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                                            Zavedati se moramo,  
da našemu naravnemu svetu pretijo 
 izredne razmere in da se moramo 
zanj boriti skupaj. Želimo obvarovati 
naravo in skrbeti zanjo, da bo tudi 
narava še naprej lahko skrbela za nas. 
Zato si iz leta v leto bolj prizadevamo, 
 da bi omogočili in spodbudili obnovo 
 vsakega okolja in ekosistema,  
v katerem delujemo.
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Če želiš ustvarjati dobre 
spremembe,  moraš znati 
sanjati z odprtimi očmi.



Že od nekdaj smo zaljubljeni v naravo.

Skrbno jo negujemo, od nje se učimo 
in z njo pletemo vezi.

Zdaj pa je nastopil čas, da se zanjo tudi borimo.

Da ne bomo le vzdrževali obdelovalnih površin.

Temveč tudi obnavljali ekosisteme.

Da ne bomo le vzgajali rastlin.

Temveč gojili tudi dobre spremembe. 

Vsi lahko gojimo dobre spremembe.

Bodite dovolj drzni in verjemite, 
da lahko nekaj spremenite …

… narava je tudi v vaših rokah.
 

L’Occitane 
en Provence 

Gojimo 
dobre 

spremembe



Gojimo

Vsako leto posadimo izjemne rastline, naš vir aktivnih sestavin, 
ki so v popolni simbiozi z ekosistemom, v katerem uspevajo. 
Vedno znova se obračamo k materi naravi in občudujemo 
njene sadove.

Raziskujemo njene zaklade in izpopolnjujemo svoje tehnologije, 
dokler ne pridemo do prelomnih odkritij in novih čudežnih 
sestavin za naše negovalne formule. Ne proizvajamo le izdelkov, 
temveč ustvarjamo spomine. Spoštujemo planet in skrbimo 
za okolje, saj verjamemo, da vsako dobro dejanje pomeni 
spremembo na bolje, ne glede na to, kako veliko ali majhno je.

Pri L’OCCITANU ves čas gojimo dobre spremembe. 
Ta filozofija nas spremlja že od samega začetka.

L’OCCITANE že od leta 1976 kreira, razvija in izdeluje 
negovalne in lepotilne izdelke za dobro počutje 
ter tako svetu razodeva čudesa narave.

Provansalska filozofija, uživati življenje v harmoniji z naravo, 
je že od samega začetka srce vsega, kar delamo in v kar 
verjamemo. Aktivno skrbimo ne le za ohranjanje obdelovalnih 
površin, temveč tudi za obnovo ekosistemov. Verjamemo, 
da lepota presega meje vidnega. Naš pristop je na vsakem 
koraku holističen – od semen, ki jih položimo v zemljo, 
pa do nege kože z našimi izdelki. Negujemo naravo, 
da bi ustvarili boljšo prihodnost.

Delamo vse, kar je v naši moči, da bi svet spremenili na bolje, 
in vse okoli sebe spodbujamo, da bi počeli enako. Z vlivanjem 
novih moči vsemu živemu okoli nas pomagamo, da semena 
znova vzklijejo ter da se človek uglasi z naravo in samim seboj.

Naša filozofija
DOBRE SPREMEMBE



Danes delamo spremembe na bolje 
v svoji organizaciji, panogi, skupnosti 
in celo v globalni kulturi.

Izvajamo številne pobude, 
ki prispevajo k boljšemu jutri.

Večja ekonomska neodvisnost žensk
»Naš program RESIST več kot 10.000 Afričankam 
nudi izobraževanje in usposabljanje ter jim s tem pomaga 
izboljšati življenje. Cilj tega programa je izobraziti nabiralke 
karitejevih oreščkov na področju ohranjanja karitejevih dreves, 
posodobiti pridelavo masla in izboljšati delovne razmere. 
Želimo pa tudi ustvariti nov vir dohodka za te ženske, 
diverzificirati njihovo dejavnost in jim pomagati, 
da postanejo bolj ekonomsko neodvisne.«

Ekipa iz Fundacije L’OCCITANE

Več kolektivnega razmišljanja
»Svojim partnerjem pridelovalcem smo pomagali ustanoviti 
kolektiv, osnovan na principih agroekologije in pravične 
trgovine. Tako imajo dostop do boljših kmetijskih praks 
in programov usposabljanja ter se učijo, kako skrbeti za biotsko 
raznovrstnost. S pridelovalci delimo tudi svoje strokovno 
agroekološko znanje in jih podpiramo pri trajnostnem 
gojenju rastlin. S tem prispevajo k ohranjanju narave 
in boljši prihodnosti, na kar so lahko ponosni.«

