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ARGAN & OLIVE LINE 
INNOWACJA MACROVITA 

Odkryj drogocenne, najbardziej skrywane tajemnice pielęgnacji rodem 
z rejonów Morza Śródziemnego. MACROVITA, w przymierzu z naturą i 
naukowymi osiągnięciami, stworzyła innowacyjną linię naturalnych 
kosmetyków OLIVE & ARGAN. 

  
Harmonijne połączenie organicznego oleju arganowego oraz 
organicznej oliwy zapewni Twojej skórze najcenniejsze składniki 
naturalne, które trwale nawilżą, optymalnie odżywią i doskonale 
ujędrnią Twoją skórę.  
 
Linia kosmetyków MACROVITA OLIVE & ARGAN doskonale łączy 
aktywne substancje organiczne, które uzupełniają się nawzajem, by 
zapewnić długotrwałe nawilżenie i odżywienie skóry, zwalczyć 
zmarszczki, poprawić elastyczność i zapobiec powstaniu oznak 
starzenia.  
 
Dzięki MACROVITA, tajemnice śródziemnomorskiego piękna mogą stać 
się teraz Twoim odkryciem! 



• TRADYCJA FIRMY MACROVITA SIĘGA ROKU 1984 – więcej na www.macrovita.pl  
 

• WYSOKI UDZIAŁ SKŁADNIKÓW NATURALNYCH (80-99%): 
• ORGANICZNA OLIWA Z OLIWEK* z najlepszych rejonów Krety – źródło młodości 
• MAROKAŃSKI OLEJ ARGANOWY* – ceniony składnik przeciwstarzeniowy 
• TIME CODE™ – innowacyjny składnik, skutecznie działa przeciwstarzeniowo 
• DAY MOIST (ekstrakty kukurydzy i buraczków) 
• KWAS HIALURONOWY 
• ALOES*, MASŁO SHEA (KARITE), NASIONA DRZEWA SANDAŁOWEGO, LUKRECJA* I 

SKONCENTROWANE EKSTRAKTY LUKRECJI,  WITAMINA E, FITOSTEROLE, ALANTOINA, 
PROWITAMINA Β5 (PANTHENOL)  

ARGAN & OLIVE LINE 
INNOWACJA MACROVITA 

 
Formuła bez parabenów, wolna od 
oleju mineralnego (parafin), 
wazeliny, glikolu propylenowego 
oraz genetycznie modyfikowanych 
ekstraktów roślinnych (GMO FREE). 
 

Przebadane dermatologicznie 
Przyjazne dla środowiska 
Nigdy nie testowane na zwierzętach 
Składniki z upraw ekologicznych 
Zarejestrowane w Krajowym 
Systemie Informowania o 
Kosmetykach 

http://www.macrovita.pl/
http://www.macrovita.pl/
http://www.macrovita.pl/
http://www.macrovita.pl/
http://www.macrovita.pl/


MACROVITA 
DOBRA MARKA 2015 

DOBRA MARKA 2015 
 – JAKOŚĆ, ZAUFANIE, RENOMA  
 

• prestiżowe wyróżnienie przyznawane 
najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym 
markom obecnym na polskim rynku  

• patronat Instytutu Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk 

• potwierdzenie statusu marki będącej 
liderem w swojej branży 

• potwierdzenie najwyższej jakości kosmetyków 

• świadectwo zaufania Klientów i renomy marki 

Patronat nad badaniem: 



• 24-godzinny krem do cery normalnej i mieszanej 
• 24-godzinny krem do cery suchej lub odwodnionej 
• krem na noc do każdego rodzaju cery 
• 24-godzinna maska – krem do każdego rodzaju cery 
• rozświetlający krem pod oczy TimeCode™ formula 
• liftingujące serum na twarz, szyję i dekolt  

