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Produse cosmetice naturale Argital 
 

Filosofia din spatele produselor cosmetice naturale Argital se bazează pe trei idei de 
bază: 

1. să nu aibă efecte negative la nivelul pielii şi asupra sănătăţii în general 
2. să ofere pielii un element de anti-îmbătrânire vital pentru o piele mai suplă 
3. să folosească doar ingrediente naturale care au fost obţinute fără a afecta în vreun 

mod mediul. 
 
Argila verde uscată la soare este substanţa care poate satisface aceste principii, folosită ca 
atare sau sub formă de gel. Argila verde Argital este unică prin însăşi natura şi structura sa 
şi a fost aleasă dintre multe alte substanţe, datorită proprietăţilor sale puternice de anti-
îmbătrânire, bogăţiei sale în forţe plastice care pot fi folosite pentru a modela şi sculpta 
corpul şi datorită conţinutului său bogat în energie, asemănător seminţelor înainte să 
devină plante. 
 

 
 
Lumină                Ritm   Căldură 
Epidermă               Mezodermă  Dermă 
 
În cadrul argilei verzi se regăsesc trei forţe, cele aferente siliciului, aluminiului şi 
carbonatului de calciu. 
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Pielea care este îngrijită în mod regulat cu argilă verde şi cu produsele 
cosmetice Argital tinde să rămână mult mai suplă. 

Când argila verde Argital este folosită la împachetări sau sub formă de pudră 
în apa de baie, forţele sale de modelare ajută la restabilirea formelor corpului 
şi la menţinerea acestora în timp. 

Argital foloseşte extracte obţinute din plante medicinale cultivate cu metode 
ale agriculturii bio-dinamice1, organice şi/sau spontane. 

Plantele medicinale au proprietăţi funcţionale foarte specifice pentru 
produsele cosmetice. 

De exemplu, nalba este bogată în mucilagiu, un emolient puternic.       
Gălbenelele sunt bogate în azulenă, un agent calmant.                   
Coada-calului este o sursă de lumină datorită conţinutului său de siliciu. 

Uleiurile vegetale folosite de Argital – ulei de migdale dulci, ulei din 
germeni de grâu şi ulei de jojoba – sunt uleiuri presate la rece. 

La contactul cu pielea, acestea generează o căldură delicată şi benefică de 
origine solară, hrănind pielea şi făcând-o mai catifelată şi mai suplă. 

Uleiurile vegetale de argan, de limba-mielului şi de trandafir sălbatic care se 
regăsesc în unele produse cosmetice naturale Argital sunt bogate în uleiuri 
vegetale hidrogenate sau esenţiale, vitale pentru asigurarea procesului 
normal de reînnoire a pielii. 

Produsele cosmetice naturale Argital conţin uleiuri esenţiale 100% pure. 

Acestea sunt substanţe naturale valoroase care ascund mişcarea planetelor în 
parfumul lor. 

Uleiurile esenţiale generează un parfum foarte plăcut, stimulând procesele la 
nivelul pielii, o protejează şi ne umple sufletele de bucurie. 

Argital foloseşte vitamine naturale, cum ar fi vitamina E, conţinută de uleiul 
din germeni de grâu, bogat în forţe vitalizante.  

Vitamina A, conţinută de uleiul vegetal de morcovi, cunoscut şi ca vitamina 
de creştere, bogată în forţe ale căldurii, este folositoare în combaterea acneei 
şi a coşurilor. 

 

 

Vitamina C, găsită în zeama de lămâie, este bogată în forţele lumii şi un stimulent 
pentru procesele delicate de formare a bazei pentru o piele sănătoasă. 

Apa este vitală pentru susţinerea vieţii. Argital este complet conştientă de acest lucru şi 
din acest motiv foloseşte apă de izvor în toate produsele sale, deoarece este pură, uşoară 
şi purtătoare de forţe vitalizante. 

Argital acordă o importanţă foarte mare ritmului, o forţă universală care, pe lângă faptul 
că guvernează marile procese din natură, cum ar fi succesiunea dintre zi şi noapte, 
lunile selenare şi anotimpurile, este vitală nu doar pentru existenţa omului, ci şi pentru 
existenţa tuturor vietăţilor tale. 

Apa de izvor şi ingredientele active care se regăsesc în gama de produse cosmetice 
naturale Argital sunt dinamizate tot timpul pentru a le conferi acest ritm, acest element 
care guvernează lumea. 

Argital nu foloseşte parfumuri artificiale, substanţe chimice şi/sau conservanţi, 
parfumurile sunt obţinute din uleiuri esenţiale şi tincturi. 

Conservarea produselor este garantată prin utilizarea uleiurilor esenţiale şi tincturilor, 
precum şi printr-o verificare cu atenţie a materiilor prime folosite, prin spălare atentă şi 
prin dinamizarea procesului care ridică ingredientele active spre sfera vieţii. 

