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Le Petit Olivier olarak, güzelliğin “ne kadar?” 
olduğundan çok “nasıl?” olduğu ile 
ilgileniyoruz ve bilgilerimizi sizinle paylaşmak 
istiyoruz. İçeriklerimizi nasıl seçiyoruz? 
Tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla nasıl 
çalışıyoruz? Personelimizi nasıl seçiyoruz? 
Kısacası nasıl başarıyoruz. Çünkü güzellik 
bakım ürünleri üreterek dünyayı 
değiştiremeyeceğimizi, fakat üretim şeklimiz 
ile değişimi başarabileceğimize inanıyoruz. 
Değerlerimiz çerçevesinde, İnsana ve çevreye 
saygılı, sağduyulu, doğru ve özenli ürün içerik 
seçimi ile üretim yapmak istiyoruz. İşte Le 
Petit Olivier de biz aksini düşünmeden bu 
şekilde yol alıyoruz.

« At Le Petit Olivier, inanıyoruz ki, güzellik
doğru yapıldığında çekicidir.»

Eric Renard & Xavier Padovani
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www.lepetitolivier.fr

Le Petit Olivier,
insani yaklaşım

*Aleppo(Halep) kalıp sabunu hariç

Bedenimize saygı  
La Phocéenne de 
Cosmétique’in DNA’sında 
yazıldığı gibi kadın bedenine 
olan saygı: Gerçek güzellik, 
vücudun hassasiyetine saygı 
duymak demektir. Le Petit 
Olivier olarak, sadece 
güzellik ürünleri değil aynı 
zamanda kadınların cildini 
koruyan gerçek çözüm sunan 
ürünler oluşturmak istiyoruz.

Ķnsana saygē

Le Petit Olivier olarak, insanē 
iĸimizin kalbine 
yerleĸtirmekten gurur 
duyuyoruz. Bizi biz yapan, 
farklē ºzelliklere, tutkulara, 
endiĸelere ve kusurlara sahip 
kadēn ve erkeklerin bir arada 
oluĸturduĵu ĸirket 
oluĸumuzdur.

Doğaya saygı

Doğanın bize bahşetmiş 
olduğu güzellikleri korumak 
bizin ona nasıl baktığımıza 
bağlıdır. Hayvanlar üzerinde 
yapılan testlere karşı bir 
firma olarak balmumu gibi 
arı kovanı ürünleri hariç, 
hayvansal kökenli içerikler 
kullanmıyoruz.  

Le Petit Olivier olarak doğaya 
saygı duyuyor ve 2001 
yılından beri One Voice 
birliğini destekliyoruz. 
Mümkün olduğunca geri 
dönüştürülebilir ambalaj 
kullanarak ürünlerimizi 
Fransa'da* üretmeyi 
seçiyoruz.

Le Petit Olivier hayvan testlerine karşıdır. 
2001 yılından bu yana One Voice Hayvan 

hakları derneği üyesidir.
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Le Petit Olivier samimi ve güçlü etkili reklam kampanyası başlatıyor 
«GÜZELLİĞE SAYGI GÖSTER” 

«GÜZELLİĞE SAYGI GÖSTER», Dünya 
genelinde, orjinal kampanya

20. yıldönümümüzü kutlamak için,
güzellik sektöründe daha önce hiç 
görülmemiş görsel bir kampanya 
hazırladık: “Güzelliğe saygı göster”.

Kampanya değerlerimizden ve 
güzelliği yeniden tanımlama 
arzumuzdan gelişti. Gerçek güzellik 
sadece fiziksel görünüm meselesi 
değildir, aynı zamanda saf bir vicdan 
gerektirir. Bu yüzden hem doğaya 
hem de kadına saygı duyan bir 
güzellik biçimine bağlıyız.

"Güzelliğe saygı göster" bir kadının 
vücudundan kalbine uzanan yolculuğu 
en doğal haliyle, mükemmel doğal 
manzaralar eşliğinde gösteren 
sanatsal bir kampanyadır.

Doğa ve beden arasında gerçek bir 
görsel karışıklık yaratarak, sosyal 
sorumlulujlarımızın altını çizerek, 
insan ve doğa arasındaki uyumlu 
çalışma ortamını vurgulamak istedik.

Güzellik doğanın tarafından bize 
bahşedilen değerli bir mirastır. 
Güzelliğe saygı duymak, her şeyden 
önce doğaya saygılı olmak anlamına 
gelmez mi? Hakketiği saygıyı doğaya 
vermek, güzelliğin gerçek gücünü ve 
değerini de ortaya çıkaracaktır.

T  V  Kampanyası
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SERİLER

06 Zeytin
Serisi

12 Argan
Serisi

18 Shea
Serisi

22 Kil
Serisi

26 Sabun
Serisi

32 Duş
Serisi

38 Saç Bakım
Serisi

T V  C a m p a i g n
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Zeytin
Serisi
Akdenizin Yeş i l  Alt ını
Uzun yaşamın sırrı olması yanı sıra, zeytinyağı 
nemlendirici ve besleyici özellikleri ile inanılmaz 
güzellik sırrıdır

6
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Nemlendirici Dudak Merhemi 
Zeytinyağlı - 4 g
Parafin ve paraben içermeyen 
zeytinyağlı bu dudak merhemi; 
dudaklarınızın güzelliğini korumak 
için bitkisel yağlar ve doğal 
kökenli mumlar ile formüle 
edilmiştir.

