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Why choose
ARGALISTA?

 ألن أركاليستا تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات ذات الطابع العضوي دون أي مواد حافظة كيميائيا أو آي
أصباغ اصطناعية

 ألن أركاليستا تقدم مجموعة من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تهدف إلى تقديم اإليماءات األساسية
للنظافة و الجمال في الحياة اليومية

ألن أركاليستا ستساعدك على االعتناء بنفسك لتحب جسمك
ألن أركاليستا ستمنعك من استعمال منتجات تحتوي على مواد كيميائية أو معادن ثقيلة أو مسرطنة

 ألن أركاليستا وضعت لك مجموعة واسعة من المنتجات الطبيعية المستخلصة من النباتات مثل الزيوت
األساسية زيت األركان، زيت التين الشوكي، اللوز الحلو، مستخلصات الفاكهة و ماء األزهار

 * منتجات العناية بالوجه
* منتجات العناية بالشعر

* منتجات الحمام
* منتجات العناية بالجسم

* العطور

* العطور الداخلية
* صابون بزيت األركان
* منتجات العناية بالرجل
* -سبااااا-منتجع صحي
* منتجات الحمام المغربي

الطبيعة سر مجالي



جمموعة العناية بالوجه
Face Range



كريم العناية مبحيط العني
Eye Contour Cream

 كريم مركز مغذي يحافظ على بشرة محيط العين
 الحساسة وبفضل مكوناته الغنية بالفيتامينات فانه

يعالج اسمرار و انتفاخ الجفون و ترهل البشرة
Nourishes and protects delicate 
and sensitive skin of the eye 
contour against external  
aggressions. Prevents and  
corrects brown spots.
Active Ingredients : Prickly Pear 
Oil, Rose Hydrolate, Vitamin E.
15ml - 0.51 oz

بلسم الشفاه
Lips Balm

مقشر الشفاه
lips Scrub

 ملين رائع و قوي يرطب ويغدي الشفاه الجافة و
 يحميها من االعتداءات الخارجية حيث يعطي لمعانا

  واستخدامه مثالي
A balm with an irresistible flavor, 
rich in shea butter. This natural 
care nourishes and softens the 
lips specially dry ones.
Active Ingredients : Argan Oil, 
Honey, Shea Butter.
15g - 0.53 oz
Various Perfumes

 مقشر رائع و قوي يقشر يرطب ويغدي الشفاه 
 الجافة و يحميها من االعتداءات الخارجية حيث

  يعطي لمعانا واستخدامه مثالي
An Exfoliant that gently  
nourishes the lips, removes 
dead cells and makes lips soft 
and moisturized.
Active Ingredients : Sugar, Shea 
Butter, Argan Oil, Vitamin E. 
30g - 1,06 oz
Various Perfumes

مرطب الشفاه
Lips Stick

 بلسم و معطر للشفاه فائق الترطيب و الحماية
 بفضل احتوائه زبدة الشيا و العسل حجمه صغير

 يجعل حمله باليد سهال في كل االوقات
A care that softens damaged 
and dry lips at any time of 
the day.
Active Ingredients : Sweet  
Almond, Shea Butter, Argan Oil, 
Castor Oil.
7g - 0.53 oz
Various Perfumes



مقشر بالطني
Exfoliant Mud 

 مقشر للوجه يجمع بين مزايا مسحوق نواة اركان و
 ليونة الطين المغربي. يزيل األوساخ والزيوت والشوائب
 العالقة بالبشرة. توضع كمية مناسبة على المكان المراد

عالجه ويشفط بالماء الدافئ
A purifying, revitalizing,  
softening and remineralizing 
face scrub, that helps to  
eliminate toxins and impurities.
Active Ingredients : White Clay, 
Argan Powder, Honey.
140g - 4,94 oz

مقشر بالتني الشوكي
Prickly Pear Scrub

 مقشر ومنظف للبشرة و منشط الدورة الدموية للوجه و
 يزيل الخاليا الميتة ومفتح جيد

Eliminates dead cells and  
stimulates the regeneration of 
new cells. An excellent face  
antiaging.
Active Ingredients : Prickly pear 
oil, beeswax, Prickly Pear Powder.
50g - 1,76 oz

ماســك بالتيـن الشــوكي
Prickly Pear Mask

 يقوم بإزالة الخاليا الميتة و ينظف البشرة كما يحد من
 تجاعيد الوجه إلحتوائه على خالصات نباتية طبيعية
 على غرار زيت التين الشوكي، العسل الحر و الطين

األخضر وغيرها
This deep care is enriched in prickly 
pear seeds oil a natural and unique 
treasure with antioxidant and  
restorative virtues. Nourishes,  
regenerates and restores the skin 
radiance.
Active Ingredients : Green Clay, 
Prickly Pear Oil, Argan Oil.
50g - 1.76 oz

ماسك إلشراقة ونضارة البشرة
Radiance Mask 

 قناع منظف و مغدي للوجه يعطي توهج لبشرتك
 الحتوائه عل أحماض أمنية و فيتامينات و مستخلص

 الزعفران الذي يعتبر من افضل مضادات االكسدة
 الطبيعية. قناع مثالي للبشرة و خصوصا البشرة

 المعرضة للجفاف
A soft and effective mask that 
purifies, cleans and makes your 
skin shiny and soft.
Active Ingredients : White Clay, 
Saffron, Argan Oil, Honey.
140g - 4,94 oz



كريم تفتيح البشرة
Lightening Cream

 غني بزيت السمسم وزيت األساسبة لوردة الورد
 باإلضافة الى العسل الحر مما يعطي البشرة لمعان

ونظارة أكتر
This smooth cream sublimates 
the radiance of the face, correct 
stains and prevent their appear-
ance.
Active Ingredients : Natural Argan 
Oil, Jojoba oil and Shea Butter
50g – 1.76 oz

كريم الليل
Night Cream

 كريم ليلي ملطف و مجدد للبشرة  يحارب تجاعيد
 البشرة الحتوائه على بذور فاكهة الصبار التي لها

مفعول رائع  في تفتيح و تحسين بشرة الوجه
Repairs, nourishes and  
restructures the face skin. An  
excellent anti-wrinkles and  
antioxidant cream.
Active Ingredients : Prickly Pear 
Oil, Burdock Extract, Vitamin E.
50g – 1.76 oz

كريم النهار
Radiance Day Cream

 كريم مغذي و مرطب للوجه  يعيد المرونة و النعومة
 للبشرة و يعالج الجفاف و سوء تغذية البشرة و يحد

 من التجاعيد بفضل المكونات الطبيعية
Nourishing and moisturizing cream 
for face and neck. Let your face 
soft and very hydrated, makes it 
radiant and shiny.
Active Ingredients : Saffron,  
Argan Oil, Calendula Extract.
50g- 1.76 oz

 كريم النهار و الليل
Day and Night Duo Cream

  كريم ثنائي لليل و النهاريرطب بشكل رائع  البشرة و يعطيها
 شراقة رائعة. معالج يومي كامل لحماية وتنشيط بشرتك،

 خال من  البارابين أو المكونات الحيوانية . فبفضل الزيوت
 النباتية و األركان و اللوز الحلو، يحد من الخطوط الدقيقة

و يرطب الجلد
A moisturizing and complete care, 
very practical for trip. This duo is 
composed of a care of day and 
night with high performance,  
hydrate intensely the skin and help 
to illuminates your face.
Active Ingredients : Saffron, Argan 
Oil, Prickly Pear Oil, Vitamin E.
 2 x 15g – 1,06 oz



جـــــل مـقــشــر للوجــه
Exfoliating Cleansing Gel

 غني بقشرة بذرة اركان الرطبة التي تساعد على ازالة كل
 الشوائب لبشرة نظيفة و متوهجة بفضل زيت الخزامى،
 زيت أركان، زيت الحبة السوداء والبابونج تحافظ على

 شباب بشرتك و يوحد لون البشرةويقوم بترطيبها و
.تنظيفها بلطف

Rich in Argan Oil and Argan Powder, 
this Gel has moisturizing and sof-
tening properties. It helps to remove 
dead skin and clarify the face.
Active Ingredients : Hydrolate
Chamomile, Lavender Essential Oil, 
Argan Powder. 200ml - 6,76 oz.

 ماء الورد
Floral Water

 بجنوب المغرب تستخدم منذ زمن من طرف النساء
 للعناية و تهدئة و تنظيف البشرة

 مثالي لكل انواع البشرة بما في ذالك البشرة الدهنية و
  يترك رائحة الورد الرائعة

With softening and anti-wrinkle 
virtues, you will feel immediately 
intense refreshment of floral 
waters. 100% pure. 
125ml - 4.23 oz
Also : - Orange Blossom Water
        - Mint Water 
        - Rosemary Water
 - Rose Water

 التقشري بالتني الشوكي
Prickly Pear Scrub

 مقشر بالصبار مكون من زيت ومسحوق بدرة الصبار
 والعسل. مقشر ومنظف للبشرة و منشط الدورة الدموية

 للوجه و يزيل الخاليا الميتة ومفتح جيد
Facial scrub enriched with prickly 
pear powder and oil. Natural  
restorative for skin, it cleanses 
the epidermis and eliminates dead 
cells.
Active Ingredients : Prickly Pear 
Powder, Argan Oil And Beeswax.
160ml - 5,64 oz

زيت بذور التني الشوكي
Prickly Pear Seed Oil 

 زيت ذو فعالية عالية لها مفعول قوي ضد التجاعيد
 فعال ضد عالمات حب الشباب، فعال ضد البقع

 السوداء و عالمات تقدم السن
 تنفد البشرة بسرعة و تجعلها صافية تصلح لكل

 انواع البشرة
An excellent anti-aging oil,  
nourishes and softens the skin 
but also makes it more radiant.
Active Ingredients : Prickly 
Pear seeds Oil.  100% Natural.
15ml - 0.51 oz - 30ml - 1.01 oz



قناع لتصفية البشرة بالطني األخضر
Green Clay Purifying Mask

 المصدر الحقيقي للعناية بالبشرة الذهنية ، وهذا
 القناع مع الطين األخضر ينظف وجهك بعناية و

