
                                                   

مستحضرات التجميل والصحة الفئة
زيت األرجان التجميلي ، زيت اللوز الحلو ، زيت جوز الهند وشمع العسل المكونات

تعاونية سبينوزا النسوية الفالحية
  كان هدفها ومازال تحسين وضعية المرأة بعد تجربة جمعوية2011تأسست التعاونية في عام  

 امرأة متحدات  في جمعية تامونت لضمان إستقاللية و الحصول32 من قبل 2009بدأت في عام 
على راتب يمكنهن5 المشاركة في الحياة اإلقتصادية بعد هذه التجربة خرجت إلى الوجود تعاونية

 بدعم من فعاليات مدنية و حكومية منها جمعية فوق القنطرة2011سبينوزا النسوية الفالحية سنة 
جمعية 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 للتنمية5 واإلقتصاد اإلجتماعي وهي

المنتج

دوار امجاض ادرق، جماعة أكلو،عمالة تزنيت جهة سوس ماسة مكان اإلنتاج
NORMACERT ( الشهادات وإصدار الرقابة هيئة ) 

 ONSSA ( الغذائية5 للمنتجات الصحي لألمن الوطني المكتب شهادة(
الشهادات

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

الطريقة التقليدية5 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

إلى الزيت المستخرج نضيف القليل من زيت اللوز. عصر اللوز باألرغان ، بالضغط على البارد
الحلو والقليل من زيت جوز الهند ، وكذلك من إنتاجنا ، ونمزجهما معًا ثم نضيف شمع العسل ،

نضع كل شيء في مرطبانات صغيرة حتى يتماسك ليصبح. المذاب قبل ذلك بقليل في حمام ماري
٪ من األرغان100مرطب شفاه طبيعي 

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

مرطب شفاه يحتوي على أركان مناسب للشفاه الجافة والمتشققة ، بفضل مفعولها المرن والوقائي
عبوة البرطمان مناسبة أيًضا لالستخدام على. استخدميه يوميًا خاصةً خالل فصل الشتاء. والمغذي

أجزاء أخرى من الوجه والجسم

نصائح اإلستخدام

15 gr

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت مرطب الشفتين

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

 اإلقتصاد اإلجتماعي


