
Iz vaše kože zasije
nova mladost

Immortelle, prežeta z energijo sonca

Občutite izjemno pomlajevalno moč 
kolekcije Božanska immortelle, 
ki kožo obsije z mladostnim sijajem.



Immortelle, prežeta z energijo sonca

Občutite izjemno pomlajevalno moč 
kolekcije Žlahtna immortelle, 
ki kožo obsije z mladostnim sijajem.

Vsak dan prebudi  
mladost vaše kože



Immortelle, 
prežeta z 
energijo sonca

Narava že od nekdaj ve to, 
kar znanost odkrije pozneje:
energija se nikoli ne uniči. 
Le prenaša se iz ene 
oblike v drugo.

Od sonca do cvetlice, od esence do kože.

Ko smo prežeti z energijo, 
hodimo bolj pokončno, 
imamo širši nasmeh 
in prenašamo 
to močno energijo 
na ljudi okoli sebe.

Immortelle, prežeta z energijo sonca.
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Ta odporna cvetlica 
vpija intenzivno, čisto 

energijo sonca  
in čudovito uspeva.
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A Ta mala cvetlica 
v sebi skriva 
veliko moč.
Korziška cvetlica immortelle 
se poji z intenzivno sončno svetlobo 
in tako je vedno polna življenja.

Energija se 
iz čisto vsakega cveta 
destilira v izvleček, bogat s  

sijajno močjo.

Njena moč se prenese 
na nas in kožo prepoji z 

mladostnim sijajem.

POJDITE DO IZVORA 
SVOJEGA SIJAJA.

L’OCCITANE je že več kot 40 let predan 
sestavinam naravnega izvora, immortelle 
pa preučuje že več kot 20 let. 
Tako zagotavlja sledljivost od cvetlice 
do semena, od kreme do kože.

L’OCCITANE immortelle goji in žanje 
na Korziki. Ta rastlina je odličen 
primer njegove zaveze trajnostnemu 
pridobivanju sestavin. Pridelek nato 
potuje v Provanso. L’OCCITANOVI 
strokovnjaki v tamkajšnjem laboratoriju 
pridobijo izvlečke iz immortelle ter 
z njimi obogatijo formule izdelkov.



Narava je naš primarni 
vir navdiha, saj je že ona 
pomislila na vse. 
Cilj znanosti je odkriti  
in posredovati to, 
kar je ustvarila narava.
Pascal Portes
Direktor za znanstvene inovacije

“

“



Večja prožnost in izboljšan videz por po zaslugi 
antioksidativnega superkompleksa immortelle.
Novo odkriti antioksidativni superkompleks immortelle je 
natančna mešanica eteričnega olja immortelle in vodnega 
superizvlečka iz immortelle.
Ta učinkoviti in 100-odstotno naravni antioksidant deluje proti 
poškodbam, ki jih povzročijo prosti radikali, ohranja prožnost 
kože in zmanjšuje pore. Rezultat je bil tako inovativen, da se je 
L’OCCITANE odločil za registracijo novega dodatnega patenta 
za immortelle v Franciji.

Celo po več kot  
20 letih raziskav

Immortelle 
še vedno razkriva  
nova čudesa.
Okrepljena zaščitna bariera kože po zaslugi eteričnega 
olja immortelle in superizvlečka iz immortelle.
V točno določeni koncentraciji eterično olje immortelle 
spodbuja sintezo ceramidov, ki krepijo naravno kožno bariero. 
Ceramidi, naravno prisotni v koži, pomagajo ohraniti kohezijo 
ter tvorijo plast, ki pomaga zaščititi kožo pred dehidracijo 
in škodljivimi dejavniki iz okolja. Ta kombinacija izvlečkov 
kožo pomaga ohraniti navlaženo, prožno in odpornejšo 
proti vsakodnevnim poškodbam.

Ena cvetlica – toliko različnih 
izvlečkov, prek katerih deli  
svojo moč.

Superizvleček  
iz immortelle 

Ima podobno delovanje na volumen 
kože kot sintetični retinol, vendar 
je nežnejši do kože.

Vodni superizvleček    
iz immortelle

V kombinaciji z eteričnim oljem 
immortelle kožo zaščiti pred 
oksidacijo, ki jo povzroči prekomerna 
izpostavljenost modri svetlobi. 

Vodni izvleček    
iz immortelle

Ta izvleček vsebuje polifenol, 
ki ima antioksidativno delovanje.

Oljni izvleček   
iz immortelle

Ta izvleček vsebuje maščobne kisline 
omega-9 in omega-6, ki imajo hranilno 
delovanje.

Sok     
iz immortelle 

Ima takojšnje pomirjajoče delovanje 
na kožo ter pomaga pospešiti njeno 
okrevanje po izpostavljenosti 
vsakodnevnemu stresu.

