
الصحة و التجميل مستحضرات
الفئة

الدمشقي ورد ماء
المكونات

التعاونية النسوية أسيف حديدة
الورود وادي في الواقعة حديدة( قرية) الدوار نساء بين ارتباط عملية بعد 2014 عام في تعاونيتنا ولدت

الكسكس إنتاجب نقوم النسيج ورشة إلى باإلضافة. عضوة 22 نحن. مجونة قلعة من كم 17 بعد على ،
منظمة طرف من التعاونية تلقته تدريب بفضل. الدمشقي والورد والرسمية العطرية النباتات وزراعة
ومشتقات ، المغرب في نوعه من الفريد ، الورد مربى إنتاج على اليوم نركز ، حكومية غير بلجيكية
وادينا رمز ، دمشق وردة من أخرى

المنتج

,بلدية7 آيت واسيف قلعة مجونةمحافضة تينغير منطقة درعة تافياللت قريةحديدة7
مكان اإلنتاج

لقد قمنا مؤخرا بترميم مقر تعاونيتنالذلك7 ننتظر إعتماد المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية7 الشهادات

في يدويًا نجمعها) أبريل- ماي(  أيار – نيسان شهر وفي أعضائنا حقول من الدمشقية الورود تأتي
ماء بتقطير ونقوم بنا الخاص االحترافي التقطير جهاز في الورد البتالت بإدخال الباكر. نقوم الصباح

بتالت من  كجم1 الطبيعية.7 يستهلك التقطير عملية فقط ، كيميائية7 إضافات أي نضيف ال الورد. نحن
الدمشقي الورد ماء على التعرف تم ، بامتياز المقطر. تجديًدا الماء من واحد لتر إلنتاج الدمشقي الورد

أنواع أكثر من الدمشقي طبيعية.7 الورد بطريقة فعال بشكل الجلد شيخوخة لمكافحة القديمة العصور منذ
باالنتعاش لذيذًا إحساًسا يعطي مما الجلد على مسكرة رائحة به الخاص المائي الماء عطرة. يطلق الورود

والرفاهية

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

القابض تأثيره لك الشوائب. يسمح جميع من البشرة ينقي للوجه كمنشط الدمشقي الورد ماء يستخدم
للماكياج. كمزيل استخدامه والتهيج. يمكن االحمرار تهدئة على الصغيرة. يعمل الوجه عيوب بتجفيف
ومجدد.7 مناسب ، قابض ، مطهر كوعاء والرقبة الوجه على ، الصباح في ، اليومي باالستخدام نوصي
منظف كماء أيًضا استخدامه تشطفه. يمكن الزيت. ال أو الكريم وضع قبل ويستخدم ، البشرة أنواع لجميع

ومنقي مغذي مكياج مزيل على للحصول مرطب بزيت التطبيق إثراء وربما ،

نصائح اإلستخدام

100 ml

الورقة التقنية لمنتوج

ماء الورد
الدمشقي

نتاج تعاونية أسيف حديدة وهي
عضو في شبكة البحر األبيض
المتوسط للتنمية و اإلقتصاد

 اإلجتماعي
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