
                                                   

السيادة الغدائية الفئة
حبوب السمسم المكونات

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

 امرأة متحدات  في جمعية تامونت لضمان إستقاللية و الحصول32 من قبل 2009بدأت في عام 
على راتب يمكنهن المشاركة في الحياة اإلقتصادية بعد هذه التجربة خرجت إلى الوجود تعاونية

 بدعم من فعاليات مدنية و حكومية منها جمعية فوق القنطرة2011سبينوزا النسوية الفالحية سنة 
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 بذور السمسم من موردين موثوقين في منطقتنا ، ونختارهم ومن خالل آلة االستخراج نحصل
على زيت التجميل ، مع عملية الضغط على البارد للحفاظ على الخصائص الغذائية?

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. 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. أخيًرا ، يمكن استخدامه أيًضا كزيت تدليك 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 النسائية سبينوزا
وهي عضو في شبكة البحر
األبيض المتوسط للتنمية و

 اإلقتصاد اإلجتماعي


