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ÓLEO DE ARGAN  
Óleo de semente de Argania spinosa 
 
 
� Efeito antienvelhecimento cutâneo 

� Hidratação capilar INTENSA 

� Efeito Anti-frizz 

� Selamento das cutículas 

� Recuperação de fios danificados 

 
O ÓLEO DE ARGAN é um produto natural resultado da pressão das amêndoas extraídas e dos 

frutos secos da árvore semidesértica marroquina chamada Argânia (Argania spinosa), que está 

disponível apenas no território da reserva de biosfera no sul de Marrocos, uma área declarada 

nos últimos anos como patrimônio florestal mundial da humanidade. ( Fig 1 e Fig. 2) 

 
Figura 1 -  Frutos  de Argania spinosa 

 

 
Figura 2 - Árvore Argania spinosa 
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A extração do ÓLEO DE ARGAN é alcançada através de um processo mecânico, sem qualquer 

utilização de produtos químicos ou agentes semelhantes.  Este trabalho geralmente é realizado 

por mulheres, todo o processo para conseguir extrair o óleo é lento e caro, para se conseguir 

um litro de óleo, são necessários 30kg de frutos, colhidos de cerca de sete árvores, em 

aproximadamente 15 horas de trabalho.  

Abaixo está a composição do ÓLEO DE ARGAN, podemos observar  a riqueza em ácidos 

graxos e vitamina E,  diretamente relacionada às suas propriedades terapêuticas: 

 
⋅ Ômega 9 (ácido oléico): 45% 

⋅ Ômega 6 (ácido linoléico): 35% 

⋅ Carotenos: 300mg/100g. 

⋅ Esteróis: 160mg/100g. 

⋅ Tocoferóis (vitamina E): 62mg/100mg 

⋅ Polifenóis (pp. ácido ferúlico): 5,6mg/100mg 

⋅ Esqualeno: 0,3% 

 

Como se pode observar, o óleo de Argan virgem é um produto orgânico, com benefícios 

comprovados, tanto que a Farmacopéia de Marrocos, preconiza o uso  deste óleo para: acne, 

estrias e   queimaduras,  e no aspecto capilar para recuperação de fios, pois proporciona 

 fortalecimento  capilar, além de  nutrir e revitalizar o couro cabeludo. Outro emprego do óleo 

de Argan é no tratamento de unhas quebradiças, por nutri-las e protegê-las contra as 

agressões externas. 

 

Dentre as principais aplicações do ÓLEO DE ARGAN podemos destacar: 

 

• Efeito antienvelhecimento da pele: 

a. Ação antioxidante pela presença da vitamina E, e conseqüente redução das espécies 
reativas de oxigênio (ROS); 

b. Fornece elasticidade à pele; 

c. Estimula a regeneração e a oxigenação da pele; 

d. Cicatrizante; 

e. Tratamento de irritação da pele, acne, eczema, estrias de gravidez, queimaduras, 
psoríase. 
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• Reestruturação capilar interna e externamente 

 
a. Estímulo  da circulação do couro cabeludo; 

b. Efeito Anti-frizz; 

c. Selamento das cutículas;  

d. Efeito anti-pontas duplas; 

e. Fortalecimento, aumento de brilho e flexibilidade; 

f. Hidratação intensa em virtude da presença de ácidos graxos e vitaminas; 

g. Efeito antiinflamatório do couro cabeludo ( contra eczemas e dermatite seborreica) 

h. Proteção aos danos das radiações UV 

i. Proteção térmica dos fios. 

j. Pode ser utilizado em qualquer tipo e tonalidade de cabelo, principalmente nos fios que 
receberam qualquer tipo de química 

 

O ÓLEO DE ARGAN por suas  propriedades antioxidante e  regenerativas, pode  ser utilizado 
em inúmeras formulações cosméticas  de uso capilar, corporal e para o rosto, podendo ser 
usado diariamente com a finalidade de  reparar danos na membrana celular,   reestruturação 
dos fios  ou  da  pele danificados por agentes externos, como calor, vento, oxidação. 

 

CONCENTRAÇÃO USUAL: 

• Para formulações de uso para rosto e corpo: 1% a 10%. 

• Para formulações capilares: 0,5 a 5%. 

 
APLICAÇÕES EM FORMULAÇÕES COSMÉTICAS: 

• Hidratantes corporais 

• Séruns faciais 

• Máscaras hidratantes capilares 

• Condicionadores capilares e Leave-on. 


