ŽLAHTNA IMMORTELLE
Aktivna pomlajevalna nega obraza

Immortelle, prežeta z energijo sonca
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.

Ena cvetlica – toliko različnih izvlečkov, prek katerih deli svojo moč
Novo odkriti antioksidativni superkompleks immortelle je natančna mešanica eteričnega olja immortelle
in vodnega superizvlečka iz immortelle ter koži zagotavlja večjo prožnost in izboljšan videz por.
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.

Izjemna pomlajevalna moč immortelle kožo obsije z mladostnim sijajem
Koža naravno vsebuje temeljne gradnike, ki jo ohranjajo mladostno in odporno, vendar ta »zakladnica mladosti«
ni neuničljiva – z leti se pojavijo povečane pore, gubice, pusta polt in nepravilnosti na teksturi. Odkrijte izjemno
pomlajevalno moč L'OCCITANOVE prenovljene kolekcije Žlahtna immortelle, ki okrepi naravne temeljne gradnike
kože in izboljša njeno odpornost proti vsakodnevnim škodljivim dejavnikom.
Žlahtna nega vašo kožo obsije z mladostnim sijajem!

Na voljo v trgovinah L'OCCITANE in spletni trgovini
www.loccitane.si od 8. septembra 2022.

NOVO V KOLEKCIJI!
1. Žlahtni intenzivni losjon za obraz, 75 ml
Vas mučijo pore, gubice in izguba čvrstosti kože na obrazu? Koža naravno vsebuje temeljne gradnike, ki jo ohranjajo
mladostno in odporno, vendar ta »zakladnica mladosti« ni neuničljiva. Z leti se pojavijo gubice, rjavi podočnjaki,
pusta polt in izguba prožnosti, zato je zdaj pravi čas, da spoznate L'OCCITANOV novi Žlahtni intenzivni losjon za
obraz! Ta visoko koncentrirani in hitro vpojni losjon, bogat z izvlečki iz immortelle s Korzike, izvlečki iz leče ter mikro
hialuronsko kislino, okrepi naravne temeljne gradnike kože ter izboljša njeno odpornost proti vsakodnevnim
škodljivim dejavnikom. Po uporabi je koža napeta in zglajena, polt pa poenotena.

Cena: 59,90 €

2. Žlahtna krema za obraz, 50 ml
Vas mučijo pore, gubice in izguba čvrstosti kože na obrazu? Koža naravno vsebuje temeljne gradnike, ki jo ohranjajo
mladostno in odporno, vendar ta »zakladnica mladosti« ni neuničljiva. Z leti se pojavijo gubice, rjavi podočnjaki,
pusta polt in izguba prožnosti, zato je zdaj pravi čas, da spoznate L'OCCITANOVO satenasto Žlahtno kremo za obraz,
ki okrepi naravne temeljne gradnike kože ter izboljša njeno odpornost proti vsakodnevnim škodljivim dejavnikom. Še
izboljšana formula vsebuje antioksidativni superkompleks immortelle, ki pomaga delovati proti prvim znakom
staranja in zmanjša pore, mikro hialuronsko kislino, ki v koži zadrži vlago in pripomore k njeni prožnosti, ter izvleček iz
leče, ki pomaga zmanjšati pore in izboljšati teksturo kože. Po uporabi je koža napeta, zglajena in sijoča.

Cena: 55,90 €

3. Žlahtni balzam za okrog oči, 15 ml
Vas mučijo gubice, temni podočnjaki in izguba sijaja okrog oči? Koža naravno vsebuje temeljne gradnike, ki jo
ohranjajo mladostno in odporno, vendar ta »zakladnica mladosti« ni neuničljiva. Z leti se pojavijo gubice, rjavi
podočnjaki, pusta polt in izguba prožnosti, zato je zdaj pravi čas, da spoznate L'OCCITANOV lahki Žlahtni balzam za
okrog oči, ki pomaga zaščititi občutljivi predel okrog oči pred učinki vsakodnevnih škodljivih dejavnikov. Še izboljšana
formula vsebuje antioksidativni superkompleks immortelle, ki pomaga zaščititi pred prekomerno izpostavljenostjo
modri svetlobi, navlaži kožo in pripomore k njeni prožnosti. Formula je obogatena je tudi z immortelle s Korzike,
mikro hialuronsko kislino in izvlečki, ki zmanjšajo zabuhlost. Po uporabi je koža sijoča in polna vitalnosti, dan za dnem
pa je videti mladostnejša.

