
 

أعشاب اللويزة الملقمة الفئة
أوراق اللويزة 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 شركة
من أجل تأهيل منتجاتنا الطبيعية "ONSSA" و "BIO" حصلنا على شهادتي ، OCP ، محلية

رسميًا

المنتج

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

Cالغدائية
الشهادات

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

التشغيل
لطالما استخدم. تعتبر لويزة الليمون مفيدة ضد التشنجات والبكتيريا ، ولها تأثير مهدئ ومزيل للعقدة

في عالج الحمى واألنفلونزا ، وآالم المفاصل والروماتيزم ، وأيضاً لصعوبات الجهاز الهضمي
تُعزى جميع خصائص عشبة الليمون إلى المكونات النشطة المعينة التي تحتوي. والتعب العقلي

عليها ، مثل الميرسين والسترال ، المسؤولة عن التأثير المفيد ضد الفطريات والميكروبات والتشنجات
ال تؤثر الخصائص المضادة للميكروبات والبكتيريا. ، والجيرانيول والليمونين والسترونيالل والنيرول

ولكن أيًضا( القولون والمعدة على وجه الخصوص)الموجودة في عشبة الليمون على الجهاز الهضمي 
عشب الليمون هو مدر للبول صالح ومفيد للتخلص من السوائل. على الجهاز التنفسي والجهاز البولي

يُعرف نبات. الزائدة ، وفي الواقع يستخدم أيًضا في الوجبات الغذائية لتعزيز فقدان وزن الجسم
السترونيال قبل كل شيء باستخدامه ضد لدغات البعوض والحشرات األخرى بفضل وجود

السترونيلول والجيرانيول

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

باستخدام األوراق ، يمكنك عمل الحقن وشاي األعشاب المفيدة لتعزيز الهضم ، ولكن يوصى بها
يساعد في محاربة الحمى ونزالت البرد أو. أيًضا لمن يعانون من مشاكل األرق والتوتر والقلق

حاالت األنفلونزا
يعمل الماء المقطر كمنشط منعش وقابض للبشرة الدهنيةC والمعرضة لحب الشباب حيث يساعد على

وبالمثل ،. تنظيم الدهون الزائدة وتقليص المسام وبالتالي منع ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء
يمكن استخدامه للبشرة الدهنية في جميع أنحاء الجسم وفروة الرأس ألنه يجعل ملمس الشعر ناعًما

يساعد المنتج في تقليل روائح الجسم. فقط أضف جزًءا من الماء إلى ماء الشطف. ويمنحه لمعانًا
إنه أيًضا طارد جيد للحشرات ، وعند. الكريهة ، مثل العرق ، ويمكن استخدامه كعطر طبيعي خفيف

كما أنه مناسب لتنظيف الهواء وله تأثير. رشه على منديل ، ستحصل على مسحة منعشة لليد والجسم
مهدئ على الجهاز العصبي

نصائح اإلستخدام1

مقطرة ماء
100 ml

مجففة أعشاب
20 gr

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

اللويزة الملقمة