Nemlendirici El Kremi 
Zeytinyağlı - 75 ml
Özellikle zeytinyağı bakımından 
zengin olan bu el kremi kuru ve 
hassas cildi korur ve nemlendirir. 

Nemlendirici Sıvı El Kremi 
Zeytinyağlı - 100 ml
Özellikle zeytinyağı bakımından 
zengin olan bu el kremi, kolay 
kullanımlı pompalı  ambalajı ile 
günün her anında, evde ya da 
işte, ellerinizi kuruluktan anında 
korumak ve rahatlatmak için 
kullanılabilir.

Yaklaşık 6000 yıldır üretilen 
zeytinyağı sayısız faydaları ile 
ünlüdür. Günümüzde hala 
daha hayete düşüren 
nemlendirici ve besleyici 
özellikleri ile bu yağın aynı 
zamanda bir güzellik sırrı 
olduğunu bilmeyen kadınlar 
var.

Zeytinyağı
Serisi
Akdenizin Yeşil Altını 
Bin yıllık zeytin ağacı uzun ömürlülüğü ve 
bölgesel bir kimliğin oluşumunu sembolize 
eder. Özellikle Akdeniz Havzasında bulunan 
bu “ebedi” ağaç, zeytinyağının çıkarıldığı 
meyvelerinin tüm bolluğunu ve zenginliğini 
sunar.

Vücut 
Bakımı
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Nemlendirici Vücüt Peeling 
zeyin tozları - 200 ml

Zeytin çekirdeğinden üretilen 
doğal tozlar sayesinde ölü derileri 
nazikçe temizler ve cildin doğal 
ışıltısını geri getirerek daha 
yumuşak ve parlak olmasını 
sağlar.

Nemlendirici Vüct Losyonu 
Zeytinyağlı - 250 ml
Zeytinyağı bakımından oldukça 
yoğun içerikli olmasına rağmen 
yağlı hissi uyandırmayan akışkan 
ve hafif yapısı ile alerji riskini en az 
indirmek için özel olarak formüle 
edilmiştir. Cildi derinlemesine 
nemlendirir, yumuşatır ve yatıştırır.

Nemlendirici Vücut Kremi 
Zeytinyağlı - 250 ml
Özellikle zeytinyağı ve gliserin 
bakımından oldukça yoğun içerikli 
olmasına rağmen yağlı hissi 
uyandırmayan yapısı ile alerji riskini 
en az indirmek için özel olarak 
formüle edilmiştir. Cildi anında 
derinlemesine nemlendirir, yumuşatır 
ve yatıştırır.

Nemlendirici Yüz ve Vücut 
Kremi zeytinyağlı - 125 ml
Zeytinyağı bakımından son 
derece zengin yapısı ile kuru ve 
hassas cilde derinlemesine 
besleyici, yatıştırıcı ve koruyucu 
etki eder. Hem yüz, hem vücutta 
kullanılabilir.
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Yüz 
Bakımı

Kuru ve hassas ciltlere özel 
Zeytinyağının çokça bulunan kozmetik 
faydalarını 3 ana başlık altında gösterebiliriz. 
Yeşil altın olarak ta adlandırılan bu eşsiz 
değer, nemlendirici, koruyucu ve besleyici 
özellikleri ile cilt için çok faydalıdır. Doğal 
olarak E vitamini bakımından zengin yapısı, 
cildin maruz kaldığı günlük hasarlara karşı 
koruyucu olmasıyla bilinir.

Le Petit Olivier, 
Fransa'nın güneyinde 

kendi değirmenlerinde 
öğüttüğü yağları ile 

Akdenizin en iyi 
mahsüllerini kullanarak 

üretim yapmayı taahhüt 
eder. 

Zeytinyağı
Serisi

* Fransız ambalajı ile şuan satışta.

Gündüz Yoğun Nemlendirici  
zeytinyağlı - 50 ml
Hafif ve çabuk emilen yumuşak 
yapısı ile, cildi nemlendirir ve 
korurken taze ve parlak yapar. 
%93 doğal içerik.

Gece Yoğun Nemlendirici  
Zeytinyağlı - 50 ml
Pürüzsüz yapısı ile cildi gece 
boyunca nemlendirir, besler ve 
yeniden yapılandırır. Sabah 
kalktığınızda cilt, yumuşak, 
pürüzsüz ve esnek olur. 
%96 doğal içerik.

Yoğun Nemlendirici Serum 
zeytinyağlı - 50 ml *
Sıvı ve hafif  serum yapısı ile cilde 
yoğun ve uzun sureli nemlendirici 
etki sağlar. Anında etki ederek, 
kuru ciltleri rahatlatır, daha 
yumuşak ve daha dolgun forma 
sokar. 
%97 doğal içerik. 
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Nemlendirici Yüz Maskesi 
zeytinyağlı - 75 ml *
Yüksek konsantrasyonlu 
doğal kökenli içeriklerle özel 
olarak formüle edilmiş olan 
bu maske, yumuşak ve 
ferahlatıcı dokusu ile cildi 5 
dakika içinde yeniler ve 
canlandırır.