 

 

 

                                                 
1 Culturile bio-dinamice sunt garantate prin marca comercială internaţională Demeter privind calitatea, cel 
mai înalt standard în domeniul calităţii care poate fi obţinut. 
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Certificări 
 
Calitatea produselor cosmetice naturale Argital este garantată de următoarele mărci 
comerciale: 
 

 
 

BHID Marcă comercială germană recunoscută în multe ţări din toată lumea care 
certifică doar produsele cosmetice naturale. 

DEMETER Marcă comercială internaţională care certifică produsele obţinute folosind 
metoda agriculturii bio-dinamice. 

ICEA Marcă comercială italiană recunoscută în multe ţări din toată lumea care 
certifică doar produsele cosmetice organice. 

ECO CONTROL este o marcă comercială germană care certifică caracteristica naturală 
a materiilor prime. 

VEGAN OK* este o marcă comercială italiană care certifică absenţa substanţelor de 
origine animală din produsele cosmetice. Valenţă etică. 

LAV Marcă comercială italiană care certifică faptul că produsele cosmetice, 
ingredientele sale şi materiile prime nu au fost testate pe animale. Valenţă 
etică. 

ISO 9001 certifică calitate pe întreg parcursul producţiei. 

*Toate produsele ARGITAL sunt certificate VeganOk, cu excepţia: pastei de dinţi cu propolis şi Dentie, săpun 
cu miere şi propolis, cremă hidratantă şi hrănitoare cu ceară de albine, cremă de mâini cu helichrysum şi 
propolis, cremă cu propolis, ulei de Saturn cu propolis, ulei de Pământ cu propolis. 
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Introducere 
 

Tratamentele prezentate mai jos sunt rezultatul unui test folosind produse 
cosmetice naturale Argital, efectuate de un estetician expert, doamna 
Maria Giannola, pe grupuri diferite de femei de vârste diferite. 

• Curăţarea feţei       
  

• Tratament antirid       
• Pungi de sub ochi      
• Ten gras şi cu acnee      
• Ten cuperozic      
• Zona gâtului/decolteu       
• Tonifierea bustului şi vergeturi  
• Celulită     
• Tratament capilar        
• Tratament pentru îngrijirea mâinilor      
• Tratament pentru îngrijirea picioarelor 

PENTRU FIECARE TRATAMENT, SUNT FURNIZATE 
URMĂTOARELE INFORMAŢII: 

1. Produse folosite 
2. Tehnici aferente 
3. Ordinea acestora 
4. Timpii de expunere 
5. Durata sesiunilor 
6. Frecvenţa tratamentului 
7. Durata tratamentului 
8. Evaluarea finală din partea esteticianului 
9. Imagini separate ale produselor 
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Proprietăţile cosmetice ale argilei verzi 
Produsele cosmetice naturale Argital conţin argilă verde uscată la soare sau 
gel de argilă verde. Argila verde este ingredientul de bază. Dintre toate 
substanţele naturale, argila verde posedă cele mai importante două proprietăţi 
cosmetice: 

ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE 
MODELARE 

Argila verde conţine un mare secret de frumuseţe.  

Proprietăţile de anti-îmbătrânire şi de modelare sunt date de natura sa 
coloidală. Coloidul nu se întăreşte, rămâne tot timpul maleabil şi umed. Când 
argila verde este amestecată cu apa, devine coloidală şi maleabilă, reflectând 
starea unei pieli sănătoase, suple, hidratate şi tonifiate. 

Argila verde are multe alte proprietăţi eudermice. 

În continuare vă prezentăm cele mai importante dintre acestea: 

• Conferă luminozitate pielii       
• Îmbunătăţeşte echilibrul pielii 
• Îmbunătăţeşte tonifierea pielii 
• Are o acţiune puternic anti-inflamatorie 
• Cu efect depurativ puternic pentru tenul cu probleme de acnee, pete şi coşuri 
• Cu efect regulator puternic al nivelului de sebum pentru tenul gras 
• Cu rezultate excelente în tratarea cuperozei 
• Reduce pungile de sub ochi 
• Antirid 
• Agent abraziv natural excelent 
• Tonifică bustul 
• Combate apariţia vergeturilor de pe bust, burtă şi fese şi conferă elasticitate 

pielii 
• Combate dermatita 
• Absoarbe radicalii liberi 
• Întăreşte firul de păr, reglează excesul de sebum de pe scalp 
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1 
Acţionează prin forţa 

siliciului asupra 
epidermei 

care trăieşte în sfera 
de lumină. 

2 
Acţionează prin forţa 

aluminiului asupra 
mezodermei 

care seamănă mult cu 
forţele apei. 

3 
Acţionează prin forţa 
carbonatului de calciu 

asupra dermei 
unde predomină 

forţele de căldură. 