 يمتص الزيت الزائد بلطف ) يمكن استخدامها على
. جميع أنواع البشرة

A real source of well-being for oily 
skin, this green clay mask cleanses 
your face with infinite softness and 
delicately absorbs oil excess.
Active Ingredients : Green Clay, 
Argan Oil, Honey.
140g - 4,94 oz

قناع لتصفية البشرة بالطني األمحر
Red Clay Purifying Mask

  هذا القناع مع الطين األحمر يطهر و ينقي وجهك
بعناية فائقة ويعطيك اشراقة و تغذية  طبيعية للبشرة

A mask for normal to dry skin, 
illuminates and revitalizes tired 
skin. Very nourishing for dry skin.
Active Ingredients : Red Clay, 
Honey, Argan Oil, Shea Butter.
140g - 4,94 oz

العكر الفاسي
Aker el Fassi / Poppy Powder

 العكر الفاسي المغربي الحر يقوم بتنضيف البشرة و
تصفيتها، مكافحة تجاعيد وتشققات الجسم

Poppy petals are rich in active 
ingredients that give this powder 
moisturizing properties, 
softening and anti-wrinkle.
5g - 0,17 oz

حليب إلزالة املكياج
Make up Remover 

 مكون من زيت اركان و الغرسلين النباتي و العسل
 كريم ينظف بعمق البشرة من بقايا المكياج  لجميع

 انواع البشرة و خاصة للبشرة الحساسة
Cleanses and removes make-up 
and impurities perfectly and helps 
to close the pores. All skin types
Active Ingredients : Rose  
hydrolate, chamomile hydrolate 
and argan oil. Also available in 
honey. 50ml - 1,7 oz



 مقشر الوجه بالعكر الفاسي 
Poppy Powder Face Exfoliating 

 غني بالعكر الفاسي والعسل يساعد على ترطيب وتنعيم
البشرة و يمنح الوجه مظهرا صافيا

Rich with poppy powder (Aker 
fassi) and honey, this product has 
a moisturizing, softening, shining 
 and anti-wrinkle properties.
Active Ingredients : Argan Oil, 
Poppy Powder (Aker El Fassi) 
and Honey.
200ml - 6.76 oz

مقشر الوجه بالطني
Three Clay Face Scrub

 خليط من الطين األبيض واألخضر واألحمر. يقضي على
 الخاليا الميتة مما يجعل البشرة أكتر نعومة، وهو مضاد

ممتاز للتجاعيد ينظف وينقي الوجه بفضل مكوناته الطبيعية
White, Green and Red Clay Blend 
this scrub removes toxins from 
the epidermis, allows the removal 
of dead skin and makes the skin 
lighter. An excellent anti-wrinkle 
that cleanses and purifies the face.
Active Ingredients : Sweet Almond 
Oil, Honey, Powder and Argan Oil.
 200g - 8.82 oz

 الكحل للعينني
Khôl

 يعتبر الكحل عنصر اساسي في تزين العينين للجمال
 الشرقي فهو مسحوق معدني

 طبيعي يقوم بتنظيف و حماية العينين من المكروبات و
 يعطيها جمالية رائعة

Highlight of beauty, the kohl is a 
mineral powder used as a health 
product and beauty, substance 
antimicrobial, it has cleansing and 
eye protectors virtues.
7g - 0,24 oz 

ماسك النيلة للوجه و اجلسم
Anti-Aging Nila Mask 

 بتركيبته الفريدة من النيلة الصحراوية وزيت بذور التين
 الشوكي الذي يساعد على تبييض وتفتيح وتقشير الجلد
 خاصًة المناطق الداكنة )الركبتيين واالكواع(. تساهم في

تقليل ظهور البقع الداكنة
This unique formula based on the 
Nila Sahraouia and the Miraculous 
Prickly Pear Seed Oil, helps to lighten, 
cleanse and purify the skin especially 
dark areas, knees and elbows it also 

helps to reduce the appearance of brown spots.
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Prickly Pear 
Seed Oil and Nila powder. 250g - 8.82 oz



مقشر و ماسك للوجه
Purifying Exfolianting Face Mask

 قناع الودعة يسمح بتطهير البشرة وتبييضها ويزيل
 البقع السوداء،و يوّحد البشرة ويزيل الندوب واالحمرار،

 بفضل احتوائه على الودعة الطبيعية وزيت الركان، الزيت
األساسية للحامض باإلضافة غلى العسل الحر

EL WEDAA the pearl of the  
Moroccan Sahara cleans deeply the 
skin, eliminates stains, scars and 
redness.
Active Ingredients : El Wedaa
Natural, Organic Argan Oil,
Essential Oils of Lemon
and honey.
140g - 4,94 oz

E  زيت فيتامني
Vitamine E Oil

     زيت فيتامين E مرطب ممتاز يجعل البشرة والشعر 
 أكثر المعة، كما أنه يستخدم لتقليل التجاعيد

ولجفاف  البشرة
Excellent moisturizer, make skin 
and hair look more shiny, used 
to reduce wrinkles, dryness and 
marks.
Active Ingredients : Tocopheryl 
acetate.
50 ml - 1,7 oz

ماسك الوجه بالكركم
Curcuma Face Mask

 يستخدم إلزالة الجلد الميت، والرؤوس السوداء. و هو
 أيضا مغذي و مرطب للبشرة. االستخدام المنتظم للقناع

يقلل من حب الشباب والتحسين من مظهر التجاعيد
Help to fights acne and  
blackheads, prevents skin aging, 
reduces the pigmentation of the 
skin and redness.
Active Ingredients : Curcuma et Huile 
de Graines de Figue de Barbarie
200g - 7.05 oz

مقشر بالسكر و الكركم
Curcuma and Sugar Care Scrub

 يعمل مقشر الكركم على جعل بشرتك أكتر صفاوة وبياض
ويجعلها أكثر ليونة ونعومة ورطوبة وصحة ونضارة

Thanks to sugar seeds this scrub 
gently exfoliates and makes the 
skin more supple, soft, hydrated, 
healthy and luminous. 
Active Ingredients : Huile d’Argan 
Bio, Sucre et Curcuma Naturel.
200g - 7.05 oz



جل تقشري الوجه  
Facial Exfoliating Gel

.منظف و مقشر، يرطب ويغذي البشرة لتصبح أكثر لمعاًنا 
Purifying scrub that cleanses your 
skin deeply. Thanks to the combined 
action of argan and shea butter, this 
gel moisturizes and nourishes your 
skin. Vitamins; A.B.C and E as well as 
minerals and enzymes in aloe vera 

سريوم للوجه مضاد للتجاعيد
Anti-Aging Serum

 يحتوي على تركيز 7 زيوت طبيعية دو فعالية عالية في
 إزالة التصبغات ومكافحة التجاعيد التي تعيد للبشرة نضارتها

 وصفائها على غرار زيت األركان و زيت بذور التين الشوكي،
 اللذان يعمالن E و C زيت السمسم. باإلضافة إلى فيتامين

كمضاد لألكسدة للحفاظ على بشرة وجه صافية
Supreme Regenerating Care that helps 
to fight against the signs of aging 
and reduces wrinkles and fine lines, 
it improves the protection of your 
skin and reduces its pores to make 
firm, smooth and radiant. 
Active Ingredients : Natural Argan Oil, 
Prickly Pear and Aloe Vera Seed Oil 
and VITAMINS “E” and “C”.
30ml - 1.05 oz

 كريم كوالجني
Collagene Cream

 كريم متكامل يوفر للبشرة التغذية الكاملة بعنصر الكوالجين
 الموجود بشكل طبيعي بالبشرة حيت ينقص الكوالجين من البشرة

 مع التقدم في العمر. يغذي ويرطب ويوحد لون البشرة ويعمل
 على تخفيف التجاعيد التي تظهر مع التقدم بالعمر ويخفف

الهاالت السوداء تدريجيا ويعطي الوجه النظارة المطلوبة
Anti-wrinkle, firming and smoothing, 
this cream promotes the regeneration 
of skin tissues and slows down the 

جل لتقشري الوجه 
Exfoliating Face Gel
 جل مقشر للوجه بخالصة األلوفيرا المرطبة 
 وزيت األركان، ينظف البشرة بعمق و يزيل

 خاليا الجلد الميته برفق و يترك البشرة ناعمة
و مشرقة ويخفف تجاعي الوجه

Removes dead cells,  
reduces excess oil to purify the skin,  
moisturize and nourish. Recommended  
for all skin types.
Active Ingredients : Natural Argan Oil and 
Aloe Vera. 160ml - 5,64 oz.  
Various Perfumes

natural aging process. Collagen ensures the cohesion 
and elasticity of the skin and also helps to smooth 
and moisturize the skin.
Active Ingredients : Vitamin “E” and Prickly Pear Oil.
50g - 1.76 oz

are excellent anti-wrinkles and a powerful healing.
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Argan 
Powder,Honey and Aloe Vera.  
200g - 7.05 oz



قناع الفحم إلزالة السموم 
Charcoal Detox Mask 

كريم الشاي االخضر
Anti-Acne Care Cream 

مبيض األسنان  
Natural Teeth Whitening

 يرطب، يغذي، يساعد على التنقية، على  تجديد
 البشرة، تخفيف حب الشباب والرؤوس السوداء.

