
                                                   

مستحضرات التجميل والصحة الفئة
، زيت جوز( ٪4)، زيت عباد الشمس ( ٪30)، الماء ( ٪65)زيت األرغان التجميلي : القاعدة
؛( ٪1)الهند* 

زيت الكركم أو إكليل الجبل أو زيت اللوز والعسل أو الزيت وبذور حبة البركة: الجوهر

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

تشتري تعاونيتنا مكسرات األركان من. تقع أشجار األرغان على بعد بضعة كيلومترات شمال قريتنا
من جوز األركان ، ننتقل إلى. ال تتم معالجة الحقول واألشجار. مورد موثوق نعرفه شخصيًا

الطريقة التقليدية* لتكسير الجوز حتى الضغط على البارد بمطحنة الحجر ، وكل ذلك يدويًا بدقة ،
بكميات كبيرة ، بعد تكسير الجوز باليد ، نقوم بتنشيط آلة. نصنع كميات صغيرة من زيت األرغان

في)أضف الماء المنكه إلى الزيت المستخرج . ضغط اللوز باألرغان ، بعملية العصر على البارد
(حالة الصابون مع الكركم أو إكليل الجبل ، اترك هذه المكونات تغلي في الماء ثم انتظر حتى تبرد

ثم. في حالة الجواهر األخرى ، نضيف المكونات المختلفة ، دائًما من إنتاجنا. والصودا الكاوية
.٪ من زيت جوز الهند من إنتاجنا1٪ من زيت عباد الشمس ، من موردين معتمدين* ، و 4نضيف 

.يوًما على األقل في مكان جاف ومظلم 45نضع الخليط في األشكال المناسبة ونتركه يرتاح لمدة 
بعد هذا الوقت تختفي الصودا تماًما ويصبح الصابون جاهًزا لالستخدام

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

لذلك فهي. بفضل خصائص األرغان ، تعمل هذه الصابون على تنظيف وتغذية وترطيب البشرة
القاعدة هي نفسها وهناك نكهات مختلفة مضافة مثل إكليل الجبل والكركم. ممتازة لالستخدام اليومي

يمكن استخدامها للوجه. واللوز والعسل والحبة السوداء ، مما يمنح لمسة إضافية للعناية ببشرتك
الصابون مع إضافة حبوب حبة البركة ، والصابون مع إضافة إكليل الجبل ،. واليدين* والجسم كله

إنها صابون مناسب لجميع أنواع البشرة. هي أيضا ممتازة لتأثير التقشير

نصائح اإلستخدام

80 gr

الورقة التقنيةلمنتوج

صابون الوجه
والجسم المكون من

األرغان

نتاج التعاونية النسائية
سبينوزا وهي عضو في

شبكة البحر األبيض
المتوسط للتنمية و اإلقتصاد

 اإلجتماعي