  Acţiunea tripolară a argilei verzi 
 

 

Argila verde are o acţiune tripolară la cele trei niveluri ale pielii 
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Ingredientele folosite în produsele cosmetice naturale Argital 
 

Alte ingrediente folosite în produsele cosmetice Argital sunt: 

• Uleiuri vegetale pure presate la rece. 

Aduce căldura soarelui la nivelul pielii. 

• Uleiuri esenţiale pure. 

Stimulează pielea şi sunt legate de planete. 

• Plante medicinale cultivate cu metode ale agriculturii bio-dinamice1, organice 
şi/sau spontane. 

Acestea aduc forţa vitală în piele şi sunt legate de sfera solară. 

• Vitamine naturale. 

Aduc forţele celor 4 elemente la nivelul pielii: căldură, lumină, apă, sare. 

• Apă de izvor pură. 

Regenerează, stimulează şi susţine procesele vitale.   

 

Ingredientele active ale produselor cosmetice Argital sunt dinamizate2 manual pentru a 
maximiza funcţionalitatea şi puterea lor eudermică3. 

Produsele cosmetice Argital nu conţin ingrediente de origine animală. 

 

_______________________________________________________ 
1 Agricultura bio-dinamică a fost concepută şi formulată de Rudolf Steiner. Este o metodă care consideră 
utilizarea substanţelor naturale în armonie cu ritmurile existente în cosmos şi în natură. Astăzi, această 
metodă este utilizată în multe ţări din toată lumea. Regiunea italiană Sicilia este zona cu cele mai multe 
hectare cultivate folosind metoda agriculturii bio-dinamice. 

2 Dinamizarea este o tehnică folosită în timpul pregătirii remediilor homeopate şi ajută la creşterea 
eficienţei acţiunii ingredientului activ. 
3 Eudermic înseamnă a face pielea să aibă un aspect plăcut şi sănătos. 
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Fierul din argila verde 
Culoarea argilei verzi este în principal determinată de conţinutul şi starea cantităţii 
de fier. 

Argila verde şi argila roşie conţin o combinaţie de fier saturat şi fier nesaturat. Fierul 
nesaturat sau nematurat predomină în argilele verzi, în timp ce fierul saturat sau maturat 
predomină în argilele roşii. 
Fierul, prin însăşi natura sa, oscilează constant între două forme: fier nesaturat/saturat – 
fier nematurat/maturat. 
Acest lucru implică un element foarte important: ritmul. 
 

ARGILELE ALBE 
sunt caracterizate de absenţa integrală a fierului sau prezenţa acestuia într-o cantitate 
foarte mică. Am putea spune că aceste argile nu au niciun ritm. 
 

ARGILELE VERZI 
sunt caracterizate de prezenţa fierului nesaturat, în alte cuvinte, a fierului care nu este 
maturat, numit şi fier nematurat. Acestea sunt similare seminţelor vegetale în sensul că 
sunt pline de energie, dar nu au nicio formă. Din acest motiv, aduc cu sine elementul 
care se leagă cel mai mult de creştere şi de sfera solară. 
 

ARGILELE ROŞII   
sunt caracterizate de prezenţa fierului saturat, în alte cuvine fierul care este matur, numit 
şi fier maturat. Acestea sunt similare plantelor mature, bogate în formă. Din acest motiv, 
aduc cu sine elementul care se leagă cel mai mult de formă şi de sfera lunară. 
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Băi în funcţie de semnul zodiacal cu argilă verde  
Forţele semnelor zodiacale acţionează în ingredientele conţinute de argila verde 
Argital.  

 

Argila dizolvată în apă eliberează forţe care purifică şi regenerează pielea la contactul cu 
aceasta, absoarbe radicalii liberi şi oferă o stare generală de bine. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taur 

Fecioară 

 
Gemeni 

 
 
Rac 

 
Leu 

Balanţă 

Scorpion 

Săgetător 

Capricorn 

Vărsător

 
Peşti

Berbec
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Prezentarea pe scurt a principalelor acţiuni ale diferitelor 

ingrediente în produsele cosmetice naturale Argital 

 

• Argila verde Argital este un agent anti-îmbătrânire important; face pielea 
mai suplă şi remodelează corpul. 

• Uleiurile vegetale aduc căldură, hrănesc pielea, făcând-o mai catifelată şi 
mai suplă. 

• Uleiurile vegetale nesaturate regenerează pielea. 

• Plantele medicinale aduc forţa luminii în piele. 

• Uleiurile esenţiale stimulează procesele de reînnoire a pielii, parfumează şi 
umplu sufletul de bucurie. 

• Vitaminele naturale stimulează procesele vitale ale pielii. 

• Apa de izvor aduce forţele vitale în piele. 