 يساعد أيًضا في التخلص من البقع الداكنة والزيت
الزائدة على الوجه

Moisturizes, nourishes, helps 
purify, rejuvenate skin, relieve 
acne and blackheads. It also 

 العناية بالبشرة الهشة والمعرضة لحب الشباب
 ،تساعد على إصالح البشرة ، تقليل العالمات على

الجلد و تستهدف البثور والرؤوس السوداء
A care for fragile and acne-
prone skin, helps to repair the 
epidermis, helps to reduce the 

 يبيض, ينقي ويساعد على استعادة لمعان األسنان.
 يساعد على تنظيف الفم والحفاظ على نظافة مثالية
 ونَفس منعش طوال اليوم. يحمي اللثة من السجائر

واألطعمة والمشروبات التي تغير لون وصحة أسنانك
Whitens, purifies and helps  

marks on the skin and targets pimples and 
blackheads.
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Tea 
Tree Oil, Trikenol and Aloe Vera. 
45 g - 1,6 oz

restore shine to teeth. Helps cleanse the 
mouth, maintain perfect oral hygiene and 
fresh breath throughout the day. Protects 
from cigarettes, foods and drinks which alter 
the color and health of your teeth.  
Active Ingredients : Vegetable Activated Charcoal, 
Souak and Pepper mint.  60 g - 2,12 oz

helps get rid of dark spots and excess oil on 
the face.
Active Ingredients : Argan Oil, Vegetable Oils 
 and Vitamin E Oil. 100g - 3,53 oz

جمموعة صابون الوجه
Face Kit with Soaps

 مبطن بصابون األركان، يساعد  بالقضاء على
الخاليا الميتة للوجه و إعطاء الملمس الناعم

ألوان ورائحة مختلفة
Enriched with Argan soap, it 
helps eliminate dead cells and 
to find a clear skin. Various 
Colors and Fragrances
Various Colors and Perfumes



  مزيل املكياج
Micellar solution

 يسمح بإزالة المكياج بلطف، والتخلص من الصبغات
 الموجودة في مستحضرات التجميل. كما يزيل الماسكارا.

 يستخدم على منطقة العين والشفاه لتنظيف الشوائب
 و الغبار الموجود على الجلد. كما يقوم بتهدئة البشرة

المتهيجة أو الجافة
It allows to gently remove make-
up, eliminating the pigments present 
in make-up products. Also remove 
the mascaras used on the eye area, 

lips, to cleanse impurities dust present on the 
skin. To soothe irritated or dry skin. Perfectly 
suited as a daily hygiene gesture. 
Active Ingredients : Aloe Vera, Pro Vitamin B5, 
Calendula Extract. 500ml - 16,9 oz



جمموعة العناية بالشعر
Hair Range



شامبو للشعر الدهين
Oily Hair Shampoo

شامبو منشط للشعر
Revitalizing Anti-hairloss Shampoo

 يلطف ويغذي الشعر حيث ينظم افرازات الدهون الزائدة
 التي  .تنتجه الغدد الدهنية في بصيلة الشعر لتحصل على

 نتيجة ناعمة وبراقة
This shampoo makes the hair looks 
more silky, shiny and less oily.
Active Ingredients : Burdock  
Extract, Lemon And Verbena  
Essential Oil, Wheat Protein.

200ml - 6.76 oz

شامبو للشعر اجلاف
Dry Hair Shampoo

 شامبو مغذي للشعر الجاف و المتضرر يعطيه ليونة 
.ويعيد التالق للشعر وذالك بفضل مكوناته الطبيعية

Thi shampoo nourishes the hair and 
make it looks more soft, shiny and 
less dry.
Active Ingredients : Avocado Oil, 
Shea Butter and Wheat Protein.
200ml - 6.76 oz

 يغذي و يقلل من تساقط الشعر .مناسب لجميع أنواع
الشعر

The Revitalizing Hair Shampoo  
reduce hair loss and make it looks 
less broken. Appropriate for all hair 
types.
Active Ingredients : Rosemary  
Essential Oil, Wheat Protein,  
Vitamin E.

200ml - 6.76 oz

شامبو كرياتني خال من السولفاط
Kératine Shampoo Sulfate Free

 يتضّمن هذا الشامبو مزيجًا من المواد تعمل معًا لتساعد على
عادة إحياءه و تمليسه  تصحيح الشعر المتضرر وتقويته واإ

 الحتواءه على زيت االركان والزعفران مصمم خصيصًا للشعر
 المعالج كيميائيًا )الشعر المفرود بالكيراتين أو البروتين، الشعر

 المصبوغ، الشعر التالف و المتقصف(، خالي تمامًا من السلفات
)صوديوم لوريل سلفات( وكلوريد الصوديوم

This shampoo strengthens the hair 
and make it looks more soft, shiny 
and easy to comb. Appropriate for 
all hair types.
Active Ingredients : Argan Oil,  
Calendula Extract, Saffron.

200ml - 6.76 oz



 مكون من زيت األركان الطبيعي و زيت األساسية 
 إلكليل الجبل، يقلل من تساقط الشعر ويعطيه لمعان

وليونة أكتر
Helps reduce hair loss and  
repair damaged spikes.
Active Ingredients : Essential Oil 
Of Rosemary, Argan Oil.
30ml – 1,01 oz 

شامبو الشعر العادي
Normal Hair Shampoo 

 يتضّمن هذا الشامبو مزيجًا من المواد تعمل معًا
عادة  لتساعد على تصحيح الشعر المتضرر وتقويته واإ
 إحياءه و تمليسه. تساعد تركيبته على تنظيف الّشعر

 بطريقة ناعمة من دون أن تنّشفه؛ فيضفي على
شعرك مظهرًا مرنًا، المعا وحريرّيًا

This shampoo nourishes the hair 
and make it looks more shiny, 
soft and easy to comb. 
Active Ingredients : Argan Oil, 
Provitamin B5, Wheat Protein.

200ml - 6.76 oz

 زيوت الشعر
Capillary Oils 

 مجموعة من الشعر الخاصة بالشعر، فهي
 تقوي و تقلل من تساقط الشعر، كما تعطيه

لمعان وقوة
Oils enriched by essential oils 
known for their immediate 
and effective effects. These 
cares strengthens, smooths 
hair, promotes the reduction 

of dandruff and reduces hair loss.
100 ml – 3,4 oz
- Anti-Dandruff Oil - Fortifying Oil
- Revitalizing Oil - Smoothing Oil

بلسم للشعر
Hair Conditioner

 منعم الشعر مكمل اساسي التمام رعاية شعرك بعد
 غسله الحتوائه على العناصر االزمة للحفاظ على

 شعرك صحيا فيغذي و ينشط جذور الشعر و يعطيه
 نعومة و مرونة و يقي من جفاف فروة الراس ليصبح

  شعرك اكثر جماال وانسيابية
The After Shampoo takes care of 
 your hair, softens, protects, repairs 
and  make it easy to comb. It also 
brings to  the hair softness, supple-
ness and strength.
Active Ingredients : Argan Oil, 
Avocado Oil, Shea Butter.

200ml - 6.76 oz

سريوم منشط للشعر
Revitalizing Anti-Hairloss Serum



 ماسك للشعر
Hair Mask

سريوم للشعر
Hair Serum

 مصل الشعر وهو عبارة عن زيت السيليكون وزيت
 األركان، وبسبب طبيعته غير الالصقة فهو يعتبر منتجًا
 قويًا وآمنًا يزيد نعومة الشعر وجماله من غير أن يترك

أي آثار جانبية ضارة على الشعر
The Hair Serum nourishes, smoothes 
and repairsthe hair fiber without 
weighing it down. 
Active Ingredients : Argan Oil,  
Avocado Oil, Vitamin E.
30ml – 1,01 oz 

 قناع معالج و مغذي  للشعر يساعدك في الحفاظ على
 انسيابه و لمعانه

The Hair Mask nourishes, softens, 
strengthens and gives shiny hair. An 
effective care especially for dry and 
damaged hair.
Active Ingredients : Calendula  
Extract, Burdock Extract, Shea Butter 
and Wheat Protein.
200g – 7,05 oz

زيت جوز اهلند
Coconut Oil

 زيت مغذي للشعر الجاف و التالف و يعطيه لمعانا و
انسيابية

Protective and softening effects on 
skin and hair with an exotic feeling. 

Active Ingredients : Coconut oil 
100 % Naturelle.

30ml – 1.05 oz

صباغة الشعر الطبيعي
Herbal Hair Color

 يحافض غلى لون الشعر الطبيعي، كما يغدي فروة الرأس
بفضل مكوناته الطبيعية

With 100% natural plants and  
without oxygenated, this powder 
mixture give a shiny color to your 
hair, balances the sebum production 
and protects the hair fibers.
Active Ingredients : With 7 Natural 
Plants and Natural Vegetable Oils
150g – 5.3 oz



 كريم تصفيف الشعر املغذي
Styling Cream Nourishing

 كريم تصفيف الشعر املنشط
Revitalizing Styling Cream Anti hair loss

 كريم فعال مصفف للشعر. بفضل تركيبته المتميزة، ينعش و
ينشط الشعر الجاف و التالف و يقلل من تساقطه

With a creamy texture, revitalizes 
repairs, hydrates dry hair and  
preventing their falls. Ideal for 
sculpting a soft hairstyle.
Active Ingredients : Natural Ar-
gan Oil, Shea Butter, Wheat Pro-
tein and Vitamin E.
100ml – 3,4 oz

 كريم فعال مصفف للشعر. بفضل تركيبته المتميزة، ينعش
 و ينشط الشعر الجاف و المتضرر أو التالف و يقلل من

تساقطه
With a creamy texture, nourishes 
and balances the hydration, sculpts 
and texturizes the hair without 
weighing it down.
Active Ingredients : Natural Argan 
Oil, Coconut Oil, Wheat Protein 
and Vitamin E.
100ml – 3,4 oz

شامبو الكوالجني
Collagen Shampoo 

 قناع الكوالجني
Collagen Hair mask

 يعمل على ترطيب الشعر، يمنحه النعومة واللمعان حيث أنه
 يقوي فروة الرأس وبصيالت الشعر، يعالج الشعر المتقصف

 والتالف والشعر المصبوغ، بفضل مكوناته الطبيعية من
الكوالجين النباتي، بروتين القمح و بروتين الصوجا

Helps limit irritation of the scalp,  
respects the hair fiber, sheaths the hair 
and repairs it. Enriched with collagen, 
it has a smoothing, hydrating power 

 قناع للشعر الجاف، التالف و المصبوغ، يغدي،
 يقوي ويعطي لمعانا للشعر بفضل مكوناته

 الطبيعية من الكوالجين النباتي وزبدة الشيا
والزيوت النباتية الطبيعية

A mask for dry, damaged and 
dyed hair, nourishes, strength-
ens and gives hair shine thanks 
to its natural ingredients of 
vegetable collagen, shea butter 

and natural vegetable oils. 
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Shea 
Butter, Coconut Oil and Collagen.
200g – 7.05 oz

and repairs the hair fiber, sheathing the cuticle and 
maximizing the volume of the hair, which quickly 
regains suppleness, density and luminosity. Ideal for 
colored, curly, damaged, fine and dull hair.