 TimeCode™ formula 
• rewitalizujące mleczko do ciała 
• rewitalizujące masło do ciała 
• aktywny krem do rąk niwelujący przebarwienia 
• suchy olejek arganowy do twarzy, ciała i włosów 
• regenerujący szampon z olejkiem arganowym 
• odżywka do włosów z olejkiem arganowym 
• naprawcza maseczka do włosów z olejkiem arganowym 
• żel pod prysznic z olejkiem arganowym 
• zestawy prezentowe, a w nim 1 produkt gratis 

ARGAN & OLIVE LINE 
SKŁAD SERII 



MAROKAŃSKI OLEJ ARGANOWY* 
Jeden z najdroższych roślinnych olejków na świecie, zwany 
„płynnym złotem”, „eliksirem młodości”, „złotem maroka”. 
Pozyskuje się go z nasion drzewa arganowego, które rośnie 
wyłącznie w Afryce, w południowo-zachodniej części Maroka. 
  
Olejek zawiera ponad 80% nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, około 35% kwasu linolowego i tokoferole, które 
są głównym antyoksydantem chroniącym komórki przed 
utleniaczami. Olejek arganowy zawiera więcej witaminy E niż 
oliwa z oliwek. Likwiduje problemy suchości, szorstkości i 
łuszczenia skóry. Zwalcza zmarszczki i bruzdy. Ma właściwości 
przeciwzapalne i chroniące skórę przed i po opalaniu. Ponadto 
przynosi rewelacyjne efekty w gojeniu się skóry oraz zmiękcza 
skórę, łagodzi, odżywia, reguluje pracę gruczołów łojowych, 
łagodzi objawy alergii i łuszczycy, przyśpiesza gojenie ran, 
oparzeń, odleżyn, odmrożeń. 

* składniki BIO z certyfikatem ekologicznym 

OLIWA Z OLIWEK Z KRETY* 
Oliwa z oliwek zawiera bogactwo witamin A, B, C, D, E, F czy K, 
związków mineralnych, jak fosfor, potas i żelazo, naturalnych 
przeciwutleniaczy, polifenoli i jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Dzięki temu wyciąg z oliwek okazał się skutecznym 
składnikiem wysokiej jakości produktów kosmetycznych o 
zadziwiająco pozytywnym wpływie na ludzką skórę. 
  
Co istotne, oliwa z oliwek pochodząca z Grecji (z wyspy Kreta) 
uznawana jest po dziś dzień za najlepszą na świecie, a z niej 
właśnie wytwarzane są kosmetyki MACROVITA.  
 
Cenne składniki oliwy z oliwek działają intensywnie jako 
przeciwutleniacz, pobudzają komórki, mają właściwości 
przeciwzapalne, ściągające i nawilżające. Ich dobroczynny wpływ 
skutkuje widoczną poprawą wyglądu cery i zdecydowanie 
opóźnia procesy starzenia skóry. 

ARGAN & OLIVE LINE 
SKŁADNIKI AKTYWNE 



WYRAŹNIE REDUKUJE ZMARSZCZKI 
W ciągu testów in vivo aż 78% badanych używających formułę 
TimeCode™ w celu redukcji tzw. „kurzych łapek” potwierdziło 
redukcję średniej wielkości zmarszczek, a aż 61% badanych 
zauważyło widoczną redukcję nawet głębokich zmarszczek.*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Badania in vivo przeprowadzone w okresie 42 dni  
na grupie 20 osób (średnia wieku 56 lat) 

dzień 0 dzień 42 

TimeCode ™ 
Przeciwstarzeniowe lipo-amino kwasy – innowacyjny składnik, 
zapobiega niedoborom kolagenu będącego przyczyną 
powstawania zmarszczek i hamuje jego rozpad. Powoduje 
wzrost syntezy kolagenu i tym samym – wzrost elastyczność 
skóry. Skutecznie zapobiega powstawaniu zmarszczek (zarówno 
wywołanych wiekiem, jak i tych będących skutkiem 
fotostarzenia). Regeneruje potencjał odnowy komórkowej i 
sprawia, że komórki odzyskują cechy komórek o wiele 
młodszych.  
 