• Dinamizarea aduce forţele ritmului în piele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

TRATAMENT 

 

În paginile următoare sunt prezentate tratamentele de mai jos: 

 

Curăţarea feţei 

Tratament antirid 

Tratament împotriva pungilor de sub ochi 

Tratament pentru tenul gras şi cu acnee 

Tratament pentru tenul sensibil cuperozic 

Tratament pentru zona gâtului/decolteu 

Tratament pentru tonifierea bustului +  vergeturi 

Tratament pentru burtă – fese – grăsime – celulită 

Tratament capilar 

Tratament pentru îngrijirea mâinilor 

Tratament pentru îngrijirea picioarelor 

Masaj introductiv şi de încheiere 
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Curăţarea feţei 

Tratament excelent pentru curăţarea feţei  
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte demachiant 
Cremă abrazivă 
Loţiune tonică Rugiada 
Ulei antirid sau ulei de jojoba 
Mască Argiltubo 
Cremă hidratantă şi hrănitoare sau cremă antirid 
Ulei esenţial de lavandă 
 

Lapte demachiant 
Aplicaţi pe faţă cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 timp de câteva 
minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe faţă şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic1 timp de 10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Loţiune tonică Rugiada 
Pulverizaţi pe faţă sau îmbibaţi un tampon de vată şi aplicaţi uşor pe piele timp de 
un minut. 

Ulei antirid sau ulei de jojoba 
Puneţi câteva picături – rămâne la latitudinea dumneavoastră, în calitate de 
estetician – fie de ulei antirid sau ulei de jojoba într-un vas care a fost uşor încălzit 
în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul antirid sau uleiul de jojoba se răceşte, apoi 
aplicaţi pe faţă şi masaţi uşor prin mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic 
timp de până la 3 minute. 

_____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar 
pentru cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în 
conformitate cu marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe faţă cu ajutorul unei 
pensule sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată faţa, asigurându-vă că stratul are o grosime de 
câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui 
burete umezit în apă călduţă. 

Cremă hidratantă şi hrănitoare sau cremă antirid 
Aplicaţi crema hidratantă şi hrănitoare pe faţă în cazul persoanelor are au ten 
gras sau crema antirid în cazul persoanelor cu tenul uscat, obosit, matur.  

Ulei esenţial de lavandă 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de lavandă în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de lavandă şi o picătură 
de ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
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Tratament antirid 

Tratament excelent pentru reducerea ridurilor 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte demachiant 
Cremă abrazivă 
Loţiune tonică Rugiada 
Ulei antirid  
Mască Argiltubo 
Ulei antirid şi cremă antirid 
Ulei esenţial de rozmarin 

Lapte demachiant 
Aplicaţi pe faţă cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 timp de câteva 
minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe faţă şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic1 timp de 10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Loţiune tonică Rugiada 
Pulverizaţi pe faţă sau îmbibaţi un tampon de vată şi aplicaţi uşor pe piele timp de 
un minut. 

Ulei antirid  
Puneţi câteva picături de ulei antirid Argital într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până uleiul antirid Argital se răceşte, apoi aplicaţi pe faţă şi 
masaţi uşor prin mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic timp de până la 3 
minute. 
 

Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în bain-
marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe faţă cu ajutorul unei pensule  

____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate 
cu marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată faţa, asigurându-vă că stratul are o grosime de 
câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui 
burete umezit în apă călduţă. 

Ulei antirid 
A se citi punctul 4. 

Cremă antirid 
Puneţi cantitatea necesară de cremă antirid într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic până când 
este complet absorbită de piele.  

Ulei esenţial de rozmarin 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de rozmarin în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de rozmarin şi o 
picătură de ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
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Tratament împotriva pungilor de sub ochi 

Tratament excelent pentru reducerea pungilor de sub ochi 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte demachiant 
Loţiune tonică Rugiada 
Mască Argiltubo  
Ulei de Lună 
Cremă cu muşeţel 
Apă de muşeţel 
Ulei esenţial de roiniţă 

Lapte demachiant 
Aplicaţi pe faţă cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 timp de câteva 
minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Loţiune tonică Rugiada 
Pulverizaţi pe faţă sau îmbibaţi un tampon de vată şi aplicaţi uşor pe piele timp de 
un minut. 
 

Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în bain-
marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe faţă cu ajutorul unei pensule sau 
cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată faţa, asigurându-vă că stratul are o grosime de 
câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui 
burete umezit în apă călduţă. 
 

____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate 
cu marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Ulei de Lună - Picături 
Puneţi câteva picături de ulei de Lună Argital într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul de Lună se răceşte, apoi aplicaţi pe faţă şi 
masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic timp de până la 3 
minute. 
 

Cremă cu muşeţel 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu muşeţel într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic 
până când este complet absorbită de piele.  