Active Ingredients : Natural Argan Oil, Soy, Wheat  
Protein and Collagen. 250ml – 8.8 oz Réf. CH40017



Masque Cheveux Réparateur  
Repairing Hair Mask

 ينعم، يغذي، يحمي ويعيد قوة الشعر. يساعد في تسريح
 الشعر المتجعد، يقوي الشعر من خالل تجديد خاليا الشعر

 الميتة بفضل تركيبته الغنية باألحماض الدهنية والفيتامينات
A و E تمنحها خصائص مضادة للميكروبات واألكسدة

Smoothes, nourishes, protects 
and restores hair strength. Helps 
smooth frizzy hair, strengthens 
hair by replenishing dead hair 
cells thanks to its formula rich 

in fatty acids and vitamins A and E that give it 
anti-microbial and antioxidant properties.
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Natural 
Keratin, Coconut Oil and Shea Butter.
200g – 7.05 oz



جمموعة العناية باجلسم
Body Range



 حليب مرطب للجسم
Body Milk 

كريم القدمني
Foot Cream

 حليب مرطب الطبقات العليا من البشرة كما يوفر ليونة
 وحيوية للبشرة ونعومة للجلد، ويفضل إستعماله بعد

االستحمام البشرة ويعطيها ليونة وحيوية
Moisturises the epidermis and 
offers softness and comfort to 
the skin. Recommended for all 
skin types even the most  
sensitive.
Active Ingredients : Calendula 
Extract, Argan Oil, Vegetable 
Glycerin. 200ml - 6,76 oz 
Various Perfumes

كريم اليدين
Hand Cream

 الهند و زيت نواة المشمش و الغلسرين النباتي
 كريمة  تتسرب بسهولة داخل جلدك لترطيبه و
اعطائه نعومة مثالية للتتمتعي بيدين جميلتين

Cream for the beauty of your 
hands, used daily to nourish 
and protect. 
Active Ingredients : Natural 
Argan Oil and Calendula  
Extract.
Tube 100ml - 3.4 oz
Pot 150g - 5,3 oz

الزيت النفيسة
Precious Oils

 زيت للشعر و الجسم الجاف حيث يعطي للبشرة نعومة و
 نضارة الحتوائه على زيت اركان الغني باألحماض الذهنية

 األساسية و مضاد االكسدة و زيت اللوز فهو مجدد
 طبيعي للبشرة و معطر بعطور طبيعية من العنبر و لويزة

و الياسمين و الفواكه و زهر البرتقال
Semi-dry oil, softens, nourishes 
and moisturizes skin and hair. 
Active Ingredients : Prickly Pear 
Oil, Sweet Almond Oil, Argan Oil.
50ml - 1,7 oz - Various Perfumes

 كريم للقدم و الركبتين يرطب و يغدي الجلد و يمنحها
 النعومة التي تحتاج اليها بفضل تركيبته الغنية يصبح

 الجلد اكثر مرونة
thanks to its rich and delicate  
texture, it moisturizes and nourishes 
the skin intensely without leaving a 
greasy film. The skin becomes pro-
gressively smoother and regains its 
flexibility.
Active Ingredients : Natural Argan 
Oil and Mint Essentiel Oil.
Tube 100ml - 3.4 oz
Pot 150g - 5,3 oz 



زيت الصقيل معطر
Satin Oil

 انه يرطب ويغذي جميع أنواع البشرة ، ويقلل من ظهور
 عالمات شيخوخة الجلد و يعتبر الزيت مثالي للتدليك،
 يضفي على البشرة نعومة و لمعانا ، ويقوي الشعر و

يجعله أكثر جماال
A flavored oil with a dry texture  
that let your skin soften, perfectly 
nourished and hydrated. Makes the 
hair shiny, nourished and delicately 
parfumed.
Active Ingredients : Argan Oil, Apri-
cot Kernel Oil And Sweet Almond Oil.
50ml - 1,7 oz
Verbena - Orange Blossom.

مقشر بالقهوة 
Coffee Scrub

 مقشر  للجسم ، ينضف ويجدد الخاليا الميتة وينشط
الدورة الدموية

 Rich in caffeine and vegetable  
oils, this scrub exfoliates, softens 
and moisturizes the skin. It also 
eliminates 
Active Ingredients : Caffeine, Sweet 
Almond Oil, Vitamin E, Beeswax.
250g - 8,82 oz

سائل لليدين 
Liquid Hand Gel

 جل مرطب و مطهر لليدين بفضل احتوائه على
الكليسيرين النباتي و زيت األركان الطبيعي

Moisturizing gel, cleanser 
and leaves hands clean, 
fresh and pleasantly  
flavored.
Active Ingredients :  
Glycerine, Argan Oil.
500ml - 16,9 oz
Various Perfumes

مقشر اجلسم بالكاكاو
Cocoa Scrub

 مقشر الجسم بالكاكاو وحبيبات السكر يعمل على
 إزالة الخاليا الميتة وتجديدها، كما يقوم بتنظيف

وتنعيم لبشرة مما يعطيها نعومة وقوة
Exfoliating scrub with cocoa 
powder with a yammy texture 
and smell. Brings optimal  
hydration, nourishes and  
softens the skin. 
Active Ingredients : Honey, 
Beeswax, Shea Butter,
Cocoa Powder, Sugar.
250g - 8,82 oz



زيت األركان الطبيعي
Natural Cosmetic Pure Argan oil 

زيت األركان معطر
Natural Cosmetic Flavored Argan oil

 زيت أركان معطر غني بفيتامين  ممتاز
 لمكافحة الشيخوخة وأيضا عناية  جيدة للشعر

و األظافر
Flavored Argan Oil rich 
in vitamin E. Excellent 
body anti-aging and also 
a good care for hair and 
nails.
50ml - 1.7 oz - 100% pure.
Various Perfumes.

 بسب احتواءه طبيعيا على مقدار عالي من فيتامين إي
 ، والعديد من األحماض الذهنية األساسية األوميغا6
 واألوميغا9 فإنه يتمتع بخواص تجميلية و عالجية

 عديدة، حيث يمكنك استعماله يومياً  كعامل مرطب و
 مغذي للوجه أو الجسم أو كمضاد طبيعي للتجاعيد فهو
 ُيمتص بسهولة وال يترك أثرا، فهو مرطب للبشرة وينعم

 الجلد ويطريه ويعالج الجفاف ... والتشققات
Natural Pure Argan Oil rich in  
vitamin E. Restores suppleness 
and elasticity of the face and 
neck skin. Excellent facial and 
body anti-aging, but also a good 
 care for hair and nails.
50ml - 1.7 oz - 100ml - 3.4 oz 
100% Naturelle

زيوت التدليك العالجية
Therapy Massage Oil

 زيت معالجة للجسم تحد من األلم و التوتر و
تمنع ترهل الجلد

Therapeutic for the body. 
Eliminate pain and stress, 
tones and firm the skin.
Active Ingredients : Argan 
Oil, Sweet Almond Oil,  
Vitamin E, Cypress Essential 
Oil, Lavender Essential Oil, 
Geranium Essential Oil.
100ml - 3.4fl.oz
Slimming - toning - soothing

زيت األركـان الطبيعي بدون رائحة 
Deodorized Argan Oil

 يغذي البشرة ويحافظ على مرونتها, يقلل من العالمات 
 المرئية التي يتركها حب الشباب والبثور وعالمات التمدد
 والحروق, يخفف آالم المفاصل, يقوي األظافر الهشة و

العناية بفروة الرأس
Nourishes the skin and  
maintains its elasticity, reduces 
the visible marks left by acne, 
pimples, stretch marks and 
burns, strengthens brittle nails 
and takes care of the scalp.
50ml - 1.7 oz - 100% Naturelle



زيت املساج لالسرتخاء بنكهات خمتلفة
Flavored Massage Oil 
 صب بضع قطرات من زيت التدليك في راحة
 يدك، وفرك اليدين ضد بعضهم البعض قبل

تدليك، لتوزيع أفضل
Composed with vegetable 
oils, softening, nourishing 
and very pleasant flavors 
allows a very good  

massage without leaving  
a greasy feeling.
Active Ingredients : Argan Oil, Sweet Almond 
Oil, Vitamin E. 100ml - 3.4 oz.   
Various Perfumes.

كريم مضاد للسيلوليت
Anti-Cellulite Cream

 مكون من زيت اللوز و زبدة الشيا والكافيين، بفضل مكوناته
 وخصوصا الكافيين فهو يعتبر منتوج هائل للحد والمنع من

 الترهالت والخطوط البيضاء في الجسم
Formulated to remove cellulite, 
reduces and strengthens orange 
peel. It contains caffeine,  
powerful reducing lipo, to  
promote the destocking of fats 
and to erase the skin of orange.
Active Ingredients : Sweet  
Almond Oil, Shea Butter, Caffeine.
200g - 7,05 oz

زيت مضاد للسيلوليت
Anti Cellulite Massage Oil

 مكون من مجموعة الزيوت االساسية منها زيت القرفة
 وزيت السدر، بفضل تركيبته الرائعة فزيت محاربة

 السيلوليت فإنه سهل االمتصاص عبر مسمات الجسم، يترك
الجسم رطب وخالي من السيلوليت

Promote the remodeling of the  
skin, it leaves the skin soft, toned 
and helps to reduces the look of 
cellulite.
Active Ingredients :  
Natural Argan Oil, Sweet Almond 
Oil, Cinnamon Essential Oil & 
Vitamin E
100ml - 3,4 oz

زيت املساج للتنغيم
Sensual Massage Oil

 مع التأثيرات الحسية هذا الزيت سوف يسمح لك 
بتحسين أحاسيس االسترخاء

With sensual effects, this oil will 
 allow you to perfect the sensa-
tions of relaxation.

Active Ingredients : Natural  
Argan Oil and Ylang Ylang  
essential oil.
100ml - 3,4 oz



 ملني زبدة الشيا
Shea Butter Balm 

 مكون من زيت اركان و زبدة الشيا
 A، D، E، F يرطب و يجدد البشرة بفضل الفيتامينات

 الموجودة بالشيا التي تحسن مرونة الجلد و تحميها  من البرد
و الشمس

Naturally rich in vitamins A, E 
and F, it protects nourishes and 
moisturizes incredibly the skin 
espacialy dry one and also help 
to reduce wrinkle.