Yüz Peeling zeytin tozları  - 
75 ml
Doğal zeytin tozaları ve 
zeytinyağı ile zenginleştirilmiş 
formülü sayesinde ölü 
hücreleri nazikçe arındırır. 
Cildi daha parlak ve ışıltı 
forma sokar. 

Göz için makyaj çıkarıcı , su 
geçirmez zeytinyağlı  - 125 ml *
Eşsiz silikon içermeyen formülüyle 
göz kapakları ve çevresindeki 
suya dayanıklı makyaj dâhil her 
türlü makyajı yağlı his 
bırakmadan nazikçe temizler.
%96 doğal içerik.

Makyaj Çıkarıcı Misel Su  - 400 ml 
*
Alerji riskini en aza indirmek için 
özel formüle edilmiş yapısı ile 
suya dayanıklı makyaj dâhil her 
türlü makyajı yağlı his 
bırakmadan nazikçe temizler. 
Cildi yumuşatır, rahatlatır ve 
daha parlak forma sokar.

Temizleme Köpüğü 
zeytinyağlı - 150 ml
Zeytinyağı ve aloe vera katkılı 
sabun içermeyen, yoğun zengin 
köpüklü masum formülü ile 
makyaj ve makyaj, cilde zarar 
vermeden ve nemsiz 
bırakmadan temizler.

Temizleme
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Argan
Serisi
Akdeniz İksiri
Nadir bulunan bu özel yağ, yenileyici ve 
koruyucu özellikleri ile cildin esnekliğini 
ve güzelliğini korumak için yüzyıllardır 
kullanılmaktadır.

12
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Akdeniz İksiri 
Omega 6-9 bakımından zengin olan 
Argan yağı, hücre yenilenmesini 
geliştirmek için sıklıkla kullanılmasıyla 
ünlüdür ve bu yüz ve vücut bakım serisi 
ürünlerimizin yapı taşı olarak kalbinde yer 
almaktadır. 

Argan Yağı
Serisi Vücut

Bakımı

 Argan yağımız, Fas'ın yüksek Atlas 
bölgesinde bulunan 800,000 

hecktarı aşan argan 
ormanlarından (hayat 

ağaçlarından) toplanan argan 
fındıklarından elde edilmektedir.

Besleyici Dudak Merhemi 
Argan yağlı - 4 g
Doğal kökenli bileşenlerden 
oluşan formülüyle dudakları 
korur, rahatlatır ve yumuşatır. 

Besleyici El Kremi Argan yağlı - 
75 ml *
Argan yağı bakımından oldukça 
zengin olan el kremi 
derinlemesine besleyerek cildi 
yatıştırırken aynı 
zamanda yeniden yapılandırır, 
dış etkenlerin zararlarına karşı 
korur. Cilt yenilenir ve eller 
yumuşak hisseder.* Fransız ambalajı ile şuan satışta.
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Besleyici Sıvı El Kremi   Argan 
Yağlı - 100 ml
Özellikle argan yağı bakımından 
zengin olan bu el kremi, kolay 
kullanımlı pompalı  ambalajı ile 
günün her anında, evde ya da 
işte, ellerinizi yoğun şelikde 
beslemek ve dış etkenlere karşı 
korumak için kullanılabilir.

Besleyici Vücut Losyonu 
Argan yağlı - 250 ml
Özellikle argan yağı bakımından 
zengin olan bu hafif ve yağsız 
vücut losyonu, yapışkan bir his 
bırakmadan hızla cilde nüfuz 
eder. Cildi derinlemesine besler, 
yumuşatır ve esnek formda 
yeniden yapılandırır.

Besleyici Vücut Kremi Argan 
yağlı - 250 ml *
Özellikle argan yağı ve gliserin 
bakımından oldukça yoğun 
içerikli olmasına rağmen yağlı 
hissi uyandırmayan yapısı ile 
yapışkan bir his bırakmadan 
cilde nüfüz eder. Derinlemesine 
besleyerek, esnek formda, 
yeniden yapılandırır.
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Yüz
Bakımı

Anti-aging Gündüz Kremi  
Argan Yağlı - 50 ml
Argan yağı bakımında oldukça 
zengin olan yapısı ile anında etki 
göstererek 8 saate kadar yoğun 
nemlendirme etkisi yaratır, cildi dış 
etkenlere karşı korur, yumuşak ve 
ipeksi forma sokar. Kırışıklıkları ve 
ince çizgileri gözle görülür şekilde 
azaltır.

Anti-aging Gece Kremi  
Argan  Yağlı - 50 ml
Argan yağı konsantresi çok yüksek 
olan gece kremi, anında rahatlık 
hissi sağlar, cildi yoğun şekilde 
besler ve canlandırır. Sıkılaştırır, 
kırışıklıkları ve çizgileri azaltır. 

