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ניתן לרכוש באתר, בטלפון ובמייל
פרטים בסוף הקטלוג

משלוח חינם בכל קניה
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שמלת אנקרה כחולה/שחורה
שמלה עם כפתורי זהב

ניתנת לרכישה בצבע שחור וכחול נייבי
בגיזרה מדויקת שמדגישה את המותן

השמלה תפורה מבד רך ועומד
מחיר: 349שח

שמלת קיילי אפרסק
שמלה בגיזרה המחמיאה לכל מבנה גוף.

מבד כפלים דקיק בצבע מתחלף-
צבע אפרסק למעלה ושחור למטה

השמלה מגיעה עם חגורה
וניתנת ללבישה גם ללא החגורה

השמלה מגיעה עם ביטנה.
מתאימה גם להריון.

מחיר: 349שח

שמלת דוט
בצבע שחור עם עיגולים

בצבע שמנת.
מבד שיפון קליל ונעים

מחיר: 359שח

שמלת קליפורניה ורודה
גיזרה מדויקת ומחויטת
ללוק מושלם לחג
מתאימה גם להנקה
מחיר: 359שח

שמלת קליפורניה שמנת
גיזרה מדויקת ומחויטת
ללוק מושלם לחג
מתאימה גם להנקה
מחיר: 359שח

שמלת ונציה אפורה
מבד דקיק ואלגנטי

עם פתח מהצד וגומי במותן
השמלה מגיעה עם ביטנה בכל השמלה

למעט בשרוולים
מתאימה גם להנקה

מחיר: 339שח

שמלת ונציה כחולה
מבד דקיק ואלגנטי

עם פתח מהצד וגומי במותן
השמלה מגיעה עם ביטנה בכל השמלה

למעט בשרוולים
מתאים גם להנקה

מחיר: 339שח

שמלת סלין ורודה
שמלה אלגנטית וקלילה
עם דוגמת כפלים בחלקה העליון
השמלה מתאימה לכל מבנה גוף
מבד יוקרתי קליל ונעים
השמלה לא שקופה
מחיר: 359שח

שמלת מילאנו בצבע אבן
השמלה תפורה מבד סריג דק בחלקה העליון
ומבד אלגנטי ועומד בחלקה התחתון
השמלה מגיעה עם ביטנה
השמלה מתאימה גם להנקה
מחיר: 349שח

שמלת מילאנו בצבע שחור
השמלה תפורה מבד סריג דק בחלקה העליון

ומבד אלגנטי ועומד בחלקה התחתון
השמלה מגיעה עם ביטנה

מתאימה גם להנקה
מחיר: 349שח

שמלת סלין
שמלה אלגנטית וקלילה
עם דוגמת כפלים בחלקה העליון
השמלה מתאימה לכל מבנה גוף
מבד יוקרתי קליל ונעים
השמלה לא שקופה
השמלה ניתנת לרכישה
בצבעים ורוד, תכלת, וירוק
מחיר: 359שח

שמלת ברצלונה
בצבע שחור עם נקודות בולטות

מבד שיפון קליל ונעים
השמלה מגיעה עם ביטנה

מחיר: 359שח

שמלת מאלי
בצבע תכלת מעושן
עם פסים דקיקים כסופים
עם 2 כפלים
שמדגישים את המותן
מחיר: 359שח

שמלת קיילי כסופה
שמלה בגיזרה המחמיאה לכל מבנה גוף.
מבד כפלים דקיק בצבע מתחלף-
צבע כסוף למעלה וכחול למטה
השמלה מגיעה עם חגורה
וניתנת ללבישה גם ללא החגורה
השמלה מגיעה עם ביטנה.
מתאימה גם להריון.
מחיר: 349שח

LICHI
www.lichi-shop.com



שמלת סידני בצבע אבן
עם אבזם מנומר

וכפתורים לכל האורך
מבד קליל ונעים

השמלה לא שקופה
מתאימה גם להנקה

מחיר: 339שח

שמלת סידני בצבע חאקי
עם אבזם מנומר
וכפתורים לכל האורך
מבד קליל ונעים
השמלה לא שקופה
מתאימה גם להנקה
מחיר: 339שח

