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ÓLEO DE ARGAN 

Nome científico: Arganina spinosa. 

Sinonímia Científica:  N/A.

Família: Sapotaceae. 

Parte Utilizada:  Semente. 

Composição Química: Tocoferol, ácido fenólico, carotenos e ácidos graxos essenciais, como 

ácido linoleico e ômega 6.  

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

CAS:   N/A

DCB: N   /A

DCI: N/A 

 

Argânia é conhecida como a árvore da vida e cresce exclusivamente no Sudoeste de 

Marrocos. Por suas propriedades e por sua raridade a Argania foi declarada uma reserva 

Internacional da Biosfera pela UNESCO em 1999.  

Diferentemente do processo manual para obtenção do Óleo de Argan pelas mulheres 

marroquinas, que levam mais de 20 horas para preparar apenas 1L de óleo, o processo 

industrializado é muito mais rápido e eficiente, visto que a contaminação é muito menor 

também. 

Para a extração industrial, as sementes são pulverizadas com solvente lipofílico, que depois é 

evaporado produzindo apenas o óleo puro do argan. Porém esse tipo de preparação impede 

que o óleo seja utilizado para fins alimentícios, servindo apenas para fins cosméticos. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

O Oleo de Argan age contra o ressecamento e o envelhecimento da pele, aumenta os 

elementos nutritivos para as células, estimula as trocas e a oxigenação celular, amacia os 

cabelos e trata casos de acne. 

Efeito antienvelhecimento cutâneo, hidratação capilar intensa, efeito anti-frizz, selamento das 

cutículas, recuperação de fios danificados.  
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ÓLEO DE ARGAN 

O óleo de Argan por suas propriedades antioxidante e regenerativas, pode ser utilizado em 

inúmeras formulações cosméticas de uso capilar, corporal e para o rosto, podendo ser usado 

diariamente com a finalidade de reparar danos na membrana celular, reestruturação dos fios 

ou da pele danificados por agentes externos, como calor, vento, oxidação.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

O óleo de Argan não apresenta quadros de intoxicação, deve ser utilizado nas dosagens 

indicadas. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

Uso cosmético: 

- Óleo virgem:  1% a 10% para udo em formulações para pele e rosto; 0,5 a 5% para uso de

em formulações capilares. 
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