Anti-aging Gündüz ve Gece 
Kremi  Argan yağlı - 50 ml
Yüksek oranda argan yağı 
konsantresi olan bu krem, gece ve 
gündüz yaşlanması belirtilerine karşı 
koruma sağlar. Kırışıklıkları ve ince 
çizgileri azaltır. Cilt daha sağlıklı ve 
yenilenmiş görünür.

Argan Yağı
Serisi
An anti-aging yüz bakım 
serisi
Le Petit Olivier, besleyici ve yenileyici 
etkileri ile bilinen argan yağı ile geliştirilen 
yaşlanma karşıtı cilt bakım serisiyle 
karşınızda.
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Temizleme

Yüz Temizleme Sütü
Argan Oil - 200 ml
% 96 doğal içerikli formülü ile 
cildinizdeki makyajı nazikçe temizler 
ve arındırır.

Anti-aging Yüz Bakım Serumu 
Argan Yağlı - 30 ml
Akışkan sıvı yapısıyla cildinize anında 
rahatlama ve nem verir. Bir ay içinde 
cildiniz gözle görülür şekilde daha 
genç ve dolgun görünür. Kırışıklıklar 
ve ince çizgiler azalır. Cildiniz daha 
sıkı ve yenilenmiş hisseder.

Anti-aging Göz ve Dudak 
Çevresi Argan yağlı - 15 ml
Bu yaşlanma karşıtı göz ve dudak 
çevresi, göz ve dudak çevresindeki 
yaşlanma belirtileri ile etkili bir 
şekilde savaşmanıza yardımcı olur. 
Göz ve dudak hatları pürüzsüzleşir, 
kırışıklıklar ve ince çizgiler azalır. Cilt 
yenilenir ve daha sıkıdır.

Saf Anti-aging Argan Yağı -
%100 Doğal - 50 ml
Kullanıma hazır, % 100 saf argan 
yağı. Yüz, vücut veya saça 
uygulanabilir.
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Shea
Serisi
Konsantre Güzel l ik
Shea yağı nemlendirici, koruyucu ve onarıcı 
özellikleri ile tüm Afrika'da bilinir.

18
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Shea, Maninka dilinde 
“hayat” anlamına gelir. 
Aynı adı taşıyan kutsal 
ağaç, Batı Afrika'nın 

ormanlık savanalarının 
derinlerinde yetişmektedir.

Onarıcı El Kremi 
 Shea Yağlı - 75 ml
Shea yağı bakımından oldukça 
zengin olan Le Petit Olivier’in el 
kremi, kuru cildin neden olduğu 
gerginlik hissini yatıştırır. Hasar 
görmüş elleri onarır ve yoğun 
şekilde besler. Uzun süreli 
nemlendirme etkisiyle ellerinizi 
yumuşak hissettirir ve dış 
etkenlerden korur.

Onarıcı Sıvı El Kremi
 Shea Yağlı - 100 ml
Özellikle shea yağı bakımından 
zengin olan bu el kremi, kolay 
kullanımlı pompalı  ambalajı ile 
günün her anında, evde ya da işte, 
ellerinizi dış etkenlerden korumak ve 
nemlendirmek için kullanılabilir.

Yüz & Vücut
Bakımı

Onarıcı Dudak Merhemi  
Shea Yağlı - 4 g
Shea yağlı yapısı ve parafin, 
paraben içermeyen formülü ile 
dudaklarınızın güzelliğini korumak 
için bitkisel yağlar ve doğal kökenli 
mumlardan faydalanır.

*  Fransız ambalajı ile şuan satışta

Shea Butter(Yağı) 
Serisi
Adil ticaret ilkelerimiz ile
Le Petit Olivier olarak şahsına münhasır bir ürün 
sunmak için, adil ticaret etiği ve sosyal çevre 
bilincini teşvik etme ilkelerine bağlı olarak, 
Burkina Faso'daki koopertatifleri destekleyen 
üretim zincirlerine öncelik vererek, sadece 
Afrikalı kadınların anahtar rolü üstlendiği 
üretimi destekliyoruz..
Shea Butter serimiz ile çok kuru ciltlerin 
ihtiyaçlarına yönelik doğal içerikli 
ürünlerlerimizin keyfini çıkarmalarını sağlıyoruz. 
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Onarıcı Vücut Kremi 
Shea Yağlı - 250 ml
Özellikle shea yağı ve gliserin 
bakımından oldukça yoğun içerikli 
olmasına rağmen yağlı hissi 
uyandırmayan yapısı ile yapışkan bir 
his bırakmadan cilde nüfüz eder. 
Hoş kokulu, derinlemesine nemli ve 
dış zararlı etkenlerden korunan bir 
cilt oluşturur.

Onarıcı Yüz ve Vücut Kremi  
Shea Yağlı - 125 ml
Shea yağı bakımından son derece 
zengindir. Hem yüz, hem vücutta 
rahatlıkla kullanılabilir.

