
ÜRÜN TANITIMLARI 
With Argan Oil 



 
 
 
 
 
 
 
 

Argan Oil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜÇLÜ YANLARI 
 
 

 

 
 

- Birçok faydalı etkiye sahip doğal içerik 

- Fas'ta yüzyıllar boyunca değerini kanıtlamış doğal bitki. 

- Halk arasında geleneksel şifa bitkisi olarak kullanılan ve oldukça üne sahip etkili, değerli, nadir içerikli doğal 
bitki. 
- Günümüz dünyasında her geçen gün popülerliği ile gündemde olan muhteşem bitki. 

 
 

 
 

- Müşteri eğilimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda doğal ürünler 
-  Paraben ve Phenoxyethanol birer koruyu madedir.  Le Petit Olivier With Olive Oil seri ürünlerimiz 
bu iki grup koruyu madde kullanılmadan üretilmektedir 

 

 

 
 

- Maksimum kalite garantisi ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler. 
- Argan yağını ana bileşen olarak yoğun miktarda kullanan özel seri ürünler 

Yüz ve vücudun ihtiyaçlarına yönelik ürün serisi 

Tamamen paraben içermeyen doğal seri 

Ana içerik bileşeni: ARGAN YAĞI 



 
 
 

Argan Oil 

Faydalı Etkileri ve Avantajları 
 
 

 
 

 HASAT BÖLGESİ: Sadece Fas’ın güney bölgelerinde yetişmektedir. 

 EKOLOJİK ÖNEMİ: Tarım için nemli ve verimli toprak koşullarını koruyarak 
çölleşmeye karşı direnç gösterir. 

 EKONOMİK ÖNEMİ: Argan hasadı kırsal kesimdeki kadınlar için tek gelir kaynağı 
olarak bölgenin ekonomisi adına önemli rol oynar. 

 
 
 
 

 
 

Argan meyveleri toplandıktan sonra, Fas’lı kadınlar meyve posasını ayıklar ve çıkan çekirdekleri kırarlar daha 
sonra taş değirmenlerde öğüterek soğuk sıkım tekniğiyle yağı süzerler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 BİLEŞİM: Doymamış yağ asitleri, Omega 6 (linoleik asit), Omega 9 (oleik asit), E Vitamini ve diğer 

antioksidanlar bakımından olağanüstü zengindir. 

 FAYDALI ETKİLERİ: Argan yağı cilt yaşlanması belirtilerine karşı savaşmaya yardımcı olur. 

 E VİTAMİNİ VE ANTİOKSİDANLAR (polifenoller): Erken cilt yaşlanmasından sorumlu serbest 
radikallere karşı savaşan ve cilt hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunan güçlü antioksidanlardır. 

Argan yağının kozmetik faydaları 

Argan yağının elde edilişi 

Sadece Fas’ta yetişen eşsiz bitki 



Temizleme Sütü 
Yüz ve Göz 

Argan Yağlı 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Açık altın sarısı şişe, koyu altın sarısı pompalı. 

 200 ml (6.7 fl. oz.) 

 DOKU: Portakal çiçeğinin karakteristik kokusuyla akıcı, kirli beyaz 
losyon. 

 Internal code 0033069 / EAN 3 549 620 033 069 
 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
Argan Yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

 

Shea Butter 
 

Koruyucu, nemlendirici, yumuşatıcı ve nem tutma özelliklerine sahip muhteşem bileşen. 

 

 
 

 %98 doğal içerikli özel formül. 

 Nazikçe temizler. 

 Cildi makyajdan arındırır. 
 

 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Yüz, göz ve boyun bölgesine pamuk bir yardımı ile uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: sıcaktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

 KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Gündüz Kremi 
Anti-aging 

Argan yağlı 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Koyu altın sarısı twist-off kapaklı cam kase. Karton kutulu 

 50 ml (1.7 fl. oz.) 

 DOKU: Çiçeksi ve odunsu notalara sahip, yoğun dokulu, parlak 
pürüzsüz beyaz krem. 

