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Vstopite v

ČUDEŽNI SVET
čarobnih daril in prazničnega veselja



Le kaj se skriva notri ...
Tako 

kot so 
za setev, rast, 

cvetenje in žetev 
potrebni 4 letni časi, 
je tudi za razkrivanje 

čudes narave in ustvarjanje 
čarobnih daril 

potrebno 
leto dni skrbnih priprav. 

L’OCCITANE v prazničnem času ponosno razkriva čudesa 
narave ter ustvarja nepozabna občutenja in spomine.

se sprašujemo z zvedavim nasmehom na obrazu, 
ko v rokah držimo umetelno zavito darilo in poskušamo 
uganiti, kaj se skriva v njem. Zdi se, da je vsaka sekunda 

prava večnost do razkritja prazničnega veselja.

Kakšno presenečenje se skriva notri?
Skriven recept?

Dragocena cvetlica?
Nekaj povsem nepričakovanega?

Morda kaj čarobnega? 

In ko okrasni papir razkrije darove, 
ki so bili skriti v njem, 

se zavemo, da je odgovor preprost:

Da, to je vstopnica v ...

ČUDEŽNI SVET
čarobnih daril in prazničnega veselja.



Vabilo na potep po čudežnem svetu.

Po svetu, v katerem uspevajo darovi narave, 
ki prek svojih čudovitih dišav in neverjetnih učinkovin 

razkrivajo svoje osupljive skrivnosti.

Po svetu senzoričnih presenečenj in nepričakovanih sinergij. 
Po svetu, v katerem se srečujejo in prepletajo dragocene dišavne note 

ter ustvarjajo čudovite aromatične kombinacije, ki navdušujejo vaše čute.

Zato pridite.
Podarjajte in sprejemajte.

Glejte, dihajte in čutite.
Uživajte, praznujte

in vstopite v naš
 

ČUDEŽNI SVET.

Vsako darilo 
je vabilo …



Vstopite v 

ČUDEŽNI SVET
prazničnih kolekcij v omejeni izdaji

Nepričakovano udobje.

Vstopite v svet zimske topline s kolekcijo 
Zlato mleko. Tople, kremne note se harmonično 

spajajo z mešanico sezonskih začimb in pomarančo.

Presenetljiva umiritev.

Sprehodite se po gozdu, ki umiri vse čute s kolekcijo 
Zeleni kostanj. V tej pomirjajoči kompoziciji se prepletajo 

note zelenih listov in nežna aroma kostanja.

Osupljivo dišavno doživetje.

Prepustite se osupljivi dišavni kombinaciji Vrtnica s hruško, 
ki vaše čute predrami z notami nežne vrtnice, sočne hruške 

in svežega kardamoma.

Ali pa naj vas prevzame čuten ples mehkih cvetnih not 
v objemu tople aromatične vanilije v očarljivi praznični dišavi 

Néroli & Orchidée – Eau Intense.

In zakaj se zvečer ne bi potopili v miren spanec? 
Sproščajočo meglico Cocon de Sérénité razpršite po 

posteljnini in se prepustite pomirjajoči sivki iz Provanse, 
bergamotki, mandarini, sladki pomaranči in geraniji.



KOLEKCIJA V OMEJENI IZDAJI

Zlato mleko

KOLEKCIJA V OMEJENI IZDAJI

Zeleni kostanj

Vstopite v svet nepričakovane, a prijetne zimske topline, ki jo pričarajo kremne note v 
toplem objemu sezonskih začimb in pomaranče. Izdelki, obogateni s karitejevim maslom 
in izvlečkom iz kurkume, kožo pomagajo nahraniti, zaščititi in zmehčati.

Parfumerjev navdih: 
»Zlati kremasti napitek iz dragocenih korenik in začimb, ki v ajurvedi slovijo po naravnem 
zaščitnem delovanju, nas sprosti in pocrklja tako kot negovalni izdelki, kadar z njimi 
razvajamo kožo. Sijajna pomaranča in pikantna kurkuma se mešata z nežno, čutno mimozo 
in kremnim, gurmanskim zlatim mlekom. Skupaj ustvarjajo edinstveno ravnovesje med 
barvito živahnostjo in slastnim užitkom.« Isabelle Abram

Čas je za sproščajoč sprehod po gozdu. Prepustite se njegovi pomirjajoči dišavi, v kateri 
se prepletajo note zelenih listov in nežna aroma kostanja. Razkošni izdelki, obogateni s 
karitejevim maslom in izvlečkom iz kostanja, kožo pomagajo nahraniti, zaščititi in zmehčati.

