
                                                               

                                   

 تصنيف مستحضرات التجميل والصحة

 المكونات بودرة الحناء

 جمعية ابني ادمحم للسياحة القروية والفاتحة والتنمية االجتماعية
2009قمنا بتأسيس الجمعية في عام  في قريتنا لتوعية المزارعين بالزراعة الحديثة والمستدامة ،  

عالوة على ذلك ، كانت منطقتنا بحاجة  .والحفاظ على أشجار النخيل في واحتنا في مكافحة التصحر
لصالح التنمية القروية قمنا بإنشاء . إلى ترويج سياحي لتعزيز المنطقة ومنتجاتها المتميزة مثل الحناء

. العديد من دورات محو األمية للنساء بشكل خاص وتفعيل األنشطة المدرة للدخل لنساء وشباب القرية
كما نقوم بتنفيذ مبادرات وفعاليات في المجاالت الثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية والفولكلورية 

 التقليدية

 المنتج

بلدية فوم زكيد ، اقليم طاطا ، منطقة سوس ماسةقرية سميرة ،   مكان اإلنتاج 

ومع ذلك ، . ال شيء في الوقت الحالي ، حيث أن المكان لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب
 100فإنالمنتجات طبيعية 

 الشهادات

الحناء نبات نموذجي في البلدان المغاربية وتستخدم لتلوين الشعر الطبيعي وتقليديًا للوشم الطبيعي الذي 
يترك لونًا . تحب النساء وضعه على أيديهن وأقدامهن وأرجلهن في حفالت الزفاف واألعياد الدينية

تشتهر واحة فوم زكيد بإنتاج الحناء ، . برتقاليًا غامقًا في الجلد ، ويمنح الشعر لونًا بنيًا يميل إلى الحمرة
بعد القص ، نترك . ويقوم أعضاؤنا الشركاء بزراعة هذا النبات في قريتنا دون استخدام مواد كيميائية

  الحنة تجف في مكان جاف وجيد التهوية ثم نطحنها في مطحنة عصرية

الطريقة وسلسلة 
 اإلنتاج

ضعي : لتلوين الشعر 50 صب . وعاء من الطين أو وعاء خشبيغرام من الحناء في   60 مل من الماء  
إذا لزم األمر ، أضف المزيد من الماء ، . الساخن واخلطهم حتى يتم الوصول إلى قوام يشبه العجينة

غطيها بغشاء بالستيكي واتركيها لترتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة . ملعقة واحدة في كل مرة 12 
بعد . ي القليل من الماء حتى يظل المزيج كثيفًا ، لكنه قابل للدهنقبل وضعه على شعرك ، أضيف .ساعة

، شطف الشعر وتجفيفه ، ضعي الحنة من فروة الرأس إلى ( بدون بلسم أو زيوت)الغسل بالشامبو 
في حالة الشعر الطويل ، يُنصح بلف الخيوط الموجودة في . األطراف ، باستخدام القفازات والفرشاة

بعد العملية ، لف الرأس  .ام دبابيس الشعر حتى ال تتشتت الحنة وال تلطخ كل شيءمؤخرة العنق باستخد
اتركيه لمدة . بغشاء الصق مع ترك األذنين فقط 2 إلى   4 ساعات ، اعتماًدا على الكثافة المرغوبة للون  

بكمية  اشطف الرأس. ارتِد القفازات مرة أخرى(. كلما ظل لفترة أطول ، كان اللون أكثر كثافة وحيوية)
استمري في . كبيرة من الماء ، ودلكي بعض البلسم على الخصالت لتتمكني من إذابة حتى آخر البقايا

 الشطف وتطبيق البلسم حتى يصبح الماء صافيًا تماًما وال يتبقى حنة على الشعر
48يستغرق ظهور النتائج بالكامل حوالي  ان عندما يجف الشعر ألول مرة ، سيبدو شديد اللمع. ساعة 

بعد يومين ، سيصبح اللون أغمق وأكثر كثافة. مع انعكاسات تميل إلى اللون البرتقالي . 
ملعقتان كبيرتان من الحناء في وعاء خشبي ، أضيفي عصير ليمونة ، واخلطي حتى : للنقش على الجلد 

 يصل الخليط إلى قوام مماثل لقوام معجون األسنان
كلما تركته أكثر ، : ساعات على األقل أو طوال الليل 4مدة أضف السكر واتركه يرتاح في مكان دافئ ل

بمجرد تحضير الخليط ، استمر في إنشاء الوشم باستخدام أداة بالستيكية . كلما كان اللون أكثر وضوحا
اتركي . النصيحة هي إجراء االختبارات أوالً ، للتأكد من إجرائها بشكل صحيح. محدد للنقش بالحناء

قم . كلما تركته ليرتاح لفترة أطول ، استمر لفترة أطول: ساعات على األقل 5الوشم يجف لمدة 
بحمايتها بورق المطبخ وتجنب تبللها لمدة يومين على األقل ، ربما عن طريق وضع غشاء شفاف على 

 .أيام إلى شهر واحد 10يمكن أن يستمر الوشم بالحناء من . الوشم

 نصائح لالستخدام 

 

 

 

% 

  للمنتوج التقنية البطاقة

 والنقش للشعر الحناء
  الجلد على

 

 

 

منتوج جمعية بني دمحم، شريكة في 

الشبكة المتوسطية للتنمية واالقتصاد 

 االجتماعي

200 gr 
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