
السيادة الغدائية� الفئة
 % 100لوز أركان غير محمص معصور على البارد ، عالي الجودة،زيت نقي  المكونات

تعاونية سبينوزا النسوية الفالحية
  كان هدفها ومازال تحسين وضعية المرأة بعد تجربة جمعوية بدأت2011تأسست التعاونية في عام 

 امرأة متحدات  في جمعية تامونت لضمان إستقاللية و الحصول على32 من قبل 2009في عام 
راتب يمكنهن المشاركة في الحياة اإلقتصادية بعد هذه التجربة خرجت إلى الوجود تعاونية سبينوزا

 بدعم من فعاليات مدنية و حكومية منها جمعية فوق القنطرة جمعية2011النسوية الفالحية سنة 
أيادي بارما منظمة التعاون األلماني المغربي مؤسسة محمد الخامس للتضامن المبادرة الوطنية للتنمية

البشرية
 حصلنا على شهادة السالمة الغدائية من طرف المكتب الوطني للسالمة2018وفي شهر فبرايرلسنة 

الغدائي بدعم من شبكة البحر األبيض للتنمية� واإلقتصاد اإلجتماعي وهي

المنتج

دوار امجاض ادرق، جماعة أكلو،عمالة تزنيت جهة سوس ماسة مكان اإلنتاج

NORMACERT ( الشهادات وإصدار الرقابة هيئة ) 
 ONSSA الغذائية� للمنتجات الصحي لألمن الوطني المكتب

الشهادات

تشتري تعاونيتنا مكسرات األركان من. تقع أشجار األرغان على بعد بضعة كيلومترات شمال قريتنا
من جوز األركان ، ننتقل إلى. ال يتم التعامل مع الحقول واألشجار. مورد موثوق نعرفه شخصيًا

الطريقة التقليدية� لتكسير الجوز حتى الضغط على البارد بمطحنة الحجر ، وكل ذلك يدويًا بدقة ،
بكميات كبيرة ، بعد تكسير الجوز باليد ، نقوم بتنشيط آلة. نصنع كميات صغيرة من زيت األرغان

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

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

بفضل وجود فيتامين ه� 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 

60 ml 30 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت أركان للتجميل

.

نتاج التعاونية النسائية سبينوزا وهي
عضو في شبكة البحر األبيض
المتوسط للتنمية و اإلقتصاد

 اإلجتماعي


