
 

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة
صابون بالطين المغربي بالورد الخزامى و الريحان المكونات

النعامةالتعاونية النسائية عشاب 
 نساء ضمن عملية جمعية في قرية النعمة )المركز الريفي8 من قبل 2017تأسست عام 

المغربي(. تقوم تعاونيتنا بزراعة النباتات العطرية في القرية بطريقة بيولوجية وفي مقرنا نقوم
للوجه والجسم. بفضل مسحوقة بتحويل المواد الخام إلى ماء مقطر وأعشاب جافة وكريمات

مزرعة الصبار / الكمثرى الشائك في القرية المجاورة ، نقوم أيًضا باستخراج الزيت من بذور
من "ONSSA" و "BIO" حصلنا على شهادتي ، OCP ، الصبار. بدعم من شركة محلية

أجل تأهيل منتجاتنا الطبيعيةH رسميًا

المنتج

مكان اإلنتاج ، بلدية رأس العين ، محافظة اليوسفية ، جهة مراكش آسفينعمةقرية 
ختم بيو جودة  طبيعية من طرف المكتب الوطني للفوسفاط  وشهادةالمكتب الوطني للسالمة  

Hالغدائية
الشهادات

، وهو اسم طين صابوني من أصل" غسل"أي " رسالة"من الكلمة العربية " الغاسول"يأتي اسم 
بركاني نموذجي للمغرب ، مستخرج من جبال األطلس ويستخدم منذ قرون في شمال إفريقيا

ثم نضع. بعد غسله إلزالة الشوائب وتجفيفه في الشمس: كمستحضر تجميلي. والشرق األوسط
ثم يجفف مرة أخرى. الورد والخزامى والريحان في الماء المغلي ونرشحه ونضيفه إلى الطين

يشير مصطلح. في الشمس  "saponifera" إلى قدرة هذا الطين على جذب الشوائب وإزالتها
نحن ال ننتج الصلصال. برفق ، مع القيام بعمل فعال لتنظيم الدهون ، ومهدئ ومرطب قليالً

بأنفسنا ألنه غير موجود في منطقتنا ، لكننا نحصل عليه من مورد موثوق به يقع في منجم طين
ثم نقوم بالمعالجة باألعشاب العطرية والتجفيف الالحق. لصناعة الصابون بين مراكش وأكادير

طريقة وسلسلة اإلنتاج

ضع بعض قطع الصلصال في الماء المغلي وانتظر حتى تصبح كريمية عن طريق تقليبها
يُنصح باستخدام األواني الزجاجية أو(. متجانسة ولكنها ليست سائلة جًدا)بمغرفة خشبية صغيرة 

ربما)ضعي الغاسول على الشعر المبلل . الفخارية أو الخشبية ، وتجنب المعدن بدالً من ذلك
، ودلكي الجلد بأطراف( تمت معالجته مسبقًا باستخدام عبوة زيتية إذا كانت جافة بشكل خاص

اشطف الجلد جيًدا بتدليكه بأطراف. دقائق تقريبًا 10أصابعك واتركي المنتج يعمل لمدة 
في هذه المرحلة ، يمكنك متابعة. أصابعك واستمر في الشطف حتى يصبح الماء صافيًا تماًما

اشطفه. تطبيق البلسم ، وهو أمر ضروري خاصة إذا كان شعرك جافًا أو يصعب فك تشابكه
بالماء أو بغسول حمضي بوضع بضع مالعق كبيرة من عصير الليمون أو خل التفاح لكل لتر

ال ينصح به لمن. من الماء الدافئ أو حتى الماء البارد للحصول على شعر أكثر لمعانًا ونعومة
يقوم بصبغ شعرهن بالمواد الكيميائية

نصائح اإلستخدام

100 gr

الورقة التقنيةلمنتوج

الغاسول باألعشاب
العطرية

نتاج التعاونية النسويةأعشاب
النعامةوهي عضو في شبكة البحر

األبيض المتوسط للتنمية و
 اإلقتصاد اإلجتماعي
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