Eterično olje 
immortelle 

To je L’OCCITANOVA najpomembnejša
aktivna sestavina – 100-odstotno naravni 
antioksidant, ki glede na koncentracijo 
in kombinacijo z drugimi izvlečki iz 
immortelle pomaga povečati količino 
kolagena, zaščititi elastin ter pomiriti, 
obnoviti in okrepiti kožo. 
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TUDI V ODPADKIH  
SE SKRIVAJO ČUDESA.

Tehnologija predelave je L’OCCITANU 
omogočila odkritje še enega 
čudežnega delovanja, ki ga imata 
vodni superizvleček iz immortelle ter 
superizvleček iz immortelle – in vse 
to brez uporabe enega samega cveta 
več. Ta superizvlečka sta pridobljena 
iz stranskega produkta, ki nastane ob 
destilaciji eteričnega olja immortelle.



Narava ve: 
moč, ki jo deli z nami, 

se z nami nikoli ne konča.

Tako prek  
kolekcije Immortelle

drobna cvetlica 
z izjemno močjo
deli esenco svoje

presenetljive dolgoživosti.

Od sonca do cvetlice,
od izvlečka do kože.



Sijaj kože kar traja 
in traja

Immortelle, prežeta z energijo sonca

Od sonca do cvetlice, od seruma do kože – sijaj v vas 
kar traja in traja po zaslugi Boosterja Immortelle Reset.
Booster za nočno nego obraza Immortelle Reset, obogaten 
z eteričnim oljem immortelle in sokom iz immortelle, je 
L’OCCITANOV univerzalni serum za vse starosti, vse tipe kože 
ter vse letne čase. Z njegovo pomočjo je koža bolj gladka, 
spočita in sijoča.
Ta edinstveni izdelek s svežo in lahko teksturo olja v serumu 
vsebuje izjemno učinkovito mešanico izvlečkov iz immortelle, 
brazilske kreše in majarona, njegova posebnost pa je, da 
vsebuje tudi 3000 zlatih kapsul1, v katerih je ujeto eterično olje 
immortelle.
Booster koži pomaga, da se odpočije po napornem vsakdanu in 
že po eni sami noči razkrije svoj zdravi sijaj.

Serum z dvojno teksturo, 
ki poveča 
sijaj vaše kože.

1. Povprečno število kapsul v Boosterju za nočno nego obraza Immortelle Reset, 30 ml.
2. Povprečno 3,62 g v primerjavi s 7,11 g (v pumpici in pokrovčku).
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NE USTAVITE SE PRI RESETIRANJU. 
PONOVNO UPORABITE & 
PONOVNO NAPOLNITE.

L’OCCITANOVA prednostna naloga je 
zmanjšati količino uporabljenih materialov 
in čim bolj spodbujati ponovno uporabo.
Booster Immortelle Reset v obliki 
eko ponovnega polnjenja vsebuje 2-krat 
manj plastike kot originalna steklenička2. 
L’OCCITANE se zaveda, da to ne bo dovolj 
z vidika trajnostnega razvoja – izziva, 
s katerim se vsi soočajo – vendar si po 
najboljših močeh prizadeva, da bi se 
nenehno izboljševal in omejeval svoj vpliv. 
Poleg tega tudi verjame, da šteje vsak korak.
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Vsak dan prebudi 
mladost vaše kože 

Immortelle, prežeta z energijo sonca

Mlečnat losjon, 
ki prebudi mladost 

vaše kože.

+13 % 
Koža je napeta.1 

95 %
žensk je potrdilo, 
da so pore 
manj opazne.2 

–28 % 
Antioksidativno delovanje.3

Kolekcija Žlahtna immortelle, prežeta s sijajno energijo 
večne cvetlice, je obogatena z novim antioksidativnim 
superkompleksom immortelle. Ta kombinacija dobro poznanega 
eteričnega olja immortelle in vodnega superizvlečka iz 
immortelle prebudi mladost kože, poskrbi za vidno izboljšanje 
njene prožnosti ter pomaga zožiti pore.

Novi Žlahtni intenzivni losjon za obraz ima lahko mlečnato 
teksturo, ki vsebuje 8 % oljne faze in se hitro vpije v kožo, pri 
tem pa je ne obteži. Zato popolnoma ustreza mešani do mastni 
koži, ki potrebuje vlago. Vsebuje tudi mikro hialuronsko kislino, 
ki v koži zadrži vlago, in visoko koncentracijo izvlečka iz leče, ki 
pomaga zmanjšati pore in izboljšati teksturo kože. Rezultat po 
zgolj 14 dneh uporabe je odporna koža, prežeta z mladostnim 
sijajem. Koža je bolj napeta za 13 %1, velikost por je zmanjšana                             
za 9 %4, tekstura kože je izboljšana za 7 %4.