Apă de muşeţel 
Îmbibaţi o bucată sau un tampon de vată cu apă şi puneţi compresa sub ochi, în 
locul în care se formează în mod normal pungile. Un tratament foarte relaxant şi 
calmant pentru piele şi zona ochilor. 
 

Ulei esenţial de roiniţă 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de roiniţă în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de roiniţă şi o picătură de 
ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
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Tratament pentru tenul gras şi cu acnee 

Tratament benefic pentru pielea cu exces de sebum şi cu diferite tipuri 
de acnee 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte demachiant 
Cremă abrazivă 
Apă compusă cu ulei esenţial de cedru/lămâie 
Cremă cu brusture 
Mască Argiltubo 
Cremă cu Niaouly 
Cremă cu echinaceea 
Ulei esenţial de cedru atlas 

Lapte demachiant 
Aplicaţi pe faţă cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 timp de câteva 
minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe faţă şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic1 timp de 10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Apă compusă cu ulei esenţial de cedru 
Pulverizaţi pe faţă sau îmbibaţi un tampon de vată şi aplicaţi uşor pe piele timp de 
un minut. 

Cremă cu brusture 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu brusture într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic 
până când este complet absorbită de piele.  
 

___________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar 
pentru cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în 
conformitate cu marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe faţă cu ajutorul unei pensule 
sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată faţa, asigurându-vă că stratul are o grosime de 
câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui 
burete umezit în apă călduţă. 

Cremă cu Niaouly 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu Niaouly într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic 
până când este complet absorbită de piele.  

Cremă cu echinaceea 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu echinaceea într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic 
până când este complet absorbită de piele.  
 

Ulei esenţial de cedru atlas 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de cedru atlas în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de cedru atlas şi o 
picătură de ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
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Tratament pentru tenul sensibil cuperozic 

Tratament excelent pentru tenul foarte sensibil şi/sau cuperozic   
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte demachiant 
Cremă abrazivă 
Apă florală cu muşeţel 
Ulei de violete 
Mască Argiltubo 
Cremă cu violete (dermatită rebelă) 
Cremă cu muşeţel (dermatita pe bază nervoasă) 
Cremă cu echinaceea (dermatită bacteriană) 
Ulei esenţial de muşeţel 

Lapte demachiant 
Aplicaţi pe faţă cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 timp de câteva 
minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe faţă şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic1 timp de 10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Apă florală cu muşeţel 
Pulverizaţi pe faţă sau îmbibaţi un tampon de vată şi aplicaţi uşor pe piele timp de 
un minut. 

Ulei de violete 
Puneţi câteva picături de ulei de violete Argital într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul de violete Argital se răceşte, apoi 
aplicaţi pe faţă şi masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic 
timp de până la 3 minute. 

____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate cu 
marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe faţă cu ajutorul unei pensule 
sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată faţa, asigurându-vă că stratul are o grosime de 
câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui 
burete umezit în apă călduţă. 

Cremă cu violete 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu violete într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic până 
când este complet absorbită de piele. Aşteptaţi câteva minute înainte de aplicarea 
următoarei creme.  

Cremă cu muşeţel 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu muşeţel într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic 
până când este complet absorbită de piele. Aşteptaţi câteva minute înainte de 
aplicarea cremei cu echinaceea. 

Cremă cu echinaceea 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu echinaceea într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie, apoi aplicaţi pe faţă şi masaţi în sensul acelor de ceasornic 
până când este complet absorbită de piele.  
 

Ulei esenţial de muşeţel 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de muşeţel în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de muşeţel şi o picătură 
de ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
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Tratament pentru zona gâtului/decolteu 

Tratament excelent pentru tonifierea zonei gâtului   
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte de corp 
Cremă abrazivă 
Loţiune tonică Rugiada 
Ulei antirid 
Mască Argiltubo 
Ulei antirid 
Cremă antirid 
Ulei esenţial de lavandă 

Lapte de corp 
Aplicaţi pe zona de tratament cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 
timp de câteva minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic1 timp de 
10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Apă tonică Rugiada 
Pulverizaţi pe zona de tratament sau îmbibaţi un tampon de vată şi aplicaţi uşor pe 
piele timp de un minut. 

Ulei antirid 
Puneţi câteva picături de ulei antirid Argital într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până uleiul antirid Argital se răceşte, apoi aplicaţi pe zona 
de tratament şi masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic timp 
de până la 3 minute. 
 

____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate cu 
marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe zona de tratament cu 
ajutorul unei pensule sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată zona de tratament, asigurându-vă că stratul are o 
grosime de câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu 
ajutorul unui burete umezit în apă călduţă. 

Ulei antirid 
A se vedea punctul 4.  

