
 ÜRÜN TANITIMLARI 
Zeytin yağlı   

LE PETIT OLIVIER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

With Olive Oil 
 

 

 

 

Güçlü Yanları 
 
 

 

 
 

- Sağlığın amblemi olan zeytinyağı, cilde çok fazla faydası olan doğal bir bileşendir. 
- Yüz yıllardır değerini kanıtlamış, otoriteler ve herkes tarafından bilinen bir sağlık kaynağıdır. 

 
 

 
 

- Müşteri eğilimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda doğal ürünler. 
-  Paraben ve Phenoxyethanol birer koruyu madedir.  Le Petit Olivier With Olive Oil seri ürünlerimiz 
bu iki grup koruyu madde kullanılmadan üretilmektedir. 

 
 

 
 

- Zeytinyağının faydalı etkilerinden en iyi şekilde yararlanılmak üzere üretilen ürünler. 
-  Zeytinyağını ana bileşen olarak yoğun miktarda kullanan özel seri ürünler.

Yüz ve Vücudun ihtiyaclarına yönelik ürün serisi 

PARABEN içermeyen masum seri 

Ana İçerik Bileşeni : ZEYTİN YAĞI 



 
 
 
 
 
 
 

With Olive Oil 
 

 

 

 
 

ZEYTİNYAĞININ 
kozmetik faydaları 

 
- BİLEŞİM: Doymamış yağ asitleri, E vitamini ve 

polifenoller(antioksidanlar) bakımından olağan üstü zengindir. 

- FAYDALI ETKİLERİ: Cildin hidrolipidik yapısını yeniler, 
hücreleri nemlendirir, yeniden yapılandırır, 
antioksidandır. 

- E VİTAMİNİ VE POLİFENOLLER: Erken yaşlanmanın büyük 
etkenlerinden biri olan serbest radikallere karşı savaşan güçlü bir 
antioksidandır. Cilt hücrelerinin yenilenmesinde önemli rol oynayan 
etken maddelerdir 



Göz İçin Makyaj Çıkarıcı 
Su Geçirmez 

Zeytinyağı katkılı 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Kutusuz, Yeşik flip-top kapaklı özel tasarım şişe 

 125 ml (4.2 fl. oz.). 

 DOKU: Çift Fazlı: 

 şeffaf, yeşil renkli su bazlı sıvı (altta). 

 şeffaf, renksiz yağ bazlı sıvı (üstte). 

Parfümsüz. Karakteristik baz kokulu. 

 Internal code 00115173 / EAN 354 962 0011 517 
 

 
 

Aktif Bileşenler Özellikleri 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

 
Zeytin özleri 

Soğuk sıkım zeytinlerden elde edilen bu aktif bileşen, Güney Fransa'dan (Bouches-du-
Rhône ve Vaucluse) gelmektedir. Sebum üretimini sınırlamaya ve cildin gözeneklerini 
sıkılaştırmaya yardımcı olan mineraller ve polifenoller içerir. 

 

 
 

 Doğal Zeytinyağı fazı ve doğal zeytin özü fazı bir arada. 

 Hipoalerjenik formül, Hassas ciltlere uygun. 

 %95 doğal bileşenlerden oluşan içerik. 

 Paraben ve silikon içermez. 

 Göz kapakları ve çevresindeki suya dayanıklı makyaj dâhil her türlü makyajı yağlı his bırakmadan nazikçe temizler.   
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. Bir parça pamuk üzerine dökerek cildinizi tahriş 
etmemeye çalışarak nazikçe uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: Yok 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan ve ısıdan uzak tutun. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 6 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Temizleme Köpüğü 
Zeytinyağı katkılı kuru ve hassas ciltlere 

YÜZ BAKIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Koyu Yeşil Kapaklı köpük şişe 

 150 ml (5.07 fl. oz.). 

 DOKU: Zengin yoğun beyaz köpük yapılı hafif ve taze karakteristik 
zeytin çiçeği kokulu. 

 Internal code 00115242 / EAN 354 962 0011 524 

 

 
 

Aktif Bileşenler ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt 
kuruluğuna karşı savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına 
yardımcı olur. 

 
Gliserin 

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

Aloe Vera Jel Aloe vera, nemlendirici, yatıştırıcı ve canlandırıcı özellikleriyle bilinir. 

 

 
 

 Sabun içermeyen masum formül. 

 Hassas ve yoğun, zengin köpük. 

 Cildi ve makyajı, cilde zarar vermeden ve nemsiz bırakmadan temizler. 
 
