
                                                   

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة
100مستخلص بذور حبة البركة وزيت 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 شركة
من أجل تأهيل منتجاتنا الطبيعية "ONSSA" و "BIO" حصلنا على شهادتي ، OCP ، محلية

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 الغدائية   الشهادات

نأخذ بذور حبة البركة من موردين موثوقين في منطقتنا ، ونختارها ونحصل على زيت التجميل
باستخدام آلة االستخراج

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

الحبة السوداء ، أو الحبة السوداء ، هي نبات عشبي سنوي من أصل آسيوي وقد تم تقديره بشكل كبير
منذ العصور القديمة لخصائصه المفيدة التي ال تعد وال تحصى. يتم استخالص الزيت من بذور هذا

الزيت وهو ممتاز لصحة الجلد والشعر. له خصائص مطهرة ومهدئة وتجديدG البشرة ويوصى به للبشرة
المتهيجة وفي حالة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والتهاب الجلد والصدفية والحكة والتقشر ، كما أنه

مفيد في تقليل الظواهر االلتهابية الناتجة عن اإلجهاد والتلوث. كما أن لديها قدرات تجديدG ممتازة ولذلك
فهي موصوفة لمنع شيخوخة الجلد والتئام الجروح. يستخدم زيت حبة البركة أيًضا لتقوية األظافر

الهشة والشعر الباهت والباهت ، ولتنسيق فروة الرأس وكزيت للتدليك لتخفيف توتر العضالت. يوضع
على الوجه أو الجسم ، ويدلك بلطف المتصاص المنتج. لتحسين الفعالية ، ضعيه على بشرة رطبة

قليالً. الستخدام الزيت على الشعر ننصحك بتدليكG الجلد بأطراف أصابعك لبضع دقائق ، بطريقة لطيفة
حتى تمتص الزيت. ثم اتركيه لمدة نصف ساعة قبل الشطف ، وذلك لتفعيل مفعول مضاد للقشرة

ومضاد للحكة. أو من خالل عبوة لتنشيط الشعر الباهت والهش

نصائح اإلستخدام3

30 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت السانوج

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