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...nieustannie się zmienia...

Tylko w naszych produktach czynnikiem
utrwalającym kształt fryzury są naturalne
związki białkowe, podczas gdy w innych
produktach znajdujemy żywice syntetyczne.
LOTON® Misja
Dajemy satysfakcję czerpiąc z natury.
LOTON® - już ponad pół wieku jesteśmy z Państwem
Zajmując się od początku przetwarzaniem białka osadziliśmy się w kosmetyce bliskiej
naturze. Wyspecjalizowaliśmy się w pielęgnacji i stylizacji włosów. Zastrzegliśmy w Urzędzie
Patentowym markę LOTON®, by chronić jej wyjątkowość.
Klienci powiadają, że zdrowe włosy to gwarancja dobrego samopoczucia! To w kontekście
naszych lotonów .
LOTON® Dzisiaj
Dziękujemy naszym lojalnym klientkom – ich konsekwentne opinie
(i …co ważne - decyzje zakupowe !) dają Firmie Kosmetycznej
LOTON prawo do życia. Bywa, że ta lojalność trwa już ponad 50 lat.
Nasze sztandarowe produkty i ich białkowe receptury:
 Płyn do układania włosów LOTON® 2
 Lakier do włosów LOTON® 4
 Płyn do pielęgnacji włosów przetłuszczających się LOTON® 5
są obecne na rynku od ponad 50 lat i - co ważne - nie starzeją się.
W 2012 roku za jakość, zaufanie klientów i renomę marki LOTON ® otrzymaliśmy Certyfikat
„Dobra Marka”. Potem złoty medal Targów Poznańskich LOOK 2015. To potwierdza ciągłą
atrakcyjność lotonów!
Istotnym momentem w naszym rozwoju było opracowanie serii PROVIT, gdzie
zamieściliśmy szereg odżywek skierowanych do ludzi młodych i przez nich inspirowanych.

Są tam szczególnie skuteczne odżywki w płynie: KERATYNA , JEDWAB, ROSA we włosach czy
KASZMIR a także elixiry:
 ziołowy – Kuracja przeciw wypadaniu włosów i
 proteinowy - Kuracja do włosów przetłuszczających się.
Ta kolekcja została dostrzeżona i nagrodzona złotym medalem przez Sąd Konkursowy
Międzynarodowych Targów Poznańskich Forum Fryzjerstwa - POZNAŃ LOOK 2013.

Widząc nowe zachowania kobiet opracowaliśmy kilka lat temu linię kosmetyków LOTON®
PROFESSIONAL dla pań czujących się na siłach by profesjonalne zabiegi wykonać w domu.
Mamy tu niezwykle silny GEL SPRAY do utrwalania fryzur, VOLUME SPRAY na wzrost
objętości czy TERMO SPRAY – do ochrony termicznej przy prostowaniu lub kręceniu
włosów oraz ARGAN i KERATIN OIL – odżywki dwufazowe najlepiej wpisujące się w trend
rynkowy. Te kosmetyki otrzymały również „złoto” Międzynarodowych Targów Poznańskich w
2012 roku!

LOTON® – same nowości i nie tylko do włosów!
Pojawiła się na szeroką skalę moda na olejowanie włosów. Kolekcja kosmetyków LOTON®
SPA&BEAUTY wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Te kosmetyki zostały tak
skomponowane, że służą nie tylko do włosów ale i do skóry. W skład serii wchodzą:
MACADAMIA OIL, COCONUT OIL; ARGAN OIL. Chwaliliśmy się nimi na Targach Poznańskich
LOOK 2014 i organizatorzy dostrzegając innowacyjność nagrodzili nas złotym medalem! Co
istotne? Te produkty są całkowicie wolne od źle postrzeganych silikonów, parabenów,
alergenów i barwników.
Widząc powodzenie olejów wzbogaciliśmy ich funkcjonalności i w 2015 roku pojawiły się
kolejne: ARGAN & JOJOBA OIL, COCONUT & SWEET ALMOND OIL, MACADAMIA &
AVOCADO OIL oraz o kosmetyki w eleganckim opakowaniu szklanym: ARGAN OIL 100%,
ANTI-AGE OIL i FACE OIL.
LOTON® ART DESING – NOWOŚĆ dla fryzjerów!

Profesjonalna kolekcja fryzjerska LOTON® ART DESING zawiera 4 podstawowe produkty do
stylizacji i pielęgnacji włosów, które powinny trafić do gustu „zawodowców”. Tu
zaproponowaliśmy umieścić te same płyny w butelce ½ litrowej i w opakowaniu 125 ml z
wygodnym aplikatorem.
Na krajowym rynku produkty LOTON® można kupić w większości drogerii a szczególnie:
Rossmann, Natura, Vica, Noel; w hipermarketach i supermarketach: Tesco, Carrefour,
Intermarche, Delikatesy Centrum, E.Leclerc, czasem w Netto i Biedronce. Ogromna część
naszej produkcji sprzedawana jest w tzw. kanale tradycyjnym tj. w drogeriach nie
należących do żadnych sieci oraz w sklepach mających tylko wydzielony „kącik” drogeryjny.
Te zaopatrywane są z hurtowni a największe z nich to: Polska Grupa Drogeryjna z
Wrocławia i Delko.
Szukajcie Państwo naszych produktów w najbliższym sklepie – sprzedajemy w całej Polsce.
Zapraszamy na fanpage i do naszego e-sklepu.
Wejście przez stronę www.loton.pl
Wiesław Daroń
Prezes Zarządu