 

 

 
 KULLANIM ŞEKLİ: Sabah, akşam ıslak cilt üzerine uygulanır. Nazikçe masaj yaparak uygulayın sonra saf suyla 

arındırın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: gözle temasından kaçının. Temas halinde bol su ile iyice yıkayın. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan, ısıdan ve ışıktan uzak tutun. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

GENEL SUNUM 

 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Makyaj Çıkarıcı Misel Su 
Hipoalerjenik 

Kuru ve HassasCiltler 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Koyu yeşil flip-top kapaklı şeffaf pet şişe 

 400 ml (13.5 fl. oz.). 

 DOKU: Şeffaf, renksiz losyon. 

 Internal code 0011609 / EAN 3 549 620 011 609 
 
 
 

 
 

Aktif Bileşenler ÖZELLİKLERİ 

Codium tomentosum 
özü 

(Yeşil Alg) 

Uzun süreli nem tutma özelliği olan bu aktif bileşen ile suyu tutarak kurumayı 
önler cildi nemlendirir. 

Beyaz Çay Yaprağı özü 
Cildi zararlı dış etkenlere karşı korur ve parlaklığını geri 

kazandırırken ve cildi eşitler. 

 

 
 

 Hipoalerjenik Formül 

 Tek bir adımda makyajı nazikçe temizler ve yatıştırır. 

 Rahatsızlık hissini azaltır. 

 Suya dayanıklı makyaj dâhil her türlü makyajı yağlı his bırakmadan nazikçe temizler.   
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Sabah, akşam bir parça pamuk yada bez ile nazikçe makyajlı bölgeye uygulanır. 
Durulanmaz. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 9 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

 

 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

 



Yüz Peeling 
Zeytin tozu içeren 

 Kuru ve Hassas ciltlere 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Bantlı koyu yeşil flip-top kapaklı, sedefli tüp ambalaj  

 75 ml (2.5 fl. oz.). 

 DOKU: Açık Bej köpüklü jel formda soyucu özellik için zeytin tozu parçacıkları 
içeren, karakteristik hafif ve taze zeytin çiçeği kokulu. 

 Internal code 00115482 / EAN 354 962 0011 548 
 

 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna 
karşı savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

Zeytin Tozu Parçacıkları 
Muhteşem soyucu özelliği ile cilde zarar vermeden ölü hücrelerden 
arındırır. Cildi daha parlak, pürüzsüz ve dengeli yapar. 

 

 
 

 Masum Förmül. 

 Nazikçe ölü hücrelerden arındırır. 

 Cildin parlaklığını geri kazandırır. 

 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Haftada bir veya iki kez, gözle temasından kaçınarak, nemli cilde dairesel 
hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Sonra durulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: gözle temasından kaçının. Temas halinde bol su ile iyice yıkayın. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: yok 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Nemlendirici Yüz Maskesi 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Bantlı koyu yeşil flip-top kapaklı, sedefli tüp ambalaj, kutusuz 

 75 ml (2.5 fl. oz.). 

 DOKU: Çiçeksi, odunsu ve meyveli notalara sahip, parlak açık yeşil 
katı bir kremdir. 

 Internal code 00115002 / EAN 354 962 0011 500 
 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeyrinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

 
Gül Suyu 

Geleneksel olarak cildi tonlama, yumuşatma ve yatıştırıcı etkisi için kullanılmaktadır. 
Organik tarımla elde edilmektedir. 

E Vitamini 
Cildi yatıştıran, nemlendiren ve de koruyan güçlü bir antioksidan etken maddedir. 

 

 

 Cildin yorgunluğuna karşı kuvvetli kazanım sağlar 

 Taze ve yumuşak doku 

 Cildi derinlemesine nemlendirir ve yatıştırır. 

 5 dakika gibi kısa sürede hızlı etki ederek cildi yeniden yapılandırır ve canlandırır. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Haftada bir veya iki kere, temiz cilde göz ve çevresinden sakınarak ince bir tabaka 
halinde sürülür. 5 dakika sonra kalıntılar temiz bir pamuklu bez yardımı ile arındırılır. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: ışıktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 6 ay. 

 KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Günlük Yoğun Nemlendirici 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Kutu içerisinde, sedefli yeşil pompalı tüp ambalaj. 

 50 ml (1.7 fl. oz.). 

 DOKU: Karakteristik zeytin çiçeği “hafif ve taze” kokulu, parlak 
beyaz krem. 

 Internal code 00115553 / EAN 354 962 0011 555 
 

 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

Pro Vitamin E 
Cildi yatıştıran, nemlendiren ve de koruyan güçlü bir antioksidan etken maddedir. 