Onarıcı Vücut Losyonu  
Shea Yağlı - 250 ml
Akışkan, yumuşak ve hızlı emilen 
dokusu, lezzetli kokusyla cildte 
hızlıca emilir. Cildi rahatlatır ve 
komforlu hissettirir. Shea yağı 
bakımından zengin yapısı ile de cildi 
nemlendirir ve dış etkenlerden 
korurur.

Kuru Yağ  Shea Yağlı - 150 ml *
Shea yağı ve tatlı badem yağı eşsiz 
kombinasyonu, cildinizi yağlı bir film 
bırakmadan saten parlaklığı ile 
besler ve canlandırır.

Güzellik Sırrı : Sıkın ve vücudnuzun 
geneline yayın.
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Kil
Serisi
Doğal Faydalar ı
Dünayanın dört bir yanı da milyonlarca insan 
hergün doğal güzellikte bir fenomen olan 
kilden faydalanıyor. Bu fazla eğilim kili her 
zaman ön planda tutuyor.

22
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Doğal Faydaları
Doğal mineraller bakımından oldukça zengin 
olan kil, cildin prüzlerini gidererek temizler. 
Le Petit Olivier olarak dığal kili, diğer doğal 
aktif bileşenlerle zenginleştirerek karmadan 
yağlıya dönük ciltler için bakım serisi haline 
getirmeyi seçmiştir.

Kil 
Serisi Yüz, Vücut ve Saç

Bakımı

Kil, saflaştıran prüzsüzleştirici 
ve emici özellikleri ile yüz 
yıllardır bilinen ve kullanılan en 
doğal güzellik bileşenlerden 
biridir.

Yeşil Kil Ezme Form - 300 g
Mineraller bakımından doğal olarak 
zengin olan Le Petit Olivier’in kil ezmesi 
sağlıklı bir cilt için kirleri ve sebum 
fazlalığını giderir. Kullanıma hazır bu 
ürün yüze, vücuda ve saça 
uygulanabilir.

* Fransız ambalajı ile şuan satışta.
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Detoks Yüz Maskesi 
Beyaz Kil - 75 ml *
Beyaz kil ve nane esansiyel yağının 
eşsiz kombinasyonu sayesinde, bu 
detoksifiye edici maske yağlı ve 
karma cildi derinlemesine temizler. 
Prüzlerden arındırır, temizler, tazeler 
ve eşitler.

Canlandırıcı Yüz Maskesi 
Sarı Kil  - 75 ml *
Sarı kil ve greyfurt esansiyel yağının 
eşsiz kombinasyonu sayesinde bu 
maske cildinizi canlandırır ve diri 
olmasını sağlar. Sadece 5 dakikada 
cildiniz daha aydınlık ve ve ışıltılı 
görünüme kavuşur.

Yeniden yapılandırıcı Yüz 
Maskesi Pembe Kil - 75 ml
Pembe kil ve macadamia yağının 
eşsiz kombinasyonu sayesinde, bu 
maske cildinizin pürüzsüz ve doğal 
parlak görünmesini sağlar. Cilt 
dokusunu yeniler ve canlandırır.

Arındırıcı Yüz Maskesi 
Yeşil Kil - 75 ml
Yeşil kil ve çay ağacı esansiyel 
yağının eşsiz birleşimi sayesinde, bu 
arındırıcı maske kirleri giderir ve 
fazla sebumu emer.

Kullanım şekli :

Yüzü iyice yıkayın ve kurulayın, 
sonra yüzünüze kalın bir tabaka 
halinde uygulayın. Göz çevresine 
uygulama yapmaktan kaçının. 5 
dakika beklettikten sonra temiz 

suyla durulayın. Haftada bir veya 
iki kez kullanın.

Yüz 
Bakımı
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Sabun 
Serisi
Le Pet i t  Ol iv ier ' in s ırr ı 
Le Petit Olivier'in sırrını otantik doğal kalıp ve sıvı 
sabunlarnda keşfedin. 

27
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Çok Yumuşak Kalıp Sabunlar - 250g
Le Petit Olivier’in ekstra yumuşak sabunları, 
cildinizi yumuşak bir şekilde temizlemek için 

doğal özler ve zeytinyağı ile 
zenginleştirilmiştir. Kalıp sabunlarımız cildi 
yumuşak bir örtü ile hassasça kaplar ve 

geriye muhteşem kokularını bırakır.

1
2 3 4 5

6

8 97*Aleppo (Halep) Sabunu hariç

Sabun 
Serisi
Le Petit Olivier’in 
sırrı
Le Petit Olivier’in sırrını otantik 
kraft paketlerinde sunulan kalıp 
sabunlarının muhteşem 
kokularında keşfedin.

Tamamen bitkisel içerikli, 
hayvansal katkı maddesi 
içermeyen ve parfümcüleri ile 
ünlü Fransa’nın Grasse 
bölgesinden özenle seçilen 
kokulardan üretilen Fransız 
üretimi* kalıp sabunlarımız, 
zeytinyağıyla zenginleştirilmiş 
formülü ile tüm cilt tiplerine 
uygun bakım yapar. 