 Internal code 0033038 / EAN 3 549 620 033 038 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

Argan Yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

 

Iris kökü özü 
Canlandırıcı ve yaşlanma karşıtı özelliği ile olgun cildi uyarır. Cildin yapısını yenileyerek 
kırışıklık derinliğini azaltır ve cildin tonunu, nemlendirmesini ve elastikiyetini arttırır. 
Bariyer etkisini güçlendirirken aynı zamanda nemlenmeyi de sağlar. 

 
Eğreltiotu özü 

Yeni Zelanda ağaç eğreltiotundan çıkarılan bu aktif bileşen anında sıkılaştırıcı etkisiyle 
cildin sıkılığını ve tonunu iyileştirerek gevşemesine karşı savaşır. Hızlı lifting(kaldırma) 
etkisi yaratır. Kırışıklıklar ve ince çizgiler azalır. 

 

 

 Yumuşak ve ipeksi doku. 

 Anında rahatlama hissi ile beraber 8 saat süren yoğun nemlendirici etki yaratır. 

 Kırışıklıklar ve ince çizgiler gözle görülür şekilde azalır. 

 Göz alıcı parıltılı görünüm ile cildi daha sıkı ve daha parlak forma sokar.  
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Sabahları temizlenmiş cilt üzerine hafifçe masaj yaparak uygulanır. Makyaj için 
idealdir. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan ve ısıdan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 
 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay.

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Gece Kremi 
Anti-aging 

Argan  yağlı 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Koyu altın sarısı twist-off kapaklı cam kase. Karton kutulu. 

 50 ml (1.7 fl. oz.) 

 DOKU: Çiçeksi ve odunsu notalara sahip, soluk sarı krem. 

 Internal code 0033045 / EAN 3 549 620 033 045 

 

 
 

AKTİF 
BİLEŞENLERİ 

ÖZELLİKLERİ 

 
 
 

Argan yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça zengindir. 
Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek bariyer oluşturmada 
büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve esnekliğini korumasına yardımcı 
olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede 
harika bir müttefiktir. 

 
 

Beyaz Balmumu 

Arılar tarafından salgılanan doğal balmumu, kozmetik alanda cildi pürüzsüzleştirici ve 
yumuşatıcı etkileri ile zararlı dış etkilerden korumaya yardımcı olur. Nem kaybını en aza 
indirmek için cilt üzerinde koruyucu bir tabaka görevi görür. 

Shea Butter Koruyucu, nemlendirici, yumuşatıcı ve nem tutma özelliklerine sahip muhteşem bileşen. 

 

 

 Cildi derinlemesine besler ve canlandırır. 

 Kırışıklıkları ve çizgileri azaltır, cildi sıkılaştırır. 

 Daha sağlıklı, pürüzsüz ve daha genç görünümlü cilt. 

 Anında rahatlık hissi sağlar. 
 

 
 
 KULLANIM ŞEKLİ: akşamları temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine nazikçe masaj yaparak uygulanır. 
 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: ısıdan ve sıcaklıktan uzak tutunuz 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Gündüz ve Gece Kremi 
Anti-aging 

Argan yağlı 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Altın kapaklı pompalı tüp, kutulu. 

 50 ml (1.7 fl. oz.) 

 DOKU: Çiçeksi ve odunsu notalara sahip, akışkan parlak beyaz krem. 

 Internal code 0033052 / EAN 3 549 620 033 052 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

Argan Yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir 

 

Iris kökö özü 
Canlandırıcı ve yaşlanma karşıtı özelliği ile olgun cildi uyarır. Cildin yapısını yenileyerek 
kırışıklık derinliğini azaltır ve cildin tonunu, nemlendirmesini ve elastikiyetini arttırır. 
Bariyer etkisini güçlendirirken aynı zamanda nemlenmeyi de sağlar. 

Cassava Özü 
Bu sıkılaştırıcı etken madde, hem genç, hem olgun cilt üzerinde anında lifting(kaldırma) ve 
pürüzsüzleştirme etkisine sahiptir. Özellikle kırışıklıklar önemli ölçüde azaltırken 
pürüzsüzleştirir. 

