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SPECIFIKACIJA ARGANOVEGA 
OLJA 

Maščobne kisline   ____%                
Nasičene maščobne kisline:                    
Palmitinska kislina           14                                                                                                           
Stearinska kislina             5 
Polinenasičene maščobne kisline:                                                                                                           
Linolna kislina                               37                                                                                                        
Alfalinolenska kislina                                                               < 0,6  
Mononenasičene maščobne kisline:                     
Oleinska kislina                                              43,5 
Steroli  _______ _____ ____%   
Schottenol             48                                                                                               
Spinasterol             42                                                                                                                  
Delta 7 Avenosterol              5                      
Sigmastra-8,22-dien            5 
__________________         ___ mg/kg 
Tokoferoli                     720                                                                                         
Polifenoli           60                                                                                             
Steroli                     3200                                                                                        
Triterpeninski alkoholi                                  1800 
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Olio extra vergine dei Berberi 
pressato a freddo 

 Arganoil Company Marocco 
Argana d.o.o. Slovenia, 

 Retnje 50, 4294 Križe, Tržič, GSM: +386 40 47 90 20              
tel.: +386 4 595 70 46, fax: +386 595 57 99,                      

e-mail: info@argana.si, www.argana.si 

CCoonnssiiggllii  ppeerr  ll''uussoo  ddeellll''oolliioo  ddii  AArrggaann    
ddeellll''aalliimmeennttaazziioonnee::  

NNeellll''aalliimmeennttaazziioonnee  vviieennee  aaggggiiuunnttoo  aallllee  vviivvaannddee  aa  ccoottttuurraa  
uullttiimmaattaa,,  ccoottttee  aall  vvaappoorree,,  ttrriiffoollaattee  oo  pprreeppaarraattee  aallllaa  ggrraatteellllaa..  
PPeerr  llaa  ccaarrnnee  ee  ppeerr  iill  ppeessccee  ssoonnoo  ssuuffffiicciieennttii  aallccuunnee  ggooccccee  
ddii  oolliioo  ddii  AArrggaann..  LLaa  mmiisscceellaa  ddii  oolliioo  ddii  AArrggaann  ee  ddii  ssuuccccoo  ddii  
lliimmoonnee  èè  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ppeerr  ccoonnddiirree  llee  iinnssaallaattee..    
  
CCoonnssiiggllii  ppeerr  ll''uussoo  ddeellll''oolliioo  ddii  AArrggaann  ppeerr  llaa  ccuurraa  ddeell    
                                                              vviissoo  ee  ddeell  ccoorrppoo::  

--  PPeerr  ttuuttttii  ii  ttiippii  ddii  ppeellllee  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  eeffffeettttuuaarree  aallllaa  
sseerraa  uunn  ddeelliiccaattoo  mmaassssaaggggiioo  ddeell  vviissoo  ccoonn  mmoovviimmeennttii  
cciirrccoollaarrii,,  ssee  llaa  ppeellllee  èè  sseeccccaa,,  pprraattiiccaarree  iill  mmaassssaaggggiioo  
aanncchhee  aall  mmaattttiinnoo..  

--  PPeerr  ii  ccaappeellllii  sseecccchhii,,  ffrraaggiillii,,  ssffiibbrraattii  ee  pprriivvii  ddii  
lluucceenntteezzzzaa,,  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll''oolliioo  
ssuullll''iinntteerroo  ccuuooiioo  ccaappeelllluuttoo..  LLaasscciiaarree  aaggiirree  ppeerr  3300  
mmiinnuuttii,,  oo  aaddddiirriittttuurraa  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  nnoottttee,,  ppooii  llaavvaarree  ccoonn  
uunnoo  sshhaammppoooo  ddeelliiccaattoo..  RRiiddoonnaa  ffoorrzzaa  ee  lluucceenntteezzzzaa  aaii  
ccaappeellllii..  

--  PPeerr  llee  uunngghhiiee  ffrraaggiillii  ssii  ccoonnssiigglliiaa  iill  ttrraattttaammeennttoo  uunnaa  
vvoollttaa  aallllaa  sseettttiimmaannaa..  LLaasscciiaarree  aa  bbaaggnnoo  llee  mmaannii  ppeerr  1155  
mmiinnuuttii  iinn  uunnaa  mmiisscceellaa  ppaarrii  ddii  oolliioo  ddii  AArrggaann  ee  ssuuccccoo  ddii  
lliimmoonnee..  

--  UUnnggeerree  llee  llaabbbbrraa  ssccrreeppoollaattee  ccoonn  ddeellll''oolliioo  dd''AArrggaann  ee  
mmaassssaaggggiiaarree  ddeelliiccaattaammeennttee  ((uunn  llaabbbbrroo  ccoonn  ll''aallttrroo))..  