Działa przeciwzapalnie oraz zmniejsza stany zapalne wrażliwej 
skóry. Sprawia, że matowa, zmęczona skóra odzyskuje zdrowy 
wygląd oraz blask, a wszelkie zaczerwienienia są redukowane.  
  
Zapobiega utracie jędrności skóry i przeciwdziała jej osłabieniu 
w wyniku upływającego czasu. Poprawia strukturę macierzy 
zewnątrzkomórkowej (kompleks makrocząsteczek 
podtrzymujących komórki skóry - kolagen, polisacharydy, 
glikoproteiny). 
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KWAS HIALURONOWY 
Naturalny składnik macierzy międzykomórkowej skóry, 
odpowiada za wiązanie wody w organizmie. Z wiekiem jego 
ilości maleją, skóra traci przez to zdolność wiązania wody, co z 
kolei jest bezpośrednią przyczyną powstawania zmarszczek. 

 

FITOSTEROLE 
Związki pochodzenia roślinnego, które w preparatach 
kosmetycznych pełnią szczególną rolę - wzmacniają barierę 
naskórkową, hamują utratę wody, działają ochronnie i 
nawilżająco. Wykazują silne działanie przeciwzapalne, 
regenerująco-kojące, przeciwalergiczne i immunostymulujące. 
Charakteryzuje je również działanie przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybowe, a nawet przeciwnowotworowe. Mają 
szczególną zdolność stymulowania syntezy kolagenu, głównego 
białka podporowego skóry. Ograniczają działanie elastazy - 
enzymu odgrywającego istotną rolę w rozkładzie struktur 
drugiego, ważnego dla funkcjonowania skóry składnika, czyli 
elastyny. Fitosterole obdarowują skórę silnym efektem 
regeneracji, a także łagodzą różnego rodzaju rumienie. 

DAY MOIST ™ 
Synergiczny kompleks substancji czynnych pochodzenia 
roślinnego (ekstrakty z kukurydzy i korzenia buraka).  
 
Przynosi natychmiastowy i długotrwały (całodzienny) efekt 
nawilżenie warstwy rogowej naskórka już po jednej aplikacji. 
Powoduje również długotrwały wzrost stężenia naturalnych 
czynników nawilżających (NMF).  Przeprowadzone badania in 
vivo dowodzą, że DayMoist zwiększa poziom nawilżenia 
naskórka w ciągu 24 godzin oraz zwiększa stężenie NMF w 
górnej warstwie rogowej naskórka na 24 godziny.* 

 
* badania in vivo - po jednej aplikacji, testowane przez grupę 20 kobiet o 

skórze normalnej (wiek kobiet 23-57 lat) 
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MASŁO SHEA (KARITE) 
Masło shea zawiera znaczne ilości witamin A i E, polifenoli oraz 
naturalnych filtrów UV, które wytwarzają na powierzchni skóry 
naturalny film ochronny redukujący szkodliwe działanie 
promieniowania słonecznego. 
  
Masło shea wykazuje znakomite właściwości antyoksydacyjne. 
Stymuluje zwalczanie wolnych rodników, pomagając skutecznie 
opóźnić proces starzenia się skóry. Skóra pozostaje gładka, 
wolna od zmarszczek i zwiotczeń, odżywiona oraz zachowuje 
witalność i zdrowy wygląd. Masło shea jest również skutecznym 
emolientem – pozwala zachować skórze odpowiedni poziom 
nawilżenia, powstrzymując jednocześnie proces nadmiernego 
odpływu wody z jej komórek. 

ALOES* 
Zawiera wiele bogatych składników aktywnych. Obecne w nim 
witaminy A, C i E pełnią funkcję antyoksydacyjną, wymiatającą 
wolne rodniki, a chrom, magnez, potas i wapń zapewniają 
prawidłowe przemiany biochemiczne na różnych etapach 
szlaków metabolicznych. Obecne w aloesie składniki stymulują 
aktywność fibroblastów, komórek produkujących kolagen i 
elastynę. Dzięki temu skóra staje się bardziej napięta oraz 
doskonale nawilżona.  
 