3 x 100 g
Le Petit Olivier'in gizli sırrı «Savon de Marseille» (Marsiya Sabun) 

küplerinden ilham alıp, %100 bitkisel yağlarla Marsilya 
geleneğine göre üretilir. Daha iyi ve rahat bir kullanım için 

100gr'lık 3 kalıp halinde kesilip satışa sunulur.

7 - Zeytinyağı Marsilya Sabunu - 3 x 100 g

8 - Gliserin Marsilya Sabunu - 3 x 100 g

9 - Lavanta MArsilya Sabunu - 3 x 100 g

1 - Extra mild surgras soap - Argan  - 250 g 

2 - Extra mild soap - Lavanta - 250 g

3 - Extra mild soap - Kayısı Sütü - 250 g

4 - Extra mild surgras soap - Zeytinyağı- 250 g

5 - Extra mild surgras soap - Shea butter - 250 g

6 - Extra mild surgras soap - Tatlı Badem Yağı - 250 g

Kalıp
Sabun
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Çok Yumuşak Kalıp Sabunlar  - 2 x 100 g 
Le Petit Olivier'in otantik ve kendine has sabunlarının lüksüne varın. Doğal özler ve zeytinyağı ile zenginleştirilmiş yapısı ile cildi narince 

temizler. Parfümcüleri ile ünlü Fransa’nın Grasse bölgesinden özenle seçilen kokuları ile de sizi Provence bölgesinin kalbine götürür.

10
11 12 13

14

Çok Yumuşak Kalıp Sabunlar  - 100 g
Küçük formatta çeşitli kokulu sabunlar

15
16 17 18

19
15 - Extra mild soap - Mine Limonu  - 100 g 

16 - Extra mild soap - Lavanta - 100 g 

17 - Extra mild soap - Gül - 100 g

18 - Extra mild surgras soap - Argan  - 100 g 

19 - Extra mild soap - Mandalina - 100 g

10 - 2 Extra mild soap bars - Portakal Çiçeği - 2 x 100 g 

11 - 2 Extra mild soap bars - Gül - 2 x 100 g

12 - 2 Extra mild soap bars - Mine Limonu - 2 x 100 g

13 - 2 Extra mild soap bars - Kiraz Çiçeği - 2 x 100 g 

14 - 2 Extra mild soap bars - Şakayık Çiçeği- 2 x 100 g
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Saf Sıvı Marsilya Sabunu - 300 ml 
Le Petit Olivier'in özel yapım pratik şişelerinde otantik ve kendine has sabunlarının lüksüne varın. Parfümcüleri ile 

ünlü Fransa’nın Grasse bölgesinden özenle seçilen kokuları ile de sizi Provence bölgesinin kalbine götürür. 

1
2

3
4

5

Marsilyalı sabun ustalarının 
gelenekesel kendine has yapım 
metodları ile özel kazanlarda 

tamamen bitkisel içerikli 
bileşenlerden üretilmektedir. 

Le Petit Olivier’in gizli
sırrı
Le Petit Olivier'in Marsilya usulü saf sıvı 
sabunları, her türlü kullanım için kazanlarda 
kaynatılarak üretilir, doğal gliserin içerir ve cild 
yumuşak ve nazikçe temizler.

Sabun 
Serisi

1 - Pure liquid soap of Marseille 
Gül - 300 ml

2 - Pure liquid soap of Marseille
Mine Limonu - 300 ml

3 - Pure liquid soap of Marseille
Portakal Çiçeği - 300 ml

4 - Pure liquid soap of Marseille
Lavanta - 300 ml

5 - Pure liquid soap of Marseille 
Zeytin  - 300 ml

Sıvı
Sabun
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31Aleppo (Halep) Sıvı Sabunu - 300 ml

Geleneksel usta sabun yapımcılarının yöntemleri 
ile kazanlarda bitkisel bazlı zeytin ve defne 
meyvesi yağı kaynatılarak üretilir. Doğal olarak 
gliserin içerir, renklendirici ve paraben içermez. 
Cildi nazikçe temizler ve yumuşatır.

6

8

8 -

9 -

7

9

Aleppo (Halep) sabunu

Aleppo (Halep) Kalıp Sabunu - 150 g

Suriye de 1500 yıldır ustadan çırağa aktarılan geleneksel yöntem ve gizli 

formüller sayesinde Halep sabunu üretimi devam etmektedir.

6 - Saf Marsilya Sıvı SAbunu- 750 ml
Grasse bölgesinden gelen tatlı kokuları ile sizi çocukluk anılarınıza 
götürür.

7 - Saf Shea Yağlı Marsilya Sıvı Sabunu - 750 ml
Zeytinyağı ve shea yağı ile zenginleştirilmiş Marsilya sıvı sabunu cildi 
nazikçe temizler.

Binlerce yıldır bitki yağlarından yapılan sabunlar, Suriyeli kadınların 
güzellik sırrı olmuştur. defne yağı ve besleyici özellikleri ile bilinen 
zyetinyağı harmoni içerisinde birleştirilerek bu güzellik iksirini 
oluşturmaktadır.