In kar je še bolje: če losjon nanesete po Boosterju Immortelle 
Reset, je njegovo delovanje na teksturo in gladkost kože še 
izboljšano – in to v samo dveh tednih. Če slojite losjon in Žlahtno 
kremo za obraz, so naravni temeljni gradniki vaše kože okrepljeni, 
delovanje na teksturo in pore pa je izboljšano.

Vsekakor pa si pozornost zasluži tudi L’OCCITANOV najbolj 
priljubljeni izdelek5: svilnata Žlahtna krema za obraz ima 
izboljšano delovanje na pore in prožnost kože. Kožo vidno napne, 
gubice pa zgladi.

1. Test učinkovitosti na 32 ženskah, starih od 31 do 60 let, v Franciji.
2. Uporabniški test po 2 tednih na 60 ženskah, starih od 30 do 40 let, na Kitajskem.
3. Test učinkovitosti antioksidativnega delovanja na 32 ženskah v Franciji. 
4. Test učinkovitosti na 30 ženskah, starih od 30 do 40 let, na Kitajskem.
5. Iz kolekcije Žlahtna immortelle.



Iz vaše kože 
zasije nova 
mladost

Immortelle, prežeta z energijo sonca
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Zlato olje za kožo, 
iz katere zasije nova mladost.

Kolekcija Božanska immortelle je obogatena z izjemno 
učinkovito mešanico superizvlečka iz immortelle, 
eteričnega olja immortelle, vodnega izvlečka iz 
immortelle ter oljnega izvlečka iz immortelle, zato ni 
presenetljivo, da energijo iz večne cvetlice prenaša na 
vašo kožo.

Superizvleček iz immortelle je naravno pridobljena 
alternativa retinolu, ki pomaga izboljšati volumen kože na 
veliko bolj nežen način. Eterično olje immortelle pomaga 
spodbuditi sintezo ceramidov, ki krepijo naravno kožno 
bariero.
Prenovljeno Božansko olje mladosti za obraz kožo 
pomaga ohraniti navlaženo, prožno in odpornejšo proti 
vsakodnevnim poškodbam. To zlato olje je obogateno 
tudi z novim arganovim oljem, ki se odlično ujema s kožo, 
da jo nahrani in zgladi.
Kolekcija Božanska immortelle seveda ni popolna brez 
Božanske kreme za obraz. Njena formula s teksturo, ki je 
tako nežna kot kašmir, vsebuje neusahljivo moč 600 cvetov 
immortelle. Z njo neguje kožo ter vidno izboljša čvrstost, 
prožnost, volumen in vitalnost kože ter enakomernost 
polti, poleg tega pa pomaga zmanjšati gube.

1. Rezultati kliničnega testa po 1 mesecu na 31 ženskah, starih od 47 do 70 let, v Franciji.
2. Uporabniški test na 31 ženskah, starih od 47 do 70 let, v Franciji.

+18 %
Nahranjenost 
kože.1 
 
97 %
žensk je potrdilo, 
da je naravni sijaj 
kože obnovljen.2



Energija.
Več ko je prejmemo, 

več je predamo naprej.
Naj bo vaš negovalni 

ritual poln energije.  

Booster Immortelle Reset deluje kot 
»predhodnik« seruma in booster za kožo.  
To pomeni, da v kožo najprej nežno vmasirate 
Booster, nato pa nanesete še drugi izdelek 
Immortelle za še učinkovitejše rezultate.

Izboljšajte teksturo kože z
Žlahtnim intenzivnim losjonom za obraz.

2. KORAK1. KORAK

Povečajte sijaj kože z 
Boosterjem Immortelle Reset.

Za sijočo, gladko in napeto kožo.1

Zgladite kožo in obnovite njen ten z 
Božanskim oljem mladosti za obraz.

Povečajte sijaj kože z 
Boosterjem Immortelle Reset.

Za sijočo, odpornejšo in zdravo sijočo kožo.2

Povečajte sijaj kože z 
Boosterjem Immortelle Reset.

Pripravite kožo in ji povrnite ravnovesje s 
Trifazno esenco za obraz Immortelle Reset.

1. KORAK 2. KORAK

Izboljšajte čvrstost kože in njen 
volumen z Božansko kremo za obraz.

3. KORAK

Za pripravljeno, pomirjeno in sijočo kožo. 3

1. Uporabniški test po 1 mesecu uporabe na 30 ženskah, starih od 30 do 50 let, na Japonskem.
2. Uporabniški test po 1 mesecu uporabe na 32 ženskah, starih od 43 do 65 let, v Franciji.
3. Uporabniški test v 4 tednih na 33 Azijkah, starih od 43 do 61 let.

2. KORAK1. KORAK



Immortelle, 
prežeta z energijo sonca



Naša filozofija
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.

Pooblaščeni dobavitelj in distributer: STILLMARK d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana

loccitaneslovenija@loccitane_si #LOccitane