Cena: 40,70 €

4. Žlahtna intenzivna vodica za obraz, 200 ml
Odkrijte vlažilni boost za bolj sijočo in gladko kožo! L'OCCITANOVA Žlahtna intenzivna vodica za obraz ima sedaj še
izboljšano formulo, ki kožo navlaži, poživi in zmehča. Tonik z gelasto teksturo vsebuje cvetno vodico immortelle,
izvleček iz leče, hialuronsko kislino in vlažilne sladkorje, ki koži vdihnejo novo energijo.

Cena: 24,40 €

5. Žlahtna eterična vodica za obraz, 200 ml
Iščete izdelek, s katerim bi bila vaša koža v hipu gladka in navlažena, vaš videz pa osvežen? L'OCCITANOVA Žlahtna
eterična vodica za obraz ima sedaj še izboljšano formulo, ki vsebuje cvetno vodico immortelle, izvleček iz leče,
hialuronsko kislino in mineralno sol, ki ohranja vlago v koži. Ta lahki tonik kožo ovije kot vlažilna tančica ter ji podari
sijoč, vitalen videz, njeno teksturo pa zgladi.

Cena: 22,40 €

6. Žlahtna intenzivna čistilna pena za obraz, 150 ml
Sijoča koža, zožene pore in gladkejša tekstura – vse to samo z enim izdelkom! Spoznajte L'OCCITANOVO Žlahtno
intenzivno čistilno peno za obraz s še izboljšano formulo, skrbno zasnovano z eteričnim oljem immortelle s Korzike
in izvlečkom iz leče. Kremasta čistilna pena z zelo gosto teksturo s kože pomaga odstraniti trdovratna ličila in
nečistoče, kožo pa poživi in osveži ter nemudoma razkrije gladkejšo teksturo in vidno zožene pore.

Cena: 24,40 €

7. Žlahtna čistilna pena za obraz, 150 ml
V hipu sijoča koža z gladkejšo teksturo? Nič lažjega kot to z L'OCCITANOVO Žlahtno čistilno peno za obraz, ki ima še
izboljšano formulo! Ta lahka pena nežno očisti kožo in odstrani ličila. Takoj po uporabi je koža sijoča in opazno
čistejša, njena tekstura pa gladkejša. Skrbno je zasnovana z eteričnim oljem immortelle s Korzike, izvlečkom iz leče in
izvlečkom iz zelenke.

Cena: 24,40 €

8. Božansko olje mladosti za obraz, 15 ml & 30 ml
Iščete napredno pomlajevalno nego? Svojo kožo zaupajte L’OCCITANOVEMU Božanskemu olju mladosti za obraz, ki
vidno deluje na gube, čvrstost, enakomernost in vitalnost kože! Še izboljšana formula vsebuje superizvleček iz
immortelle, naravno pridobljeno alternativo retinolu. To večnamensko olje za obraz, z najvišjo koncentracijo
eteričnega olja immortelle, pomaga intenzivno nahraniti kožo in delovati proti vidnim znakom staranja. Že ena sama
kapljica olja polepša kožo in jo ovije s subtilno aromatično tančico, ki v misli pričara toplo korziško makijo.

Cena (15 ml): 50,80 €

Cena (30 ml): 93,50 €

Negujemo naravo

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.

***
PRODAJNA MESTA L’OCCITANE
LJUBLJANA: Mestni trg 7, Citypark, Aleja, Supernova Mercator Šiška, Supernova Rudnik, Nama, Maxi
KRANJ: Supernova Qlandia ● BLED: Cesta svobode 10 ● MARIBOR: Europark, Gosposka ulica 11
CELJE: Citycenter ● NOVO MESTO: Supernova Qlandia ● KOPER: Čevljarska ulica 35, Planet Koper
PORTOROŽ: Obala 14 b ● NOVA GORICA: Supernova Qlandia
Izbrana prodajna mesta Müller v Sloveniji
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