Active Ingredients : Beeswax, Shea 
Butter and Argan Oil.
100g - 3,53 fl.oz

مزيل العرق طبيعي
Natural Deodorant

 مزيل العرق طبيعي بالشبة يمنع تراكم البكتريا
 المسؤولة عن رائحة العرق حيث ينظم افرازها

 دون سد مسام الجلد
 يترك رائحة جيدة و منعشة تدوم يوما كامال

للرجال و النساء
This deodorant is for all 

skin types eventhe most delicate ones. 
Active Ingredients : Alum Stone, Argan Oil, 
Sweet Almond Oil. Natural Essence : Fruits Of 
Morocco Also Exists In Verbena, Green Tea ...
50ml - 1,7 oz

كريم مزيل العرق
Deodorant Cream

 غني بالمكونات الطبيعية متل زيت األركان
 و زيت اللوز و مسحوق الشبة، يمنع نمو
البكتيريا ورائحة العرق. يترك رائحة طيبة

Rich in natural and 
organic ingredients, 
prevents the development 
of bacteria and odors for 

24 hours, leaves a pleasant and fresh smell. 
Active Ingredients : Alum Stone, Baking Soda.
50g – 1.7 oz
Various Perfumes.

مقشر اجلسم بالسكر 
Sugar Body Scrub

 مستحضر تقشيرالبشرة اللطيف والفعال باستخدام 
 قوة بلورات السكريحفزويساعد على تجديد خاليا

البشرة
A voluptuous and effective 
treatment exfoliant full of 
sugar crystals. Stimulates cell 
renewal of the epidermis. 

Active Ingredients : Sugar,  
Honey, Argan Oil, Oil Essential 
Of Sweet Orange And Beeswax.

250g - 8,82 oz. 



مـقـشــر لتفتيح اجلسم
Oriental Body Scrub

 مقشرفعال يقشر بلطف، يبيض و ينقي ويطهر البشرة
 بعمق من خالل تحفيز وتجديد الخاليا الخاصة بك. و

يحفاظ على صحة البشرة ونعومتها
An effective whitening for elbows, 
knees and sensitive area, deeply 
cleanses the skin, stimulates and 
regenerates your cells. Maintains 
skin health and softness.

Active Ingredients : Salt, Argan Oil, 
Essential Oil Petit Grain, Essential 
Oil Eucalyptus. 250g - 8,82 oz. 

تركيبة طبيعية  من الجزراالركان
تساعد البشرة على اكتساب لون برونزي وجذاب

Rich in vitamins A, B and F, 
 this bronzing oil Prepares skin 
for tanning and keeps a  
natural tan.

Active Ingredients : Carrot Oil, 
Vitamin E.

50ml - 1,7 oz.
100ml - 3,4 oz. 

زيت المسرار لون البشرة
Tanning Oil

مقشر اجلسم بالعكر الفاسي
Poppy Body Scrub

 غني بالعكر الفاسي و مسحوق حجر الشبة الذي
يساعد في تقشير وترطيب الجسم ويمنح نعومة للبشرة
Rich with poppy powder (aker 
fassi) and Alun stone Which 
provides the body with exfoli-
ating, moisturizing, Softening 
and anti wrinkle properties.
Active Ingredients : Natural Ar-
gan oil, Sweet almond oil, Alum 
stone and Poppy powder.
250g - 8,82 oz

كريم باالركان الطبيعي او الورد  
Neutral or Rose Argan Cream

  معالج يومي كامل لحماية وتنشيط بشرتك، خال من
 البارابين أو المكونات الحيوانية . فبفضل الزيوت

 النباتية و األركان و اللوز الحلو ، يحد من الخطوط
الدقيقة و يرطب الجلد

A complete care to protect and 
revitalize your skin every day, 
without parabens or animal  
origin ingredients. 
Active Ingredients : Argan Oil, 
Sweet Almond Oil, Shea Butter.
50g - 1.76 oz



مقشر بالطني األمحر
Red Clay Body Scrub

 مقشر الجسم يعمل على إزالة الخاليا الميتة والشوائب،
 يقوم على تقوية وتنشيط البشرة. يوصى به ألصحاب

البشرة الجافة
The Red Clay Body Scrub reduces 
redness, softens, cleans and  
purifies the skin. Recommended  
for dry skin. 
Active Ingredients : Sweet  
Almond Oil, Honey and Shea 
Butter.  250g - 8,82 oz

ماسـك الصقلة لتفتيح الوجه و اجلسم
Seqla Lightening Face and Body Mask

 قناع بمكونات طبيعية تقليدية مثل الغاسول األبيض
 والفول و العدس و الحلبة باإلضافة إل الكليسيرين

 النباتي وغيره من المكونات الطبيعية التي تعمل عل تنقية
  البشرة و تفتيحها

Eliminates the blackheads, excess 
oil and clears the skin. Directions : 
Apply the mask to your skin, let it 
act for 15 minutes, rinse with warm 
water with circular movements.
Active Ingredients : Natural  
Argan oil, prickly pear and  
natural Seqla.
250g - 8.82 oz 

جل رغوة اجلسم
Foaming Body Gel

 ينظف البشرة ويقضي على الشوائب للحصول على
بشرة نظيفة وناعمة يستعمل لجميع انواع البشرة

Soft and creamy foam that 
eliminates impurities for a 
clean, fresh and hydrated skin. 
Recommended especially for 
sensitive skin.
Active Ingredients : Natural 
Argan Oil and Honey.
200ml - 6.76 oz

مقشر بالطني األخضر
Green Clay body Scrub

 مقشر الجسم يعمل على إزالة الخاليا الميتة والشوائب،
 يقوم على تقوية وتنشيط البشرة. يوصى به ألصحاب

البشرة الذهنية
The Green Clay Body Scrub  
mineralizes and revitalizes the skin 
it also help to eliminate the  
impurities. Recommended for oily 
skin.
Active Ingredients : Sweet  
Almond Oil, Honey and Shea  
Butter.  250g - 8,82 oz



 حليب مرطب للجسم برائحة استوائية 
Exotic Body Milk

 حليب يوفر نعومة للبشرة ويجعلها مشرقة، بفضل
 مكوناته الطبيعية، يوصى به لجميع أنواع البشرة حتى

األكثر حساسية
A milk that offers softness,  
comfort and radiance to the skin 
and makes it soft, sublimated 
and luminous.  
Recommended for all skin types 
even the most sensitive.
Active Ingredients : Natural  
argan oil and shea butter.
200ml - 6.76 oz

زبدة الشيا اخلالصة
Pure Shea Butter

 زبدة الشيا ترطب وتنعم الجسم والشعر إلنها تحتوي على
 األحماض الذهنية، تزيل تشققات الجسم باإلضافة الى أنها

تحمي البشرة من التغيرات الجوية
Rich in vitamins A, E and F the shea 
Butter decreases the depth of wrinkles 
and regenerates old skin, improves 
skin microcirculation, stimulates  
collagen synthesis, moisturizes the 
skin deeply and repairs dry skin.  
Provides the most sensitive skin  
with maximum protection.
Active Ingredients : 100% Natural 
Shea Butter.  100g - 3.53 oz

مسحوق الشب مزيل العرق الطبيعي
Natural Deodorant Alum Stone Powder 

 حجر الشب هو معدن يحتوي على مزيل عرق طبيعي،
 وخصائص مهدئة ومضادة للجراثيم. يمكن استخدامها بعد

الحالقة عند الرجال أو بعد إزالة الشعر بالشمع عند النساء
Alum stone is a mineral that has  
natural deodorant, healing, soothing 
and antibacterial properties. Can be 
used as a after shaving for men or 
after waxing for women. To moisten 
before uses.
Active Ingredients : Alum Stone 
Powder.
- Neutral and with Orange Blossom
100g - 3,53 oz

حليب لتبيض اجلسم
Whitening Body Milk

 حليب مغذي للجسم بتركيبته الغنية بزيت األركان وزيت بذور
 التين الشوكي باإلضافة إلى مستخلص الصنوبر الذي يعمل على
    تبيض البشرة والحد من تصبغات الجسم والبقع الداكنة. باإلضافة

    إلى ذلك فهو غني  بفيتامين E لحماية وترطيب البشرة
Nourishing herbal body lotion,  
Argan oil, prickly pear seed oil 
and vitamins E and Adapted  
for black and mixed skin, it is 
particularly suitable for reducing 
skin stains. hyper pigmentation, 

eliminates scars, age spots, pregnancy spots and 
sunscreens to find a clear skin, clear and hydrated. 
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Prickly Pear 
seed Oil,  Vitamins C and E. 200ml - 6.76 oz



معطر للجسم فوري
Express Body Spray 

مرطب و معطر للجسم إلنتعاش جيد
Hydrates and perfumes your 
body  for a feeling of freshness 
and a soothing. 
Active Ingredients : Aloe vera, 
Argan and Shea Butter
130ml - 4,57 oz

جل املنطقة احلميمية
Intimate Toilet Gel

زيت العناية باألظافر
Nails Fortifying and Repair Care

 تركيبة بدون كبريتات, بدون بارابين وبدون عطر، تضمن
 نظافة صحية مع احترام الحساسية. رعاية، فائقة الترطيب

 والتهدئة. يمنحك جل الملمس اللطيف و شعور باالنتعاش.
يمكن استخدامه كل يوم

A combination without sulfate,  
paraben and fragrance, ensures you 
a healthy and sensitive skin. Genuine 
care, ultra-moisturizing and soothing. 

