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Todas as compras em produtos Lothantique no valor de 40€ têm

uma oferta de 1 perfume de ambiente para o carro.
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A história da empresa começa em Chateauneuf-Val-Saint Donat na
década de 1920, no sopé da montanha Lure. Naquela época, estava
coberto de campos de lavanda. Joséphine, a ancestral enérgica e forte
da família, criou ali uma destilaria de plantas perfumadas: a
empresa Mouranchon Frères. Nestor, o tio-avô, instala-se como
"nariz" na capital ... Pouco a pouco, os produtos à base de óleos
essenciais são complementados por lavanda em sacos de lona,   
sabonetes e águas de colónia.
 Em 1987, os netos de Joséphine, Domy e Denis Vogade assumiram o
negócio da família para dar à luz LOTHANTIQUE, um nome
inspirado  numa obra de Pagnol, onde se trata de cultivar uma
planta que só cresce em livros. O dinamismo e o know-how fizeram
uma receita e logo a empresa recebeu em 1998 uma subsidiária nos
Estados Unidos, a LOTHANTIQUE INC. Ao mudar o século, a
LOTHANTIQUE muda-se para  novas instalações em Peyruis.
Forte da sua história, defende uma filosofia em que o passado é
atravessado pela modernidade. Não há conflito de gerações, mas um
aprimoramento do know-how autêntico com as tecnologias atuais.
Nesta empresa respeita-se o know-how, as boas práticas e o meio
ambiente. É por esse motivo que os produtos são formulados com
cuidado, em prol da eficiência, segurança e prazer. Embalados em
materiais recicláveis, aproveitam-se os desperdícios, numa fórmula
de respeito pela natureza e animais, num universo onde os humanos
têm um lugar muito melhor!

 Denis Vogade

 Domy Vogade



Assim sendo e para comemorar esta
data para nós tão marcante,

gostaríamos de vos apresentar uma
campanha que visa comemorar com

todos os clientes da marca este
especial duplo aniversário.
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