Ekipa za trajnostno pridelavo sestavin

Večja transparentnost
»Ker močno verjamemo v naravo in ljudi, smo oblikovali 
Izjavo o formulah, ki postavlja stroga pravila glede sestavin 
in formulacij naših izdelkov. Naše formule presegajo mednarodno 
regulativo in prek Izjave to transparentno delimo z javnostjo.«

Ekipa za znanstveno ovrednotenje,
Oddelek za raziskave in razvoj
 

Nove rešitve za ravnanje z odpadki
»Podpiramo ekspedicijo Plastic Odyssey – posebno ladjo, 
ki ima na krovu laboratorij, v katerem se plastični odpadki 
iz morja reciklirajo v gorivo. Ta ekološki projekt je odprl nove 
možnosti in dialoge v boju proti podnebnim spremembam.«

Ekipa za trajnostni razvoj



Naša
zgodba

Negujemo naravo 

Razodevamo čudesa narave

Ustvarjamo občutenja

Skrbimo za okolje

L’OCCITANOVA zgodba ima štiri poglavja. 
Spoznajte, kako negujemo naravo, razodevamo njena čudesa, 

vnašamo poezijo v življenje in gojimo dobre spremembe.



Karitejeva krema 
za roke za suho kožo

Mandljevo olje 
za prožno kožo

Eau de Toilette 
Verveine – Citronka

Mandljevo olje 
za prhanje

Pri L’OCCITANU vemo, da moramo naravno negovati, če jo želimo 
ohraniti. Naši sodelavci, pridelovalci, ikonične sestavine in bogata 
zemlja so med seboj tesno povezani, tako kot je povezano vse v naravi. 
Verjamemo v trajnostno kmetijstvo in razvijamo agroekološke postopke 
za pridelavo ekoloških sestavin. Pridobivamo jih trajnostno in na načine, 
ki ne obremenjujejo naravnega okolja in dragocenih ekosistemov, 
ki nas obdajajo.

Na terenu smo močno prisotni ter odlično poznamo svoje pridelovalce 
in sestavine. Tesno sodelujemo z več kot 50 pridelovalci in več kot 10.000
ženskami, ki nabirajo karitejeve oreščke, zato lahko gradimo tesne 
odnose, ki temeljijo na zaupanju, in zagotavljamo sledljivost od semen 
do končnih izdelkov. Imamo približno 30 sledljivih dobavnih verig, 
od katerih je polovica ekoloških.

Med sestavinami, ki jih gojimo in obožujemo, so tudi sivka, citronka, 
mandelj in karite. Uporabljamo jih v številnih prodajnih uspešnicah, 
kot so Karitejeva krema za roke za suho kožo, Mandljevo olje 
za prhanje, Mandljevo olje za prožno kožo in Eau de Toilette
Verveine – Citronka.

Negujemo naravo



Božanska krema 
za obraz

Božansko olje 
mladosti za obraz

Intenzivni obnavljalni 
šampon

Booster za nočno 
nego obraza 

Immortelle Reset

Iz nas kipijo ustvarjalnost in inovacije. Kot pravi raziskovalci nenehno 
stremimo k temu, da bi iz narave izvabili njena čudesa. Vidimo širšo 
sliko lepote, pri ustvarjanju najboljših negovalnih formul pa podrobno 
preučujemo vse – od semen, ki jih položimo v zemljo, pa do kože, 
ki jo bodo negovali naši izdelki.

Vse v naravi ima svoj ekosistem – tudi lasje in koža. Da bi jim 
omogočili kar najboljše obnavljanje, se povezujemo z znanstveniki, 
naravovarstveniki in strokovnjaki za kožo. Skupaj z njimi raziskujemo 
zaklade narave in izpopolnjujemo svoje tehnologije, dokler ne pridemo 
do prelomnih odkritij in novih čudežnih sestavin za naše negovalne formule.

Naši izdelki za nego kože in las razodevajo presenetljiva čudesa
narave. Med njimi so tudi Božanska krema za obraz, Božansko olje
mladosti za obraz, Booster za nočno nego obraza Immortelle Reset
in Intenzivni obnavljalni šampon.

