
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN TANITIMLARI 
With Shea Butter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Güçlü Yanları 
 

  Vücut bölgesi ihtiyaçlarına yönelik ürünler  
 

- Kuru ciltler için onarıcı seri ürünler. 
- Shea yağının faydalı etkilerinden en iyi şekilde yararlanılmak üzere üretilen ürünler. 
- Shea yağını ana bileşen olarak yoğun miktarda kullanan özel seri ürünler 

 

 

  Ana içerik bileşeni: SHEA BUTTER   
 

- Natural ingredient with many beneficial effects. Birçok faydalı etkiye sahip doğal bileşen. 
- Etkisi ve faydaları kanıtlanmış yüzyıllardır Afrika da kullanılan Doğal etken madde. 

 

 

  Adil ticaret etiği  

- Kaynağı bilenen, güvenilir Doğal bileşen garantisi 
- Doğal ve Etik ürünler politikasına göre yön verilen ürünler 

 
 

  A PARABEN VE PHENOXYETHANOL içermez  
 

- Tüketici taleplerine saygılı, doğal ürünler. 



 

 

Shea: Faydaları ve Avantajları 
  Afrika’da yetişen eşsiz bitki shea çekirdekleri   
HARVESTING REGION: Shea ağıcı sadece yabani doğada yetişebilen bir ağaçtır, orta ve batı Afrika ülkelerinde ağaçlık 
savanalarda bulunur. 
 
Burkina Faso ve Senegal en büyük üretici ülkeler olmasıyla birlikte Nijerya’da da bulunur. 

 

 

  Shea Butter(yağı) hasadı ve yapımı   
 

Hasat süresi haziran ortasından eylül ortasına kadardır. İlk olarak shea meyvesi ağaçlardan toplanır. Daha sonra shea 
çekirdeklerine ulaşabilmek için meyve kısmı yıkanıp kurutularak arındırılır. Sonrasında ezilir, kavrulur ve bir kez daha 
kuvvetlice suda çalkalanarak macun oluşturmak için öğütülür. Kaynar suya karıştırmak suretiyle saflaştırılarak diğer 
maddelerden arındırılır. 
Suyun üzerine çıkarak yüzen shea yağı, su buharlaştırılırken aynı zamanda yoğrulur. Elde edilen sıvı shea yağı 
paketlenmeden önce filtre edilerek süzülür. 
Daha sonra sarı renkli olan saf shea yağı rafine edilir ve rengi beyazlaşır ve kokusuzlaşır. 

 
 
 
 
 
 

 

  Shea Butter(yağı) nın kozmetik faydaları  
 
Shea yağı kuru ve nemsiz ciltler için ideal bir merhem görevi görür. Özünde barındırdığı kanıtlanmış besleyici ve koruyucu 
özellikleriyle ve suda çözünmeyen bileşenleri sayesinde daha yumuşak, daha esnek ve daha rahat bir cilt için hücre 
yenilenmesini hızlandırır. Bariyer görevi görerek de cilt nem seviyesini en üst noktada tutarak nem kaybını sıfırlar. Ayrıca 
içerdiği yüksek orandaki E vitamini sayesinde güçlü antioksidan etki sağlar. 
 

Adil Ticaret 
  Tanım  

Adil Ticaret kavramı, büyük eşitlik mottosu ile ticaret koşullarını eşitleyerek büyümü hedefleyen bir anlayıştır. 
Yaklaşımı, üreticilerin adil bir şekilde ücretlendirilmelerini sağlayarak, kalkınmanın ve eşitsizliklerin azaltılmasında ticaretin 
kaldıraç olarak kullanılmasından ibarettir. 

 
Adil Ticaret: 

 

• DAYANIŞMA TEMELİ: Amaç, dayanışma ve uzun vadeli ilişkiler kurmaya odaklanarak, en dezavantajlı üreticilerle 
öncelikli olarak çalışmaktır. 