Cremă antirid 
Puneţi cantitatea necesară de cremă antirid într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie, apoi aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi în sensul acelor de 
ceasornic până când este complet absorbită de piele.  
 

Ulei esenţial de lavandă 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de lavandă în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de lavandă şi o picătură 
de ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
 

 
 
 
 
 

 

Manual cu informaţii de bază pentru esteticieni 
 

Tratament pentru tonifierea bustului +  vergeturi  

O bună tonifiere după doar câteva şedinţe 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte de corp 
Cremă abrazivă 
Loţiune tonică Rugiada 
Ulei pentru tonifierea bustului 
Mască Argiltubo 
Cremă cu violete 
Ulei esenţial de trandafir/trandafir de mai 

Lapte de corp 
Aplicaţi pe zona de tratament cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 
timp de câteva minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic1 timp de 
10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Apă tonică Rugiada 
Pulverizaţi pe zona de tratament sau îmbibaţi un tampon de vată şi aplicaţi uşor pe 
piele timp de un minut. 

Ulei de tonifiere a bustului 
Puneţi câteva picături de ulei de tonifiere a bustului Argital într-un vas care a fost 
încălzit puţin în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul de tonifiere a bustului Argital se 
răceşte, apoi aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi uşor cu mişcări circulare în 
sensul acelor de ceasornic timp de până la 3 minute. 
 

____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate cu 
marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe zona de tratament cu 
ajutorul unei pensule sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată zona de tratament, asigurându-vă că stratul are o 
grosime de câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu 
ajutorul unui burete umezit în apă călduţă. 

Cremă cu violete 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu violete într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie, apoi aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi în sensul acelor de 
ceasornic până când este complet absorbită de piele.  
 

Ulei esenţial de trandafir de mai/trandafir 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de trandafir de mai/trandafir în mâna stângă pe 
întreaga durată a tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de 
trandafir de mai/trandafir şi o picătură de ulei de migdale dulci în palma mâinii 
stângi. 
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Tratament pentru burtă – fese – grăsime – celulită  

Tratament excelent pentru combaterea depunerilor de grăsime şi a 
pielii lăsate. (Se recomandă ceai verde/coada-calului.) 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Cremă abrazivă 
Ulei de slăbit pentru tratarea celulitei 
De ce ulei? Pentru că uleiul dizolvă grăsimea = homeopatie 
Nămolul pentru slăbit stimulează reabsorbţia, argila remodelează 
 

Aplicarea finală prin masaj: 
Crema de corp sub formă lichidă cu rozmarin: 
stimulează circulaţia, accelerează reabsorbţia 
Crema anticelulitică Florange dizolvă grăsimea = homeopatie 
Crema Floré (tonifiantă) 
Ulei esenţial de chiparos 
 
 
 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic1 timp de 
10 minute. Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Ulei de slăbit 
Puneţi câteva picături de ulei de slăbit Argital într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul de slăbit Argital se răceşte, apoi aplicaţi pe 
zona de tratament şi masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic1 
timp de până la 3 minute. 

Nămol pentru slăbit 
Încălziţi vasul care conţine cantitatea necesară de nămol pentru slăbit în bain-marie, 

__________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru cei 
din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate cu 
marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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apoi aplicaţi un strat generos pe zona de tratament cu ajutorul unei spatule, 
întindeţi bine şi în mod uniform, înveliţi într-o folie din poliuretan de înaltă 
densitate1 şi lăsaţi să acţioneze 15 minute, apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui burete 
umezit în apă călduţă. 
 
APLICAREA FINALĂ PRIN MASAJ:  
Crema de corp sub formă lichidă 
Puneţi cantitatea necesară de cremă de corp sub formă lichidă într-un vas care a 
fost încălzit puţin în bain-marie, apoi aplicaţi şi masaţi în sensul acelor de 
ceasornic până când este complet absorbită de piele. Aşteptaţi câteva minute 
înainte de aplicarea cremei Florange. 

Crema Florange 
Puneţi cantitatea necesară de cremă Florange într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie, apoi aplicaţi şi masaţi în sensul acelor de ceasornic până când este 
complet absorbită de piele. Aşteptaţi câteva minute înainte de aplicarea cremei 
Floré. 

Crema Floré + ulei tonifiant 
Puneţi cantitatea necesară de cremă Floré într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie, apoi aplicaţi şi masaţi în sensul acelor de ceasornic până când este 
complet absorbită de piele. Pentru a intensifica efectul de tonifiere, aplicaţi câteva 
picături de ulei tonifiant Argital pe zona de tratament înainte de aplicarea cremei 
Floré. 
 