NASIONA DRZEWA SANDAŁOWEGO 
Olejek z drzewa sandałowego pomaga zwalczyć problemy 
zarówno skóry suchej, jak i tłustej poprzez regulację 
wydzielania sebum. Polecany do skóry z trądzikiem ze względu 
na walory ściągające i antyseptyczne. Pomaga w leczeniu blizn i 
rozstępów. 
 

PROWITAMINA Β5 (PANTHENOL) 
Pantenol wykazuje działanie gojące, łagodzi podrażnienia oraz 
znakomicie nawilża skórę. Pantenol nie wykazuje właściwości 
alergizujących.  

* składniki BIO z certyfikatem ekologicznym 
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LUKRECJA* 
Składnikiem bazowym lukrecji jest kwas glicyryzynowy. Ten 
związek organiczny wykazuje wybitne właściwości łagodzące i 
regenerujące. Skóra podrażniona, po zastosowaniu wyciągu z 
lukrecji szybko goi się, a zaczerwieniona skóra powraca do 
swojego naturalnego kolorytu. Tę własność znakomicie 
uzupełnia antyseptyczne działanie lukrecji.  
 
Składniki zwarte w korzeniu lukrecji wykazują zdolność do 
neutralizacji skutków promieniowania ultrafioletowego, 
wytwarzając na powierzchni skóry naturalny film ochronny. Kwas 
glicyryzynowy jest też znakomitym środkiem nawilżającym oraz 
uznanym przeciwutleniaczem. Właściwości te pozwalają 
zachować pielęgnowanej lukrecją skórze, długotrwałą młodość, 
atrakcyjny wygląd oraz wolność od zmarszczek i wszelkich oznak 
jej starzenia. 
 

ALANTOINA 
Alantoina przyspiesza odnowę komórkową, działa łagodząco i 
nawilżająco, ułatwia gojenie się uszkodzonego naskórka. 
Działanie złuszczające pobudza powstawanie nowej, świeżej i 
jędrnej warstwy naskórka. 

WITAMINA E 
Witamina E jest grupą związków chemicznych, z których 
najistotniejsze właściwości dla organizmu człowieka 
wykazuje tokoferol, nazywany również – ze względu na swoje 
cechy – eliksirem młodości. Witamina E jest 
przeciwutleniaczem, o właściwościach podobnych do 
witaminy C. Także stymuluje syntetyzowanie kolagenu, a 
więc zapobiega m. in. powstawaniu zmarszczek. Kosmetyki z 
udziałem witaminy E widocznie poprawiają strukturę 
powierzchni skóry, zapewniając jej pożądaną gładkość i 
sprężystość. 

 

* składnik BIO z certyfikatem ekologicznym 
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Krem zapewnia długotrwałe i głębokie nawilżenie, 
wygładza zmarszczki, usuwa przebarwienia i oznaki 
zmęczenia, napina i wygładza. Formuła 24-godzinna 
obdarowuje skórę ochroną przeciwstarzeniową 
podczas całego dnia i nocy, nadaje jej aksamitną 
strukturę, jednolity koloryt i długotrwały blask. 
 
Unikalny i innowacyjny składnik TimeCode™ 
odpowiada za skuteczne działanie 
przeciwstarzeniowe kremu. Efekt ten jest trwale 
połączony z długotrwałym i głębokim nawodnieniem 
komórek skóry oraz jej rozświetleniem.  
 
Bogactwo fitosteroli, kwasu hialuronowego, masła 
Karite oraz BIO-składników z ekologicznych upraw 
(marokański olej arganowy, oliwa z oliwek z Krety, 
aloes) skutkuje wyraźną poprawą stanu skóry i jej 
zdrowym, młodym wyglądem. 

ARGAN & OLIVE MULTI-EFFECTIVE 
24-godzinny krem do cery normalnej i mieszanej 
TimeCode™ formula 

ID: MV31401 

82% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE MULTI-EFFECTIVE 
24-godzinny krem do cery suchej lub odwodnionej 
TimeCode™ formula 

ID: MV31402 

Krem zapewnia długotrwałe i głębokie nawilżenie, 
wygładza zmarszczki, usuwa przebarwienia i oznaki 
zmęczenia, napina i wygładza. Formuła 24-godzinna 
obdarowuje skórę ochroną przeciwstarzeniową 
podczas całego dnia i nocy, nadaje jej aksamitną 
strukturę, jednolity koloryt i długotrwały blask. 
 
