
                                                              

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة
اللوز الحلو 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

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

Bالغدائية
الشهادات

نأخذ اللوز الحلو من المزارعين الموثوق بهم في منطقتنا ، ونجففهم في الشمس ، ونختارهم
ونحصل على زيت التجميل باستخدام آلة االستخراج

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

Bيستخدم زيت اللوز الحلو في مستحضرات التجميل لخصائصه المطرية والمرنة والمغذية والمهدئة
لبشرة البالغين ، ولكن أيًضا لبشرة األطفال والرضع الحساسة. على الرغم من كونه زيتًا دهنيًا ، إال

أنه يمتص بسرعة في الجلد. يعمل على تهدئةB االحمرار والتهيج ، مما يجعله مناسبًا حتى للبشرة
الحساسة جًدا. يسمح لك وجود األحماض الدهنية بترطيب عميق حتى للبشرة األكثر جفافاً وجفافاً ،

واستعادة النعومة والمرونة. يوصى أيًضا بالتطبيق الخارجي لمنع عالمات التمدد في النقاط
الحرجة. يمكن استخدامه كمزيل للماكياج. يمكن إضافة زيت اللوز الحلو بكميات قليلة إلى كريمات
الجسم وكذلك كريمات الوجه. يمكن أيًضا مزجه مع بضع قطرات من الزيوت األساسية للحصول
على زيت تدليك شخصي لطيف للغاية ومغذي لبشرة الجسم. كما أنه مطري رائع للجسم كله بعد
االستحمام أو االستحمام. كما أن تعددB استخداماته يعتبره أيًضا بطاًل في عالج الشعر الجاف جًدا

 دقيقة على الشعر المغسول بالماء العذب قبل غسل الشعر30-20والمتطاير والهش ؛ عبوة من 
بالشامبو ستعيد نعومة الشعر

نصائح اإلستخدام

30 ml

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

 اإلجتماعي
الورقة التقنيةلمنتوج

زيت اللوز الحلو
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