
                                                              

                                                               

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة

100مستخلص بذور الكتان ، زيت نقي  المكونات

النعامةالتعاونية النسائية عشاب 
 نساء ضمن عملية جمعية في قرية النعمة )المركز الريفي المغربي(.8 من قبل 2017تأسست عام 

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

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

الطبيعية رسميًا

المنتج

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

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

الشهادات

نأخذ بذور الكتان من المزارعين الموثوق بهم في منطقتنا ، ونجففها في الشمس ، ونختارها ونحصل
على زيت التجميل باستخدام آلة االستخالص

طريقة وسلسلة اإلنتاج

زيت بذور الكتان منتج طبيعي يستخدم منذ القدم كمغذي للشعر والبشرة. يمكن استخدام زيت بذر
الكتان على بشرة الوجه والجسم وهو مناسب بشكل خاص للمناطق التي تميل إلى اإلصابة بالجفاف
بسهولة أكبر ، مثل المرفقين والركبتين. إنه غني جًدا باألحماض الدهنية ويتغلغل بسرعة في الجلد

للحصول على تأثير ترطيب وتغذية ، ويقوي حاجز البشرة ويهدئ البشرة الحساسة أو المجهدة. كما
G.أنه يحسن األوكسجين ودوران الخاليا ، وبالتالي يثبت أنه عالج طبيعي ممتاز مضاد للتجاعيد

يوصى أيًضا باستخدامه كبديلG لكريم اليد. ممتاز أيًضا كمزيل طبيعي للمكياج. يوصى باستخدام هذا
مة للدهون وتنقيته ممتازة Rِّالزيت أيًضا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب ، حيث إن قوته المنظ

لمحاربة حب الشباب وتقليل البثور. أخيًرا ، تعتبر بذور الكتان عالًجا شامالً للشعر: فهي غنية
 ، وهذه البذور الثمينة مثالية لتجديد أي نوع من الشعر ، خاصةً تلك التالفة3بالمعادن وأوميغا 

والهشة والجافة والباهتة. لذلك يوصى بشدة باستخدامها في الصيف ، على الشعر الحساس بالتعرض
للشمس والملح أو الكلور ، أو على الشعر المجهد من خالل العالجات الكيميائية مثل األصباغ

والتجعيد أو االستخدام المتكرر لمجففات الشعر ومكواة فرده

نصائح اإلستخدام

 30 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت الكتان

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