
السيادة الغدائية الفئة
% 100لوز أركان معصور على البارد ، زيت نقي  المكونات

التعاونية العسافر جمعية
جمعية ونشاط التزام بفضل  ،2005 عام في  Eco-Citoyen ، لمنح التعاونية أسافر جمعية ولدت

التجميل مستحضرات من ، األرغان زيت إنتاج من عائلي دخل على للحصول الفرصة القرية نساء
الجمعية تخصصت ، األخيرة اآلونة القرية. في من  امرأة15 من التعاونية الجمعية والطعام. تتكون

األرغان زيت باستخدام اليدين صابون إنتاج في أيًضا التعاونية

المنتج

آسفي مراكش - جهة الصويرة - إقليم الصويرة - بلدية الغزاوة إيمنتكانت  قرية مكان اإلنتاج

، طبيعية بطريقة المنتج معالجة تتم ولكن ، ترميمها المراد المباني بسبب شهادة اآلن حتى يوجد ال
طبيعية الخام المواد وكذلك

الشهادات

توجد أشجار األرغان في منطقتنا في الصويرة ، ولكن بما أننا ال نملك أشجاًرا ، فنحن نشتري حبات
األرغان من مورد موثوق نعرفه شخصيًا. ال يتم التعامل مع الحقول واألشجار. بدًءا من حبات

األركان ، ننتقل إلى الطريقة التقليدية لتكسير الجوز حتى الضغط على البارد بمطحنة الحجر ، وكل
ذلك يدويًا بدقة ، فنحن نصنع كميات صغيرة من زيت األرغان. بكميات كبيرة ، بعد تكسير الجوز

باليد ، نقوم بتنشيط آلة ضغط اللوز باألرغان. ال توجد أي إضافات كيميائية ، فقط زيت نقي مستخرج
من لوز حبات األركان

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

بفضل وجود فيتامين هـ مضادات األكسدة ، فإن زيت األركان له تأثير وقائي على الجلد ، ويحفظه
من العوامل الخارجية مثل الشمس أو البرد والضباب الدخاني. يستخدم هذا الزيت النباتي في

مستحضرات التجميل الطبيعية للعناية بالوجه والجسم ، حيث يغذي ويرطب البشرة والشعر الذي
يكون جافًا وهًشا وهًشا ويفتقر إلى اللمعان. فقط بضع قطرات توضع مباشرة على الجلد ، في

المساء ، قبل النوم ، أو حتى في الصباح ، كما تفضلون. تجنب مالمسة العينين
في الشعر يمكنك وضع قطرات على راحة اليد وتدليك الشعر ، خاصة على األطراف األكثر

تضرراً ، بعد االستحمام ، قبل تجفيفه. كما أنه يقوي األظافر ، باستخدامه ككريم لليدين ، يكفي قطرة

�نصائح اإلستخدام

100 ml 50 ml 30 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت أركان للتجميل