Unikalny i innowacyjny składnik TimeCode™ 
odpowiada za skuteczne działanie 
przeciwstarzeniowe kremu. Efekt ten jest trwale 
połączony z długotrwałym i głębokim nawodnieniem 
komórek skóry oraz jej rozświetleniem.  
 
Bogactwo fitosteroli, kwasu hialuronowego, masła 
Karite oraz BIO-składników z ekologicznych upraw 
(marokański olej arganowy, oliwa z oliwek z Krety, 
aloes) skutkuje wyraźną poprawą stanu skóry i jej 
zdrowym, młodym wyglądem. 81% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE MULTI-EFFECTIVE 
krem na noc do każdego rodzaju cery 
TimeCode™ formula 

ID: MV31403 

80% składników naturalnych 

Krem zapewnia cerze skuteczną regenerację podczas 
nocy - długotrwale nawilża, wygładza zmarszczki  
i wspomaga naturalny proces odmłodzenia komórek 
skóry. Krem usuwa przebarwienia i czyni skórę 
wypoczętą. Optymalnie napina i wygładza skórę, 
nadaje jej aksamitną strukturę, jednolity koloryt  
i długotrwały blask. 
 
Unikalny składnik TimeCode™ odpowiada za 
skuteczne działanie przeciwstarzeniowe kremu. Efekt 
ten jest trwale połączony z głębokim nawodnieniem 
komórek skóry oraz jej rozświetleniem.  
 
Bogactwo fitosteroli, kwasu hialuronowego, masła 
Karite oraz BIO-składników z ekologicznych upraw 
(marokański olej arganowy, oliwa z oliwek z Krety, 
aloes) skutkuje wyraźną poprawą stanu skóry i jej 
zdrowym, młodym wyglądem. 



ARGAN & OLIVE MULTI-EFFECTIVE 
24-godzinna maska-krem do każdego rodzaju cery 
TimeCode™ formula 

ID: MV31404 

Doskonała maska-krem natychmiastowo i trwale 
uzupełnia niezbędne nawodnienie w głębokich 
warstwach skóry, przyspiesza usuwanie toksyn  
z komórek i potęguje proces ich regeneracji. Zwalcza 
zmarszczki, napina, wygładza, rozjaśnia skórę  
i pomaga przywrócić jej pożądaną strukturę, koloryt i 
równowagę. Formuła 24-godzinna przynosi 
doskonałe efekty podczas całego dnia i nocy. 
 
Unikalny i innowacyjny składnik TimeCode™ 
odpowiada za skuteczne działanie 
przeciwstarzeniowe połączone z nawodnieniem 
komórek skóry oraz rozświetleniem cery. Bogactwo 
fitosteroli, kwasu hialuronowego, masła Karite oraz 
BIO-składników z ekologicznych upraw (marokański 
olej arganowy, oliwa z oliwek z Krety, aloes) skutkuje 
wyraźną poprawą stanu skóry i jej zdrowym, młodym 
wyglądem. 83% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE 
rozświetlający krem pod oczy  
TimeCode™ formula 

ID: MV31405 

94% składników naturalnych 

Specjalna formuła kremu pod oczy z wyjątkowym 
składnikiem TimeCode™ natychmiast nawilża, napina 
i działa odmładzająco na delikatną skórę okolic oczu. 
Zwalcza i wygładza zmarszczki oraz linie mimiczne, 
nieestetyczne cienie i wszelkie oznaki zmęczenia. 
Trwale uzupełnia niezbędne nawodnienie delikatnej 
okolicy oczu, przyspiesza usuwanie toksyn z komórek 
i potęguje proces regeneracji. Na dzień i na noc. 
 
