نتاج تعاونية النسائية إزوران وهي
عضو في شبكة البحر األبيض
المتوسط للتنمية و اإلقتصاد
اإلجتماعي

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت أركان للتجميل
30 ml

60 ml

السيادة الغدائية

الفئة
المكونات
المنتج

التعاونية النسائية إزوران

مكان اإلنتاج

التأسيس :تاسست التعاونية من طرف  61أمرأة ونحن اآلن  18عضوة فاعلة بدعم من المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية الدي أعطى دفعة قوية لنشاط التعاونية ومكنها من شراء أجهزة إلنتاج زيت
االركان كمنتوج اساسي إلى جانب منتوجات أخرى كالكسكس و األملو،باإلضافة إلى الدور الدي تقوم
به الشبكة المتوسطية لإلقصاد اإلجتماعي في مجال السياحة المسؤولة واإلقتصاد اإلجتماعي والتي
شجعت ودعمت التعاونية
للحصول على شهادة الجودة من طرف المكتب الوطني للسالمة الغدائية
قرية امزيلن ،جماعة بيوكرا ،بلدية واد سفاع ,عمالة اشتوكة ايت باها ،جهة سوس ماسة

طعام زيت أركان  ،عسل  ،معجون لوز

الشهادات

ONSSA
المكتب الوطني لألمن الصحي للمنتجات الغذائية

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

تم العثور على أشجار األركان في نفس القرية  ،في "غابة" عفوية تقاوم عملية التصحر .تقوم الجمعية
التعاونية بجمع حبات األركان التي تسقط بشكل طبيعي مرتين في السنة من األشجار  ،دون معالجة ،
وباستخدام الطريقة التقليدية لتكسير الجوز حتى عصره على البارد بمطحنة حجرية  ،يتم صنع كمية
صغيرة من زيت األرغان يدويًا .بالنسبة للكميات الكبيرة  ،بعد تكسير الجوز باليد  ،يتم تنشيط آلة
ضغط اللوز باألرغان .ال توجد إضافات كيميائية  ،فقط زيت نقي مستخرج من لوز حبات األركان .

نصائح اإلستخدام

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 وه ً
شا
وه ً
ش ا 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 تضررا ،
بعد االستحمام  ،قبل تجفيفه .كما أنه يقوي األظافر  ،باستخدامه ككريم لليدين  ،يكفي قطرة