Ulei esenţial de chiparos 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de chiparos în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de chiparos şi o picătură 
de ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 

 
___________________________________________________________ 

1Poliuretanul de înaltă densitate este o folie din material plastic. 
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Tratament capilar 

Tratament excelent pentru reducerea capilarelor 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte de corp 
Cremă abrazivă 
Ulei pentru vene şi capilare 
Argiltubo 
Cremă cu tuia şi hamamelis  
Baie cu argilă verde 
Cremă sub formă lichidă  
 
Lapte de corp 
Aplicaţi pe zona de tratament cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 
timp de câteva minute. Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic timp de 
10 minute. Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Ulei pentru vene şi capilare 
Puneţi câteva picături de ulei pentru vene şi capilare într-un vas care a fost încălzit 
puţin în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul pentru vene şi capilare se răceşte, apoi 
aplicaţi pe zona de tratament şi masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor de 
ceasornic timp de până la 3 minute1. Astringent. 

Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe zona de tratament cu 
ajutorul unei pensule sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe toată zona de tratament, asigurându-vă că stratul are o 
grosime de câţiva milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu 
ajutorul unui burete umezit în apă călduţă. 

____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate cu 
marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Cremă cu tuia şi hamamelis  
Astringent, stimulează circulaţia, antiinflamator, revitalizant. 
Puneţi cantitatea necesară de cremă cu tuia şi hamamelis, încălzit puţin în bain-
marie, pe zona de tratament şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic până când 
este complet absorbită de piele.  

Baie cu argilă verde 
Se recomandă o baie cu argilă verde o dată pe săptămână. După uscare, aplicaţi 
crema sub formă lichidă cu lavandă şi roiniţă pe toată suprafaţa corpului pentru a 
proteja pielea şi pentru a stimula circulaţia. 
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Tratament pentru îngrijirea mâinilor 

Tratament excelent care ajută în prevenirea formării petelor datorate 
vârstei şi efectelor de îmbătrânire 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Cremă abrazivă 
Ulei de albire 
Mască Argiltubo 
Cremă de mâini  
Ulei esenţial de lămâie 
 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe mâini şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic timp de 10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Ulei de albire 
Puneţi câteva picături de ulei de albire Argital într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul de albire Argital se răceşte, apoi aplicaţi pe 
mâini şi masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic timp de până 
la 3 minute1.  

Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în 
bain-marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe mâini cu ajutorul unei 
pensule sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe mâini, asigurându-vă că stratul are o grosime de câţiva 
milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui burete 
umezit în apă călduţă. 
 

 
____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate cu 
marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Cremă de mâini  
Puneţi cantitatea necesară de cremă de mâini într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie, apoi aplicaţi şi masaţi pe mâini în sensul acelor de ceasornic până 
când este complet absorbită de piele.  

Ulei esenţial de lămâie 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de lămâie în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de lămâie şi o picătură de 
ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
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Tratament pentru îngrijirea picioarelor 

Tratament excelent pentru îngrijirea picioarelor 
 

Produse recomandate în mod special pentru acest tratament: 

Lapte de corp 
Cremă abrazivă 
Mască Argiltubo 
Ulei revitalizant 
Ulei relaxant 
Ulei de arnică 
Cremă de picioare 
Ulei esenţial de grapefruit 
 
Lapte de corp 
Aplicaţi pe picioare cu mâna şi masaţi în sensul acelor de ceasornic1 timp de câteva 
minute.  
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Cremă abrazivă 
Aplicaţi pe picioare şi masaţi uşor în sensul acelor de ceasornic timp de 10 minute. 
Clătiţi cu un burete umezit în apă călduţă. 

Mască Argiltubo 
Puneţi cantitatea necesară de Argiltubo într-un vas care a fost încălzit puţin în bain-
marie. Aşteptaţi până se răceşte, apoi aplicaţi pe picioare cu ajutorul unei pensule 
sau cu mâna. 
Întindeţi în mod uniform pe mâini, asigurându-vă că stratul are o grosime de câţiva 
milimetri. Aşteptaţi 10/20 de minute şi apoi îndepărtaţi cu ajutorul unui burete 
umezit în apă călduţă. 
 

____________________________________________________________ 
1Pentru esteticienii din emisfera nordică recomandăm direcţia în sensul acelor de ceasornic, iar pentru 
cei din emisfera sudică recomandăm direcţia în sensul invers al acelor de ceasornic, în conformitate cu 
marea circulaţie a substanţelor lichide de pe planeta noastră. 
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Ulei revitalizant şi ulei relaxant, urmate de ulei de arnică 
Puneţi câteva picături de ulei revitalizant Argital şi ulei relaxant Argital într-un vas 
care a fost încălzit puţin în bain-marie. Aşteptaţi până cele două tipuri de ulei se 
răcesc, apoi aplicaţi pe picioare şi masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor 
de ceasornic timp de până la 3 minute. Aşteptaţi câteva minute înainte de aplicarea 
uleiului de arnică. 