 

 
 

 Yoğun ve kremi yapısı ile etkili ve pratik çözümler sunan ikisi bir arada yüz bakım ürünüdür. 

 Gündüz ve gece boyunca cildin yaşlanma belirtilerine karşı savaşmaya yardımcı olur. 

 Cilt üzerinde kalıcı sıkılaştırıcı, yenileyici ve nemlendirici etkiye sahiptir. 

 Kırışıklıkları ve çizgileri azaltırken, yüz rahat ve dinlenmiş görünür. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Sabahları ve akşamları temizlenmiş kuru cilt üzerine hafifçe masaj yaparak 
uygulanır. Makyaj için idealdir. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: sıcaktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Yüz Bakım Serumu 
Anti-aging 

Argan  yağlı 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Damlalıklı cam şişe, kutulu. 

 30 ml (1.0 fl. oz.). 

 DOKU: Sıvı lavanta ve meşe kabuğunun karakteristik 
kokusu ile opak, koyu portakal rengi akışkan jel. 

 Internal code 0033076 / EAN 3 549 620 033 076 
 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
  

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
Argan Yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

 

Hyaluronik Asit Tuz 
Hyaluronik asit tuzu, güçlü nemlendirme özelliklerine sahip bir molekül olarak, cildi 
zararlı dış unsurlardan koruyan bir film oluşturur. 

 
Candle Bush Özü 

 Cilt DNA sını korur ve onarır. Photoageing(yaşlanma)  görünür belirtilerine karşı savaşır. 
Bu kendi kendini düzenleyen etki, güneşin kronik etkileriyle uğraşırken, hücrelerin 
“gençliklerini” korumalarına yardımcı olur. 

Meşe Kabuğu Özü 
Meşe Kabuğu özü, cildin yaşlanma belirtilerine karşı savaşmasına yarımcı olan, 
antioksidan özelliklere sahip etken maddelerdir. 

 

 

 Yumuşak ve akışkan doku. 

 Yaşlanma belirtileri ile etkili şekilde savaşarak, kırışıklıkları ve çizgileri azaltır  

 Cilde anında rahatlık, sıkılık ve nem verir 

 Bir ay içerisinde, cilt gözle görülür şekilde daha genç ve daha dolgun görünür. 
 

 

 KULLANIM ŞEKLİ: Birkaç damla serumu yüz, boyun ve dekolte bölgesine sabah ve akşam bakımı 
öncesi nazikçe uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan ve ışıktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 18 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Göz ve Dudak Konturu 
Anti-aging 

Argan  yağlı 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Açık altın sarısı uçlu tüp, koyu altın saırısıtwist-off kapak, kutulu. 

 15 ml (0.5 fl. oz.) 

 DOKU: Kokusuz akışkan beyaz krem. 

 Internal code 0033021 / EAN 3 549 620 033 021 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

Argan yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

 
Üzüm Suyu Özü 

Çok kuşaklı vino-koruyucu aktif bileşen olarak adlandırılan, derinlemesine kırışıklıklar 
dahil ilk krışıklıklar üzerinde etkilidir. Yaşlanmaya karşı savaşırken cildin gençliğini 
korumasına yardımcı olur. 

 
İpek Ağacı Özü 

Doğal bir etken madde olarak cilt yorgunluğu ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerine 
karşı savaşır. Siyah halkalar, ödemleşme ve donuklaşma gibi problemlere karşı cildi 
yapılandırır ve korur. 

 
Eğreltiotu Özü 

Yeni Zelanda ağaç eğreltiotundan çıkarılan bu aktif bileşen anında sıkılaştırıcı etkisiyle 
cildin sıkılığını ve tonunu iyileştirerek gevşemesine karşı savaşır. Hızlı lifting(kaldırma) 
etkisi yaratır. Kırışıklıklar ve ince çizgiler azalır. 

 

 

 Göz ve dudak için ikisi bir arada yaşlanma karşıtı bakım.  

 Göz ve dudak çevresindeki yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olur ve anında rahatlık hissi sağlar. 

 Göz ve dudak çevresindeki pürüzler, kırışıklıklar ve çizgilerde büyük ölçüde azalama oluşturur. 

