
VLOEIBAAR GOUD VOOR VERZORGD 
HAAR EN EEN STRALENDE HUID

Argan olie wordt ook wel het Marokkaanse goud genoemd. Het geheim zit in de helende en veelzijdige werking van 
de olie, die wordt gewonnen uit de zeldzame, exotische argan boom. Agadir Argan Oil is een nieuw product op de 
Nederlandse markt, dat alle ingrediënten van dit eeuwenoude beautygeheim in zich draagt. Agadir Argan Oil heeft 
op basis van natuurlijke ingrediënten een selectief aantal producten ontwikkeld, die helpen je haar weer zacht, 
glanzend en pluisvrij te maken. Overigens kan niet alleen je haar van deze verwennerij genieten, maar je kunt Agadir 
Argan Oil voor het hele lichaam gebruiken. De olie werkt namelijk ook verzorgend voor een droge of geïrriteerde huid 
en is heel prettig voor na het scheren. De verzorgende werking van Agadir Argan Oil is  wetenschappelijk bewezen en 
de producten bevatten geen paraben.

DE AGADIR ARGAN OIL HAIR TREATMENT

Om jezelf echt in de watten te leggen, gebruik je de Oil 
Treatment, boordevol vitamine E en de onmisbare100% 
pure argan olie. Je kunt de olie zowel in je haar als op je 
huid gebruiken. Het heeft conditionerende kracht, 
verkort de droogtijd van het haar en trekt direct in het 
haar en de huid zonder het vet te maken. 
De Oil Treatment van Agadir Argan Oil bevat 100% pure 
argan olie en beschermt tegen zon, zee en chloorwater 
en helpt bij een schilferende hoofdhuid, droge huid en 
andere huidirritaties. Daarnaast is de olie heerlijk om je 
nagels eens extra mee te verzorgen. 
Kortom: een geweldig basisproduct voor iedere dag. 
De olie treatment is verkrijgbaar in een 60ml en een 
118 ml verpakking. 

DE AGADIR ARGAN OIL SPRAY TREATMENT

De Spray Treatment is een goed alternatief voor een 
haarserum. Het zorgt voor glanzend haar en beschermt 
het haar ook tegen warmtebronnen als föhn en stijltang 
en de zon! Een kleine hoeveelheid spray is voldoende 
voor een zachte glanzende finish en geeft een heerlijke 
geur. Voor prachtig glanzend glad haar, kun je de spray 
treatment op het haar spuiten en het direct daarna met 
een stijltang stylen. Je zult versteld staan van het resultaat. 
De Spray Treatment is ook fijn voor het lichaam, omdat 
het erg makkelijk aan te brengen is. De mist van olie 
verspreid zich heel handig over je hele lichaam en trekt 
snel in. De spray is verkrijgbaar in 150ml, maar om nooit 
zonder deze wonderspray te zitten, is hij ook verkrijgbaar 
in 10ml formaat dat makkelijk mee genomen kan worden 
in je tas.
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