
                                                   

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة
لوز حلو المكونات

تعاونية سبينوزا النسوية الفالحية
  كان هدفها ومازال تحسين وضعية المرأة بعد تجربة جمعوية2011تأسست التعاونية في عام  

 امرأة متحدات  في جمعية تامونت لضمان إستقاللية و32 من قبل 2009بدأت في عام 
الحصول على راتب يمكنهن المشاركة في الحياة اإلقتصادية بعد هذه التجربة خرجت إلى

 بدعم من فعاليات مدنية و حكومية منها2011الوجود تعاونية سبينوزا النسوية الفالحية سنة 
جمعية فوق القنطرة جمعية أيادي بارما منظمة التعاون األلماني المغربي مؤسسة محمد الخامس

للتضامن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 حصلنا على شهادة السالمة الغدائية< من طرف المكتب الوطني2018وفي شهر فبرايرلسنة 

للسالمة الغدائي بدعم من شبكة البحر األبيض للتنمية واإلقتصاد اإلجتماعي وهي

المنتج

دوار امجاض ادرق، جماعة أكلو،عمالة تزنيت جهة سوس ماسة مكان اإلنتاج
NORMACERT ( الشهادات وإصدار الرقابة هيئة ) 

 ONSSA ( الغذائية للمنتجات الصحي لألمن الوطني المكتب شهادة(
الشهادات

نأخذ حبات اللوز الحلو من مزارعين موثوق بهم في منطقتنا ، ونقوم بتكسيرها يدويًا بشكل
فردي (كما نفعل مع األركان). نختارهم ونضعهم ليجفوا في غرفة التجفيف الخاصة بنا. عن

طريق إزالة الجلد من حولهم إذا كانوا داكنين< بشكل خاص ، وباستخدام آلة االستخراج نحصل
على زيت التجميل مباشرة من اللوز ، مع عملية الضغط على البارد للحفاظ على الخصائص

الغذائية

طريقة وسلسلة اإلنتاج

يستخدم 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 تهدئة 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 تعدد< استخداماته يعتبره أيًضا بطاًل

 دقيقة على الشعر المغسول30-20في عالج الشعر الجاف جًدا والمتطاير والهش ؛ عبوة من 
بالماء العذب قبل غسل الشعر بالشامبو ستعيد نعومة الشعر

نصائح اإلستخدام 

30 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت اللوز الحلو

نتاج التعاونية النسائية سبينوزا
وهي عضو في شبكة البحر
األبيض المتوسط للتنمية و

 اإلقتصاد اإلجتماعي