• DOĞRUDAN TİCARET: Üreticinin kar marjını maksimize etmek için aracılardan kaçınır. 
• ADALETLİ: üreticilerin temel ihtiyaçlarını (sağlık, eğitim, barınma) karşılamalarını sağlayan adil bir alım 

fiyatı garanti eder. 
• ŞEFFAF: Ürün ve dağıtım kanallarının tam izlenebilirliğini sağlar. 
• SAYGILI: çevreye saygı duyar ve geleneksel bilgi birikimini destekler. 



     Onarıcı Vücut Losyonu 
Shea Yağlı 

 Çok kuru ciltlere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GENEL SUNUM  
 

 Özel yapım Sedefli pembe-bej LPO şişe, sedefli kahverengi pompa 

 250 ml (8.4 fl. oz.). 

 DOKU: Karakteristik Shea ve Hindistan cevizi kokulu akışkan beyaz 
emülsiyon. 

 Internal code 00203282 / EAN 354 962 0020328 
 

 

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
 

Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde 
bulundurduğu çözülmez aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır 
ve yeniden yapılandırır, daha esnek daha rahat bir yapıya kavuşmasında etkin 
rol oynar. 

 
Gliserin 

Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

  ÜRÜN FAYDALARI  
 

 24 saat boyunca nemlendirir  

 Hafif ve yağlı hissi vermeyen vücut losyonu 

 Yapışkan bir his bırakmadan hızlıca nüfuz eder 

 Hoş kokulu, derinlemesine nemli ve dış zararlı etkenlerden korunan bir cilt oluşturur. 
 
 

  KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR  
 
 KULLANIM ŞEKLİ:  günlük cildin üzerine gerekli miktarda ürünü nazikçe masaj yaparak uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

Le Petit Olivier dayanışma 
ekonomisini destekleyerek shea 
yağı ticaretinde adil ticaret 
ilkelerini benimser. 



         Onarıcı Vücut Kremi 
Shea Yağlı 

 Çok kuru ciltlere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GENEL SUNUM  
 

 Sedefli pembe-bej tüp, kahverengi flip-top kapak 

 250 ml (8.4 fl. oz.). 

 DOKU: Karakteristik Shea ve Hindistan cevizi kokulu parlak, pürüzsüz, katı 
beyaz emülsiyon. 

 Internal code 00203692 / EAN 354 962 900 0369 

 

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde 
bulundurduğu çözülmez aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır 
ve yeniden yapılandırır, daha esnek daha rahat bir yapıya kavuşmasında etkin 
rol oynar. 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

  ÜRÜN FAYDALARI  
 

 24 saat boyunca nemlendirir  

 Hafif ve yağlı hissi vermeyen vücut kremi 

 Yapışkan bir his bırakmadan hızlıca nüfuz eder 

 Hoş kokulu, derinlemesine nemli ve dış zararlı etkenlerden korunan bir cilt oluşturur. 
 

  KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR  
 
 KULLANIM ŞEKLİ:  günlük cildin üzerine gerekli miktarda ürünü nazikçe masaj yaparak uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan ve ısıdan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

Le Petit Olivier dayanışma 
ekonomisini destekleyerek shea 
yağı ticaretinde adil ticaret 
ilkelerini benimser. 



                 Onarıcı El Kremi 
Shea Yağlı 

 Çok kuru ciltlere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GENEL SUNUM  
 

 Sedefli pembe-bej tüp, sedefli kahverengi flip-top kapak 

 75 ml (2.5 fl. oz.). 

 DOKU: Karakteristik Shea ve Hindistan cevizi kokulu parlak, pürüzsüz, katı 
beyaz emülsiyon. 

 Internal code 00203522 / EAN 354 962 900 035 2 
 

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde 
bulundurduğu çözülmez aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır 
ve yeniden yapılandırır, daha esnek daha rahat bir yapıya kavuşmasında etkin 
rol oynar. 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

Balmumu 

(CERA ALBA) 

Arılar tarafından salgılanan doğal balmumu, kozmetik alanda cildi 
pürüzsüzleştirici ve yumuşatıcı etkileri ile zararlı dış etkilerden korumaya 
yardımcı olur. Nem kaybını en aza indirmek için cilt üzerinde koruyucu bir 
tabaka görevi görür. 