--  DDooppoo  iill  bbaaggnnoo  oo  llaa  ddoocccciiaa  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  uunnggeerree  iill  
ccoorrppoo  pprraattiiccaannddoo  uunn  mmaassssaaggggiioo  ddeelliiccaattoo..  IInn  ttaall  mmooddoo  
llaa  ppeellllee  vviieennee  nnuuttrriittaa,,  iiddrraattaattaa,,  aaccqquuiissttaa  ccoommppaatttteezzzzaa,,  
eellaassttiicciittàà  ee  mmoorrbbiiddeezzzzaa..  

--  PPeerr  iill  ppeeeelliinngg  ((eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  cceelllluullee  mmoorrttee  ddaallllaa  
ppeellllee))  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ll''uussoo  ddeellll''oolliioo  ddii  AArrggaann  aassssoocciiaattoo  
uunniiffoorrmmeemmeennttee  aaii  ssaallii  ddeell  MMaarr  MMoorrttoo..  

  
DDaa  ppaarrttee  nnoossttrraa  ssoosstteenniiaammoo  ll''aattttiivviittàà  ddeellllee  ddoonnnnee  bbeerrbbeerree  
mmaarroocccchhiinnee,,  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  aassssoocciiaazziioonnii,,  ddiivveennttaannoo  
sseemmpprree  ppiiùù  iinnddiippeennddeennttii  eedd  aauuttoonnoommee  ddaall  llaattoo  ffiinnaannzziiaarriioo..  
EEssssee  ssvviilluuppppaannoo  ppuurree  cceennttrrii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee..  
  
QQuueessttoo  pprrooggeettttoo  ssii  mmeerriittaa  ttuuttttoo  iill  nnoossttrroo  ssuuppppoorrttoo  ppeerr  llaa  
ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddii  aarreeee  sseemmpprree  ppiiùù  vvaassttee,,  rriiccooppeerrttee  ddaaggllii  
aallbbeerrii  ddii  AArrggaann,,  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseerrvvaarree  qquueessttaa  ffaasscciiaa  vveerrddee  
aallllee  ppoorrttee  ddeell  ddeesseerrttoo..  

olio per la salute 

da una regione biologicamente 
pura 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELLLL''OOLLIIOO  DDII  AARRGGAANN  
  
AAcciiddii  ggrraassssii                                                                    ____      %%  
AAcciiddii  ggrraassssii  ssaattuurrii::  
AAcciiddoo  ppaallmmiittiiccoo                                                                          1144    
AAcciiddoo  sstteeaarriiccoo                                                                                  55    
AAcciiddii  ggrraassssii  ppoolliinnssaattuurrii::    
AAcciiddoo  lliinnoolleeiiccoo                                                                              3377  
AAcciiddoo  aallffaalliinnoolleeiiccoo                                                                <<  00,,66  
  AAcciiddii  ggrraassssii  mmoonnooiinnssaattuurrii::      
AAcciiddoo  oolleeiiccoo                                                                                      4433,,55  
SStteerreeoollii                                                                                                    %%  
SScchhootttteennooll                                                                                          4488  
SSppiinnaasstteerreeoollii                                                                                  4422  
DDeellttaa  77  AAvveennoosstteerreeoollii                                                            55        
SSiiggmmaassttrraa--88,,2222--ddiieenn                                                                55  
__________________________________                                    ______  mmgg//kkgg    
TTooccooffeerroollii                                                                                          772200    
PPoolliiffeennoollii                                                                                                6600    
SStteerreeoollii                                                                                            33220000    
AAllccoollii  ttrriitteerrppeenniiccii                                                                11880000  

 



LL''aallbbeerroo  ddii  AArrggaann  ((AArrggaanniiaa  SSppiinnoossaa))  èè  uunnaa  
rraarriissssiimmaa  ssppeecciiee  vviivveennttee,,  cchhee  rriissaallee  aallll’’eerraa  
tteerrzziiaarriiaa..  CCrreessccee  eesscclluussiivvaammeennttee  nneellllaa  ppaarrttee  
ssuuddoocccciiddeennttaallee  ddeell  MMaarrooccccoo..  PPeerr  llee  ssuuee  
pprroopprriieettàà,,  qquueessttoo  aallbbeerroo  ssaaccrroo,,  sseellvvaaggggiioo,,  aallttoo  
ddaaii  sseettttee  aaii  ddiieeccii  mmeettrrii,,  èè  uunn  vveerroo  mmiirraaccoolloo  ddeell  
MMaarrooccccoo..  NNoonn  tteemmee  llaa  ssiicccciittàà  ee  nneemmmmeennoo  llee  
tteemmppeerraattuurree  eelleevvaattee  ffiinnoo  aaii  5500°°  CC..  VViivvee  ddaa  115500--
220000  aannnnii..  SSee  mmuuoorree,,  ddooppoo  sseettttee  aannnnii  ppuuòò  
rriivviivveerree  ddii  nnuuoovvoo..  GGrraazziiee  aallllee  ssuuee  ppoosssseennttii  rraaddiiccii  
ccoonnttrraassttaa  ccoonn  ssuucccceessssoo  ll''eerroossiioonnee  iiddrriiccaa  eedd  
eeoolliiccaa,,  mmaannttiieennee  iill  tteerrrreennoo  ffeerrttiillee  ee  rraalllleennttaa  
ll''aavvaannzzaammeennttoo  ddeell  ddeesseerrttoo..  DDaaii  ssuuooii  ffrruuttttii,,  
pprreessssaattii  aa  ffrreeddddoo,,  ssii  oottttiieennee  ll''oolliioo  dd''AArrggaann  ––  »»uunn  
vveerroo  oorroo  lliiqquuiiddoo««  cchhee  ccoonnttiieennee  mmiillllee  ee  uunn  eeffffeettttoo  
ssaalluubbrree..    