 تركيبة فريدة تساعد على الحماية، التغذية واإلصالح
الستعادة قوة األظافر الهشة، يستخدم بعد الغسيل

A unique formula that helps pro-
tect, nourish and repair to restore 
the strength of fragile nails. Use 
after washing. 
Active Ingredients :  
Oils of: Ricin, Jojoba, Argan and 
Vitamin E. 15 ml - 0,51 oz

It gives you a gentle feeling of  
revitalization. It can be used every day. 
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Lavender 
 Essential Oil and Provitamin B5.  200ml - 6.76 oz

  حليب ما بعد التعرض للشمس
Repairing Milk After Sun 

 حليب يهدئ ويبرد البشرة المحروقة، يعالج ويرطب
البشرة المتضررة والجافة، ويمنعها من التقشير

Hyper-hydrating, natural soothing 
milk, designed to relieve attacked 
and dehydrated skin by exposure 
to the sun. It brings freshness and 
comfort. 
Active Ingredients : Aloe Vera with  
Apricot, Avocado, Argan and Vitamin 
E oils. 100 ml - 3,4 oz



 كريم األركان والصابون املعطر 
Flavored Duo Argan Cream and Soap 

 كريم مرطب مغذي، يساعد في التقليل من عالمات
شيخوخة الجلد، مثالي لتحسين مرونة الجلد وثباته

A practical duo made up of face 
and body kits that protect and 
revitalize your skin on a daily 
basis while providing it with 
softness and radiance while fla-
voring it.
Various flavors: Coconut, apple, 
vanilla, strawberry, mint banana 
and apricot.

صابون سائل مطهر
Antiseptic liquid Soap

 مطهر ومضاد للبكتيريا ومرطب يقضي على غالبية
 البكتيريا ويمنع جفاف اليدين. بفضل تركيبته و

 مستخلصاته الطبيعية ، وهو مناسب لالستخدام اليومي
.للحصول على أيدي نظيفة وناعمة

Antiseptic, antibacterial, moistur-
izer which eliminates the majority of 
bacteria and avoids the problems of 
dry hands. Based on natural extracts, 
it is suitable for daily use for clean, 
healthy and soft hands. Reduces the 
presence of germs on your hands.

Active Ingredients :  
Lemon, Eucalyptus Essential oils 
 and Aloe Vera. 500ml - 16,9 oz

مقشر اجلسم )النيلة صحراوية)
Ancestral Body Scrub (Nila Sahraouia)

 مقشر طبيعي للجسم مستوحى من العادات الصحراوية
 المغربية، من أجل بشرة نقية و مشرقة بفضل تركيبته الطبيعية

مما يؤدي إلى توحيد لون البشرة و التقليل من البقع الداكنة
Purifying, cleansing and brighten-
ing, a natural exfoliation inspired 
by Moroccan Sahrawi customs. 
Exclusive formula that brightens, 
reduces dark spots, evens your skin 
tone and softens its appearance.
Active Ingredients : Natural Argan 
Oil and Prickly Pear Seed Oil.  
400g - 14,1 oz



جمموعة العناية للرجال
Men Range



 صابون احلالقة للرجال
Shaving Creamy Soap Touareg

 صابون غني بزبدة الشيا يسهل عملية الحالقة و يحافط
 على البشرة مع عطره اللطيف يضفي لمسة من االناقة

Optimally prepares your skin and 
your beard for a gentle and  
careful shave. This scented soap 
with masculine scents respects 
the PH of the skin. Applies with a 
badger then shave.
Active Ingredients : Argan Oil, 
Shea Butter And Alum Stone.
100g - 3,53 oz . 

 حليب بعد احلالقة للرجال
After Shave Lotion Touareg

مكون من زيت األركان ، الجلسرين النباتي و العسل
 حليب  يلطف و يهدئ البشرة بعد الحالقة و يترك ها

ناعمة ومعطرة
The After Shave Lotion nourishes, 
moisturizes and softens the face 
skin.
Active Ingredients : Alum Stone,  
Argan Oil, Calendula Extract.
50ml - 1.7 oz .

مــزيــل الــعــرق للرجال
Natural Deodorant Touareg

كريم مزيل العرق للرجال  
Touareg Deodorant Cream

 مزيل العرق طبيعي بالشبة يمنع تراكم البكتريا المسؤولة
 عن رائحة العرق حيث ينظم افرازها

 دون سد مسام الجلد
 يترك رائحة جيدة و منعشة تدوم يوما كامال

This deodorant is for all skin 
types eventhe most delicate ones.
Active Ingredients : Alum Stone,  
Argan Oil, Sweet Almond Oil.
50ml - 1,6 oz

 غني بالمكونات الطبيعية متل زيت األركان و زيت اللوز و
 مسحوق الشبة، يمنع نمو البكتيريا ورئخة العرق. يترك

رائحة طيبة
Rich in natural and organic  
ingredients, prevents the development 
of bacteria and odors for 24 hours, 
leaves a pleasant and fresh smell.
Active Ingredients : Alum Stone,
Baking Soda, Argan Oil.
50g - 1.76 oz



جل اإلستحمام للرجال  
Shower Gel Touareg

جل لالستحمام يجمع بين زيت أركان و بروفيتامين ب5
 مرطب و يعمل على إزالة الخاليا الميتة بلطف ويحافظ

على التوازن الطبيعي للماء في الجسم
Creamy gel based on argan oil and 
provitamin B5 regenerates the skin 
and maintains the balance of its 
natural moisture. It allows a gentle 
cleansing of the body.
Active Ingredients :  
Provitamin B5, Argan Oil,  
Glycerine.
300ml - 10,14 oz.

جـــــل مـقــشــر للوجــه للرجال
Exfoliating Cleansing Gel Touareg

بفضل احتوائه على مسحوق أركان الحلو و زيت أركان
 فانه ينظف بعمق و يساعد على إزالة الجلد الميت و يعطي 

الملمس الرطب للوجه
Rich in Argan Oil and Argan  
Powder, this gel has moisturizing and 
softening properties. It helps to remove 
dead skin and clarify the face.
Active Ingredients : Argan Powder, 
Lavender Hydrosol, Vegetal  
Glycerine.
200ml - 6,76 oz. 

 بلسم بنكهة رجالية للشفاه 
Touareg Lips Stick

 بيحمي الشفاه من الجفاف و يحافظ على الملمس
الرطب طول اليوم

A care that softens damaged 
and dry lips at any time of 
the day.
Active Ingredients : Sweet  
Almond, Shea Butter, Argan oil, 
castor oil.
7g - 0.53 oz

زيت املساج للرجال
Touareg Massage Oil

 مكون من زيت األركان لالسترخاء الجسم و تغذية
البشرة و يسهل امتصاصه و  يترك البشرة ناعمة

Formulated with argan oil to 
relax the body and nourish the 
skin. Let the skin supple, soft 
and delicately flavored, with a 
pleasant texture that 
easily penetrates the skin. 
Active Ingredients : Argan Oil, 
Sweet Almond Oil, Sesame Oil.
100ml - 3.4 oz



زيت منشط للشعر
Revitalising Hair Oil Touareg

 عبارة عن مزيج من الزيوت الفعالة في العناية 
 بالشعر، مكون من زيت الخروع، زيت الحبة السوداء،

 زيت أركان، باإلضافة إلى زيت بدور التين ألشوكي
 وغيرها من الزيوت التي تمنح الشعر عناية خاصة.

كما تعالج تلف الشعر
A nourishing oil for  tired, dry 
and damaged hair.  This care  
penetrates the hair to restructure 
it and make it shiny.
Active Ingredients : Natural  
Argan Oil, Prickly Pear Oil,  
Nigella Oil, Castor Oil and  
Vitamin E.
50ml - 1.7 oz

 كريم تصفيف منشط للشعر
Styling Cream Anti Fall

 كريم فعال مصفف للشعر. بفضل تركيبته المتميزة، ينعش
و ينشط الشعر الجاف و التالف و يقلل من تساقطه

With a creamy texture, revitalizes 
 dry hair, prevents their falls thanks 
to its hydration. An ideal formula 
for sculpting a soft hairstyle.
Active Ingredients : Natural  
Argan Oil, Shea Butter, Wheat 
 Protein and Vitamin E.
100ml – 3,4 oz

كريم باألركان للرجال
Touareg Argan Cream

This argan cream with Touareg 
smell revitalizes the skin, 
gives it back elasticity, reduc-
es wrinkles, helps fight against 
skin aging and looseness of 
the skin and preserving it 
against external aggression .
Active Ingredients : Natural 
Argan Oil, Sweet almond oil
and Shea Butter
50g - 1.76 oz

شامبو منشط للشعر
Anti fall Shampoo Touareg

 يغذي و يقلل من تساقط الشعر. مناسب لجميع
أنواع الشعر

The Revitalizing Hair Shampoo 
reduce hair loss and make it 
looks less broken. Appropriate 
for all hair types.
Active Ingredients : Argan Oil, 
keratin and Nigella Oil.
200ml - 6,76 oz.



 غني بزيت ومسحوق األركان، يعطي الجسم
رطوبة ونعومة أكتر

Enriched with argan oil and 
powder that gives it 
nourishing properties with a 
masculine scent.
Active Ingredients : Argan 
Powder, Argan Oil.

صابون رجالي بزيت األركان
Hand Made Soap Touareg

زيت اللحية  
Beard Oil

 يغذي اللحية ويرطبها ويحميها و يساعد على إنبات
 وتكثيف شعر اللحية، والعمل على اصالح الشعر

 التالف، ويتكون من زيوت طبيعية كزيت األركان، زيت
 الخروع، زيت بذور التين الشوكي، زيت الجوجوبا

.متازة لمكافحة حب الشباب. E باإلضافة الى فيتامين
Nourishes, moisturizes, protects 
and allows a faster growth while 
giving shine and softness to 
your beard. This oil also treats 

your skin by preventing the formation of film 
and also fights the itching. 
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Prickly 
Pear Seed Oil, Ricin Oil and Jojoba Oil.  
50ml - 1.7 oz

معطر للجسم فوري للرجال
Express Body Spray Men

مرطب و معطر للجسم إلنتعاش جيد
Hydrates and perfumes your 
body for a feeling of freshness 
and a soothing.   
Active Ingredients : Aloe vera, 
Argan and Shea Butter
130g - 4,57 oz



جمموعة الصابون
Soap Range



.صابون اركاليستا غني بشكل رئيسي  بزيت األركان و اوميغا 6 الذي يعطيها خاصية مغذية و تجديدية
من أشكاله :

Argalista Artisanal Soap is a complex rich in omega 6 which  
gives it a nourishing and regenerative property.