 

  ÜRÜN FAYDALARI  
 

 24 Saat boyunca nemlendirir. 

 Hızlı ve derinlemesine emilerek rahatsızlık hissini anında azaltır ve cildi nemlendirir. 

 Hoş kokulu, derinlemesine nemli ve dış zararlı etkenlerden korunan bir cilt oluşturur. 

 

  KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR  
 
 KULLANIM ŞEKLİ:  Gün içerisinde ellerinize yeteri miktarda kremi uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan ve ışıktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

Le Petit Olivier dayanışma 
ekonomisini destekleyerek shea 
yağı ticaretinde adil ticaret 
ilkelerini benimser. 



                  Onarıcı Sıvı El Kremi 
Shea Yağlı 

 Çok kuru ciltlere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GENEL SUNUM  
 

 Özel yapım Sedefli pembe-bej LPO şişe, sedefli kahverengi pompa. 

 100 ml (3.3 fl. oz.). 

 DOKU: Karakteristik Shea ve Hindistan cevizi kokulu akışkan beyaz 
emülsiyon. 

 Internal code 0020342 / EAN 3 549 620 020 342 

 

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde 
bulundurduğu çözülmez aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır 
ve yeniden yapılandırır, daha esnek daha rahat bir yapıya kavuşmasında etkin 
rol oynar. 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 
 

 ÜRÜN FAYDALARI  
 

 24 saat boyunca nemlendirir 

 Hafif ve yağlı hissi vermeyen vücut kremi 

 Yapışkan bir his bırakmadan hızlıca nüfuz eder 

 Hoş kokulu, derinlemesine nemli ve dış zararlı etkenlerden korunan bir cilt oluşturur 
 
 

 KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR  
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Gün içerisinde ellerinize yeteri miktarda kremi uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok. 
 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

Le Petit Olivier dayanışma 
ekonomisini destekleyerek shea 
yağı ticaretinde adil ticaret 
ilkelerini benimser. 



        Onarıcı Yüz ve Vücut Kremi 
Shea Yağlı 

Çok kuru ciltlere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GENEL SUNUM  
 

 Güvenlik bantlı sedefli pembe-bej kase ambalaj. 

 125 ml (4.2 fl. oz.). 

 DOKU: Shea ve hindistan cevizinin karakteristik kokusu ile 
parlak, pürüzsüz, katı beyaz emülsiyon 

 Internal code 00203972 / EAN 354 962 0020397 
 

 

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde 
bulundurduğu çözülmez aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır 
ve yeniden yapılandırır, daha esnek daha rahat bir yapıya kavuşmasında etkin 
rol oynar. 

Gliserin 
Gliserin higroskopik“su tutma” özelliği ile bilinen etkili bir nemlendiricidir. 

 

  ÜRÜN FAYDALARI  
 

 Muhteşem doku. 

 Yapışkan bir his bırakmadan hızlıca nüfuz eder. 

 Koruyucu etki. 

 Derinlemesine besler ve yumuşatır. 
 
 

 

  KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR  
 

 KULLANIM ŞEKLİ: yüz ve vücutta rahatlıkla kullanılabilir. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: gözle temasından kaçının. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 9ay.

Le Petit Olivier dayanışma 
ekonomisini destekleyerek shea 
yağı ticaretinde adil ticaret 
ilkelerini benimser. 



                                    Kuru Yağ 
Shea Yağlı 

Çok kuru ciltlere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  GENEL SUNUM  
 

 Özel yapım saydam LPO pet şişe, sedefli kahverengi sprey pompalı 

 150 ml 

 DOKU: Karakteristik shea ve hindistan cevizi kokulu şefaf sarı sıvı 
form. 

