
                                                   

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة
حبوب السمسم 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 مسحوقة بتحويل المواد الخام إلى ماء مقطر وأعشاب جافة وكريمات

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

أجل تأهيل 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  

الغدائية
الشهادات

نأخذ بذور السمسم من مزارعين موثوق بهم في منطقتنا ، ونجففها في الشمس ، ونختارها
ونحصل على زيت التجميل باستخدام آلة االستخراج

طريقة وسلسلة اإلنتاج

زيت السمسم مناسب بشكل خاص للبشرة الجافة والمتهيجة ، وهو مفيد أيًضا في حالة األكزيما
والصدفية وتقشر الجلد. يمكن استخدامه للوجه للوقاية من التجاعيد وعالجها وهو أيًضا قاعدة
ممتازة للجسم ، يعمل على التنغيم والمرونة ضد السيلوليت وعالمات التمدد. يمكن استخدامه

بمفرده مباشرة على المنطقة المصابة أو إضافته إلى كريم محايد.I بفضل تأثيره الواقي من الضوء
ضد األشعة فوق البنفسجية وخصائصه المطرية والمرطبة ، يتم تضمين زيت السمسم أيًضا في

تركيبة واقيات الشمس ومستحضرات ما بعد الشمس والمكيفات الواقية للشعر. زيت السمسم هو في
الواقع منتج ممتاز للعناية بالشعر الجاف والجاف والهش بفضل خصائصه المغذية ، كما أنه يعمل
بشكل إيجابي ضد قشرة الرأس والبشرة الدهنية.I أخيًرا ، يمكن استخدامه أيًضا كزيت للتدليك أللم
العضالت حيث تعمل خصائصه المضادة لاللتهابات كعالج حقيقي لجميع حاالت التوتر واأللم في

العضالت والمفاصل. فقط ضع كمية صغيرة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك ببطء بأيد دافئة
حتى يتم امتصاصها بالكامل

نصائح اإلستخدام

30 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت السمسم

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

 اإلجتماعي
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