  

  

  

  

  

  
  
GGiiàà  ii  FFeenniiccii  ccoommmmeerrcciiaavvaannoo  ccoonn  ll''oolliioo  dd''AArrggaann..  
NNeellll''aannnnoo  11999988  ll''UUNNEESSCCOO  hhaa  ccllaassssiiffiiccaattoo  
ll''aallbbeerroo  ddii  AArrggaann  ccoommee  ppaattrriimmoonniioo  mmoonnddiiaallee  
ddeellll''uummaanniittàà..  II  BBeerrbbeerrii  uuttiilliizzzzaannoo  ll''oolliioo  ddii  AArrggaann  
nneellll''aalliimmeennttaazziioonnee  qquuoottiiddiiaannaa  ee  nneellllaa  mmeeddiicciinnaa  
ttrraaddiizziioonnaallee..  PPrreessssoo  ii  BBeerrbbeerrii  llaa  pprriimmaa  ccoollaazziioonnee  
sstteessssaa  ccoonnssiissttee  nneell  ppaannee  ffaattttoo  iinn  ccaassaa,,  cchhee  
vviieennee  ssppaaccccaattoo  ee  iinnttiinnttoo  nneellll''oolliioo  ddii  AArrggaann  ee  
mmiieellee..  LLaa  lloorroo  ssppeecciiaalliittàà  èè  rraapppprreesseennttaattaa  
ddaallll''AAmmlloouu  ––  oolliioo  ddii  AArrggaann,,  mmeessccoollaattoo  ccoonn  mmiieellee  
ee  mmaannddoorrllee,,  cchhee  ccoonnffeerriissccee  eenneerrggiiaa  ee  ppootteennzzaa  
((aaffrrooddiissiiaaccoo))..  NNeellllaa  ccuucciinnaa  llooccaallee  oo  nneeii  rriissttoorraannttii  
ggaassttrroonnoommiiccii  ll''oolliioo  ddii  AArrggaann  rraapppprreesseennttaa  uunn  

pprreezziioossoo  iinntteeggrraattoorree  ddii  ssaappoorree  ee  vviittaammiinnee..  LL''oolliioo  
vviieennee  aaggggiiuunnttoo  aaii  cciibbii  ddooppoo  cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  
ccuucciinnaattii,,  aall  vvaappoorree,,  ttrriiffoollaattii  oo  pprreeppaarraattii  aallllaa  
ggrraatteellllaa..    

  

  

  

  

  

  
  
