και το γαλάκτωμα
τους ευεξία και για την σημαντική μείωση
σώματος. Τα συστατικά για αυτά τα ξεχω
της χοληστερίνης! Οι κάψουλες περιέχουν
ριστά προϊόντα δέρματος,είναι φυσικές
το χειροποίητο, βραβευμένο,βιολογικό έλαιο
αργκάν ArgandOr. Δεν περιέχουν γλουτένη, πρώτες ύλες και έλαια αργκάν, έλαιο μακαντάμια και έλαιο τριαντα
φυλλιάς που συμβάλουν κα΄τα της πρόωρης γήρανσης. Προστατεύουν
λακτόζη και συνιστούνται επίσης και για
το δέρμα από την αφυδάτωση και αυτόματα ενισχύουν την αναδόμηση
χορτοφάγους.
των κυττάρων. Και τα δυο πρϊόντα είναι εξ ολοκλήρου φυσικά, και
δεν περιέχουν ορυκτέλαια, parabens,συνθετικές, χρωστικές ύλες και
αρώματα. Τα καλλυντικά Argand’Or δεν έχουν υποστεί το στάδιο
Περιεχόμενο: Κάψουλες ArgandOr 80τεμ.
πειραμάτων σε ζώα.

