
 

АРГАНОВА ТЕРАПИЯ 

 
• измиване с арганов шампоан; 
• нанасяне на арганова маска; 
• нанасяне на арганов спрей; 
• подсушаване; 
• стилизиране; 

• нанасяне на арганово олио, което не омазнява; 
 
Арганово масло 
Терапията е изключително полезна за сезона - предпазва косата от слънчевите лъчи и 
възстановява косъма. Златното масло се добива от непознатото у нас арганово дърво, което 
расте само на две места по целия свят - Мароко и Мексико. В Мексико плодовете му не се 

използват, докато в Мароко са широко разпространени и маслото замества зехтина. Дървото 
се смята за неофициален тотем, който символизира независимия и мистериозен дух на 
страната. Олиото от това дърво е много скъпо и доскоро - непознато на света. 
Произвеждането му е изключително трудоемък процес, който се осъществява от местни 
жители (бербери), живеещи в покрайнините на Сахара, в района на град Агадир. Казват, че за 

добиването на литър масло са необходими 20 часа труд. Дървото е много устойчиво - живее 
150 - 200 години под силното слънцето на южно Мароко и с право си е извоювало от местното 

население името "Дърво на живота". Освен в храненето и медицината, то има редица 
приложения и в козметиката. Интересен факт е, че маслото подпомага всякакъв тип кожни 
проблеми. Има високо съдържание на витамин Е и ненаситени мастни киселини, които 
успокояват и подмладяват кожата и действат като антиоксиданти. Едновременно с това 
маслото защитава от бръчки, изсушаване и акне и лекува псориазис. Действа благотворно и 
на косата. Неслучайно мароканските жени се славят с красиви и жизнени коси. 

Аргановото масло се усвоява веднага от косата, прониква в корените и придава еластичност 

на увредената и суха коса. Благодарение на това, че се абсорбира толкова бързо, то прониква 
в клетките и корените и възвръща естествения блясък на косата. Има чудесни укрепващи 
свойства, които са много полезни, ако обичате да си правите прическа за всеки повод. Ако 

имате навика да изправяте косата си всяка сутрин или да я оформяте със сешоар всеки ден, 
увреждането, което ѝ причинявате, ще я направи суха и с цъфтящи краища. Аргановото масло 
хидратира косата по естествен път, подхранва я и съдържа витамин Е, който ще помогне за 
възстановяването и обновяването на косата ви. 
Инфраред преса 

Студената ултразвукова преса с инфрачервени лъчи е разработена на базата на нова 
технология за по-добро проникване на възстановяващите продукти в косъма, като действа без 

нагряване, чрез комбинация от звук и инфрачервени лъчи, и се прилага заедно със серия 
продукти, съдържащи хидраагенти, протеини, масла, арган и кератин, като пресата разбива 
молекулата им на микрочастици и ги вкарва в най-вътрешния слой на косъма. Ултразвуковата 
инфрачервена преса осигурява отлично неабразивно почистване на косъма, както и супер 
дълбоко насищане и подхранване с активни хидратиращи и реконструиращи агенти за трайно 
възстановяване, блясък и копринена мекота. 

При нанасяне на професионална ампула за коса, тя се смесва с флуид или маска, за да се 
подсили ефектът, и се прилага както за изтощени и химически третирани коси, така и за сухи, 
непокорни коси, които не са били боядисвани преди това. Целта е косъмът да се обогати с 
влага и протеини. Идеални продукти са всякакъв вид ампули, маски и масла - и такива, които 

се отмиват, и такива, които остават да действат в косата без отмиване. 
Резултат 
Много гладка, мека и лъскава коса, тъй като третирането придава плътност на косъма и го 
заздравява. Резултатът е видим още след първата процедура, като често е препоръчително 

терапията с преса да се повтаря два пъти в месеца, особено при дълги коси, докато се 
постигне възстановяване, а след това може да се прави поддръжка веднъж месечно. 

Няма значение дали косата е права, къдрава, дълга, или къса - необходимо е само да е 
влажна и с нанесени активни продукти. Желателно е да не е прясно боядисвана, защото 
малко или много част от цвета ще се отмие. Идеалният вариант е да е изминала поне една 
седмица от боядисването. 

 