Saf Marsilya Sıvı Sabunu - 750 ml
Geleneksel Marsilya'lı ustaların yöntemleri ile yapılarak, pratik ve kullanıcı dostu 
pompalı şişesinde satışa sunulur.
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Duş 
Serisi
Duyulara zevkl i  dokunuş
Anında iyi hissettiren, çok yumuşak dokulu ve 
zarif kokulu duş deneyimi.

33
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Duyulara zevkli dokunuş
Le Petit Olivier, bu duş serisi için, dünyanın 
parfüm başkenti Grasse bölgesinden güneşli, 
çiçekli ve meyveli kokuları aldı.
Duş kremlerini küçük ve büyük ambalajlarda, 
günlük kullanıma özel anında rahatlık hissi veren 
ürünler olarak hazrılardı.

Duş 
Serisi

Duş
Kremi NEW PACKS

1 2

1 - Badem Çiçeği Nektarin Duş Kremi - 250 ml
Yumuşak ve tatlı kokular

2 - Mandalina Duş Kremi - 250 ml
Taze ve lezzetli kokular.

Fransa'nın güneyindeki bir meyve bahçesine doğru bir yolculuk yaptığınızı 
hayal edin ve güneşli Provence'den gelen gurme kokuları ile tatlandırılmış duş 

kremlerimizden biriyle kendinizi şımartın.

LE PETIT OLIVIER 
KALİTE FORMÜLÜ :

• Şehvetli doku, ipeksi
köpük

• Doğal içerik
• Nemlendirici
• Dermatolojik olarak test edilmiş
• Paraben ve renklendirici içermez
• Sabun içermez
• pH nötr
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35

Yeni 

Ambala
j

250 ml

Doğal özlerle zenginleştirilmiş bu duş kremleri cömert dokulu ve kremsi köpüklüdür, cildi nazikçe 
temizler ve sizi Güney Fransa'ya götüren hoş bir koku bırakır.

3 - Yasemin Üzümü Duş Kremi - 250 ml
Yazlık, zarif, ışıltılı kokular

4 - Ahududu Duş Kremi - 250 ml
Tatlı ve baştan çıkarıcı kokular

5 - Şeftali Kayısı Duş Kremi - 250 ml
Güneşte ıslanmış hisli kokular

6 - Böğürtlen Menekşe Duş Kremi - 250 ml
Tatlı ve lezzetli kokular.

7 - Mine Çiçeği Limon Duş Kremi - 250 ml
Taze ve canlandırıcı kokular.
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BV Cert. 601063936

Daha fazla yumuşak ten için 
geniş yelpazedeki duş 
jellerimizi keşfedin.

4 -

5 -

6 -

Gül Duş Kremi - 500 ml 
Tatlı ve pudralı kokular.

Vanilya Duş Kremi- 500 ml 
Tatlı ve saran kokular.

MARKA İLKELERİ:

• Kalite garantisi
• Maksimum şeffaflık
• Sosyal sorumluluk ve

çevre dostu yaklaşımlar
• Fransız bilgi birikimi

1 -

2 -

3 -

Mine Limonu Duş Kremi - 500 ml 
Taze ve canlandırıcı kokular

Hindistan Cevizi Duş Kremi - 500 ml 
Güneşli ve lezzetli kokular

Kiraz Çiçeği Duş Kremi - 500 ml 
Tatlı ve çiçeksi kokular.

Portakal Çiçeği Duş Kremi - 500 ml 
Çiçeksi, lezzetli ve yatıştıran kokular

500 mlDuş 
Serisi

1 2 3 4 5 6
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*3 yaş altı çocuklar hariç.

750 ml

Biliyor muydunuz?

750 ml duş 
kremlerimiz, hassas 
ciltlere karşı duyarlı ve 
her aile üyesine* 
uygun hipoalerjenik 
bir formüle sahiptir..

Her aile üyesinin hassas ciltleri için ideal *, bu duş kremleri banyo 
ve duş için idealdir.

7 - Argan Sütü Duş Kremi - 750 ml
Hafif ve cazibeli kokular

8 - Pamuk Sütü Duş Kremi - 750 ml
Yumuşak ve saran kokular.

9 - Kayısı Sütü Duş Kremi - 750 ml 
Lezzetli yazlık kokular

10 - Badem Sütü Duş Kremi - 750 ml
Yumuşak ve lezzetli kokular.

11 - Shea Sütü Duş Kremi - 750 ml
Yumuşak ve lezzetli kokular.
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Saç Bakım
Serisi
Nazik ve etki l i  saç bakımı
Le Petit Olivier’in benzersiz kanıtlanmış verimli 
formülleri saçınıza iyi bakar ve güzel görünmesini 
sağlar.

39

catalogue_LPO_EXP_2017.indd   39 23/02/2017   09:08



40
Nazik ve etkili 
saç bakımı
2013 yılında Le Petit Olivier saçınızın 
ihtiyacı olan etkili bakım için ilk saç bakım 
serisini oluşturdu.
Bu seri ile müşterilerimizin etkinlik, hız ve 
duyusal anlamdaki beklentilerini 
karşılamaktadır. Normal Saç Yağlı Saç

1 -

1
2 3

4 -

4
5

Mersin ve Pembekil Şampuanı - 250 ml 
Temiz, yumuşak ve daha az yağlanan saçlar

Şeftali ve Asma Çiçeği 
Şampuanı - 250 ml
Temiz, esnek, yumuşak, parlak ve 
ışıldayan saçlar.

