
Zelf gebruik ik deze olie sinds een paar weken. Voor 
onverklaarbare jeuk op mijn lichaam kreeg ik allergie-
pilletjes van de huisarts. Arganolie, vermengd met het 
badwater en bodylotion achteraf, heeft mijn probleem 
vanaf het eerste gebruik verholpen!

Om ook de heilzame werking te ervaren moet je de 
100% zuivere arganolie, rijk aan vitamine E, anti-
oxidanten en essentiële vetzuren, gebruiken. Opgelet 
met de goedkope varianten, afkomstig uit industriële 
massaproductie. Hier zijn alle werkzame stoffen 
nagenoeg verdwenen. 

Herstel dus snel alle schade en maak je lichaam en 
haren klaar voor de lente!

Mooimakers34

• Schoonheidsinstituut Lesseurs
 Romboutstraat 28  I  3740 Bilzen  I  089 36 34 16 
• Heb je zelf mooi-maak-vragen?  
 Stuur dan een mail naar info@lesseurs.be

Koning Winter is weer bijna het land uit. Droge huid en handen, gesprongen lippen, 
kloven, statisch haar en jeuk ...
Heeft hij ook bij u zijn sporen nagelaten? Er bestaat een oplossing, in de vorm van 

een zeer kostbare olie, om al deze ongemakken snel te verhelpen.

Cosmetische arganolie is een zeer schaarse plantaardige olie, manueel geperst uit de pitten 
van de argannoot, afkomstig uit de arganboom.
Deze ‘Boom der Schoonheid’ is een bedreigde boomsoort, die enkel groeit in het zuidwesten 
van Marokko. Per seizoen groeien aan één boom 32 kg vruchten. Dit is de hoeveelheid die 
nodig is om 1 liter arganolie te verkrijgen. Het oogsten, pellen en pletten van de pitten, 
vraagt zeer intensieve handenarbeid. Omwille van de schaarste en het ambachtelijk karakter, 
is dit product dus kostbaar als goud!

Iedereen, jong en oud, is gebaat bij het gebruik ervan. Voeg een paar druppels olie aan 
je schoonheidsritueel of gebruik het puur op hoofd, lichaam, gelaat, haren en nagels. Het 
product is vrij van parabenen en geurloos waardoor je het met al je gebruikelijke producten 
of shampoo kan vermengen. 
Ervaar onmiddellijk een gladde, zachte huid, sterke nagels en glanzend gezond haar. 
Ook klachten als psoriasis, eczeem, acne, striemen en littekens verdwijnen. Het product is 
toepasbaar voor allerlei problemen en geeft dadelijk resultaat.