Ulei de arnică 
Puneţi câteva picături de ulei de arnică Argital într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie. Aşteptaţi până uleiul de arnică Argital se răceşte, apoi aplicaţi pe 
picioare şi masaţi uşor cu mişcări circulare în sensul acelor de ceasornic timp de 
până la 3 minute. Aşteptaţi câteva minute înainte de aplicarea cremei de picioare. 

Cremă de picioare 
Puneţi cantitatea necesară de cremă de picioare într-un vas care a fost încălzit puţin 
în bain-marie, apoi aplicaţi şi masaţi pe picioare în sensul acelor de ceasornic până 
când este complet absorbită de piele.  

Ulei esenţial de grapefruit 
Ţineţi flaconul cu uleiul esenţial de grapefruit în mâna stângă pe întreaga durată a 
tratamentului sau puneţi o micropicătură de ulei esenţial de grapefruit şi o picătură 
de ulei de migdale dulci în palma mâinii stângi. 
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Masaj introductiv şi de încheiere 

Cele 4 uleiuri în funcţie de planetă 

ULEI DE SATURN 
Căldură – semne de foc (Berbec, Leu, Săgetător) - exploziv 

ULEI DE SOARE  
Lumină – semne de aer (Balanţă,Gemeni, Vărsător) - sangvinic 

ULEI DE LUNĂ  
Apă – semne de apă (Peşti, Rac, Scorpion) - flegmatic 

ULEI DE PĂMÂNT 
Sare – semne de pământ (Taur, Fecioară, Capricorn) - melancolic 
 
Masajul introductiv se poate efectua pe orice zonă a corpului, cu ajutorul unui ulei 
care să se potrivească cu semnul zodiacal al persoanei. Acest ulei poate fi folosit şi 
ca masaj de încheiere la sfârşitul sesiunii. 
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Argila, comoara regatului mineral 
 

Argilele sunt principala componentă a suprafeţei pământului şi  
joacă un rol vital în viaţa omului şi în tărâmul natural. 

Argila verde Argital aduce forţe vitalizante şi energia căldurii absorbite  
din razele soarelui în procesul de  uscare. Datorită proprietăţilor sale unice, argila verde 

este un agent de modelare ideal şi un produs anti-îmbătrânire natural. 
 
 
Argila verde milenară Argital 
 

Argila verde Argital este fină, mătăsoasă, 
maleabilă şi cremoasă. Este un agent natural anti-
îmbătrânire care protejează, modelează, 
regenerează, stimulează şi menţine tinereţea pielii 
cu forţele sale uşoare şi subtilele miresme 
cosmice preluate din centrul pământului. Argila, 
de origine marină, bogată în săruri minerale şi 
oligoelemente naturale, este extrasă dintr-o 
carieră nu departe de Marea Mediterană, în sudul 
extrem al Siciliei. Zona, curată şi nepoluată, este 
scăldată de razele soarelui şi briza mării cea mai 
mare parte a anului. Argila verde Argital 
absoarbe tensiunile şi radicalii liberi, lăsând 
pielea mătăsoasă, netedă şi suplă. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Argila verde uscată la soare 
Produs 100% natural –1 şi 2,5 kg 
Pudră fină pentru faţă, corp şi păr 
 
Folosind argila verde Argital şi apă, un biomaterial antic 
şi natural, se prepară o mască care are rolul de a proteja 
şi regenera pielea. Argila verde fină Argital este 
recomandată şi pentru baie pentru picioare, pentru a 
relaxa şi regenera picioarele obosite şi grele. 
 
 
Argiltubo 
Produs 100% natural – 250 ml 
Frumuseţe şi armonie pentru faţă şi corp, două 
caracteristici cosmice ale argilei verzi Argital. 
 
Mască pentru faţă şi corp. Poate fi utilizat imediat. 
Regenerează şi catifelează pielea, lăsând-o 
reîmprospătată şi luminoasă, datorită forţelor vitalizante 
ale argilei verzi Argital, acidului gama-linoleic conţinut 
de uleiul vegetal pur din seminţe de limba-mielului, 
azulenei conţinute în extractul de gălbinele şi siliciului 
conţinut în coada-calului. Potrivit pentru toate vârstele. 
 
 
Argila verde activă aerisită uscată la soare 
Produs 100% natural - 500 g  
Curăţă şi tonifiază organismul pentru o stare de bine 
zilnică 
 
Argilă pentru băut: o tradiţie străveche care datează cu 
mult înainte de vremea lui Dioscoride, este folosită cu 
succes chiar şi în zilele noastre. Graţie oligoelementelor 
şi sărurilor minerale, argila verde Argital este înzestrată 
cu proprietăţi de curăţare şi energizare extraordinare. 
Este un tonic pentru persoane de toate vârstele, reface 
echilibrul mineralelor, asigurând o stare de bine 
întregului organism. 

 