A variety of Artisanal Soap : Big cake, cake, heart, big flower, small flower… 

Active Ingredients املكونات األساسية 
زيت األركان، الغليسرين النباتي والكوكاميدوبروبيل البيتين )من أصل طبيعي يسمح بالتنظيف البشرة بسالسة(. 
 صابون أركاليستا مرطب للجسم و الوجه، يعتمد على الغليسيرين النباتي والزيت أركان، يسمح بتطهير الجسم

.مع احترام درجة حموضة الجلد و معطر برائحة طبيعية مختلفة
Argan Oil, Vegetable Glycerin and Cocamidopropyl Betaine (Of Natural 

Origin Allowing The Cleaning Skin Smoothly). Moisturizing Soap Based On 
Vegetable Glycerine and Argan Oil, Scented With Different Natural Scents.
Argalista Soap Allows A Cleansing Of The Body and Gentle Face, Respect-

ing The Ph Of The Skin.

صابون التارت 140غ
Big Cake Soap 140g

صابون خمتلف 80غ
Various Soap 80g

صابون الكيك 110غ
Cake Soap 110g

Jasmine, Paradise Fruits,  
Rose, Verbena, Green Tea,
Orange blossom, Musk,

Almond, Exotic ....

Green tea, Orange blossom,
Paradise Fruits, Spices,

Verbena, Rose, Gardenia,
Lemon, Caramel, Jasmine,
Musk, Honey, Algae, Apricot,
Lavender, Mint, Rosemary

and Grapefruit

Green tea, Orange blossom,
 Verbena, Rose, Gardenia,

Lemon, Caramel, Chocolate, 
Jasmine, Musk, Honey, Algae, New 

Fragrances, Apricot
and Lavender, Amber, Oud



جمموعة احلمام املغربـي
Hammam Range



جل لالستحمام بنكهات خمتلفة 
Orange Blossom Shower Gel

حناء بالعسل
Henne with Honey

 يسمح بتنظيف الجسم و ترطيب مكتف مع
.إعطاء الملمس الرطب و الحيوي للبشرة

.هناك أيضا: جل االستحمام بالعسل والليمون
Intense moisturizing and a 
gentle cleansing of the body. 
Brings a real feeling of well 
being for radiant and  
revitalized skin.

Active Ingredients : Honey,  
Argan Oil and Shea Butter.

500ml - 16,9 oz 
Also : Shower Gel with Honey 
and Lemon.

كريم غسول
Rhasoul Cream

 عجينة الغاسول الطينية جاهز وسهل االستعمال
 يمكن اخده عند السفر او في المنزل عند رغبتك

 باالستحمام فهو مطهر و مغذي فعال للشعر و فروة
 الراس و الجلد يعتبر اهم منتوج للعناية للحمام

Unique blend of natural Clays, 
recommended for oily, acneic and 
sensitive skin and used as a  
purifying face mask especially in 

case of blackheads, Balancing Mask for hair and body 
envelopment.
Active Ingredients : Natural Argan Oil, Shea Butter 
and Honey. 
150g - 5,3 oz. - 300g - 10,58 oz
Various Perfumes

جل لالستحمام بنكهات خمتلفة 
Flavored Shower Gel

 جيل لالستحمام يجمع بين عمل التقشير
 و مهدئ و مرطب يعمل على ازالة الخاليا

الميتة بلطف من البشرة و يجددها
Creamy gel based on  
argan oil and provitamin B5 
regenerates and moisturizes 
the skin to allows a gentle 
cleansing of the body.
Active Ingredients : 
Provitamin B5, Argan Oil, 
Glycerine.
300ml - 10.14 oz 
Various Perfumes

 الحناء المغربية من الوصفات التجميلية التقليدية
 حيت تعمل على توحيد لون الجسم وتصفيته،

 إضافة إلى كونها تقضي على البثور والبقع الداكنة
في الجسم

Henna is a very good fortifying 
for the skin and hair. It plays 
an antiseptic; it is used on the 
hair as well to give them a 
shine, as to clean them mainly 
against dandruff.
Active Ingredients : Henne,  
Argan oil. 
150g - 5,3 oz Various Perfumes.



صابون بلدي مغربي معطر بنكهات خمتلفة
Flavoured Black Soap
 الصابون مقشرطبيعي يزيل بلطف كل الشوائب

 والسموم التي تضعف الجلد. ويلطف الجلد
وينظفه

Indispensable to the  
traditional Hammam ritual. 
Washes, softens, nourishes, 
purifies and prepares for skin 
exfoliation. More effective 
with a glove (kessa Argalista).
Active Ingredients : Olive Oil 
And Argan Oil.
250g - 8,82 oz
500g - 17,64 oz

غسول باألعشاب
Clay with 7 plants

 هو  طين طبيعي و أعشاب طبيعية يستخدم إلزالة
 الخاليا الميتة و يشد المسام و يعطي الملمس الرطب

للجلد
Ghassoul of Morocco and  
natural care. The ghassoul purifies 
the skin, he absorbs excess sebum, 
tightens pores and eliminates 
dead cells gently.
Active Ingredients : Ghassoul
Powder, Plants : Rose, Lavender, 
Rosemary, Thyme, Chamomile,  
Algae, Myrtle.
250g - 8,82 oz

ملح االستحمام معطر
Bath Salt

 مكون من األمالح البحرية الطبيعية  سهلة
 الذوبان و التي تمنح لحظة من الصفاء و

االرتخاء
Let yourself be tempted by 
a moment of serenity and 
absolute relaxation with this 
bath salts which dissolve 
Active Ingredients : Sodium 

Chloride, Argan Oil, Plants.
250g - 8,82 oz
Various Perfumes

مقشــر بالصابون البـلدي املغربي و زيت األركان
Black Soap Scrub

 صابون اسود للتقشير و ترطيب الجسم في آن واحد ودلك
بإزالة الخاليا الميتة و تنظيف عميق لترك الجسم رطبا

The Black Soap Scrub exfoliates, 
moisturizes deeply and take care of 
your skin.
Active Ingredients : Black Soap, 
Argan Powder.
250ml - 8,45 oz.



الطني األبيض
White Clay

 مثالي للبشرة الجافة و الحساسة ينقي البشرة من
الشوائب و البقع

Very soft, it is ideal for dry 
and delicate skin. Recognized 
for its purifying and whitening 
properties.
200g - 7,05 oz

الليفة املغربية
Argalista Glove

السواك
Souak

 يستعمل في الحمام إلزالة الخاليا الميتة بعمق و
 يقوم بتنشيط الدورة الدموية بفضل جودته العالية.

ألوان مختلفة
Essential for a deep scrub  
of the epidermis, it gently 
exfoliates to activate blood 
circulation. It revitalizes and 
energizes the skin thanks  

to its high exfoliating quality. Various Colors
Superior Quality

 السواك المغربي لتنظيف األسنان و حماية اللثة.مضاد
للجراثيم الحتوائه على الفلور و فيتامين سي

Care of health, it is used as a 
toothbrush. It has antibacterial 
properties, contains fluorine, 
vitamin C.
40g - 1,4 oz

جل لالستحمام بنكهة استوائية
Exotic Shower Gel

 ينظف البشرة و يقضي على الشوائب للحصول على
بشرة نظيفة و ناعمة. ينصح للبشرة الحساسة

Soft and creamy foam that 
eliminates impurities for a 
clean, fresh and hydrated skin. 
Recommended for  
sensitive skins.
Active Ingredients : Natural
Argan Oil and Provitamin B5.
200ml - 6,76 oz



صابون بلدي مغربي بالفحم
Detoxifying Black Soap

 الصابون البلدي المغربي عنصر أساسي في الحمام التقليدي،
 فهو يغسل البشرة وينعمها ويغذيها ويطهرها ويهيئها للتقشير،
وبفضل مكوناته الطبيعية فإنه يعمل أيًضا على تفتيح البشرة

Indispensable to the traditional 
ritual of the hammam, this soap 
cleanses, softens, nourishes,  
purifies, clarifies and prepares  
the exfoliation of the skin.

Active Ingredients :  
Natural Argan Oil and Olive Oil.  
250g - 8,82 oz

صابون بلدي مغربي بالعود 
Black Soap Oud

 الصابون البلدي المغربي عنصر أساسي في الحمام التقليدي،
 فهو يغسل البشرة وينعمها ويغذيها ويطهرها ويهيئها للتقشير،
وبفضل مكوناته الطبيعية فإنه يعمل أيًضا على تفتيح البشرة

Indispensable to the traditional 
ritual of the hammam, this soap 
cleanses, softens, nourishes,  
purifies, clarifies and prepares  
the exfoliation of the skin.
Active Ingredients :  
Natural Argan Oil and Olive Oil. 
250g - 8,82 oz

صابون بلدي مغربي باألعشاب
Black Soap with Plants

 الصابون البلدي المغربي عنصر أساسي في الحمام التقليدي،
 فهو يغسل البشرة وينعمها ويغذيها ويطهرها ويهيئها للتقشير،
وبفضل مكوناته الطبيعية فإنه يعمل أيًضا على تفتيح البشرة

Indispensable to the traditional 
ritual of the hammam, this soap 
cleanses, softens, nourishes,  
purifies, clarifies and prepares  
the exfoliation of the skin.
Active Ingredients : Natural Argan 
Oil and Olive Oil. 250g - 8,82 oz
Plantes disponibles : Nila, Seqla, 
Ouadae, Curcuma, Akker Fassi.