Razodevamo čudesa narave



Lepotilno mleko za telo 
Češnjev cvet

Sproščajoča meglica Eau de Parfum 
Herbae par L’OCCITANE

Milo Bonne Mère

Pri kreaciji dišav nas vodi narava. Naše nepričakovane dišavne 
sinergije vnašajo poezijo v življenje. Iz roda v rod prenašamo 
znanje in ustvarjamo izdelke, ki razvajajo čutila in prebujajo 
čustva. Ustvarjamo spomine, ki so kot drobne zgodbe. Mila 
vas lahko ponesejo v preteklost. In dišave vas lahko popeljejo, 
kamorkoli si želite … Darila iz L’OCCITANA, ki jih podarite 
sebi ali svojim najdražjim, pa očarajo in ostanejo v spominu.

Naši dišavni izdelki ustvarjajo občutenja. Med njimi so tudi 
Lepotilno mleko za telo Češnjev cvet, Sproščajoča meglica,
Milo Bonne Mère in Eau de Parfum Herbae par L’OCCITANE.

Ustvarjamo občutenja



Svoje delovanje moramo prilagoditi potrebam 
lokalnih skupnosti, da se te lahko spremenijo 
na način, ki je zanje najboljši.
Raphaëlle Archambeaud Sicot, 
direktorica za trajnostni razvoj skupine

 “
”

Prepričani smo, da se spreminjanje 
sveta na bolje začne tukaj in zdaj. 
Vemo, da lahko vsak sodelavec, vsaka naša stranka in vsaka oseba, 
s katero sodelujemo, tako ali drugače izboljša svet. In da lahko 
k temu prispeva vsako dejanje, ne glede na to, kako veliko ali majhno je. 
Zato nenehno sejemo semena dobrih sprememb in spodbujamo 
vse k pozitivnim in trajnostnim odločitvam. To počnemo s pobudami 
na lokalnih ravneh, ki se nato širijo po vsem svetu.

S prodajo eko ponovnih polnjenj zmanjšujemo količino svojih odpadkov, 
saj za embalažo porabimo manj plastike, obenem pa spreminjamo 
navade strank in jih spodbujamo k bolj trajnostnim odločitvam.

Ko s sodelavci z vsega sveta hodimo, tečemo in kolesarimo v okviru 
vsakoletne pobude Move for People, spodbujamo tudi druge, 
da nam pomagajo zbrati finančna sredstva za preprečevanje 
slepote in slabovidnosti. S sodelovanjem pri ustanovitvi Skupnega 
sredozemskega konservatorija (Shared Mediterranean Conservatory) 
pomagamo pridelovalcem in ustanovam preučevati ogrožene rastline 
in jih ponovno zasaditi za prihodnje generacije.

To je le nekaj naših pobud … Naš cilj je, da se spremembe na bolje 
zgodijo v vsaki pokrajini, v kateri delujemo, in pri vsaki osebi, s katero 
se srečamo. Ker lahko vsakdo, kjerkoli na svetu, goji dobre spremembe.
 

Skrbimo 
za okolje



Gojimo
dobre 

spremembe 
prek svojih

zavez

Da bi uresničili svojo vizijo,
se osredotočamo na šest glavnih zavez:
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Spodbujamo obnavljanje biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije. 
Pomagali smo ustanoviti skupnost pridelovalcev, organizacij in ustanov: 

Skupni sredozemski konservatorij, ki bo pomagal preučevati ogrožene 
rastline in jih po regiji ponovno zasaditi za prihodnje generacije.

Uvedli smo krožno gospodarstvo, ki daje drugo življenje materialom, 
ki onesnažujejo okolje. Naš cilj je do leta 2025 zagotoviti, da bodo 

vse naše stekleničke izdelane iz 100-% reciklirane plastike. Vse več naših izdelkov 
je na voljo v formatu eko ponovnih polnjenj, s katerimi je količina plastike 

v primerjavi s standardnimi embalažami zmanjšana za 65 do 90 %. 

Pri L’OCCITANU ustvarjamo senzorične izdelke, ki nagovarjajo svet 
čutov, zavzemamo pa se za reševanje enega najbolj dragocenih – vida. 

Svoje izdelke opremljamo z Braillovo pisavo, prodajamo izdelke 
za dobrodelnost ter sodelujemo z nevladnimi organizacijami 

in UNICEFOM. Zavzeto pomagamo slepim in slabovidnim, 
podpiramo boj proti slepoti, ki jo je mogoče preprečiti, ljudem v revnih 

državah pa omogočamo dostop do zdravstvene oskrbe oči. 
Naš cilj je do leta 2025 omogočiti 15 milijonom ljudi dostop 

do zdravstvene oskrbe oči.

