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 جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 

جاا، ، أو إزتاا،ان ال يجوز بإي صورة نشر، أو إقتباااس، أو إدااابة  بااع، أي  

مابتااب بطريقااة اجسااترجان، أو نقلااب دلااا أي نحااو كااان، أو بااإي  ريقااة 

سااوا  كانااك إلكترونيااة إو ورقيااة، أو بالتصااوير أو التالااجي ، أو زااال  

 ذلك إال بموافقة كتابية من الناشر.
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 الفهرس 

 1 --------- والالالمة  األمان بشأن  ضرورية كلمات

 0 ---------------------------------------- الصلب  الصابون

 0 -----------------------------------------------------------النشــط  الفحــم  - صلب صابــون

 1 -------------------------------------------------------------------- الكـركــم  - صلب صابــون

 2 ------------------------------------------------------------------- القهـــوة   - صلب صابــون

 3 ------------------------------------------------------------------- التفتـيــح   - صلب صابــون

 4 ------------------------------------------------------------ الشــاي  شجـرة  - صلب صابــون

 5 --------------------------------------------------------------------- الزعتـــر  - صلب صابــون

 6 -------------------------------------------------------------------- النعنــاع   - صلب صابــون

 7 ------------------------------------------------------------------ الالفنــدر   - بصل صابــون

 8 -------------------------------------------------------------------- الزنــــك   - صلب صابــون

 9 ------------------------------------------------------------------ الزنجبيــل  - بصل صابــون

 10 --------------------------------------------------------------------- الورد   - صلب صابــون

 11 ------------------------------------------------------------- الشيــــا زبدة   - صلب صابــون

 12 ------------------------------------------------------------- الماعز  حليب  - صلب ـونصابـ
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 13 ------------------------------------------------------------- اإلبــل حليب  - صلب صابــون

 14 ---------------------------------------------------------------- التقشيــــر  - صلب نصابــو

 15 ---------------------------------------------------------- الفاسي العكر  - صلب صابــون

 16 ----------------------------------------------------------------------- الكاكـــاو  زبدة  - صلب

 17 --------------------------------------------------------------------- الغـــار  - صلب صابــون

 18 ----------------------------------------------------------------- نابلسي   - صلب صابــون

 19 ----------------------------------------------------------------- الطمــــي   - صلب صابــون

 20 ------------------------------------------------------------------- الصبــار  - صلب صابــون

 21 ----------------------------------------------------------------- العســـل   - صلب صابــون

 22 ----------------------------------------------------------------- الليمـــون  - بصل صابــون

 23 -------------------------------------------------------------------القرفــة   - صلب صابــون

 24 ------------------------------------------------------------------- األرجان   - بصل صابــون

 25 -------------------------------------------------------------------- اللـــوز   - صلب صابــون

 26 ---------------------------------------------------------------- البركة  حبة  - صلب صابــون

 27 ------------------------------------------------------------------- الجرجير   - صلب صابــون

 28 ---------------------------------------------------------------- السمسم  - صلب صابــون

 29 ---------------------------------------------------------------- الدكر لبان  - صلب صابــون

 30 ------------------------------------------------------------السوس  عرق  - صلب صابــون
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 31 ------------------------------------------------------------------ البابونج   - صلب صابــون

 32 ---------------------------------------------------------------- الميرامية   - صلب صابــون

 33 -------------------------------------------------------------- العنب  بذور  - صلب صابــون

 34 ------------------------------------------------------------------ األمالح   - صلب صابــون

 35 ------------------------------------------------------------------- الزبادي   - صلب صابــون

 36 -------------------------------------------------------------------- الحنـــاء  - صلب صابــون

 37 --------------------------------------------------------------------- الخيار   - صلب صابــون

 38 --------------------------------------------------------------- البقدونس   - صلب صابــون

 39 ------------------------------------------------------------------- المطبخ   - بصل صابــون

 40----------------------------------------- مغربي  صابون

 41 -------------------------------------------------------- النشــط  الفحــم  - مغربي صابــون

 42 ----------------------------------------------------------------- القهوه   - مغربي صابــون

 43 ------------------------------------------------------------------ الكركم   - ربيمغ صابــون

 0 ---------------------------------------------------------- الفاسي  العكر  - مغربي صابــون

 1 ------------------------------------------------------------ الزرقاء النيلة   - مغربي صابــون

 2 ----------------------------------------------------------------- البابونج   - مغربي بــونصا

 3 ----------------------------------------------------------- الشاي  شجرة  - مغربي صابــون
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 4 ----------------------------------------------------------------- الالفندر   - مغربي صابــون

 5 -------------------------------------------------------------------- الحناء   - مغربي صابــون

 6 ----------------------------------------------------------------- باألرجان   - مغربي صابــون


