
Argánový olej
Argánový olej sa získava lisovaním za studena z jadier stromu Argánie tŕnitej (argania spinosa), ktorý sa 
vyskytuje len v juhozápadnej časti Maroka. Jadrá orechov sú miestnymi domorodcami spracované 
tradičnými postupmi. Podľa obdobia zberu sa argánový olej delí na kozmetický a potravinový (mandle 
sú spracované až po ich upražení), to má hlavne vplyv na zvýraznenie ich chuti, nie však na obsah 
účinných látok. 

Zloženie argánového oleja
Argánový olej obsahuje 20% nasýtených a 80% nenasýtených mastných kyselín (kyselinu stearovú, 
linolenovú – 30-33%, olejovú). Ďalej tiež tocopherol (prírodný vitamín E), skvalen, karotenoidy 
a steroly (fytosteroly).

Účinky
Pri vnútornom používaní:

 Znižuje riziko tvorby rakoviny (pľúc, prostaty, žalúdku a zažívacieho traktu) – má antioxidačné 
účinky vďaka vitamínu E

 Poskytuje ochranu pred chorobami srdca – znižuje hladinu „ škodlivého“ cholesterolu 
(steroly/fytosteroly/ udržujú štruktúru a funkciu bunkových membrán a zabraňujú vstrebávaniu 
časti cholesterolu z čriev do krvi. Nevstrebaný cholesterol je tak vylučovaný z tela).

 Spomaľuje procesy chorôb – Bechterev, Parkinson – pri degeneratívnych zmenách buniek 
(skvalen je zdrojom bunkového kyslíku predovšetkým pre mozog, pečeň, slezinu, ľadviny, 
podkožie a reprodukčné orgány)

 Posilňuje nervový a lymfatický systém
 Napomáha pri odbúravaní tukových zásob – zlepšuje metabolizmus
 Spomaľuje  starnutie

Pri vonkajšom použití:
 Zmierňuje proces starnutia, zvláčňuje pokožku, vyhladzuje vrásky
 Rieši problémy s akné
 Výrazne napomáha pri liečbe lupienky, ekzémov aj ďalších ochorení kože
 Chráni pokožku pred vysychaním a robí ju tak hladkou a vláčnou
 Posilňuje nechty a vlasy

Význam a funkcie látok obsiahnutých v argánovom oleji

Esenciálne mastné kyseliny – argánový olej ich obsahuje 20% nasýtených a 80% nenasýtených. 
Nenasýtenými kyselinami sú: kyselina linolenová (30-33%, tá napomáha pri odbúravaná tukových zásob, 
má kozmetické účinky, znižuje hladinu cholesterolu a má antioxidačné účinky), kyselina stearová 
a predovšetkým kyselina olejová (45% - vyšší obsah má len olej olivový). Uvedené kyseliny sú 
nevyhnutné na udržanie fyziologických funkcií, nie sú však v tele vytvárané. Ich prísun je zaistený len 
prostredníctvom stravy – vytvárajú pritom základná materiál na tvorbu bukových membrán. Vďaka týmto 
kyselinám je posilňovaná funkcia srdca, pečene, ľadvín, lymfatického a nervového systému. Ďalej 
stimulujú krvný obeh a napomáhajú pri zápaloch a opuchoch. 

Tocopherol – prírodný vitamín E, toho argánový olej obsahuje zhruba 600mg/kg (olivový olej má napr. 
320mg/kg, vyššie hodnoty má už len olej z pšeničných klíčkov). Vitamín E je silným antioxidantom –
obmedzuje aktivitu kyslíkových radikálov – znižuje pravdepodobnosť ich vzniku. Má tak priaznivý 
účinok na organizmus, predovšetkým na znižovanie  vzniku srdcovo-cievnych chorôb a niektorých 
typov rakoviny.

Karotenoidy – sú prírodné antioxidanty. Tie bojujú proti niektorým chorobám: napomáhajú znižovať 
riziko tvorby rakovín ako je rakovina prostaty, pľúc, rakovina žalúdku a zažívacieho traktu 



vrátane čriev. Ochraňujú tiež pred chorobami srdca. Niektoré druhy karotenoidov pomáhajú 
znižovať „škodlivý“ cholesterol.

Skvalen – je prírodná organická zlúčenina, ktorá je najhojnejším zdrojom bunkového kyslíku. Ten si síce 
ľudské telo vyrába a skladuje v mozgu, pečeni, ľadvinách, slezine, podkoží a reprodukčných orgánoch, 
ale pri súčasnej záťaži (životné prostredie, stresy) ho tiež veľmi rýchlo vstrebáva. Argánový a olivový 
olej obsahujú 2x viac skvalenu v porovnaní s inými olejmi.

Steroly (fytosteroly), ktorých argánový olej obsahuje zhruba 20%, predovšetkým Alpha-Spinasterol 
a Schottenol sa u iných olejov vyskytujú len vo veľmi malom množstve alebo vôbec. Tieto prírodné 
látky udržujú štruktúru a funkciu bunkových membrán a zabraňujú vstrebávaniu časti 
cholesterolu z čriev do krvi. Nevstrebaný cholesterol je potom vylučovaný von z tela.
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