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Το Argan oil είναι γνωστό ως «υγρός 
χρυσός». Είναι εξαιρετικά πλούσιο σε 
ακόρεστα απαραίτητα λιπαρά οξέα και 
αποτελεί μια εξαιρετική φυσική μέθοδο 

για την ανακούφιση του ξηρού και 
αφυδατωμένου δέρματος. Είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής επιλογή για τη φροντίδα του 

δέρματος, του τριχωτού της κεφαλής και 
των νυχιών, τα οποία είναι επιρρεπή στη 

ξηρότητα και τον κνησμό.

ARGANIA SPINOSA | 100 mL

MACADAMIA TERNIFOLIA | 100 mL CALENDULA OFFICINALIS | 100 mL ROSA CANINA | 100 mL RICINUS COMMUNIS | 100 mL

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS | 100 mL HEDERA HELIX | 100 mL SIMMONDSIA CHINENSIS | 100 mL

Το Aμυγδαλέλαιο είναι υψηλής ποιότητας 
έλαιο πλούσιο σε απαραίτητα λιπαρά οξέα 

και βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6 και Ε, καθιστώντας 
το ιδανικό φορέα για ενσωμάτωση 

αιθερίων ελαίων και άλλων ελαίων στην 
αρωματοθεραπεία. Χρησιμοποιείται μόνο 
του, καθώς και ως συστατικό σε κρέμες, 

λοσιόν, ενυδατικά σαπούνια, βάλσαμα, έλαια 
για περιποίηση σώματος κ.λπ.

Το Macadamia oil απορροφάται γρήγορα από 
το δέρμα και χρησιμοποιείται κατά το μασάζ σε 
συνδυασμό με άλλα έλαια, όπως αμυγδαλέλαιο 
ή ηλιέλαιο. Είναι ανθεκτικό στην οξείδωση και 
πολύ χρήσιμο για τη θεραπεία της γήρανσης 

του δέρματος καθώς είναι πλούσιο σε 
βιταμίνες Α και Ε. Χρησιμοποιείται επίσης ως 

φορέας για την ενσωμάτωση αιθερίων ελαίων 
στην αρωματοθεραπεία.

Το Ivy oil ενσωματωμένο σε εξευγενισμένο 
ηλιέλαιο έχει ουδέτερο άρωμα. 

Απορροφάται γρήγορα από το δέρμα 
και χάρη στα ενεργά συστατικά του που 

ονομάζονται σαπωνίνες, επιδεικνύει δράση 
κατά της κυτταρίτιδας, αναζωογονεί και 

αναγεννά το δέρμα. Τέλος, το ηλιέλαιο είναι 
φυσική πηγή λινολεϊκού οξέος.

Το Rosehip oil περιέχει απαραίτητα λιπαρά 
οξέα, καροτενοειδή και πρόδρομες ουσίες 

της βιταμίνης Α που έχουν εξαιρετική 
επίδραση στην αναγέννηση του δέρματος. 

Περιέχει φυσικά αντιοξειδωτικά και ρυθμίζει 
τη λιπαρότητα γεγονός που το καθιστά ως 
ένα πολύτιμο έλαιο για την αντιμετώπιση 
της γήρανσης και της φωτογήρανσης με 

σκοπό την αναγέννηση του δέρματος και τη 
βελτίωση της χρώσης του.

Το Marigold oil είναι εξαιρετικό για δέρμα 
επιρρεπές σε φλεγμονές, ερεθισμούς, 
για φροντίδα δέρματος παιδιών, καθώς 
και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Χρησιμοποιείται σε πολλές κρέμες, θρεπτικά 
στικ χειλιών, βούτυρα ομορφιάς δέρματος 

και έλαια δέρματος.

Το Jojoba oil αποτελεί έλαιο πολύ σταθερό 
και ανθεκτικό στην οξείδωση και στις 

υψηλές θερμοκρασίες. Περιέχει μεγάλο 
αριθμό βιταμινών και μετάλλων που 

καταπραΰνουν το δέρμα, καθιστώντας το 
εξαιρετική επιλογή για ερεθισμένο δέρμα και 
για θεραπεία ουλών. Σταθεροποιεί την τιμή 
pH του δέρματος και ρυθμίζει την έκκριση 
σμήγματος με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό 

για την περιποίηση λιπαρού δέρματος. 

Το Castor oil ενυδατώνει το δέρμα και 
προστατεύει το φράγμα του δέρματος 
με αποτέλεσμα να βρίσκει εφαρμογή 

σε καλλυντικά προϊόντα όπως προϊόντα 
περιποίησης για ξηρό και ταλαιπωρημένο 
δέρμα. Είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα που 

δίνουν μια απαλή αίσθηση στο δέρμα. Είναι 
το πλέον διαδεδομένο έλαιο για τα μαλλιά 
και το τριχωτό της κεφαλής καθώς και για 

μάσκες ονύχων.
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