OLIVOLIO Botanics
Argan Oil
Greckie kosmetyki z organicznym
olejem arganowym i organiczną
oliwą z oliwek

Olej arganowy w
kosmetykach Olivolio
Botanics Argan oil

Olej arganowy otrzymywany jest z nasion drzewa
arganowego, występującego wyłącznie w południowej części
Maroka. Jest zaliczany do jednych z droższych olejów na
świecie, głównie ze względu na jego ograniczoną dostępność
oraz pracochłonny proces pozyskiwania.
Olej arganowy jest nieznacznie ciemniejszy niż oliwa z oliwek, z
czerwonawym zabarwieniem

W medycynie naturalnej i kosmetyce olej arganowy jest
używany:
•
•
•
•
•

jako silny antyoksydant przeciwko wolnym rodnikom,
w leczeniu chorób skórnych, trądziku, poparzeń słonecznych,
przy problemach z włosami: wypadanie, rozdwajanie, itd.
przy problemach z cellulitem,
jako środek spowalniający procesy starzenia się.

Olej arganowy, podobnie jak oliwa z oliwek w kosmetykach
Olivolio pochodzi z certyfikowanych upraw ekologicznych i
posiada certyfikat ECOCERT.
To Eliksir Młodości o silnym działaniu regenerującym skórę,
wzmacnia włosy oraz paznokcie, chroni przed agresywnym
działaniem słońca i wiatru . W połączeniu z organiczną oliwą z
oliwek w kosmetykach Olivolio Botanics Argan oil tworzy
niezastąpioną, drogocenną mieszankę, która zapewnia skórze
wszystkie niezbędne do pięknego i zdrowego wyglądu składniki
i działanie.

ARGAN OIL
•
•
•
•
•
•
•

•

Wyjątkowe i niepowtarzalne połączenie 100% organicznej greckiej oliwy z oliwek
ze 100% organicznym marokańskim olejem arganowym
Składniki pochodzące z certyfikowanego rolnictwa ekologicznego
Bez parabenów
Bez olei mineralnych
Składniki naturalne z certyfikatem ECOCERT
Nie testowane na zwierzętach
Naturalne filtry UV
Testowane dermatologicznie
MADE OF DREAMS

PIELĘGNACJA TWARZY

Dzięki wyjątkowemu połączeniu dwóch najcenniejszych olei
świata uzyskano produkty najwyższej jakości i skuteczności w
zakresie codziennej pielęgnacji. Produkty głęboko nawilżające
przez 24 godziny oraz zwalczające objawy starzenia i
ujędrniające skórę twarzy.
PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Oferta szamponów, odżywek i masek, które bogate w oleje i
zioła ze śródziemnomorskiej flory obudowują włosy, chronią
włosy farbowane, przywracają zdrowy wygląd.
W linii znajduje się wyjątkowy olejek do włosów o
właściwościach leczniczych i zbawiennym działaniu na skórę
głowy i włosy.

PIELĘGNACJA CIAŁA
Produkty łączące w sobie oliwek z oliwek i olej arganowy są
produktami bardzo silnie nawilżającymi, dającymi komfort
skórze długo po użyciu. Produkty z tej serii odżywiają skórę,
zapobiegają jej wysuszaniu, jednocześnie nie pozostawiając
tłustego filmu na ciele i dłoniach

Olivolio to kosmetyki dla osób szukających produktów z naturalnymi składnikami,
świadomych bogactwa śródziemnomorskiej natury i poszukujących produktów
zrównoważonych pod względem składników. Olivolio to kosmetyki dla ludzi
doceniających drogocenne właściwości oliwy z oliwek, ale również tych, którzy
lubują się w śródziemnomorskim klimacie, krajobrazie i stylu życia.
Olivolio to kwintesencja bogactwa natury znanej człowiekowi od stuleci.