 Cildi yeniden yapılandırır ve sıkı forma sokar. Dudak çevresini dolgunlaştırır. 
 

 

 KULLANIM ŞEKLİ: Günlük olarak sabah akşam göz ve dudaklara nazik dokunuşlarla uygulanır. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 6 ay. 

 KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Saf Argan Yağı 
Anti-aging 

%100 Doğal 

YÜZ, VÜCUT, 
SAÇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sprey kapaklı şeffaf şişe. 

 50 ml (1.7 fl. oz.) 

 DOKU: kokusuz, şeffaf, soluk sarı yağ 

 Internal code 0033083 / EAN 3 549 620 033 083 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
Argan Yağı 

 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

koku Parfüm eklenmemiştir. 

 

 
 

 Kullanıma hazır. 

 Çok amaçlı kullanım şekli: Yüz ,vücut yada saç. 

 Tonlanmış, beslenmiş ve genç görünen cilt. 

 Esnek, güzel, parlak ve ipeksi saçlar. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Yüz için, geceleri masaj yaparak uygulayın. Vücut için, vücuda masaj yaparak 
uygulayın. Saç için, direk saça uygulayın bir saat bekleyin sonra şampuanla yıkayarak arındırın.  

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan ve ışıktan uzak tutunuz.. 

 TÜKETİM TARİHİ: Üretimden sonraki 24 ay içerisinde tüketilmelidir. Son kullanım tarihi kutu ve şişe 
altında bulunmaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: Son kullanma tarihi olduğu için açıldıktan sonra dikkat edilmesi 
gereken bir zaman bulunmamaktadır. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Besleyici Vücut Losyonu 
Argan yağlı 

Kuru Cilt 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Açık altın sarı özel şişe, koyu altın sarısı pompalı kapak 

 250 ml (8.4 fl. oz.) 

 DOKU: Çiçeksi ve odunsu kokulu, akışkan, pürüzsüz parlak beyaz 
emülsiyon. 

 Internal code 0033090 / EAN 3 549 620 033 090 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
Argan yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

E Vitamin Asetatı 
Cildi nemlendirici, yatıştırıcı ve koruyucu etkileriyle bilinen güçlü antioksidandır. 

 

 
 

 Hafif, yağlı his bırakmayan, ipeksi dokulu 

 Yapışkan bir his bırakmadan cilde hızla nüfuz eder. 

 Cildi derinlemesine besleyerek daha dolgun ve güzel görünmesine yardımcı olur. 

 Cildi yeniden yapılandırarak daha yumuşak ve esnek olmasını sağlar. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Kuru cilt üzerinde direk olarak uygulanır. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

 GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Besleyici  Vücut Kremi 
Argan Yağlı 

Kuru Cilt 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Açık altın sarısı baskılı tüp, koyu altun sarısı slip-top kapak. 

 250 ml (8.4 fl. oz.) 

 DOKU:  Çiçeksi ve odunsu notalarda, kalın, pürüzsüz ve parlak beyaz 
krem. 

 Internal code 0033106 / EAN 3 549 620 033 106 

 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
Argan yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

E Vitamin Asetatı 
Cildi nemlendirici, yatıştırıcı ve koruyucu etkileriyle bilinen güçlü antioksidandır. 

 

 

 Hafif, yağlı his bırakmayan, ipeksi dokulu 

 Yapışkan bir his bırakmadan cilde hızla nüfuz eder. 

 Cildi derinlemesine besleyerek daha dolgun ve güzel görünmesine yardımcı olur. 

 Cildi yeniden yapılandırarak daha yumuşak ve esnek olmasını sağlar. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Kuru cilt üzerinde direk olarak uygulanır. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Işıktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Besleyici El Kremi 
Argan yağlı 

Kuru cilt 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Açık altın sarı tüp, açık altın sarı flip-top kapak 

 75 ml (2.5 fl. oz.) 

 DOKU: Çiçeksi ve odunsu notalarda akışkan beyaz krem. 

