
 

مستحضرات التجميل والصحة الفئة
بتالت الورد الدمشقي المكونات

التعاونية النسوية أسيف حديدة
الورود وادي في الواقعة )قرية( حديدة الدوار نساء بين ارتباط عملية  بعد2014 عام في تعاونيتنا ولدت

الكسكس إنتاجب نقوم النسيج ورشة إلى  عضوة. باإلضافة22 مجونة. نحن قلعة من  كم17 بعد على ،
منظمة طرف من التعاونية تلقته تدريب الدمشقي. بفضل والورد والرسمية العطرية النباتات وزراعة
ومشتقات ، المغرب في نوعه من الفريد ، الورد مربى إنتاج على اليوم نركز ، حكومية غير بلجيكية
وادينا رمز ، دمشق وردة من أخرى

المنتج

Aآيت واسيف قلعة مجونةمحافضة تينغير منطقة درعة تافياللت قريةحديدة Aبلدية, مكان اإلنتاج

لقد قمنا مؤخرا بترميم مقر تعاونيتنالذلكA ننتظر إعتماد المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
Aالغذائية

الشهادات

تأتي الزيت الورد الدمشقية من حصول اعظاء وفي شهر نيسان نجمعهايدويان في الصباح الباكر ،نقوم
،ونتركه يبرد، 100 بترقيدالورد في الزيت عباد الشمس لمدة يوم ، مع تسخينه لدرجة الحرارة أقل من

( مرات، تم نحصل على زيت الورد الدمشقية. ال نضيف أي إضافات أو10مع تكرار العمليه لعشرة )
مواد حافظة كيميائية

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

ينصح باستخدام زيت الورد الدمشقي للوجه والشعر. توضع قطرة واحدة على الوجه براحة اليد. من
وجهة نظر العالج بالروائح ، الورد يجلب االنسجام والرفاهية وهو مضاد ممتاز لالكتئاب. يساعد

استخدام خالصة الورد على إزالة األفكار السلبية والحاالت المزاجية المتعلقة بالقلق والغضب. يقلل من
اإلجهاد النفسي والجسدي ، حتى أثناء الحمل ، ويعيد التوازن. عالوة على ذلك ، إذا تم تدليك بطن األنثى

، فإنه يهدئ التشنجات في حالة آالم الدورة الشهرية. يعتبر زيت الورد الدمشقي أيًضا أحد أثمن
المكونات للبشرة الناضجة ألنه يقاوم بشكل فعال إنتاج الجذور الحرة ويحافظ على الجلد متناغًما ومرنًا

لفترة أطول. له خصائص مهدئةA ومضاد ممتاز الحمرار الجلد ، فهو يحارب التهاب الجلد واألكزيما
والتهابات الجلد. كما أن له مفعول قابض مفيد جًدا لمن يعانون من اتساع المسام. كما أن لها خصائص

عالجية تساعد على تقليل ظهور الندبات والبثور وحب الشباب من خالل تشجيع عمليات شفاء الجلد

نصائح اإلستخدام

100 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت الورد
الدمشقي

نتاج تعاونية أسيف حديدة وهي
عضو في شبكة البحر األبيض
المتوسط للتنمية و اإلقتصاد

 اإلجتماعي
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