
                                                   

السيادة الغدائية الفئة
بدور الحبة السوداء المكونات

تعاونية سبينوزا النسوية الفالحية
  كان هدفها ومازال تحسين وضعية المرأة بعد تجربة جمعوية بدأت2011تأسست التعاونية في عام 

 امرأة متحدات  في جمعية تامونت لضمان إستقاللية و الحصول على32 من قبل 2009في عام 
راتب يمكنهن المشاركة في الحياة اإلقتصادية بعد هذه التجربة خرجت إلى الوجود تعاونية سبينوزا

 بدعم من فعاليات مدنية و حكومية منها جمعية فوق القنطرة جمعية2011النسوية الفالحية سنة 
أيادي بارما منظمة التعاون األلماني المغربي مؤسسة محمد الخامس للتضامن المبادرة الوطنية للتنمية

البشرية
 حصلنا على شهادة السالمة الغدائية من طرف المكتب الوطني للسالمة2018وفي شهر فبرايرلسنة 

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 بذور حبة البركة من موردين موثوقين في منطقتنا@ ، ونختارهم ومن خالل آلة االستخراج نحصل على زيت
مستحضرات التجميل ، مع عملية الضغط على البارد للحفاظ على الخصائص الغذائية

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

الحبة السوداء ، أو الكمون األسود ، هي نبات عشبي سنوي من أصل آسيوي يحظى بتقدير كبير@ منذ العصور القديمة
لخصائصه المفيدة التي ال تعد وال تحصى. يتم استخراج الزيت من بذور هذا الزيت وهو ممتاز لصحة الجلد والشعر. له
خصائص مطهرة ومهدئة وتجديد 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 تجديد 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 بتدليك 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 حزمة التنشيط@

نصائح اإلستخدام

30 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت الحبة السوداء

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

 اإلقتصاد اإلجتماعي


