
جّهزوا بأنفسكم
الهدّية المثالّية ألّي مناسبة!



زيت االستحمام بزبدة الشيا
 35 مل

زيت الّلوز للبشرة المرنة
 15 مل

زيت الّلوز لالستحمام
 35 مل

أو دو تواليت روز
 7.5 مل

أو دو تواليت فربينا
 10 مل

 سيروم إمورتيل ريسيت
لإلصالح الليلي

 5 مل

1.5 دينار 

صندوق لوكسيتان ميني صندوق لوكسيتان حقيبة لوكسيتان للهدايا

مجانًا 

جل استحمام فربينا
 30 مل

جل زهر الكرز لالستحمام
 35 مل

لوشن الجسم فربينا
 30 مل

مرّكز حليب الّلوز
 20 مل

كريم الورد لليدين
 10 مل

صابون أوراق الفربينا
 25 جم

كريم الّلوز لليدين
 10 مل

كريم زبدة الشيا لليدين
 10 مل

كريم الشفاه بزبدة الشيا
 2 جم

كريم زبدة الشيا للقدمين
 10 مل

كريم زهر الكرز لليدين
 10 مل 

صابون زبدة الشيا
 25 جم

لوشن زهر الكرز للجسم
 35 مل

كريم فربينا لليدين
 10 مل

 1 دينار

1.25 دينار 

الخطوة األولى
 اختر منتجاتك

الخطوة الّثانية
اختر العبوة المناسبة لهدّيتك



تكلفة إضافّية

صندوق هدايا

سعة 20 إلى 50 منتج
3.5 دينار للصندوق 

سعة 50 إلى 100 منتج
1.75 دينار للصندوق

سعة 100 منتج وما فوق
1 دينار للصندوق

حقيبة هدايا كبيرة 

سعة 20 إلى 50 منتج
3.5 دينار للحقيبة   

سعة 50 إلى 100 منتج
2.5 دينار للحقيبة   

سعة 100 منتج وما فوق
1.5 دينار للحقيبة   

حقيبة هدايا صغيرة 

سعة 20 إلى 50 منتج
3.5 دينار للحقيبة   

سعة 50 إلى 100 منتج
2 دينار للحقيبة   

سعة 100 منتج وما فوق
1.25 دينار للحقيبة   

الرسالة ...................................................................................................................................................................................................

لون الخّط   ................................................................................................................................................................................................

اختر الخّط

L ’Occitane L’Occitane L لوكســيتان لوكســيتان لوكســيتان ’Occi tane

كرافت أبيض أزرق وردّي

اختر لون العبوة

مجانًا

+0.15 دينار

ذهبي أبيض فّضي أزرق داكن أزرق أصفر وردّي

شريط أبيض مع شعار 
لوكسيتان بالّلون الّذهبي

شريط أصفر مع شعار 
لوكسيتان بالّلون الذهبي

شريط أزرق ّداكن مع شعار 
لوكسيتان بالّلون األصفر

الخطوة الّثالثة
اختر الشريط المناسب لتغليف هديتك

الرسالة ...................................................................................................................................................................................................

اختر الخّط

L ’Occitane L’Occitane L لوكســيتان لوكســيتان لوكســيتان ’Occi tane

تكلفة إضافّية

 أضيفوا لمساتكم الخاصة



الكّمّية اإلجمالّية

السعر اإلجمالي

اإلسـم  ......................................................................................     العائلة  ........................................................................................ 

تاريـخ الميالد  ............................................................................     الجنسية  ..................................................................................

تليفون  .......................................................................................     المدينة  .....................................................................................

البريد اإللكتروني  ...................................................................................................................................................................................

هل لديك مجلة أو موقع إلكتروني مفّضل؟  

  نعم        ال

لماذا تشتري منتجات لوكسيتان؟

  ألنها منتجـات طبيعيـة               ألن أسعـارها مغريـة 

  ألن خدمة العمالء ممتازة          ألسباب أخرى، يرجى التحديد

كيف عرفت عن لوكسيتان؟

 من خالل مجلة أو إعالن       من خالل صديق أو عبر التسويق الشفهي

 عبر اإلنترنت        بالصدفة  أو فضول        عوامل أخرى، يرجى التحديد

لإلستخدام من قبل الموظفين فقط

إسم المتجر ..........................................................................................   الّتاريخ ...................................................................................     

إستشاري الّتجميل  .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

تطبق الشروط واألحكام 

بطاقة لوكسيتان الصفراء

مجانًا

تكلفة إضافّية

اختر الكمّية

كرافت أزرق أبيض وردّي

سعة 100 منتج وما فوق
0.5 دينار للواحدة 

سعة 51 إلى 100 منتج
0.25 دينار للواحدة 

سعة 20 إلى 50 منتج
0.15 دينار للواحدة 

الرسالة ...................................................................................................................................................................................................

لون الخّط   ................................................................................................................................................................................................

اختر الخّط

L ’Occitane L’Occitane L لوكســيتان لوكســيتان لوكســيتان ’Occi tane

الخطوة الرابعة
اختر بطاقة لهدّيتك

 الخطوة الخامسة
أدخل معلوماتك الّخاّصة



الكويت

مول 360
 مجمع االفنيوز 2
مجمع األفنيوز 4

مجمع الكوت
مجمع البروميناد

مجمع ذا غيت مول

للمزيد، زوروا موقعنا اإللكتروني
ME.LOCCITANE.COM

@loccitane.me

@loccitaneme

@loccitane_me

وجهتك المثالّية الختيار هدايا حفالت  الزفاف،
المواليد، أو لتبادل الهدايا في العمل 

ومناسبات كثيرة أخرى...

فّن اختيار الهدايا 