Aloe Vera Aloe vera, nemlendirici, yatıştırıcı ve canlandırıcı özellikleriyle bilinir. 

 

 
 

 %93 doğal içerikli özel formül. 

 Hafif ve pürüzsüz doku. 

 Cildi gün boyu nemlendirir, rahatlatır ve korur.  

 Cildi yumuşak bir örtü gibi kaplar. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: Sabahları temizlenmiş cilt üzerine hafifçe masaj yaparak uygulanır. Makyaj için 
idealdir. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: Sıcaktan ve ısıdan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 





Gece Yoğun Nemlendirici 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

YÜZ BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Kutu içerisinde, sedefli yeşil pompalı tüp ambalaj 

 50 ml (1.7 fl. oz.). 

 DOKU: Karakteristik zeytin çiçeği “hafif ve taze” kokulu, parlak 
beyaz krem. 

 Internal code 00115623 / EAN 354 962 0011 562 
 

 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

Pro Vitamin E 
Cildi yatıştıran, nemlendiren ve de koruyan güçlü bir antioksidan etken maddedir. 

Aloe Vera Aloe vera, nemlendirici, yatıştırıcı ve canlandırıcı özellikleriyle bilinir. 

 

 
 

 %96 doğal içerikli özel formül. 

 Zengin, dolgun ve kremsi doku. 

 Gece boyunca cildi rahatlatır, nemlendirir ve yeniden yapılandırır. 

 Cildi yumuşak bir örtü gibi kaplar. 
 

 
 

 KULLANIM ŞEKLİ: akşamları temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine nazikçe masaj yaparak uygulanır. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yok. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: ısıdan ve sıcaklıktan uzak tutunuz 

 TÜKETİM TARİHİ: Ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Yüz ve Vücut Nemlendirici Krem 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

YÜZ VE VÜCUT 

BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Güvenlik bantlı sedefli yeşil kase ambalaj. 

 125 ml (4.2 fl. oz.). 

 DOKU: Karakteristik zeytin çiçeği “hafif ve taze” kokulu, parlak, yumuşak 
yapılı ince emülsiyon. 

 Internal code 00110502 / EAN 354 962 0011 050 

 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna 
karşı savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

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

 
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. 

 

 
 

 Can be used on both face and body. 

 Moisturises the skin. 
 
 

 
 

 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: 9 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Nemlendirici Vücut Losyonu 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Sedefli yeşil özel yapım şişe, üzerinde koyu yeşil pompa 

 250 ml (8.4 fl. oz.). 

 DOKU: Çiçeksi, odunsu ve meyvemsi notalar içeren, akışkan, prüzsüz ve 
parlak beyaz emülsiyon. 

 Internal code 00110812 / EAN 3549620011081 
 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

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

 

 
 

 Hipoalerjenik formül. 

 Hafif ve yağlı his bırakmayan akıcı losyon. 

 Hızlı ve uzun süreli nemlendirici ve yatıştırıcı özellik sağlar. 

 Kuruluğa karşı cildi korur. 
 
 

 
 

 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. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Nemlendirici Vücut Kremi 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

VÜCUT BAKIMI

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Sedefli yeşil tüp, koyu yeşil flip-top kapak 

 250 ml (8.4 fl. oz.). 

 DOKU: Çiçeksi, odunsu ve meyvemsi notalar içeren, akışkan, prüzsüz 
ve parlak beyaz krem. 

 Internal code 00110362 / EAN 354 962 9000 215 
 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

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

 

 

 

 Hipoalerjenik formül. 

 Kremsi yağlılık hissi bırakmayan vücut kremi. 

 Hızlı ve uzun süreli nemlendirici ve yatıştırıcı özellik sağlar. 

 Kuruluğa karşı cildi korur. 
 

 
 

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

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: ışıktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Nemlendirici El Kremi 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Sedefli yeşil tüp, koyu yeşil flip-top kapak 

 75 ml (2.5 fl. oz.). 

 DOKU: Çiçeksi, odunsu ve meyvemsi notalar içeren, akışkan, prüzsüz 
ve parlak beyaz emülsiyon. 

 Internal code 00110292 / EAN 354 962 9000 024 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLER ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

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

 

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. 

 

 

 

 Gerginlik ve rahatsızlık etkisini ortadan kaldırır. 

 Uzun süreli nem sağlayarak cildi kurumaya karşı korur. 
 

 

 
 

  KULLANIM ŞEKLİ: Gün içerisinde ellerinize yeteri miktarda kremi uygulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayınız. 

