
 

  

 

 

 

 

 

 

Laure Boutique Launches Karl Lagerfeld + ModelCo Cosmetics Line 
 
 

Laure boutique is glad to announce the launch of the limited edition collectable beauty  line by Karl 

Lagerfeld + ModelCo. The collectable collection launched exclusively at Laure boutiques in the Kingdom of  

Saudi Arabia on November 2nd, 2018. 

 

ModelCo, the Australian cosmetics brand and Karl Lagerfeld, the well-known designer of Chanel and Fendi; 

have come together to collaborate on a one of a kind makeup and cosmetic line. The launch of the l imited 

line is accompanied with a special appearance of the Saudi celebrity, Lojain Omran.  Lojain Omran has been 

described as one of the most popular fashion and beauty influencers in the Middle East. In her company,  at 

Laure boutique in Panorama Mall, more than 50 beauty products have achieved both ModelCo’s high 

quality formula alongside Lagerfeld’s chic and modern aesthetics resulting is a collectable l imited edition 

line. 

 

Laure boutique is dedicated and focused to provide exclusive and luxury brands to its consumers. It aims to 

become Saudi Arabia’s one and only source to exclusive items and high quality brands from all around the 

world.  
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 معرض لور يطلق مستحضرات تجميل كارل الغرفيلد + موديل كو

 

. سعد بإعالن إطالق مجموعة مستحضرات التجميل محدودة اإلصدار من كارل الغرفيلد + موديل كومعرض لور ي

ل رض لور في المملكة العربية السعوديةامتوفرة بشكل حصري في مع االستثنائيةمجموعة مستحضرات التجميل  جمعة يوم ا

 .2018الثاني من نوفمبر، 

 

نتجات م لتصميم اشتركا معا  لشانيل وفندي،  مصمم األزياء الشهيررفيلد، وكارل الغ ماركة التجميل األستراليةمودل كو، 

بإطاللة  الخط الحصري من مستحضرات التجميلومستحضرات تجميل فريدة من نوعها ومحدودة اإلصدار. أطلق 

لجمال زياءاأل عالم في تأثيرا   الشخصيات أكثر من واحدة بأنها وصفت عمران، لجين .الشخصية اإلعالمية لجين عمران  وا

ز بجودة يتمي منتج تجميل 50حققت الماركة أكثر من  مول بانوراما لدى لور معرض في وبحضورها. األوسط الشرق في

 .ال مثيل لها بمنتجات مميزةلتوفير المستهلك  والمبتكرة، العصريةأناقة الغرفيلد موديل كو العالية و

 

ة العربي المملكةنشأ ليكون المحطة األولى في عالم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور في أمعرض لور 

جود ستهلك بأويهدف إلى توفير الم ركات العالمية الشهيرة الحصرية والفاخرة،يضم نخبة من الماحيث أنه . السعودية

 اء العالم.جميع أنحمن المنتجات 
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