
 

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة
100مستخلص بذور الصبار أو التين الشوكي ، زيت نقي  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 مزرعة مسحوقة بتحويل المواد الخام إلى ماء مقطر وأعشاب جافة وكريمات

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

منتجاتنا الطبيعية رسميًا

المنتج

مكان اإلنتاج ، بلدية رأس العين ، محافظة اليوسفية ، جهة مراكش آسفينعمةقرية 

ختم بيو جودة  طبيعية من طرف المكتب الوطني للفوسفاط  وشهادةالمكتب الوطني للسالمة  
Pالغدائية

الشهادات

 كم ، لدينا مزرعة الصبار / الكمثرى الشائك التي نحصل منها3من القرية المجاورة لنا ، على بعد 
على الفاكهة. نستخرج البذور ونجففها في المجفف ونختارها ونقوم بعملية االستخالص بطريقة

ميكانيكية.P يحتوي زيت الصبار على كمية تحسد عليها من األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة
٪ من زيت األركان. باإلضافة70٪ من اإلجمالي ، مقابل 85( ، والتي تشكل 6٪ من أوميغا 69)

مقارنة بE )P  مجم / كجم من فيتامين1000إلى البوليفينول والستيروالت ، فإنه يحتوي على 
وبالطبع حمض اللينوليك. هذا هو السبب في أنه ) كجم من زيت األركان1 مجم الموجود في 600

يتمتع بخصائص التجديدP وإعادة الهيكلة والثبات ، وهو قادر على إبطاء شيخوخة الجلد ، وتقليل
األكياس والتجاعيد وعالمات الشيخوخة األخرى ، ويمنع تكوين التجاعيد ، وله عمل مضاد لألكسدة

ووقائي ضد الجذور الحرة. عالوة على ذلك ، فإنه يعيدP مرونته األصلية وحريريته إلى البشرة
المريحة. ال توجد إضافات كيميائية ، فقط الزيت النقي المعصور من بذور الصبار / الكمثرى

الشائك

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

ضعي قطرة على راحة يديكP ثم وزعيها على وجهك في الصباح أو في المساء أو بعد االستحمام.
بفضل تأثيره العالجي والمطهر والمضاد لاللتهابات وتنظيم الزهم ، يمكن استخدامه بنجاح على

البثور ؛ كما أنه يعرف كيفية تهدئةP وترطيب البشرة المتقشرة والمحمّرة بعمق ، وهذا هو السبب في
أنه يمكن أن يكون مكمالً ممتاًزا لجل االستحمام أو كريم الجسم. تجنب مالمسة العينين. يمكن أن

يكون أيًضا عالًجا حقيقيًا للسيلوليت ، إذا تم تطبيقه نقيًا على الجزء المصاب ، بمساعدة تدليك
التصريف اللمفاوي. بفضل قوته المغذية المكثفة ، فإن زيت الصبار قادر أيًضا على استعادة

الحيوية والقوة للشعر الجاف والمتقصف ؛ بضع قطرات من الشامبو تكفي لرؤيتها على الفور أكثر
كثافة ونعومة والمعة ، بينما إذا تم وضعها على كامل الطول ، فهي قادرة على تقوية األنسجة

الشعرية ، مما يمنع تكوين األطراف المتقصفة. للحصول على مانيكير ياباني مثالي ، من ناحية
15-10أخرى ، فقط ضع بضع قطرات من زيت الصبار مباشرة على األظافر ، وقم بالتدليك لمدة 

دقيقة على األقل ، واتركه يعمل ثم اشطفه

نصائح اإلستخدام

15 ml30 ml 10 ml

نتاج التعاونية النسويةأعشاب
النعامةوهي عضو في شبكة البحر
األبيض المتوسط للتنمية و اإلقتصاد
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