Arganový olej
Arganový olej se získává z jader stromu Argánie trnité,
který se vyskytuje pouze v jihozápadní části Maroka.
Dorůstá do výšky 7–10 metrů a životnost tohoto
vzácného stromu je 150–200 let.
Jádra ořechů jsou Berbery zpracovávány tradičními
postupy. Po sklizni se plody suší na vzduchu,
po odstranění pecek se argonové mandle praží na ohni
a poté jsou pomocí kamenných mlýnů drceny na kaši,
smíchány s vodou a následně se lisuje zlatožlutý olej.
Na 1 litr oleje se spotřebuje asi 20 kg jader. Mezi
nejdůležitější složky které působí na organismus
nebo na problémy s kůží patří: Fytosteroly, Karotenoidy, Tocopherol(obsahuje vit. E), esenciální
mastné kyseliny (kys. olejová, kys. linoleová), skvalen. Olej slouží pro výrobu léčiv, kosmetických
přípravků a je i vynikajícím doplňkem stravy.
Účinky arganového oleje
• chrání pokožku před vysycháním a činí ji hebko
• napomáhá při snižování cholesterolu
• zmírňuje vrásky a zpomaluje proces stárnutíposiluje nehty, vlasy
• napomáhá při problémech s akné
• posiluje imunitní, lymfatický a nervový systém
• léčí onemocnění kůže (exémy, lupenka, atd.)
• zpomalení procesu chorob – Bechtěrev, Parkinson,
degenerativní změny buněk
• proti kornatění cév a tepen, nemoci srdce
• napomáhá snižovat riziko tvorby rakoviny
Nabízené produkty:
• kosmetický arganový olej
• potravinářský arganový olej
• masážní arganový olej s medem a éterickým olejem
(Karamel, Citronela, Ambree, Vanilka, Jasmín,
Pomerančový květ…)

www.arganovyolej.cz

Marocká masáz
Nechte se přenést do světa orientu a zažijte masáž,
která vás uchvátí svojí jemností, vůní a neobvyklostí. Za zvuků orientální hudby si prožijte chvíle,
ve kterých se rozplynete v čase a s lehkostí se
nechte přenést do berberských vesnic v Maroku.
Jedná se o zcela vyjímečnou masážní techniku,
která se provádí pomocí arganového oleje
smíchaného s přírodními éterickými oleji nebo
emulzemi, které stejně jako olej pochází z Maroka.
Sám klient si vybere vůni esence, kterou chce být
masírován a pak si jen užívá jemných a hladivých
tahů s olejem a teplou vodou na celém těle včetně
obličeje a hlavy až po konečky prstů.
Hluboká

relaxační

masáž

uvolňuje

svalové

a emoční napětí, bloky na energetických drahách
(meridiánech) a stimuluje lymfatický a nervový
systém.

www.karafiatovi.cz
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