
 
 

 

 

RADOSTNA DIŠAVA POMLADI 

ČEŠNJA IN LIČI 

 
 

Ko češnjeva drevesa v Luberonu nadenejo obleko iz drobnih belih cvetov, nastopi pomlad. Ta trenutek je 

popolnoma čaroben – pokrajina je čudovita, nebo je modro in zrak je svež. Pravi užitek za sprehajalce  

in popotnike, ki odkrivajo prostrana polja, posejana s cvetočimi češnjami. Prebivalci tega področja  

že od nekdaj spremljajo cvetenje češenj, ki naznanja daljše dneve ter spomladanska opravila  

na poljih in vrtovih.  

 

To radostno dogajanje v naravi že od nekdaj rad spremlja tudi L’OCCITANE, ki stranke vsako leto  

razvaja z novo interpretacijo dišave češnjevih cvetov.  

 

Pomlad 2023 naznanja dišavna kolekcija Cerisier Litchi – Češnja in liči, ki se razpre z eksplozijo citrusne 

svežine, ovite v cvetno-sadno aromo ličija in češnjevih cvetov. Ta svetla in radostna kompozicija je kot vonj 

pomladi, ki ga objema nežna tančica kremastih in mošusnih lesnih not … Dišavo so zasnovali parfumerji 

Julie Massé, Mathilde Bijaoui in Mathieu Nardin. 

 

L’OCCITANOV NAVDIH 

Azijska zgodba o romantiki in gurmanskem užitku 

 

Pred več kot tisoč leti je v mestu Čangan, ki je zdaj znano po imenu Šjan in je glavno mesto severozahodne kitajske 

province Šaanši, živela ženska, ki je imela rada liči. To je bila Jang Jihuan, najljubša konkubina cesarja Tanga 

Šuandzonga ter ena najlepših in najbolj modnih žensk v kitajski zgodovini. Njena ljubezen do ličija  

je navdihnila cesarja, da je ustanovil posebno kurirsko službo s hitrimi konji, ki so sveže ličije z juga Kitajske dostavili 

na stotine kilometrov oddaljeni cesarski dvor. Pravijo, da so se jahači in konji na poti menjali, da bi sadeži čim prej 

prispeli v palačo in se ne bi prej pokvarili. Ko so ličiji prispeli, je bila konkubina zelo vesela in se je radostno 

nasmehnila. Od takrat ličiji na Kitajskem veljajo za najboljšo poslastico ter so simbol romantike,  

lepote, gurmanskega užitka in sreče. 

 



 
 

 

Novosti bodo na voljo v trgovinah L’OCCITANE in spletni trgovini 
 www.loccitane.si z 2. februarjem 2023.  



 
 

1. Eau de Toilette Cerisier Litchi – Češnja in liči 
Ko češnjeva drevesa v Luberonu nadenejo obleko iz drobnih belih cvetov, nastopi pomlad. To radostno dogajanje v 

naravi že od nekdaj rad spremlja tudi L’OCCITANE. Pod vtisom čudovite pokrajine, ki se kopa v modrini neba in 

svežini zraka, letos predstavlja novo dišavno kolekcijo Cerisier Litchi – Češnja in liči, ki pooseblja radostno pomlad. 

Eau de Toilette Cerisier Litchi – Češnja in liči je čudovit cvetno-sadni preplet češnjevih cvetov in ličija, ki vas ovije s 

tančico živahnih citrusov in mehkih mošusnih not. Dišava vsebuje naravne izvlečke iz ličija, višenj in višnjevih cvetov 

iz Luberona. 

 Cena (50 ml): 49,80 € 

 

2. Parfum v gelu Cerisier Litchi – Češnja in liči 
Nova dišavna kolekcija iz L’OCCITANA pooseblja radostno pomlad. Parfumski gel Cerisier Litchi – Češnja in liči 

enostavno nanesete na pulzne točke (notranja stran zapestij in komolcev, zatilje, dekolte, vratna jamica) in vaša koža 

bo še dolgo odišavljena s cvetno-sadno dišavo, v kateri se češnjevi cvetovi in liči prepletajo v objemu živahnih, 

iskrivih citrusov ter mehkih mošusnih not. Zaradi priročne embalaže vas lahko spremlja vsepovsod za dišavne dotike 

kadarkoli čez dan. Vsebuje naravne izvlečke iz ličija, višenj in višnjevih cvetov iz Luberona. 

 Cena (10 ml): 14,70 €  

 

3. Gel za prhanje Češnja in liči 
Nova dišavna kolekcija iz L’OCCITANA pooseblja radostno pomlad. Gel za prhanje Češnja in liči nežno očisti kožo in jo 

odišavi s cvetno-sadno dišavo, v kateri se češnjevi cvetovi in liči prepletajo v objemu živahnih, iskrivih citrusov ter 

mehkih mošusnih not. Vsebuje naravne izvlečke iz ličija, višenj in višnjevih cvetov iz Luberona. 

 Cena (250 ml): 16,30 €   Cena (75 ml): 6,10 € 

 



 
 

  



 
 

4. Lepotilno mleko za telo Češnja in liči 
Nova dišavna kolekcija iz L’OCCITANA pooseblja radostno pomlad. Lepotilno mleko za telo Češnja in liči pomaga 

nahraniti in navlažiti kožo, na njej pa pusti prefinjeno biserno tančico. Kožo odišavi s cvetno-sadno dišavo, v kateri se 

češnjevi cvetovi in liči prepletajo v objemu živahnih, iskrivih citrusov ter mehkih mošusnih not. Vsebuje naravne 

izvlečke iz ličija, višenj in višnjevih cvetov iz Luberona. 

 Cena (250 ml): 25,40 €  Cena (75 ml): 9,20 € 

 

5. Večnamenska osvežilna meglica Češnja in liči 
Nova dišavna kolekcija iz L’OCCITANA pooseblja radostno pomlad. Večnamenska osvežilna meglica Češnja in liči 

kožo in lase odišavi s cvetno-sadno dišavo, v kateri se češnjevi cvetovi in liči prepletajo v objemu živahnih, iskrivih 

citrusov ter mehkih mošusnih not. Vsebuje naravne izvlečke iz ličija, višenj in višnjevih cvetov iz Luberona. 

 Cena (50 ml): 16,30 €  

 

6. Krema za roke Češnja in liči 
Nova dišavna kolekcija iz L’OCCITANA pooseblja radostno pomlad. Krema za roke Češnja in liči, obogatena s 

karitejevim maslom, pomaga nahraniti in navlažiti roke. Kožo odišavi s cvetno-sadno dišavo, v kateri se češnjevi 

cvetovi in liči prepletajo v objemu živahnih, iskrivih citrusov ter mehkih mošusnih not. Vsebuje naravne izvlečke iz 

ličija, višenj in višnjevih cvetov iz Luberona. 

 Cena (30 ml): 8,60 €  
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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 
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