NNeellllaa  ffaarrmmaacciiaa  llooccaallee  ttrraaddiizziioonnaallee  ddeeii  BBeerrbbeerrii  
qquueessttoo  oolliioo  ffrraa  ii  ppiiùù  nnoobbiillii  ee  pprreezziioossii  ttrroovvaa  ppoossttoo  
nneellll''iimmppiieeggoo  qquuoottiiddiiaannoo,,  ssiiaa  ppeerr  ttrraattttaammeennttii  ddii  
ccuurraa  aa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  iinntteerrnnaa  cchhee  eesstteerrnnaa..  
AAnncchhee  ii  nneeoonnaattii  vveennggoonnoo  uunnttii  ccoonn  qquueesstt''oolliioo,,  
ppeerr  pprrootteeggggeerrllii  ddaallll''aazziioonnee  ddeeggllii  aaggeennttii  eesstteerrnnii..  
LL''uunnzziioonnee  ddeell  ccoorrppoo  ccoonn  ll''oolliioo  èè  ppuurree  ll''aannttiiccaa  
tteerraappiiaa  ccuurraattiivvaa  iinnddiiaannaa  ddeellll''AAyyuurrvveeddaa,,  cchhee  
ddoonnaa  aall  ccoorrppoo  eenneerrggiiaa  ee  bbeenneesssseerree..  IIll  
mmaassssaaggggiioo  ccoonn  ll''oolliioo  ddii  AArrggaann  ddeevvee  eesssseerree  
ddeelliiccaattoo  ––  aaggiissccee  ssuull  ddiimmaaggrriimmeennttoo,,  ssuullllaa  
ttoonniicciittàà  ddeellllaa  ppeellllee  ee  rriillaassssaa  llaa  sscchhiieennaa..  LL''oolliioo  èè  
ddii  ffaacciillee  aassssoorrbbiimmeennttoo  ee  nnoonn  llaasscciiaa  ttrraaccccee  
dd''uunnttoo..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnoo  ttrraa  ggllii  oollii  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  
ppeerr  iill  rriinnggiioovvaanniimmeennttoo  ccuuttaanneeoo  ee  ppeerr  iill  ffaattttoo  ddii  
gguuaarriirree  ddiiffffeerreennttii  ppaattoollooggiiee  ccuuttaanneeee..  LL''eelleevvaattoo  
ccoonntteennuuttoo  ddii  vviittaammiinnaa  EE  ((iill  ddooppppiioo  ddeellllaa  qquuaannttiittàà  
pprreesseennttee  nneellll''oolliioo  ddii  oolliivvaa))  aaggiissccee  ddaa  ffoorrttee  
aannttiioossssiiddaannttee..  IInnoollttrree,,  llaa  vviittaammiinnaa  EE  èè  
iimmppoorrttaannttiissssiimmaa  aanncchhee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  eedd  iill  
mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddeell  ssiisstteemmaa  
nneerrvvoossoo  ee  ddeell  ssiisstteemmaa  mmuussccoollaarree..    LL''oolliioo  ddii  
AArrggaann  ccoonnttiieennee  ppiiùù  ddeellll''  8800%%  ddii  aacciiddii  ggrraassssii  
mmoonnoo  ee  ppoolliinnssaattuurrii,,  cchhee  eesspplliiccaannoo  aazziioonnee  
bbeenneeffiiccaa  nneeii  ddiissttuurrbbii  rreeuummaattiiccii  ee  

ccaarrddiioovvaassccoollaarrii..  nneeuuttrraalliizzzzaannoo  ii  rraaddiiccaallii  lliibbeerrii  ee  
pprrootteeggggoonnoo  ii  tteessssuuttii  ccoonnnneettttiivvii,,  ssttiimmoollaannoo  ee  
aattttiivvaannoo  ll''oossssiiggeennoo  nneellllee  cceelllluullee,,  mmiigglliioorraannoo  llee  
ccaappaacciittàà  cceerreebbrraallii  eedd  aaggiissccoonnoo  ppoossiittiivvaammeennttee  
ssuull  ffeeggaattoo  ee  ssuullllaa  ddiiggeessttiioonnee..  LL''eelleevvaattoo  
ccoonntteennuuttoo  ddii  aacciiddoo  lliinnoolleeiiccoo  aaiiuuttaa  aa  rreeggoollaarree  ii  
vvaalloorrii  ddeell  ccoolleesstteerroolloo  nneell  ssaanngguuee..  LLee  rriicceerrcchhee  
eesseegguuiittee  hhaannnnoo  ddiimmoossttrraattoo  cchhee  1166gg  ((22  ccuucccchhiiaaii))  
ddii  oolliioo  ddii  AArrggaann  aassssiiccuurraannoo  iill  ffaabbbbiissooggnnoo  
ggiioorrnnaalliieerroo  ddii  aacciiddoo  lliinnoolleeiiccoo  eesssseennzziiaallee..      

  

  

  

  

  

  
PPeerr  uunn  lliittrroo  dd''oolliioo  ssii  nneecceessssiittaa  ddii  cciirrccaa  sseeddiiccii  oorree  
ddii  mmaannooddooppeerraa  ee  ddii  cciirrccaa  4400  kkgg  ddii  ffrruuttttaa..  
SSiiccccoommee  ii  ffrruuttttii  ssoonnoo  mmoollttoo  dduurrii,,  llee  ddoonnnnee  
BBeerrbbeerree  llii  ffrraannttuummaannoo  aannccoorraa  aa  mmaannoo  ccoonn  ddeeii  
ssaassssii..  II  nnoocccciioollii  ccoonntteennggoonnoo  ttrree  aarrmmeelllliinnee  ee  
ddaallllee  aarrmmeelllliinnee  ffrreesscchhee  ssii  pprreessssaa  qquueessttoo  oolliioo  
nnuuttrriieennttee  cchhee  ddaa  ppaarrttee  nnoossttrraa  èè  sseennttiittaammeennttee  
rraaccccoommaannddaattoo..  

  

   
                                                              