שמלת ספארי בצבע תכלת מעושן
עם כיסים ורוכסן נחושת מקדימה

מבד קליל ונעים
השמלה לא שקופה

מתאימה גם להנקה
מחיר: 339שח

שמלת ספארי בצבע וורוד מעושן
עם כיסים ורוכסן נחושת מקדימה

מבד קליל ונעים
השמלה לא שקופה

מתאימה גם להנקה
מחיר: 339שח

SALE   SALE   SALE

    

34 - XS9066921079
36 - S95731021099
38 - M96751111099
40 - L100781161109
42 - XL103811181129
44 - XXL108881211139

34 - XS89881031169
36 - S91901061169
38 - M97951071179
40 - L99971081179
42 - XL1051041151189
44 - XXL1061051181199

34 - XS8371911108
36 - S8979961118
38 - M91811011128
40 - L98861081138
42 - XL102891111148
44 - XXL107941141168

34 - XS8369961139
36 - S8676991139
38 - M95791081159
40 - L97801091159
42 - XL98861141159
44 - XXL103891151159

34 - XS907110310610
36 - S947710610910
38 - M977811110910
40 - L1038111611010
42 - XL1078612011010
44 - XXL1109412711010

34926110110515
36986510710715
381026610810815
401046711810915
421066811910915
441126812110915

348375901075.5
368476981085.5
3891831021095
4094861061105.5
4295921101125.5
44102861111125.5

   

34827110210
36847711010
38928211010
40948411110
42978811210
441009010410

34827611110
36847711110
38888211210
40898411210
42928811310
441009411310

3476711067
3687801067
3888831087
4090841087
4296931097
44104981097

34847511010
36877811110
38948311210
40978811310
421009211410
44989611510

3691791068
3892801088
4096801088
4298801108
44104821108
34888510810

36909011110
38969611110
401009811210
421029811210
4411010411310
3475701057

3682741067
3890761067
4092821077
4293831087
44104981097

XS - 34 1.65
2

 

249  339

שמלת לורקס זהב
מחיר: 349שח  249שח

שמלה אפורה עם שרוול שיפון
מחיר: 359שח  259שח

שמלה שחורה עם שרוולים תפוחים
מחיר: 359שח  319שח

שמלה שחורה עם קשירה מנומרת
מחיר: 339שח  249שח

שמלה שחורה עם קשירה בצדדים
מחיר: 349שח  239שח

שמלת סרפן אפורה
מחיר: 359שח  269שח

שמלת פספול שחורה/קאמל
מחיר: 349שח  229שח

שמלה כחולה עם שרוול שיפון
מחיר: 359שח  239שח

שמלה ירוקה עם שרוולים תפוחים
מחיר: 359שח  319שח

בכל קניה הינך זכאית למשלוח חינם
תוך 3 ימי עסקים

- איך מזמינים? -

באתר - 
www.lichi-shop.com חפשי בגוגל

בטלפון-
חייגי למספר 053-358-7211

שעות מענה אנושי: א‘-ה‘: 10:00-22:00
ו‘: 10:00-14:00

במייל-
of�ce@lichi-shop.com שלחי מייל לכתובת

בווצאפ-
שלחי הודעה למספר 053-358-7211

מדיניות החלפות והחזרות:
ניתן להחליף/להחזיר שמלה בקלות ובמהירות

תוך יומיים מקבלת השמלה ולקבל החזר כספי מלא
יש אפשרות לשליח עד הבית

עלות שליחות להחלפה: 29שח 19שח
עלות שליחות להחזרה: 29שח

*במקרה של החזרה של הזמנה ששולמה בכרטיס דיירקט
ינתן זיכוי בחברה למימוש חוזר

איך מתבצע התשלום?
התשלום מתבצע באשראי מאובטח,
לפי תקני האבטחה המחמירים ביותר
ניתן לשלם באשראי עד 3 תשלומים

אנו מקבלים את כל סוגי כרטיסי האשראי כולל דיירקט
למעט כרטיס דיינרס ואמריקן אקספרס

ניתן גם לשלם בהעברה בנקאית
בתיאום עם שירות הלקוחות.
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