 Internal code 00203352 / EAN 354 962 002 033 5 
 

 

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 

 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 

Tatlı Badem Yağı 

Genel olarak yumuşatıcı özelliği ile bilinen tatlı badem yağı, aynı zamanda cildi 
besler ve daha esnek yapar. 

 
Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde 
bulundurduğu çözülmez aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır ve 
yeniden yapılandırır, daha esnek daha rahat bir yapıya kavuşmasında etkin rol 
oynar. 

 
 

  ÜRÜN FAYDALARI  
 

 Hafif ve ipeksi doku 

 Çok çabuk emilir 

 Yağlı bir his bırakmaz 

 Cilt daha ışıltılı görünür 

  KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR  
 

 KULLANIM ŞEKLİ:  günlük cildin üzerine gerekli miktarda ürünü nazikçe masaj yaparak uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: gözle temasından kaçının. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: sıcaktan ve ışıktan uzak tutun. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

Le Petit Olivier dayanışma 
ekonomisini destekleyerek shea 
yağı ticaretinde adil ticaret 
ilkelerini benimser. 



           Onarıcı Dudak Merhemi 
Shea Yağlı Çatlak ve zarar     

görmüş dudaklara 
 
 
 
 
 
 
 

  GENEL SUNUM  
 

 STICK with pearlescent rosy-beige cover 

 4 g (0.14 oz. net wt.) 

 TEXTURE: solid, yellow stick. Scent with floral, powdery, vanilla and 
caramel notes. 

 Internal code 0020403 / EAN 3 549 620 020 403 

  ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 

AKTİF 
BİLEŞENLERİ 

ÖZELLİKLERİ 

 
Shea Butter 

Besleyici ve koruyucu özellekleri kanıtlanmış shea butter, içeriğinde bulundurduğu 
çözülmez aktifler sayesinde cildin hidrolipidik tabakasını onarır ve yeniden yapılandırır, 
daha esnek daha rahat bir yapıya kavuşmasında etkin rol oynar. 

 

Balmumu 

Arılar tarafından salgılanan doğal balmumu, kozmetik alanda cildi pürüzsüzleştirici ve 
yumuşatıcı etkileri ile zararlı dış etkilerden korumaya yardımcı olur. Nem kaybını en aza 
indirmek için cilt üzerinde koruyucu bir tabaka görevi görür. 

 
Carnauba mumu 

Karnauba mumu Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Copernica Cerifera adlı bir palmiye 
ağacının yapraklarından elde edilen bir bitkisel mumdur. Genel olarak balmumu ile 
birleştirildiğinde parlak bir görünüm sağlayan doğal bileşendir. 

 
Jojoba yağı 

Kuru dokusu ve orjinal bileşimi sayesinde hidrolipidik filmi güçlendirir. Dehidrasyona karşı 
koruma eğilimindedir ve cilt hücrelerinde nem kaybını önler. Cildin yüzeyinde yağlı bir 
film bırakmadan besleyici ve yumuşatıcı etki gösterir. 

Arnica özü 
Arnica montana, sarı çiçekleri olan bir dağ bitkisidir. Arnica, yatıştırıcı ve yumuşatıcı 
özellikleri ile yaygın olarak bilinen doğal bir bileşendir. 

 

 ÜRÜN FAYDALARI  

 Parafin içermeyen, doğal yağlar ve balmumu içeren hipoalerjenik formül. 

 Özellikle çatlak ve zarar görmüş dudaklar için formüle edilmiştir. Koruyucu bir film tabakası ile dudakları korur. 

 Hızlı şekilde etki eder, yatıştırır, daha güzel ve daha canlı görünüme kavuşur 
 

 KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR   
 KULLANIM ŞEKLİ: günlük dudaklara uygulayınız. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: serin yerde tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 6 ay. 

Le Petit Olivier dayanışma 
ekonomisini destekleyerek shea 
yağı ticaretinde adil ticaret 
ilkelerini benimser. 