V okviru Fundacije podpiramo projekte v Burkini Faso, ki spodbujajo 
socialno-ekonomski razvoj in neodvisnost tamkajšnjih deklet in žensk. 

Z opismenjevanjem in izobraženjem Burkinčank in njihovih otrok 
pomagamo prekiniti krog nepismenosti, z mikrokreditiranjem 
pa spodbujamo njihovo podjetništvo in finančno neodvisnost. 

Do zdaj smo pomagali že več kot 42.000 Burkinčankam. 

Pridelovalcem zagotavljamo trajnostno podporo, 
prilagojeno njihovi dejavnosti.

L’OCCITANE je že od samega začetka navdušen nad tradicionalnimi 
veščinami ter si prizadeva za njihovo ohranjanje in prenašanje znanja 

iz roda v rod.
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Naši 
cilji

Zmanjšujemo
količino odpadkov

DANES 2025

100 %43 %

Delež reciklirane plastike v naših stekleničkah

DANES 2025

100 %65 %

Možnost recikliranja v naših trgovinah

DANES 2025

100 %51 %

Embalaža, ki jo je mogoče reciklirati, ponovno uporabiti ali kompostirati

Spoštujemo 
biotsko raznovrstnost

DANES
Cilj do leta 2025 je že dosežen:

Zaščitene vrste in sorte

1000 1662

L’OCCITANE načrtuje še bolj ambiciozen cilj

Podpiramo
pridelovalce

DANES 2025
PRIDELOVALKE 
KARITEJEVEGA 

MASLA

Certifikati pravične trgovine za vse pridelovalce naših ikoničnih sestavin

100 % 
NAŠIH 

PRIDELOVALCEV

Podpiramo
ženske

2025

60000

Ženske v Burkini Faso, ki so prejele pomoč

DANES

42000

Rešujemo
vid

DANES 2025

25 milijonov13 milijonov

Ljudje z dostopom do zdravstvene oskrbe oči

Ohranjamo 
tradicionalne veščine

DANES 2025

2012

Ohranjene veščine obrtnikov



1976–1980:
Olivier Baussan se zaljubi 

v postopek destilacije 

in odpre prvo trgovino.

1976:
Ljudje v trgovine 

lahko prinesejo prazne 

stekleničke, ki jih Olivier 

napolni z eteričnimi olji.

1986:
Prvi laboratorij 

za raziskave in razvoj 

v Provansi.

1993:
Luč sveta ugleda Karitejeva 

krema za roke za suho kožo, 

naša prodajna uspešnica.

1996:
V Hong Kongu in Združenih 

državah Amerike se odprejo 

prve mednarodne trgovine.

1997:
Prvi izdelki, opremljeni 

z Braillovo pisavo.

2001:

Cvetlica, ki nikoli ne oveni, 

postane navdih za našo 

kolekcijo Immortelle

in ji tudi podari svoje ime. 

Lansiranje Žlahtne kreme 

za obraz.

Trenutki 
iz zgodovine

2003:
Prva plantaža immortelle 

na Korziki.

2006:
Ustanovitev Fundacije 

L’OCCITANE.

2018:
Lansiranje Boosterja za nočno 

nego obraza Immortelle Reset, 

ki postane svetovna prodajna 

uspešnica. Vsako minuto se nekje 

na svetu proda 1 Booster.* 

* Podatki iz fizičnih in spletnih trgovin po vsem 
svetu v letu 2020 – od 1. januarja 2020 do 31. decembra 
2020 (30 ml, 50 ml in 75 ml).

2019:
Oda aromatičnim divjim 

travam. Spoznajte dišavo 

HERBAE par L’OCCITANE.

2020:
Prve eko fontane v trgovinah.

2008:
Lansiranje prvega eko 

ponovnega polnjenja. 

Nastanek Oddelka 

za trajnostne sestavine.

2021:
Kolekciji za nego las 

se pridružijo prvi trije 

trdi šamponi.

Imamo 3497 trgovin in 8000 zaposlenih. V Franciji sta dve tovarni – ena 

v kraju Manosque in druga v kraju Lagorce, prisotni pa smo v 90 državah 

po vsem svetu.Danes

L’OCCITANOVA zgodba se bere kot pesem, ki poje o brezmejni strasti, prelomnih 
idejah in želji, da bi s svetom delili ljubezen do narave. To je pesem o ustvarjalnosti 
in trajnostnem delovanju, vsaka njena kitica pa nas spodbuja k ukrepanju za boljšo 
prihodnost ljudi in planeta. Gojimo dobre spremembe. 

Naša zgodba
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