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Olej Jojoba nawilża jednocześnie nie
przetłuszczając cery, ma działanie
przeciwzmarszczkowe i ochronne, zatrzymuje
rozwój bakterii, nie podrażnia, posiada właściwości
oczyszczające.

DZIAŁANIE

| INNOWACJA | KREATYWNOŚĆ | JAKOŚĆ |

Pomagamy znaleźć nowoczesne rozwiązania dla
wszystkich rodzajów produktów kosmetycznych 
- innowacyjne surowce i formulacje dla sektoru
personal care oraz całego przemysłu kosmetycznego.

www.alfasagittarius.eu
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OLEJ JOJOBA ZWANY "ZŁOTYM" OLEJEM 

Jest pochodzenia naturalnego, tłoczony na zimno i jest
wyprodukowany z najwyższej jakości nasion jojoba. 
Oferujemy konwencjonalny olej Golden Jojoba -
zatwierdzony przez COSMOS, certyfikowany EU i NOP
Organic. 
Siatki rozłożone na terenie plantacji zapewniają tylko
najświeższe nasiona do dalszych procesów
przetwarzania. W okresie żniw (od września do
października) nasiona są oczyszczane, a następnie
suszone przed tłoczeniem na zimno. Dzięki temu
zapewnione są wszystkie cenne właściwości oleju i
zostają zachowane podczas ekstrakcji. Po sprasowaniu,
odwirowaniu i przefiltrowaniu pozostaje najwyższej
jakości, czysty olej. 
Oleje są koszerne, wegańskie i zgodne z wymaganiami
Halal. 

www.alfasagittarius.eu
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BEZBARWNY I BEZWONNY OLEJ JOJOBA

Naturalny, tłoczony na zimno płynny wosk jojoba jest
krystalicznie czysty i bezwonny. Jest poddawany
fizycznemu procesowi (bez interwencji chemicznej),
która usuwa barwę i jego lekki naturalny zapach. Tak
właśnie powstaje najwyższej jakości olej jojoba, który
jednocześnie zachowuje wszystkie drogocenne
składniki, w całkowicie bezbarwnej i bezwonnej formie. 
Nadaje się do formulacji kosmetycznych, gdzie barwa i
zapach produktu końcowego muszą być ściśle
kontrolowane. 
Ponieważ olej jest poddawany procesowi fizycznemu to
posiada certyfikat Golden Oil oraz vegan-friendly. Jest
zatwierdzony przez COSMOS, EU i NOP. Spełnia
wymagania Halal i jest koszerny. 

www.alfasagittarius.eu
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naturalny
tłoczony na zimno 
bogaty w omega 9, witamina E, fitosterole i inne cenne
składniki
posiada certyfikaty COSMOS, EU 

koszerny, wegański i spełniający wymagania Halal
       i NOP Organic

WŁAŚCIWOŚCI

Wspaniale sprawdzi się przy pielęgnacji cer
trądzikowych i problemach z łupieżem, łuszczycą czy
AZS. 
Nadaje się również jako olejek do demakijażu przy
pierwszym etapie oczyszczania cery .

www.alfasagittarius.eu
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PRODUKTY UZYSKIWANE NA BAZIE
OLEJU JOJOBA ZACHOWUJĄ
WSZYSTKIE JEGO DROGOCENNE
WŁAŚCIWOŚCI

www.alfasagittarius.eu
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Pomagamy znaleźć nowoczesne rozwiązania dla
wszystkich rodzajów produktów kosmetycznych 
- innowacyjne surowce i formulacje dla sektoru
personal care oraz całego przemysłu kosmetycznego.
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MASŁO JOJOBA 
to idealny dodatek do produktów do
każdego rodzaju skóry, włosów, ust
oraz kosmetyków pielęgnacyjnych.
Posiada właściwości regeneracyjne,
a także ciekawy profil sensoryczny.
Stabilna i delikatna forma masła
pozwala na szeroką gamę nowych
receptur. Masło ma doskonałą
konsystencję, właściwości
stabilizujące oraz emulgujące,
zachowując przy tym wszystkie
naturalne korzyści zdrowotne oleju
jojoba.

MASŁO JOJOBA NA BAZIE SKWALENU 
z regionu Jojoba Valley's nie zawiera
żadnych składników uwodornionych. Jest
naturalnym, stabilnym oraz czystym
masłem o barwie pół-przeźroczystej z
efektem połysku. 
Składa się tylko z oleju jojoba oraz
skwalenu z oliwek (bez dodatku
konserwantów i przeciwutleniaczy). 
 Nadaje się do łączenia z produktami
wysoce zrównoważonymi. 
Wysokie stężenie oleju jojoba, skwalenu,
naturalnych tokoferoli, steroli oraz estrów. 
Jest pakowany w opakowaniach, których
składniki pochodzą z upcyklingu.
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WOSK JOJOBA 
jest w postaci białych pereł. Jest
niezwykle wygodny w użyciu w
produktach. Pełni rolę składnika
funkcyjnego w formulacji - buduje
lepkość, jest alternatywą dla
wosków mineralnych tj.: parafina,
woski syntetyczne, wosk pszczeli. 
Pomaga utrzymać odpowiednie
nawilżenie skóry. Jest z
pochodzenia wegańskim, czystym i
naturalnym woskiem, który
dostarcza naturalnych właściwości
oleju jojoba w formie woskowych
perełek. 

PEELING JOJOBA 
to doskonały i najbardziej naturalny
wybór, gdy poszukiwany jest składnik
eksfoliujący. Jest to surowiec
pochodzący z recyklingu oraz
wpisujący się w ideę zero-waste. 
To naturalnie zmielone nasiona jojoba
(pozostałości w postaci nasion po
ekstrakcji oleju). Jest 100%
naturalnym peelingiem. Jego
wielkość cząstek jest uzależniona od
chropowatości 
i intensywności dla wybranej aplikacji.
Im większa średnica cząstek, tym
bardziej intensywne działanie na
skórę. 
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