Parfumerjev navdih:
»Jeseni listje odpada. Nabiramo kostanj, da bi ga spekli. Smolnata svežina, balzamovec in 
cedrovina nas popeljejo globoko v gozd. Mehak kostanj v objemu mošusnih not poskrbi za 
občutek popolne mirnosti.« Guillaume Flavigny



Radost, praznovanje in obdarovanje so seveda najpomembnejši del 
prazničnega obdobja. Vendar to ne pomeni, da si L’OCCITANE lahko 

privošči oddih od svoje zavezanosti skrbi za naravo.

Kartonske škatle, ki jih je uporabil 
za praznične izdelke, izvirajo iz trajnostnih virov.

Vsa praznična dekoracija za izložbena okna je iz materialov, 
ki so reciklabilni in izvirajo iz trajnostnih virov.

L’OCCITANE je zavezan
ohranjanju čudežne narave



DIŠAVNA KOLEKCIJA V OMEJENI IZDAJI

Néroli & Orchidée – Eau Intense
DIŠAVNA KOLEKCIJA V OMEJENI IZDAJI

Vrtnica s hruško

Naj vas prevzame čuten ples mehkih cvetnih not v objemu tople aromatične vanilije. 
V očarljivi praznični dišavi Néroli & Orchidée – Eau Intense ples vodi zapeljiva 

vanilija, ki jo L’OCCITANE pridobiva odgovorno. Navdušila bo vse ženske v iskanju 
tople dišave, ki jih bo v zimskih dneh grela kot kašmirjev plašč. 

Dišavni navdih 
»Plodovi orhideje Vanille planifolie se običajno pojavijo

med novembrom in decembrom. Poznana je tudi
po imenu Kraljica dišav. Kako lepo, kajne?«

Ste pripravljeni na nepričakovano srečanje? V tej simfoniji se na osnovi belega mošusa 
spajata elegantna stolistna vrtnica in sveža, sočna hruška viljamovka. Ta iskriva dišava 

s pridihom svežega kardamoma poskrbi za nepozaben dišavni podpis.

Parfumerjev navdih:
»Ikonični dišavi Vrtnice smo želeli vdihniti nekaj sveže energije – obogatili smo jo z aromo 

poširane hruške, ki kar kipi od sočnih in slastnih not. Uspelo nam je poustvariti 
živahno in čisto svežino.«
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IZDELEK V OMEJENI IZDAJI

Sproščajoča meglica 
Cocon de Sérénité
Prepustite se občutku popolne mirnosti, ki vam ga pričara Sproščajoča 
meglica Cocon de Sérénité. Naj vas v spanec zazibljejo pomirjajoča sivka 
iz Visoke Provanse ZOP*, bergamotka, mandarina, sladka pomaranča       
in geranija.

Ta meglica za odišavljanje prostora in posteljnine je zvezda kolekcije 
Aromakologija, v sebi pa združuje naravne dišave in eterična olja, ki vas 
popeljejo v prijeten spanec.

Njeno očarljivo praznično preobleko v omejeni izdaji 
je ilustrirala Éva Offredo.

* Zaščitena označba porekla.



Praznična delavnica 
Klasični adventni koledar

Vsak dan odprite novo okence, ki odpira pogled v čudežni svet. 
Klasični adventni koledar v sebi skriva 24 razkošnih presenečenj, 
njegovo čudovito škatlo* pa krasijo ilustracije štirih letnih časov, 

ki jih je z ljubeznijo ustvarila umetnica Éva Offredo. To je popolno 
darilo, ki prebudi praznično razpoloženje!

* Škatla je izdelana iz kartona in jo lahko v celoti reciklirate.



Moja čudežna adventna škatla
PREMIUM ADVENTNI KOLEDAR

Naj bodo prazniki več kot le odštevanje dni do konca leta. Podajte se v čarobni labirint, 
ki ga je ilustrirala Éva Offredo, in poiščite 24 zakladov, ki se skrivajo v njem. Vsak dan 
boste odkrili drugačen ikonični izdelek za nego obraza, telesa ali las. Ne glede na to, ali 
boste s Premium adventnim koledarjem osrečili sebe ali koga drugega, boste v njegovi 
notranjosti našli čarobnost praznikov.

Ta adventni koledar ne vsebuje plastike in je v celoti izdelan iz kartona 
in ga lahko reciklirate, vendar je preprosto prelep, da bi ga po uporabi 
zavrgli. Uporabljali ga boste lahko tudi po praznikih za shranjevanje 
nakita ali drugih dragocenosti.