Unikalny i innowacyjny składnik TimeCode™ 
odpowiada za skuteczne działanie 
przeciwstarzeniowe. Efekt ten jest trwale połączony z 
długotrwałym i głębokim nawodnieniem komórek 
skóry oraz jej rozświetleniem. Bogactwo fitosteroli, 
kwasu hialuronowego, masła Karite, BIO-składników 
z ekologicznych upraw (marokański olej arganowy, 
oliwa z oliwek z Krety, aloes) skutkuje wyraźną 
poprawą stanu skóry i jej zdrowym wyglądem. 



ARGAN & OLIVE 
liftingujące serum na twarz, szyję i dekolt  
TimeCode™ formula 

ID: MV31406 

91% składników naturalnych 

Serum zawiera silnie skoncentrowane, cenne 
składniki, by zapewnić skórze natychmiastową 
poprawę struktury i jej pożądaną jędrność. Unikalny i 
innowacyjny składnik TimeCode™ odpowiada za 
skuteczne działanie przeciwstarzeniowe kremu. Efekt 
ten jest trwale połączony z długotrwałym i głębokim 
nawodnieniem komórek skóry oraz jej 
rozświetleniem. 
 
Serum niweluje zmarszczki, przebarwienia oraz 
oznaki zmęczenia. Wykazuje silne właściwości 
napinające przynoszące efekt naturalnego liftingu. 
Bogactwo fitosteroli, kwasu hialuronowego, masła 
Karite oraz BIO-składników z ekologicznych upraw 
(marokański olej arganowy, oliwa z oliwek z Krety, 
aloes) skutkuje zadziwiającym efektem widocznego 
odmłodzenia skóry. Kilka kropel wystarczy do 
aplikacji na twarz, biust i szyję. 



ARGAN & OLIVE 
MULTI-EFFECTIVE suchy olejek arganowy do twarzy, ciała i włosów 

ID: MV31413 

Doskonały, suchy olejek arganowy do twarzy, ciała i 
włosów - innowacja firmy MACROVITA, przeznaczony 
jest do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, 
również bardzo suchej i wrażliwej.  
 
Nietłusta, lekka konsystencja doskonale się 
rozprowadza, bardzo szybko wchłania i zapewnia 
komfort stosowania (bez pozostawiania uczucia 
tłustego filtra czy błyszczenia skóry). Przyjemny, 
neutralny zapach olejku zapewnia wyjątkowe uczucie 
świeżości. 
 
Nowatorska formuła głęboko odżywia i regeneruje, 
zmiękcza skórę i nadaje zdrowy i pożądany blask 
również włosom. Bogactwo BIO-olejków z 
certyfikatem ekologicznym neutralizuje działanie 
wolnych rodników i przynosi skórze natychmiastowe 
ukojenie. 99% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE 
rewitalizujące mleczko do ciała 

ID: MV31407 

88% składników naturalnych 

Wyjątkowo naturalna formuła arganowego mleczka 
do ciała z kwasem hialuronowym skutecznie nawilża, 
ujędrnia i odżywia skórę.  
 
Mleczko chroni przed przedwczesnym starzeniem i 
stymuluje komórki do regeneracji. Pozostawia skórę 
gładką, miękką i naturalnie odświeżoną. 
 
Zawartość nawilżających cukrów roślinnych 
odpowiada za długotrwałe i głębokie nawodnienie 
komórek skóry oraz jej zdrowy wygląd.  
 
Bogactwo kwasu hialuronowego, organicznego 
aloesu, wyciągu z nasion drzewa sandałowego oraz 
innych BIO-składników z ekologicznych upraw 
(marokański olej arganowy, oliwa z oliwek z Krety, 
lukrecja) skutkuje zadziwiającym efektem 
widocznego ujędrnienia i odmłodzenia skóry. 



ARGAN & OLIVE 
rewitalizujące masło do ciała 

ID: MV31408 

Wyjątkowo naturalna formuła arganowego masła do 
ciała z kwasem hialuronowym zawiera bogactwo 
nawilżających, odżywczych, zmiękczających i 
kojących podrażnienia składników pielęgnujących i 
służących rewitalizacji skóry. Po zabiegu skóra jest 
miękka, elastyczna, doskonale nawilżona i delikatnie 
pachnąca.  
 
