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Karitejeva zgodba se začne že s prvim pobranim plodom. S tem se začne popotovanje, ki vodi do  
opolnomočenja žensk, nastanka skupnosti, poglobljenih odnosov in večje trajnostnosti zemljišč. 

 

V karitejevem oreščku se skriva z oljem bogato jedrce, ki slovi po intenzivnem hranilnem in zaščitnem delovanju.  

Prav zaradi teh lastnosti čudovito neguje kožo in pomaga preprečevati njeno izsuševanje.  

Karitejevo maslo je primerno za vse tipe kože in las, uporabljate pa ga lahko tudi za nego otroške kože! 

 

L’OCCITANE ne kupuje karitejevih oreščkov ali jedrc, pač pa od zadrug odkupuje karitejevo maslo, ki so ga  

lokalno izdelale ženske z mehanskimi postopki, ki posnemajo stoletja stare tehnike. Posrednikov ni.  

To je L’OCCITANU pomembno, saj pomeni, da lahko prispeva k dohodku teh žensk in pomaga ohranjati  

tradicionalne veščine. Poleg tega natančno ve, kaj je v maslu – in torej tudi v njegovih izdelkih.  

L’OCCITANE že od 80. let prejšnjega stoletja sodeluje z ženskimi zadrugami v Burkini Faso, od nedavnega  

pa tudi v Gani. Karitejevo maslo odkupuje neposredno od izdelovalk, kar jim nudi finančno korist in večjo  

ekonomsko varnost, da lahko dosežejo višjo stopnjo neodvisnosti. Poleg tega jim to omogoča, da vlagajo 

 v izboljšanje delovnih pogojev in si prizadevajo za večjo trajnostnost proizvodnih verig. L’OCCITANE sodeluje  

s temi zadrugami in jim po potrebi nudi podporo, da lahko zaprosijo za certifikat pravične trgovine  

in uvedejo ekološke postopke pridelave. 

 

L’OCCITANOVO karitejevo maslo je še posebej bogato z maščobnimi kislinami omega-3 in omega-6  

ter karitenom. Te tri sestavine kožo pomagajo nahraniti, zmehčati in zaščititi. Da bi karitejeve kreme za obraz  

in telo lahko uporabljala vsa družina – tudi tisti z občutljivo kožo – je L’OCCITANE svoje nove formule  

izboljšal tako, da vsebujejo vsaj 95 % sestavin naravnega izvora, obenem pa upoštevajo naravni pH kože  

in ne vsebujejo alkohola. 



 
 

 

Novosti bodo na voljo v trgovinah L’OCCITANE in spletni trgovini 
 www.loccitane.si od 12. januarja 2023.  



 
 

1. Karitejev dvofazni serum za obraz 
Karitejeva zgodba se začne že s prvim pobranim plodom. S tem se začne popotovanje, ki vodi do opolnomočenja 

žensk, nastanka skupnosti, poglobljenih odnosov in večje trajnostnosti zemljišč. L’OCCITANOV novi Karitejev 

dvofazni serum za obraz s svilnato teksturo nahrani, pomiri in pomaga navlažiti občutljivo in normalno do suho kožo. 

Kombinacija vodne faze, obogatene z Aloe vero in alantoinom, ter oljne faze, obogatene s karitejem (4 %), učinkovito 

pomiri kožo, obenem pa jo pomaga optimalno navlažiti in okrepiti njeno zaščitno funkcijo. 

 Cena (30 ml): 34,60 €  

 

 

2. Balzam za pomlajeno kožo telesa Immortelle in Karite 
Tako kot koža na obrazu tudi koža telesa potrebuje dobro nego. Na njej pa se poznajo tudi leta, zato je L’OCCITANE 

razvil novi Balzam za pomlajeno kožo telesa Immortelle in Karite, ki je obogaten z legendarnim eteričnim oljem 

immortelle s Korzike, 5 % karitejevega masla in peptidi. Njegova neverjetno bogata tekstura, ki se raztopi v stiku s 

kožo in hitro vpije, navlaži in nahrani kožo, obenem pa zmanjša vidne znake staranja.  

 Cena (200 ml): 59,90 €  

 

3. Intenzivni balzam za roke 
Kje najdete najboljše kreme za roke? Pri L’OCCITANU seveda! Intenzivni balzam za roke z ultrabogato formulo, 

zasnovano s kar 25 % karitejevega masla, zagotavlja intenzivno hranjenje in zaščito suhi do zelo suhi ali občutljivi 

koži, ki je izpostavljena hudemu mrazu ali drugim škodljivim dejavnikom iz okolja. Intenzivni kremasti balzam se 

nemudoma vpije v roke in nohte ter sčasoma poskrbi za večji občutek mehkobe in udobja.  

 Cena (50 ml): 19,30 €  Cena (150 ml): 29,50 €  
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4. Karitejeva krema za prhanje 
Vas muči suha koža? L’OCCITANE pozna rešitev! Karitejeva krema za prhanje je univerzalni izdelek, zasnovan 

posebej za občutljivo kožo. Bogata formula nežno očisti telo in pomaga ohraniti naravno ravnovesje kože, zaradi 

svoje lahke kremaste teksture pa je nadvse prijetna za uporabo. 

 Cena (250 ml): 16,30 €  

 
5. Karitejev enominutni piling za roke 

Ena minuta in vaše roke bodo neverjetno mehke! L’OCCITANOV Karitejev enominutni piling za roke, obogaten s 

karitejevim maslom in orehovimi luščinami za piling, odstrani odmrle kožne celice in poskrbi, da je koža na otip 

gladkejša. 

 Cena (30 ml): 10,20 €  

 

6. Karitejevo hranilno olje za nohte in kutikulo 
Nahranjena koža vse do prstnih konic! L’OCCITANOVO Karitejevo hranilno olje za nohte in kutikulo, zasnovano s 

30 % karitejevega olja, pomaga zmehčati kutikulo, nohte pa okrepi in dobro nahrani. Čopič omogoča preprost, hiter 

nanos. Vaši nohti bodo postali naravnost čudoviti! 

 Cena (7,5 ml): 15,30 €  
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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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