2 - Şeftali ve Asma Çiçeği SAç Kremi 
- 200 ml
Kolay açılıp taranan, yumuşak, esnek, 
parlak ve ışıldayan saçlar.

5 - Mersin ve Pembe Kil Saç Kremi - 200 ml
Anında kolay taranan, esnek, yumuşak ve 
daha uzun süre temiz kalan saçlar.

Le Petit Olivier olarak doğadan 
ilham aldık ve doğal 
içeriklerden oluşan saç bakım 
serimizi yarattık.
Her ürünümüzü daha kolay 
kullanılabilen, uygulama 
süresini en aza indiren dengeli 
bir okadar da etkili formda 
hazırladık.

Saç Bakım
Serisi
Saç
Bakımı

3 - Şeftali ve Asma Çiçeği Durulamasız Saç Açıcı - 150 ml
Kolayca açılan ve taranan, akıcı, yumuşak ve sağlıkla paryalayan saçlar. Kuru veya 
ıslak saçlara uygulanabilir. Durulama gerektirmez.
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Zeytin Shea Argan Durulamasız Saç 
Açıcı - 150 ml

Anında kolay taranan, beslenen, onarılan, 
parlak ve ipeksi saçlar.

Kuru ve Yıpranmış Saçlar

6 - 8 -

9 -
7 -

10 -

6

8

7

9
10

Shampoo Myrtle Pink Clay - 250 ml
Hair is clean, soft and less oily.

Zeytin Shea Argan Şampuanı - 250 ml 
Beslenen, onarılan, yumuşak ve parlak saçalar.

Zeytin Shea Argan Besleyici Saç Maskesi - 300 ml 
Derinlemesine beslenen, onarılan, yumuşak, parlak, canlı ve 
kolay taranan saçlar.

Zeytin Shea Argan Saç Kremi  - 200 ml 
Anında kolay taranan, beslenen, onarılan parlak saçlar. Zeytin Shea Argan Durulamasız Bakım Kremi- 200 ml

Saç anında kolayca taranır ve şekillendirilebilir. 
Beslenir ve onarılır, yumuşak, esnek ve parlaktır. Kuru 
veya ıslak saçları şekillendirmek için durulama 
gerektirmeden kullanılabilir.
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Boyalı ve 
Röfleli Saçlar

Biliyor muydunuz?
Le Petit Olivier, boyalı ve röfleli saçlar için iki ana bileşene 
dayalı benzersiz formüller geliştirerek saç bakım serisini 
yarattı:
- Antioksidan nitelikleri ile bilinen nar özü.
- Rejeneratif nitelikleri ile bilinen Argan yağı.

1 - Nar Argan Şampuanı
- 250 ml
Yumuşak, beslenen ve korunan saçlar, 
daha uzun süre kalıcı, parlayan göz 
alıcı renkler.

2 - Nar Argan Saç 
Kremi - 200 ml
Yumuşak, beslenen, parlak, korunan 
ve kolay taranan saçlar, daha canlı, 
ışıltılı ve uzun ömürlü renkler.

3 - Nar Argan Koruyucu 
Maske - 300 ml
Kolayca derinlemesine işleyerek saçı 
besler ve korur. İpeksi, parlak, canlı 
saçlar, uzun ömürlü renkler. 

4 - Durulamasız Bakım Kremi 
Nar Argan - 200 ml
Kolayca derinlemesine işleyerek saçı 
besler ve korur. İpeksi, parlak, canlı 
saçlar, uzun ömürlü renkler. Durulama 
gerektirmeden kuru veya ıslak saça 
uygulanabilir.

5 - Durulamasız Saç Açıcı 
Nar Argan - 150 ml
Kolayca derinlemesine işleyerek saçı 
besler ve korur. Parlak, canlı ve uzun 
ömürlü renklere sahip saçlar. Durulama 
gerektirmeden kuru veya ıslak saça 
uygulanabilir.

Saç Bakım 
Serisi
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43Le Petit Olivier’s 
Zeytinyağı değirmeni

Maksimum İlkeli Üretim : Le Petit Olivier Fransa'nın 
güneyinde kendine ait değirmenlerde üretim yapmaktadır.

Lütfen gelin ve değirmenimizi görün :
Moulin de Cante Perdrix 

Domaine du Petit Olivier - Chemin du Sablas  
30210 Saint-Bonnet-du-Gard, France

Tél : +33 (0)4 66 37 34 89 / +33 (0)6 31 90 23 48
contact.moulin@lepetitolivier.fr
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L A  P H O C É E N N E  D E  C O S M É T I Q U E
174, rue de la Forge - ZA les Roquassiers

13300 Salon-de-Provence, FRANCE
RCS Salon 408 156 131

Tél: (+33) 4 90 56 91 20 - Fax: (+33) 4 90 56 91 70
manon@lepetitolivier.fr

w w w. l e p e t i t o l i v i e r. f r
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