Zawartość nawilżającego Masła Karite, wosku 
pszczelego czy masła kakaowego odpowiada za 
długotrwałe i głębokie nawodnienie komórek skóry 
oraz jej zdrowy wygląd. Bogactwo kwasu 
hialuronowego, organicznego aloesu, wyciągu z 
nasion drzewa sandałowego oraz innych BIO-
składników z ekologicznych upraw (marokański olej 
arganowy, oliwa z oliwek z Krety, lukrecja) skutkuje 
zadziwiającym efektem widocznego ujędrnienia i 
odmłodzenia skóry. 92% składników naturalnych 

Masło do ciała OLIVE&ARGAN marki MACROVITA otrzymało 
wyróżnienie w prestiżowym konkursie BEST BEAUTY BUYS 2014. 
Wyboru dokonała redakcja magazynu „InStyle” wraz z najlepszymi 
ekspertami w dziedzinie urody. Podczas testów sprawdzono 
wszystkie dostępne na rynku kosmetyki i wybrano 212 absolutnie 
najlepszych! 



ARGAN & OLIVE 
aktywny krem do rąk niwelujący przebarwienia 
TimeCode™ formula 

ID: MV31409 

Chroni Twoje dłonie jak niewidzialna rękawiczka. 
Oferuje głębokie i długotrwałe nawilżenie, 
stopniowo łagodzi przebarwienia i oznaki starzenia, 
łagodzi drobne podrażnienia i zapewnia jedwabisty 
dotyk. 
 
Unikalny i innowacyjny składnik TimeCode™ 
odpowiada za skuteczne działanie 
przeciwstarzeniowe kremu. Efekt ten jest trwale 
połączony z długotrwałym i głębokim nawodnieniem 
komórek skóry oraz jej rozświetleniem.  
 
Bogactwo organicznego aloesu i masła Karite oraz 
BIO-składników z ekologicznych upraw (marokański 
olej arganowy, oliwa z oliwek z Krety) skutkuje 
zadziwiającym efektem widocznego odmłodzenia 
skóry. 

95% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE 
regenerujący szampon z olejkiem arganowym 

ID: MV31410 

Szampon MACROVITA delikatnie oczyszcza włosy i 
jednocześnie przenosi w głąb włosa cenne 
właściwości nawilżające i ochronne aktywnych 
składników. Zapewnia włosom siłę, objętość, 
elastyczność i połysk. Do każdego rodzaju włosów, a 
szczególnie odpowiedni dla delikatnej i wrażliwej 
skóry. Optymalna kompozycja składników najnowszej 
generacji sprawia, że kosmetyk dobrze oczyszcza 
włosy i skórę, nawilża i pielęgnuje. 
 
Dzięki zawartości bio-oliwy z oliwek oraz 
prowitaminie B5 szampon zwalcza wolne rodniki i 
działa stymulująco. Miód jest bogaty w cukry, 
pierwiastki śladowe oraz witaminy, a dzięki temu 
głęboko nawilża i energetyzuje skórę głowy, a także 
łagodzi podrażnienia. Bogate w składniki odżywcze 
ekstrakty roślinne mają również właściwości 
zmiękczające, łagodzące i antyseptyczne.  88% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE 
odżywka do włosów z olejkiem arganowym 

ID: MV31411 

Eksperci MACROVITA zainspirowani najnowszymi 
osiągnięciami nauki opracowali innowacyjną formułę 
odżywki, która skutecznie regeneruje włosy, 
przywraca im siłę i połysk. Do każdego rodzaju 
włosów. 
 
Zaawansowane składniki aktywne odżywki do 
włosów MACROVITA działają w synergii z olejkiem 
arganowym, bio-olejkami z czerwonych winogron i 
olejkiem jojoba, aby zapewnić włosom kompleksową 
pielęgnację od nasady aż po same końce.  
 
