
בס“ד

www.lichi-shop.com

קולקצית החורף החדשה והיוקרתית כבר באתר
ניתן לרכוש באתר, במייל או בטלפון.

שירות הלקוחות בטלפון חזר לפעילות
ימים א‘-ה‘ בין השעות 18:00 - 22:00

LICHI

שמלה שחורה בשילוב זהב וקטיפה
השמלה מבד שיפון
ומגיעה עם ביטנה על כל השמלה
349שח

Gold

W�ter Coe�i�
W

inter Collection

שמלה כחולה עם קשירה מבד קטיפה
מבד איכותי ויוקתי
מתאימה גם להריון
339שח

W
inter Collection

שמלת צמר מעורב שחור לבן
קלאסית וקלילה

בשילוב שחור, לבן וכסוף
299שח

שמלה שחורה עם שרוולי רשת תפוחים
קיימת ביטנה מבריקה בצבע שמנת בשרוולים
349שח

Casual Ti
m

ele
ss

שמלת צמר אפורה
עם פס עור שחור במותן
299שח

שמלה שחורה
עם בליטות ופסי כסף דקיקים
השמלה מבד שיפון ומגיעה עם ביטנה על כל השמלה
339שח

W
inter Collection W

inter Collection W
inter Collection 

שמלת תחרה שחורה בשילוב קטיפה
מתחרה איכותית ויוקרתית

מגיעה עם ביטנה שחורה על כל השמלה
379שח

שמלה שחורה עם קשירה מבד קטיפה
מתאימה גם להריון

339שח

Cashual

El
eg

an
t

שמלת יהלום
שמלה שחורה עם פסי קטיפה
ונגיעות זהב מבד שיפון איכותי וקליל
349שח

Sale

Eleg�t

Casual

W
inter Collection 

שמלת ונציה
מבד סריג קליל ודק
עם כפתורים בצד וגומי במותן
249שח

שמלה שחורה עם שרוולי רשת בצבע שמנת
קיימת ביטנה שחורה בשרוולים
מבד איכותי, לא מעביר צבע בכביסה (בכביסה לפי ההוראות)
349שח

שמלת לורקס זהב
מבד יוקרתי עם נצנוץ זהב קל
229שח

שמלה כחולה עם שרוול שיפון
עם פסי כסף דקיקים שרוול

219שח

שמל אפורה עם שרוול שיפון
עם פרנזים בשרוול
229שח

בכל קניה הינך זכאית למשלוח חינם עד הבית
תוך 3 ימי עסקים

- איך מזמינים? -

באתר - 
www.lichi-shop.com חפשי בגוגל

בטלפון-
חייגי למספר 053-358-7211

שעות מענה אנושי: א‘-ה‘: 18:00-22:00

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

בווצאפ-
שלחי הודעה למספר 053-358-7211

Less is m
ore

How to order 

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: 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.

שמלת תחרה כחולה בשילוב קטיפה
מתחרה איכותית ויוקרתית

מגיעה עם ביטנה על כל השמלה
379שח

You are m
ore than a num

ber

34-XS75701055

36 -S82741065

38 - M90761065

40 - L92821075

42 - XL93831085

44 - XXL104981095

34-XS88851088

36 -S 901118

38 - M96961118

40 - L100981128

42 - XL102981128

44 - XXL1101041138

34-XS93691079

36 -S98761099

38 - M99781099

40 - L103911109

42 - XL106921129

44 - XXL111991129

34-XS93691079

36 -S98761099

38 - M99781099

40 - L103911109

42 - XL106921129

44 - XXL111991129

34-XS827110810

  847711010

38 - M928211010

40 - L948411110

42 - XL978811210

44 - XXL1009011210

34-XS75701057

36 -S82741067

38 - M90761067

40 - L92821077

42 - XL93831087

44 - XXL104981097

34-XS75701057

36 -S82741067

38 - M90761067

40 - L92821077

42 - XL93831087

44 - XXL104981097

34-XS847511010

36 -S877811110

38 - M948311210

40 - L978811310

42 - XL989211410

44 - XXL1009611510

34-XS926110510

36 -S986510710

38 - M1026610810

40 - L1046710910

42 - XL1066810910

44 - XXL1126810910

34-XS83711108

36 -S89791118

38 - M91811128

40 - L98861138

42 - XL102891148

44 - XXL107941168

מכפלתאורך השמלההיקף מותןהיקף חזהמידהדגם

שמלת תחרה בשילוב קטיפה

שמלה עם קשירה מבד קטיפה

שמלה שחורה עם בליטות
ופסי כסף

שמלה שחורה בשילוב זהב
וקטיפה

36 -S

שמלה עם שרוולי רשת תפוחים

שמלת צמר

שמלה עם שרוול שיפון

שמלת סרפן

שמלת ונציה

שמלת קליפורניה

LICHI
www.lichi-shop.com

W�ter

Casual

שמלת קליפורניה
יוקרתית ושימושית, מבד נעים

מתאימה גם להנקה
249שח


