
Nye lækre masker fra Argandia Dream Line!
Et lille års tid har Argandias produkter været at få i de danske butikker og der er blevet taget rigtig godt imod 
den lækre serie. Efter ønske fra brugerne er der nu sammensat 3 nye produkter til den milde og effektive an-
sigtspleje med arganolie. Det drejer sig om de superskønne nyheder HER:

Den franskproducerede Eco-Cert certificerede serie Argandia 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 gennem 
en årrække været distribueret som et kendt mærke i Frankrig, hvor den fåes i ca. 600 helsekostforretninger. Olien stammer fra 
et coorporativ i Marokko, her bruger man kun frugt med pulp til fremstillingen af arganolien. Argandias arganserie ligger på et 
fornuftigt prisleje der i vejl. udsalg spænder fra kr. 49,00 – 349,00. 

Argandia findes i en række helsekostbutikker, ved enkelte Matas og kosmetologer landet over. Forhandlerlisten findes på 
hjemmesiden www.argandia.dk. Argandia kan også købes på vores webshop, www.argandia.dk/shop .  
Fair Nature henviser også gerne til nærmeste forhandler på tlf 7121 7100/7524 7100.
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ARGAN MILD SCRUB 
ORANGE BLOSSOM 
Exfolierer & blødgør 
En mild Argan Scrub der exfolierer og 
fjerner de døde hudceller på en me-
get skånsom måde. Huden får en jævn 
tekstur takket være en kombination af 
de exfolierende ingredienser, der er 
bambus-pudder (pulveriseret bambus) og 
økologisk arganolie. Scrubmasken renser 
huden og gør den strålende smuk. Beri-
get med fair-trade arganolie og orange-
blomstvand, med plejende, fugtgivende 
egenskaber, vil din hud føles rigtig blød 
og velplejet.

Masséres forsigtigt på fugtig eller tør 
hud en til to gange om ugen, fjernes med 
vand. Undgå øjenomgivelserne.

75 ml, vejl. pris kr. 199,-

ARGAN MOISTURIZING MASK 
ORANGE BLOSSOM 
Plejer & beroliger 
Denne cremede maske er en ægte kilde 
til velvære! Koncentrat af økologisk hør-
ekstrakt, økologisk sheasmør og økologisk 
aloe vera, giver med det samme huden 
fugt. Din hud føles afspændt og får et 
flot, fugtmættet skær! 

Den ideelle førstehjælp til din hud der nu 
føles frisk, blød og gløder af skønhed.  
Påføres generøst i ansigtet og øjenomgi-
velsene. 

Lad den sidde på i 10 min. for at trænge 
fuldstændigt ind i huden eller - hvis der 
stadig er overskydende - kan det fjernes 
med Floral Water.

75 ml, vejl. kr. 219,-

ARGAN PURIFYING MASK
MINT 
Renser og giver strålende hud
Argan Purifying Mask giver huden et strå-
lende udseende og renser grundigt dybt 
ned i porerne. Beriget med ghassoul-ler, 
kaolin og økologisk mynteblomstervand 
renser masken, lukker porerne og gør 
huden jævn og glat. 

Din hud føles blød og velplejet takket 
være de plejende og fugtgivende egen-
skaber fra certificeret økologisk arganolie 
og aloe vera olier.

Påføres generøst i ansigtet og på halsen 
en til to gange om ugen.  
Lad sidde 5-10 min. og fjernes med vand.

75 ml, vejl. pris kr. 199,- 

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


