
 
 

Vstopite v 

ČUDEŽNI SVET 
čarobnih daril in prazničnega veselja 

 

 
 
 

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. 

 

Vsako darilo je vabilo … 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 in praznujte z L’OCCITANOVIMI prazničnimi kolekcijami v omejeni izdaji,  

ki vas popeljejo v čudežni svet čarobnih daril in prazničnega veselja! 

 

 



 
 

Na voljo v trgovinah L’OCCITANE in spletni trgovini  
www.loccitane.si od 2. novembra 2022. 

  



 
 

Praznična kolekcija v omejeni izdaji  

Zeleni kostanj 

 
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 

 

Krema za prhanje Zeleni kostanj, 250 ml  

Cena: 15,30 € 

 

Slastni piling za telo Zeleni kostanj, 200 ml  

Cena: 25,40 € 
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Mini kocka za kopel Zeleni kostanj, 18 g  

Cena: 3,60 € 

 

Ultrabogata krema za telo Zeleni kostanj, 120 ml  

Cena: 26,40 € 

 

Sijoče olje za telo Zeleni kostanj, 100 ml  

Cena: 34,60 € 

 

Ekstranežno milo Zeleni kostanj, 50 g  

Cena: 5,10 € 

 

Krema za roke Zeleni kostanj, 150 ml & 30 ml  

Cena (150 ml): 24,40 €  Cena (30 ml): 8,10 € 

 

 

Balzam za ustnice Zeleni kostanj, 10 ml 

Cena: 8,60 € 

Na voljo le v kompletu s Kremo za roke Zeleni kostanj. 
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Praznična kolekcija v omejeni izdaji  

Zlato mleko 

 
 

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 

 

Smetana za prhanje Zlato mleko, 200 ml  

Cena: 16,30 € 

 
Mini kocka za kopel Zlato mleko, 18 g 

 



 
 

 Cena: 3,60 € 

 

Ultralahka krema za telo Zlato mleko, 200 ml  

Cena: 38,60 € 

 

Ekstranežno milo Zlato mleko, 50 g  

Cena: 5,10 € 

 

Lahka krema za roke Zlato mleko, 150 ml & 30 ml 

Cena (150 ml): 24,40 € Cena (30 ml): 8,10 € 

 

Balzam za ustnice Zlato mleko, 12 ml  

Cena: 8,60 € 
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Praznična dišavna kolekcija v omejeni izdaji 

Vrtnica s hruško 

 
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.« 

 

Eau de Toilette Vrtnica s hruško, 50 ml  

Cena: 49,80 € 

 

Parfumski gel Vrtnica s hruško, 10 ml  



 
 

Cena: 14,70 € 

 

Gel za prhanje Vrtnica s hruško, 250 ml 

Cena: 15,30 € 

 

Ultranežna krema za telo Vrtnica s hruško, 150 ml  

Cena: 26,40 € 

 

Krema za roke Vrtnica s hruško, 30 ml  

Cena: 8,10 € 

 

  



 
 

 

Ekskluzivna praznična izdaja 

Čudežni adventni koledarji 
 

Praznična delavnica 

KLASIČNI ADVENTNI KOLEDAR 
Vsak dan odprite novo okence, ki odpira pogled v čudežni svet. L’OCCITANOV 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! 

 

 Cena: 59,90 €   

Na voljo v omejeni količini. 

 

 

Moja čudežna adventna škatla 

PREMIUM ADVENTNI KOLEDAR 
Naj bodo prazniki več kot le odštevanje dni do konca leta. Podajte se v L’OCCITANOV 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. 

 

 Cena: 119,90 €   

Na voljo v omejeni količini. 



 
 

  



 
 

Večni adventni koledar 
L’OCCITANOVA 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. 

 

Cena: 149,90 €  

Na voljo ekskluzivno v spletni trgovini v butični izdaji.  

 

 

Darilni komplet Odgovorna izbira 
Ko med prazniki mislimo na druge, lahko hitro pozabimo nase. L’OCCITANOV Darilni komplet Odgovorna izbira 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. 

 

Cena: 79,90 € 

Na voljo ekskluzivno v spletni trgovini v butični izdaji.  

 

  



 
 

Ustvarjamo občutenja 

 

 
 

Pri kreaciji dišav in negovalnih izdelkov 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 in 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.  

 

*** 

 
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 
 

SPLETNA TRGOVINA 

www.loccitane.si 
 

 loccitane_si 

 @loccitaneslovenija 

http://www.loccitane.si/

