VERBENA SUMMER SECRET
A VERBÉNA MEGOSZT ÖNÖKKEL EGY TITKOT ERRE A NYÁRRA…

A Provence-i utak mentén misztikus és varázslatos növények
nőnek- növények, melyeknek régebben varázserőt
tulajdonítottak…

A L’OCCITANE –kifejezetten a nyári időszakra- megalkotott egy
gyógynövénycsokrot, melynek egyik tagja a legszentebb növény, a Verbéna: a
csokorban található gyógynövények egy titkos elegyben egyesítik frissítő
hatásukat & pezsdítő illatukat, így tökéletesek a nyári időszakra.
Kényeztesse érzékeit ezzel az új nyári kollekcióval, melyben az aromás
illatjegyekkel kiemelt verbéna ragyogása magával ragadó frissességet
eredményez.
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VERBENA SUMMER SECRET KOLLEKCIÓ
A Verbéna egy új, varázslatos értelmezése tele fűszeres és csábító frissességgel…

Eau de Toilette

10.750 Ft

A forró nyári időszakban ez az Eau de Toilette egy
gyönyörű erdő frissességét idézi meg teli frissítő és
pezsdítő illatjegyekkel.
Fejillat: Zöldalma és hűsítő Ánizs
Szívillat: Verbéna-kivonat, Menta és Bazsalikom
Alapillat: Cédrus és Pézsma

100ml
3.4 fl.oz.

Egy frissítő energialöket?

Shower Jelly

Ez az egyedülálló gélszerű állag
finoman tisztítja, és friss, aromás
jegyeivel illatosítja a bőrt.

Ez az organikus Verbénával és
frissítő összetevőkkel gazdagított
Tusolózselé ideális az energikus
napkezdéshez!

Egyedülálló zselészerű állagának Ez a hidratáló Body Gel
köszönhetően a bőr amellett, hogy organikus verbénával és
puhává válik, a Verbena Summer frissítő összetevőkkel
Secret friss illatjegyeibe is
gazdagítva ideális egy
burkolózik.
pezsdítő szünethez!

6.350 Ft
250ml
8.4 fl.oz.

Egy friss és csillogó mosoly?
Ez az organikus Verbénával és Shea Ideális frissítő érintés egész
Vajjal gazdagított szájfény amellett, nyáron!
hogy az ajkakat egy finom, csillogó
fátyollal vonja be, mélyen táplálja
és fel is frissíti őket.

5.490 Ft

100gr – 3.5 oz.

250ml
8.4 fl.oz.

Egy jól megérdemelt szünet?

Moisturizing
Body Gel

Illatosított
Gyertya

3.790 Ft

Refreshing
Gloss
3.350 Ft
15ml
Net Wt. 0.5 oz.

Egy egyedülálló, dekoratív nyári érintést keres?
A Vebena Summer Secret
gyertya egy aromás, friss
érintés a napos évszakban...

Tökéletes eszköz a
balzsamos nyári esték
meleg és szikrázó
hangulatának
megteremtéséhez!

