
Nyhed i Danmark!
Den franskproducerede Eco-Cert certificerede serie 
ARGANDIA fås nu i Danmark. Serien er baseret på 
fair-trade Arganolie, en velgørende og rig olie der ikke 
fedter. Arganolien er især rig på omega 6 og omega 9, 
der er essentielle for hudens velbefindende.  
ARGANDIA har hidtil kun været distribueret i Fran-
krig, men har der gennem en årrække været et kendt 
mærke i ca. 600 helsekostforretninger. Olien stammer 
fra et coorporativ i Marokko, her bruger man kun frugt 
med pulp til fremstillingen af arganolien. 

De skønne produkter findes som ansigts-, kropspleje, 
sæber, krops- og massageolier. De fleste af dem med 3 
forskellige dufte, Rose, Orangeblomst og Amber, som 
man vælger efter smag og behag. Især serien med 
hammam-produkter er populær i hjemlandet, men 
også renseprodukterne der mildt og effektivt renser 
både ansigt og øjne, og efterlader huden med den 
skønneste fornemmelse. 

Hvis man skulle få lyst til at prøve en behandling med 
ARGANDIAS produkter, kan vi pt henvise til Dronning 
Dorotheas Badestue, Slotssøbadet i Kolding, tlf. 7550 
0150, hvor kyndige behandlere er klar til at give dig en 
ultimativ oplevelse med de skønne arganolie- 
produkter. Ansigtsbehandlinger udføres af Klinik  
Højgård, lidt uden for Vejle, tlf. 5091 3095.

ARGANDIA-serien ligger på et fornuftigt prisleje der i 
vejl. udsalg spænder fra kr. 49,00 – 349,00. 

For yderligere info, foto mv. kontakt Susan Eggertsen 
på 7124 7100 eller sbe@fair-nature.dk

Bag importen af ARGANDIAS produkter, står et nystiftet firma, Fair Nature. Men til trods for at firmaet er nyt, er det gamle, 
erfarne og garvede kræfter der står bag. Karina Rudebeck, kosmetolog gennem over 20 år og ejer af Klinik Højgaard er gået 
sammen med Susan Eggertsen, der gennem knap 10 år har arbejdet med økologisk kosmetik og kender en del til planter og 
ingredienser. Sammen har de længe været på udkig efter en kosmetikserie der kunne opfylde en lang række krav til kvalitet,  
og valget faldt så på ARGANDIA. Prøv selv og bliv overbevist om den lækre kvalitet.

ARGANDIA vil blive distribueret til en række helsekostbutikker, spa-steder mv landet over. Fortvivl ikke hvis du ikke lige bor i  
nærheden af en af de forhandlere du finder på hjemmesiden. ARGANDIA åbner også en webshop på www.argandia.dk .  
Fair Nature henviser gerne til nærmeste forhandler på tlf 7121 7100/7524 7100.

PRESSEMEDDELELSE AUGUST 2012

Fair Nature • Klattrup Bygade 3 • 7000 Fredericia • Tlf. 7121 7100/7124 7100
CVR 3460 9160 • info@argandia.dk – sbe@fair-nature.dk • www.argandia.dk