 Internal code 0033007 / EAN 3 549 620 033 007 

 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
Argan yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

Balmumu 

Arılar tarafından salgılanan doğal balmumu, kozmetik alanda cildi pürüzsüzleştirici ve 
yumuşatıcı etkileri ile zararlı dış etkilerden korumaya yardımcı olur. Nem kaybını en aza 
indirmek için cilt üzerinde koruyucu bir tabaka görevi görür. 

 

 
 

 Derinlemesine besleyerek cildi yatıştırırken aynı zamanda yeniden yapılandırır. 

 Dış etkenlerin zararlarına karşı cildi korur.  

 Yumuşak Cilt 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Gün içerisinde ellerinize yeteri miktarda kremi uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: ışıktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Besleyici Sıvı El Kremi 
Argan yağlı 

Kuru Cilt 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Açık altın sarı özel şişe, koyu altın sarı pompalı kapak 

 100 ml (3.3 fl. oz.) 

 DOKU: Çiçeksi ve odunsu kokulu, akışkan, pürüzsüz parlak beyaz 
emülsiyon. 

 Internal code 0033014 / EAN 3 549 620 033 014 
 

 
 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

 
Argan yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek 
bariyer oluşturmada büyük rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve 
esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt 
gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir müttefiktir. 

 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

E Vitamin Asetatı 
Cildi nemlendirici, yatıştırıcı ve koruyucu etkileriyle bilinen güçlü antioksidandır 

 

 
 

 Hafif, yağlı hissi bırakmayan doku 

 Derinlemesine besler cildi dış etkenlerin zararlarına karşı korur. 

 

 

 

 KULLANIM ŞEKLİ: Gün içerisinde ellerinize yeteri miktarda kremi uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 



Besliyici Dudak Merhemi 
Argan Yağlı 

Kuru cilt   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Açık altın sarısı stick tüp 

 4 g (0.14 oz. net wt.) 

 DOKU: Çiçeksi, pudra, badem, yumuşak misk ve paçuli notalarında, 
katı form soluk sarı stick-krem 

 Internal code 0033113 / EAN 3 549 620 033 113 
 

 
 

AKTİF 
BİLEŞENLERİ 

ÖZELLİKLERİ 

 
Argan yağı 

Doymamış yağ asitleri omega6-9 ve antioksidan E vitamini bakımından oldukça zengindir. 
Epidermis üzerinde koruyan, nemlendiren ve besliyen etki göstererek bariyer oluşturmada büyük 
rol oynar. Böylece cildin doğal nemlendirmesini ve esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı 
sebepten ötürü erken yaşlanma, cilt gevşemesi ve yaşlanma karşıtı mücadelede harika bir 
müttefiktir. 

 

Balmumu 

Arılar tarafından salgılanan doğal balmumu, kozmetik alanda cildi pürüzsüzleştirici ve yumuşatıcı 
etkileri ile zararlı dış etkilerden korumaya yardımcı olur. Nem kaybını en aza indirmek için cilt 
üzerinde koruyucu bir tabaka görevi görür. 

 
Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde bulundurduğu çözülmez 
aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır ve yeniden yapılandırır, daha esnek daha 
rahat bir yapıya kavuşmasında etkin rol oynar.. 

 
Castor oil 

Özel gücünü yağ asitlerinden ve ricinoleik asitten alan ve çokça faydası bulunan bu bitkisel 
yağ, dikkat çekici kimyasal ve fiziksel özelliği ile diğer yağlardan ayrılır ve güzellik bakımı 
sağlar. 

Calendula 
(nergis) 

Çiçek özlerinden gelen özelliği ile cildi yumuşatır ve pürüzsüzleştirir, esneklik sağlar. 

 

 

 Parafin içermeyen, doğal yağlar ve balmumu içeren doğal formül. 

 Kuru dudaklara anında etki ederek rahatlatır ve derinlemesine besler. 

 Kuruluğa karşı dudakları korur. Daha pürüzsüz, daha yumuşak ve daha güzel dudaklar. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: günlük dudaklara uygulayınız. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: serin yerde tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 6 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier argan yağını en 
faydalı hali ile sunabilmek için 
en saf argan çekirdeklerini 
seçerek formüle eder. 