جمموعة العود الذهيب
Oud Gold Range

هي مجموعة فاخرة،  مرطبة و غنية بزيت األركان النقي مع رائحة شرقية للعود الملكي
و تتكون من : جل االستحمام الذهبي للعود، حليب الجسم الذهبي للعود،

مزيل العرق الطبيعي الذهبي للعودصابون الذهبي للعود 

A luxury range, moisturizing and rich in Pure Argan Oil  

with the oriental scent of ROYAL OUD

Consisting of :  

Shower Gel Oud Gold , Body Milk Oud Gold  

Argan Oil Oud Gold, Natural Deodorant Oud Gold 
Artisanal Soap Oud Gold



جمموعة العطور
Perfumes Range

A Superior Quality EAU DE PARFUM range,
with a wide choice for women, male and unisex

Perfume Box
United men or woman

Woman Perfume 50ml  

Aranja, Hayat, Sultana, 
Ghita

Men’s Perfume 50ml 

Menta, Toureg, Buffalo,  
Medina, Viril



Scents العطور

 عطور مستروحات من تقاليد المغرب. مستخلصة من زهور محلية و روائح و تاتيرات شرقية تضفي
.جوا هادئا و معطرا و دلك بإضافة بضع قطرات من الزيت المركزة المستخدمة من احد عطورنا
  ،اللويزة، زهرة البرتقال، الشاي األخضر، مخلط، العود، الياسمين، االوكالبتوس، زهور شرقية

عنبر شرقي، عنبر و مسك ... 
 الستخدامها يكفي وضع بضع قطرات من احد العطور المستخلصة في احد المواقد العطور لدينا

مصحوبة بالماء ما يكفي لخلق رائحة و جو ترحيبي
The tradition of perfumes in Morocco is inspired from enriched  

local flowers and fragrances and influenced by the East. 
Our burning oils create an Atmosphere pleasantly scented in your interior. 

A few drops of concentrate oil used in one of our perfume diffusers 
accompanied by water, are enough to create a scented and welcoming 

atmosphere. 
Verbena, Orange Blossom, Green Tea, Mokhalate, Oud, 

Jasmine, Eucalyptus, Oriental Flower, Oriental Amber, Amber and Musc… 
One of our perfume burners accompanied by a little water, are enough  

to create a scented and welcoming atmosphere.

إلنشاء جو داخلي خاص بك لالسترخاء
في كل غرفة من منزلك 

Envelops your interior to  
create a relaxing atmosphere,  

intensely perfumes every room in 
your home.

200ml - 6,76 oz.
Various Perfumes عطور مختلفة

 العطور الداخلية
Interior Perfumes



  جميع منتجاتنا للسبا يتم صنعها في مختبرنا

و البارافين
أ
بدون بارابين، السيليكون، معادن ا

 تستخدم اركاليستا مركزات الطبيعة الحتوائها على جميع

   المكونات الالزمة إلعادة توازن الوجه

الجسم و العقل :

قنعة، كريمات، سيرومات، زيوت 
أ
  مقشرات، ا

و بلسم ...

All our Spa products are  
manufactured in our laboratory, 

without paraben, silicone,  
mineral or paraffin.  

ARGALISTA use the concentrates 
of nature that contain all the  

active necessary for the  
rebalancing of the face, body 

and mind : scrubs, wraps, masks, 
creams, serums, oils, balms ...

SpaSpécial

SpaSpécial

- السبا - منتجع صحي



 ARGALISTA accompanies you in 

the development of your spa project, 

your Spa treatment card and teaches you 

“the know how’ (Spa culture, wellness 

Spa, gestures of and protocols, added  

values Spa, ethnic massages ...), in order to  

offer to your clients the perfects rituals. In  

collaboration with international Joel 

Rousseau spa consulting. “ professionals 

Training”; we present to you a know-how 

adapted to the public expectation that  

improves the Professionalism, performance 

and ethics of your institution. The purpose 

of the training is to show you the tools of 

success, with a know-how firmly based on 

personal care. For everyone involved in 

health-beauty, fitness, professionals spa, 

hammam, hydrotherapy, thalassothera-

py, we determine with you the multiple  

qualitative aspects of the care and the 

methods to make them evolve to the 

needs of your customers. More than just  

ready-made recipes, we set up treatments 

that meet your expectations.

فضاء للمحرتفني
Space Professional



تمنح الجسم شعورا بالراحة و االسترخاء كما انها تقوم بتغذية و ترطيب بشرة الجلد بفضل تركيبتها 
  ،الخاصة المكونة من مزيج من الزيوت الطبيعية : زبدة الشيا، زيت الجوز الهندي، زيت اللوز الحلو 

فيتامين  ، شمع النحل و زيت األركان المغربي
Specially designed for practical massages, contains vegetable oils 

and pure essentials that act positively by awakening the senses, softening  

and nourishing the deep skin. This massage combines softness and  

efficiency while providing more elasticity to the epidermis. Ideal  

also for SPA for unforgettable moments of rest and relaxation.

90 ml - 3.17 oz   -    Divers Parfums

مشع التدليك
Massage Candle



* Other on request

Boxes Gift Ideas



CHR and SPA 
Rooms Products

مجموعة من المنتجات المخصصة لجميع احتياجاتك
A range of  personalized products  

answering to all your needs.



الزيوت النباتية
Vegetal Oils



زيت حبة املشمش
Vegetable Oil of Apricot Kernels

 زيت مستخرجة من حبوب المشمش تعمل على مكافحة
الشيخوخة و مناسبة لجميع أنواع البشرة

Extracted from apricot kernels,  
an oil with anti-aging effect  

on all skin types. 

زيت اللوز احللو
Vegetable Oil Sweet Almond

زيت مهدئ و ملين.فعال للبشرة المتشققة و الجافة.
صالح لجميع أنواع البشرة

With soothing and softening actions 
on irritated and dry skin. This oil 

can be used on all skin types.

زيت االفوكادو
Avocado Vegetable Oil

 مستخلصة من لب االفوكادو و يعمل على مكافحة
 الشيخوخة.يستخدم مع مزيج من الزيوت األساسية

على الجلد الجاف
Obtained from avocado pulp,  
excellent anti-aging oil with  

penetrating properties exceptional.  
It will apply accompanied by  
essential oils on dry skin.

زيت اخلرواع
Vegetable Castor Oil

 يستخدم هذا الزيت في االستخدام خارجي لتحصين

األظافر،الشعر والرموش. مثالي لعالج الشعر الجاف
This oil is used in use external to 
fortify nails, hair and eyelashes. 

Perfect for to treat dry hair.

زيت السمسم
Vegetable Sesame Oil

 غني باألحماض و الدهون األساسية للحفاظ على سالمة 
الجلد مع إعطاء ملمس رطب دون أي رواسب ذهنية
Rich in acids, important essential 
fats for maintaining the integrity 

of the skin. Restructuring, allows a 
better hydration of the skin without 

leaving a greasy film.

زيت الصبار
Macérât Huileux d’Aloe Vera

 يرطب البشرة و يقلل التجاعيد و يخفف من عالمات
.تمدد البشرة

Revitalisante et lissante, cette huile 
stimule la régénération cellulaire, 

la synthèse du collagène et de 
l’élastine, atténue les ridules et  

permet la cicatrisation.

زيت اجلوجوبا
Vegetable Jojoba Oil

 مرطب و ملين للجلد.يمتص بسهولة في الجلد
 دون ترك ملمس دهني.يحمي الجلد من الجفاف

و التجاعيد.لجميع أنواع البشرة

Calming and softening, it penetrates 
easily into the skin without leaving 
a greasy feeling. It protects the skin 
against dehydration and wrinkles. 

Ideal for all skin types.

زيت بدور العنب
Huile Végétale de  
Pépins de Raisin

 زيت غنية بحمض اللينوليك.يغدي و يرطب البشرة
.ويعمل على إخفاء عالمات تمدد الجلد

Cette huile, riche en acide linolé-
ique, bénéficie de vertues régénéra-
trices et restructurante sur la peau. 
Avec ses vertues réparatrices sur ch-
eveux fins, cassants, abîmés, elle est  
aussi connue pour nourrir la fibre 

capillaire.

زيت جوز اهلند
Vegetable Coconut oil

 مرطب يومي للبشرة و يمتص بسهولة من الجلد و
.يضفي لمعانا للشعر

Coconut oil highly appreciated for 
its protective, softening and emol-
lient properties on the skin, very 

easily absorbed by the skin. It offers 
the epidermis a smooth appearance 

and shiny hair.

الزيوت النباتية
Vegetal Oils



- Benefit from exclusivity 
of exploitation on  
a given territory.

Become an ARGALISTA 
distributor ?

The ARGALISTA franchise 
is a network development 
model based on a specific 

contract. 

ARGALISTA has  
developed a unique  

concept (luxury-and natural  
Moroccan cosmetics)  

original and duplicable. 

The advantages of  
franchising ARGALISTA : 

 
 - Being able to start  

and perform an activity 
already tested by the  

franchisor ARGALISTA, 
creation becomes less 

risky.

- Initial and continuing 
training, networking and 

technical assistance. Other 
franchisees network will 

also support you.

Adressez donc votre  
demande à :  

contact@argalistamaroc.com
commercial@argalistamaroc.com



First chain of stores dedicated to Moroccan natural cosmetics
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Request your

ARGALISTA loyalty card

and win several gifts and dis
counts



contact@argalistamaroc.com
www.argalista.ma

Marrakech (Direction Commerciale)
N° 136, Quartier Industriel - Sidi Ghanem - Boulevard Principal 

Tél. : 00212 (0) 5 24 33 55 76 - GSM : 00212 (0) 6 61 88 45 62
 commercial@argalistamaroc.com

Marrakech Menara Mall
Boulevard Mohemed 6 Souk N° 25, 1er étage

Tél. : 05 24 44 99 29 - GSM : 06 61 82 91 32
Casablanca

Résidence LES PERLES DE CASABLANCA, Rue 
Al Joumaid (derriere LYDEC Boulevard Ghandi) 

Immeuble H, magasin N°10 - Tél.: 05 22 98 71 11
Casablanca Moroccomall

Souk de fés 2éme étage - Tél.: 06 68 10 06 76
Meknes

Label Gallery, Boulevard - MOULAY YOUSSEF, 
Magasin n° 26 - Tél. : 05 35 52 54 50

Taza
Avenue Moulay Yousef Taza - Ville nouvelle 

Tél.: 05 35 28 18 50
Rabat 

4 Rue Oued El Makhazine parallèle rue 16 novembre  
(à coté de la piscine belle vue) Agdal - Tél. : 0537671601

Tanger
83 Rue Mexique - Tél.: 0662030544 

argalista.tanger@gmail.com
Agadir

25 boulevard 20 août complexe tagadirt
Tél. 0528822266 - argalistaagadir@gmail.com

Express

The Moroccan gift  
to the World

Face Care - Bath Care 
Hair Care - Perfumes  

Body Care - Interior Perfumes  
Artisanal Soaps  

Men Essentials - Spa Universe 
Hammam Essentials