 SAKLAMA TALİMATLARI: ışıktan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Nemlendirici Sıvı El Kremi 
Zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Sedefli yeşil özel yapım şişe, üzerinde koyu yeşil pompa. 

 100 ml (3.3 fl. oz.). 

 DOKU: Çiçeksi, odunsu ve meyvemsi notalar içeren, akışkan, prüzsüz ve 
parlak beyaz emülsiyon. 

 Internal code 0011623 / EAN 3549620011623 
 
 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

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

 

 
 

 Hipoalerjenik formül 

 Kremsi yağlılık hissi bırakmayan el kremi. 

 Hızlı ve uzun süreli nemlendirici ve yatıştırıcı özellik sağlar 

 Kuruluğa karşı cildi korur 
 
 

 
 

 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. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN AÇIKLAMALARI 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Vücut Peeling 
Zeytin tozu 

Kuru ve Hassas Ciltlere 

VÜCUT BAKIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Sedefli açık yeşil tüp, koyu yeşil flip-top kapak 

 200 ml (6.7 fl. oz.) 

 DOKU: Çiçeksi, odunsu ve meyvemsi notlar içeren kahverengi parçacıklı 
köpüksü jel 

 Internal code 0011630 / EAN 3 549 620 011 630 
 

 

 
 

AKTİF BİLEŞENLERİ ÖZELLİKLERİ 

   Zeytin Tozu Parçacıkları 
Muhteşem soyucu özelliği ile cilde zarar vermeden ölü hücrelerden 
arındırır. Cildi daha parlak, pürüzsüz ve dengeli yapar. 

Argan Çekirdek Tozları Ölü hücreleri kaldırmak için kalın taneli (500 - 1000 μm)  doğal içerik 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna 
karşı savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

 

 
 

 Mikro plastik parçacıklar içermeyen %100 doğal soyucu parçacıklardan oluşan formül 

 Tahriş etmeden cildin parlaklığını ortaya çıkarır.  

 Cilt daha yumuşak, daha parlak bir görünüme kavuşur. 
 

 

 
 KULLANIM ŞEKLİ: Haftada bir veya iki kez, gözle temasından kaçınarak, nemli cilde dairesel 

hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Sonra durulayın. 

 KULLANIM ÖNLEMLERİ: yutmayın, gözle temasından kaçının. 

 KULLANIM TALİMATLARI: sıcaktan ve ısıdan uzak tutunuz. 

 TÜKETİM TARİHİ: ürün üzerinde tüketim tarihi bulunmamaktadır. 

 AÇILDIKTAN SONRAKİ TÜKETİM TARİHİ: 12 ay. 

KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 



Nemlendirici Dudak Merhemi 
zeytinyağlı 

Kuru ve Hassas ciltlere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sedefli yeşil stick ambalaj 

 4 g (0.14 oz. net wt.) 

 DOKU: Çiçeksi, pudralı, vanilya ve karamel notalar içeren, mat,  

fildişi renkli stick merhem. 

 Internal code 0011616 / EAN 3 549 620 011 616 
 

 
 

AKTİF 
BİLEŞENLERİ 

ÖZELLİKLERİ 

 
Saf Zeytinyağı 

Yenileyici, nemlendirici ve besleyici özellikleri ile bilinen zeytinyağı, cilt kuruluğuna karşı 
savaşır ve cildin zararlı dış elementlerden korunmasına yardımcı olur. 

 

Balmumı 

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. 

 
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. 

 
Castor oil 

Özel gücünü yağ asitlerinden ve ricinoleik asitten alan ve çokça faydası bulunan bu bitkisel 
yağ, dikkat çekici kimyasal ve fiziksel özelliği ile diğer yağlardan ayrılır ve güzellik bakımı 
sağlar. 

Calendula/nergis Çiçek özlerinden gelen özelliği ile cildi yumuşatır ve pürüzsüzleştirir, esneklik sağlar. 

 

 

 Parafin içermeyen, doğal yağlar ve balmumu içeren hipoalerjenik formül 

 Kuru ve hasas dudaklarda uzun süren (8saat) derinlemesine nem sağlar. 

 Zarar veren dış etkenlere karşı dudakları korur ve kurumasını engeller ve yatıştırır. 
 

 

 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. 

 KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TALİMATLAR 

 

ÜRÜN FAYDALARI 

ÜRÜN AÇIKLAMALARI 

GENEL SUNUM 

Le Petit Olivier, Fransa’nın 
güneyinde sahip olduğu kendi 
zeytinliklerinde özenle seçtiği en 
kaliteli zeytinleri kullanmaktadır. 