Večni adventni koledar
Ekološka različica adventnega koledarja iz blaga vas bo vrnila v čudežni svet otroštva. 
Ta čudoviti, oblikovno dovršeni koledar je okrašen z očarljivimi, igrivimi ilustracijami Éve 
Offredo, njegova notranjost pa vas bo navdušila. V njem boste našli izbor L’OCCITANOVIH 
klasik – najbolj učinkovitih vrhunskih izdelkov. Večni adventni koledar je na voljo v zelo 

omejeni izdaji, z njim pa lahko obdarite svojo ljubljeno osebo ali pa kar sebe.

Večni adventni koledar je tako poseben prav zato, ker ga boste lahko 
uporabljali iz leta v leto in ne zgolj za praznike. Vanj shranite majhne 
predmete, pred prazniki pa v žepke položite darilca in (se) znova obdarite.



Darilni komplet Odgovorna izbira

Odkrijte 7 nepogrešljivih izdelkov za nego kože. 
Ko med prazniki mislimo na druge, lahko hitro pozabimo nase. To je idealno darilo za 
tiste, ki želijo nekaj praznične ljubezni privoščiti prav sebi – in naravi. Darilni komplet 

Odgovorna izbira je korak naprej v L’OCCITANOVIH prizadevanjih za trajnostnost – od 
škatle in embalaže do izdelkov, ki pomagajo negovati telo in duha.

Vsebina Darilnega kompleta Odgovorna izbira je prav tako »zelena« in usmerjena 
k ohranjanju narave. Vsebuje kozmetične izdelke v trdni obliki in brez embalaže 

ali v obliki za večkratno uporabo.

Tudi sama škatla je zasnovana kot spominek, ki bo ostal z vami, 
tudi ko bodo prazniki mimo. V predalčke boste lahko shranili 

svoja posebna skrivnostna čudesa.



MALA DARILA ZA VELIKO VESELJE

Čudežni svet 
v malem

Še več srečnih obdarovancev lahko vstopi v čudežni svet po zaslugi 
prazničnih hišic in bonbonov ter drugih malih pozornosti.

Ta nepričakovana in raznolika mala darila 
vedno ustvarijo veliko veselje.



zaveze

L’OCCITANE s sprejemanjem novih zavez ne čaka na novo leto. 
Predano jih izvaja 356 dni na leto!

L’OCCITANOVO poslanstvo ostaja enako že od samega začetka, ko je v letu 1976 začel z 
destilacijo in prodajo eteričnih olj v svoji ljubi Provansi. Narava je pomembna. Ljudje so 
pomembni. L’OCCITANE je s svojimi neomajnimi zavezami osredotočen na ohranjanje 

našega dragocenega planeta in na spoštljivo ravnanje z ljudmi.

Spoštovanje biotske raznovrstnosti:

L’OCCITANE je presegel cilj s področja biotske raznovrstnosti, ki si ga je zadal 
v letu 2016: do leta 2025 zaščititi 1000 sort in vrst rastlin! Zato si je zastavil nove, 

še bolj ambiciozne cilje.

Zmanjševanje količine odpadkov: 

L’OCCITANOV 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 %.

Podpiranje žensk:  

L’OCCITANE želi do konca leta 2025 pomagati več kot 60.000 ženskam v Burkini Faso 
pri njihovem socialno-ekonomskem razvoju.

Reševanje vida:

L’OCCITANOV cilj je čimprej zagotoviti zdravstveno oskrbo oči 15 milijonom pomoči 
potrebnim po vsem svetu. In potem? L’OCCITANE se zavezuje, da bo nadaljeval.

Naše



Nič ni tako čudežnega kot narava.

Gojimo dobre  
spremembe

Narava je vir našega navdiha, naših zakladov, našega čudežnega sveta. 
Če bomo skrbeli zanjo, bo tudi ona skrbela za nas.

Zavedati se moramo, da našemu naravnemu svetu pretijo izredne razmere 
in da se moramo zanj boriti skupaj.

Zato moramo gojiti dobre spremembe.

Že od samega začetka tiho, spoštljivo in skrbno sodelujemo z naravo. 
Zdaj pa je čas, da se zanjo glasno borimo.

Da ne bomo le vzdrževali obdelovalnih površin, temveč tudi obnavljali 
ekosisteme. Da ne bomo le vzgajali rastlin, temveč gojili tudi dobre 

spremembe. S poezijo in natančnostjo. Potrpežljivostjo in spontanostjo. 
Tradicijo in inovacijo.

Za vedno moramo spremeniti potek zgodbe o naravi. Zato pozivamo vse 
gojitelje dobrih sprememb – vse in vsakogar, ki se globoko v sebi zavedajo, 
da so del tega čudežnega sveta in da morajo tudi sami pozitivno prispevati 

k spremembam. Zgodba o naravi je zgodba o nas.



www.loccitane.si

@loccitane_si

#LOccitaneSlovenija
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Spremljajte nas 

@loccitaneslovenija


