
            

مستحضرات التجميل و الصحة الفئة
إكليل الجبل المكونات

النعامةالتعاونية النسائية عشاب 
 نساء ضمن عملية جمعية في قرية النعمة )المركز الريفي المغربي(.8 من قبل 2017تأسست عام 

تقوم تعاونيتنا بزراعة النباتات العطرية في القرية بطريقة بيولوجية وفي مقرنا نقوم بتحويل المواد
للوجه والجسم. بفضل مزرعة الصبار / مسحوقة الخام إلى ماء مقطر وأعشاب جافة وكريمات

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

الطبيعية رسميًا

المنتج

مكان اإلنتاج ، بلدية رأس العين ، محافظة اليوسفية ، جهة مراكش آسفينعمةقرية 
ختم بيو جودة  طبيعية من طرف المكتب الوطني للفوسفاط  وشهادةالمكتب الوطني للسالمة  

الغدائية
الشهادات

يزرع الروزماري عضويا في القرية. يتم اختيار األوراق من المجموعة وتجفيفها بشكل طبيعي ، أو
يتم إدخالها طازجة في عملية التقطير للحصول على الماء المقطر. لدينا تقطير محترف في مقرنا /

وحدة التشغيل

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

نستخدمه بشكل أساسي لتتبيل أطباقنا ، لكن هذه العشبة العطرية لها العديد من الخصائص العالجية.
يأتي الروزماري لمساعدتنا ضد اإلجهاد وآالم المفاصل. ومن فضائله منّشط ممتاز في حاالت
الوهن والضعف العام وفي تخفيف التوتر. له خصائص مطهرة ، وله تأثير جيد على اإلنفلونزا

والحمى ، ويهدئ الجهاز التنفسي في حاالت الربو والسعال. إنه يعمل على الجهاز الهضمي وله
تأثير جيد ، أخيًرا ، أيًضا على نظام العظام ، كمضاد للروماتيزم. من أفضل الطرق لتناوله هو

الحقن في الوريد. سخني الماء وعندما يغلي ، اسكب ملعقة صغيرة من أوراق إكليل الجبل المجففة
لكل كوب من شاي األعشاب. أطفئها واتركها تنقع لمدة عشر دقائق ، ثم صفيها واتركها تبرد. من
ناحية أخرى ، يتم تحضير مغلي إكليل الجبل عن طريق غمر األوراق في الماء البارد وغلي كل
شيء. عندما يغلي الماء ، استمر في الطهي لمدة عشر دقائق أخرى. يستخدم إكليل الجبل الطازج

والمجفف في اللحوم واألسماك والخضروات والحساء وما إلى ذلك. من خالل ترك ثالثة إلى أربعة
أغصان من إكليل الجبل الطازج منقوعة في زيت الزيتون البكر الممتاز لمدة أسبوعين ، يمكنك\

الحصول على زيت ذو نكهة ممتاز الستخدامه كتوابل لبروشيتا والسلطات والبطاطس

يحتوي ماء إكليل الجبل المقطر على خصائص تنقية الجلد ومضادة للقشرة والتنغيم ومضادة
لاللتهابات. يوصف لعالج البشرة غير النقية والمختلطة. اضغط على بشرة الوجه بعد تنظيفها. كما

أنه يساعد في محاربة الزهم الزائد وقشرة الرأس ، كما أنه ممتاز في حالة التهاب الجلد الدهني. كما
أنه عامل مساعد جيد في منع تساقط الشعر ، حيث يتم تدليكه بلطف على فروة الرأس والشعر

الجاف

نصائح اإلستخدام�

 ماء إكليل الجبل 
المقطر

        مل 

أوراق إكليل الجبل
غرام

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

 اإلجتماعي
الورقة التقنيةلمنتوج

إكليل الجبل
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