Odżywka skutecznie nawilża, dzięki czemu włosy 
łatwiej się rozczesują i układają. Odżywka 
MACROVITA zapewnia włosom witalność i blask, 
chroni je przed szkodliwym wpływem środowiska i 
efektem stosowania suszarki elektrycznej.  

96% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE 
naprawcza maseczka do włosów z olejkiem arganowym 

ID: MV31412 

Zaawansowane składniki aktywne maseczki działają 
w synergii z olejkiem arganowym, keratyną i bio-
olejkami aby zapewnić włosom kompleksową 
pielęgnację od nasady aż po same końce. Maseczka 
skutecznie nawilża, odżywia i pomaga naprawić i 
wzmocnić zniszczone włosy, przywraca włosom 
objętość, chroni je przed rozdwajaniem i zapewnia 
im siłę, blask i zdrowy wygląd. 
 
Maseczka-odżywka do włosów MACROVITA OLIVE & 
ARGAN zawiera m.in. budulec włosa (keratynę), 
organiczną jojobę i miód. Miód jest bogaty w cukry, 
pierwiastki śladowe oraz witaminy, a dzięki temu 
głęboko nawilża i energetyzuje skórę głowy, a także 
łagodzi podrażnienia. Odżywcze składniki maseczki 
skutecznie nawilżają i regenerują włosy. Ułatwia 
układanie i rozczesywanie włosów. Do każdego 
rodzaju włosów. 97% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE 
żel pod prysznic z olejkiem arganowym 

ID: MV31414 

Żel pod prysznic MACROVITA OLIVE & ARGAN 
delikatnie myje, nawilża i ujędrnia skórę. Żel 
wzbogacono o składniki antyseptyczne, które 
skutecznie walczą ze szkodliwymi bakteriami na 
naszej skórze. Optymalna kompozycja składników 
najnowszej generacji sprawia, że kosmetyk dobrze 
oczyszcza ciało i włosy, nawilża i pielęgnuje. Zawarty 
w żelu owies nawilża skórę i odżywia ją, a bluszcz 
ułatwia wnikanie w nią składników aktywnych. Skóra 
jest oczyszczona, nawilżona, wygładzona i delikatnie 
pachnąca.  
 
Zawartość składników naturalnych sięga 80%. 
Formuła przebadana dermatologicznie, bez 
parabenów, wolna od oleju mineralnego (parafin), 
wazeliny, glikolu propylenowego oraz genetycznie 
modyfikowanych ekstraktów roślinnych (GMO FREE). 

80% składników naturalnych 



ARGAN & OLIVE 
ZESTAWY MULTI-EFFECTIVE 

Zestaw promocyjny! Trzy kosmetyki odmładzające, w 
tym krem pod oczy GRATIS. Wyjątkowa formuła 
TimeCode™, bogactwo fitosteroli, kwasu 
hialuronowego, masła Karite oraz BIO-składników z 
ekologicznych upraw! Doskonały prezent! 
 
PRZYKŁADOWE ZESTAWY: 
• krem na noc każdy rodzaj cery 50ml + liftingujące 

serum na twarz, szyję i dekolt 30ml + GRATIS 
krem pod oczy 30ml 

• krem cera sucha lub odwodniona 50ml + maska-
krem każdy rodzaj cery 50ml + GRATIS krem pod 
oczy 30ml 

• krem cera normalna i mieszana 50ml + maska-
krem każdy rodzaj cery 50ml + GRATIS krem pod 
oczy 30ml 

 
Zestawy dostępne podczas akcji promocyjnych 
producenta kosmetyków MACROVITA. 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z WYŁĄCZNYM 
DYSTRYBUTOREM KOSMETYKÓW MACROVITA 
W POLSCE: 
 

MultiBOX24.pl 
ul. Ceglana 8 
05-270 Marki 
 
tel. 22 379 70 72 
fax 22 379 70 60 
e-mail: info@macrovita.pl 
http://www.macrovita.pl  
  

ARGAN & OLIVE 
KONTAKT 
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