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...nieustannie się zmienia...

Kosmetyki LOTON®

- naturalny skarb od ponad 50 lat
50 lat istnienia firmy stanowi powód do dumy.
Tym bardziej, że czas ten przypada na niełatwy okres prowadzenia biznesu w PRL-u, następnie burzliwe zmiany przełomu lat 80-tych
i 90-tych, a później porę dominacji zachodnich
koncernów. Marka LOTON® towarzyszyła Polakom przez cały ten czas. Od lat 50-tych polscy klienci kupili ponad 50 milionów naszych
kosmetyków, w tym głównie - absolutnie wyjątkowego wówczas, a także i dzisiaj - Płynu
do układania i Lakieru do włosów o nazwach
Loton®-2 i Loton®-4.

Ta wyjątkowość to unikatowa w skali kraju
(a z naszych informacji wynika, że i świata) receptura oparta na naturalnych składnikach. Szczególne własności użytkowe
będące rezultatem naturalności sprawiają,
że pomimo intensywnych kampanii marketingowych konkurencyjnych potęg kosmetycznych i ogromnej masie produktów
podobnych funkcjonalnie, Loton®-2 i Loton®-4 nadal znajdują około miliona nabywców rocznie.
Ponieważ młode pokolenie zazwyczaj orientuje się w tym co jest aktualnie promowane
lub modne (a niekoniecznie najlepsze) jest
to dobra okazja, by przypomnieć na czym
polega wyjątkowość tych produktów.
Dziś – gdy ludzie lepiej poznali skutki uboczne stosowania chemii - naturalność jest
coraz bardziej pożądana, a nierzadko też

kosztowna. 50 lat temu, gdy powstawały nasze lotony® nie te kryteria były decydujące.
Ograniczenia w dostępności do nowoczesnych i drogich wtedy substancji chemicznych
sprawiły, że w FIRMIE KOSMETYCZNEJ
LOTON® w Słupsku opracowano receptury
kosmetyków do stylizacji włosów bazujących
na naturalnym hydrolizacie proteinowym.
Dla ludzi pamiętających tamte czasy nie jest
dziwne, że jedną z motywacji mogła być lepsza dostępność i powszechność takich akurat surowców.
Ta szczególna formuła niesie za sobą wiele
pozytywnych wartości użytkowych, z których
najistotniejsze wymieniamy poniżej.
Płyn do układania wł. Loton®-2 lub Lakier
do wł. Loton®-4:
• ułatwiają ułożenie i modelowanie włosów
(Loton®-2),
• utrwalają i usztywniają fryzurę (Loton®-4),
• zmniejszają skłonność do przetłuszczania
się włosów,
• pomagają utrzymać optymalne nawilżenie
skóry głowy,
• w zniszczonych łodygach włosowych cząsteczki protein uzupełniają ubytki zapobiegając ich łamliwości.
Bardzo rzadko się zdarza, by kosmetyk
do stylizacji włosów jednocześnie pielęgnował, regenerował, chronił i upiększał włosy.
Stąd nasze przekonanie, że kosmetyki LOTON® to naturalny skarb. W dzisiejszych
czasach naturalna formuła daje naszemu kosmetykowi ogromną przewagę nad
wszystkimi konkurencyjnymi produktami,
w których jako czynnik stylizujący wykorzystuje się polimery syntetyczne.
Ponieważ jako niewielka firma nie możemy sobie pozwolić na kosztowne kampanie reklamowe, wiele klientek z pewnym opóźnieniem odkrywa te kosmetyki. Na ogół prowadzi to do pozytywnego zaskoczenia ich właściwościami, ale
i atrakcyjną ceną. Natomiast te osoby, które nas
odkryły lata temu - w swojej młodości - używają
naszych kosmetyków przez kolejne dziesięciolecia i zdecydowanie twierdzą, że nie chcą ich za-

mienić na nic innego. Bywa, że spotykamy osoby, które od 50 lat używają „lotonów”. Te kontakty
to rzecz bezcenna. To oprócz ogromnej satysfakcji, także skarbnica wiedzy o historii naszego
produktu z punktu widzenia użytkownika.
Cały czas szeroka grupa zakładów fryzjerskich używa naszych produktów, które są
często również doceniane przez różne fachowe i opiniotwórcze gremia przy okazji
wielu imprez targowych. Linia kosmetyków
LOTON® to laureat wielu nagród, w tym
otrzymanego w 2015 roku, złotego medalu nadanego przez kapitułę Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Dbamy od Twoje piękno...

...każdego dnia
ZAPROSZENIE
Do Galerii PODKOWA
w Słupsku
na pokaz fryzjerstwa
8 marca 2016
w godzinach
od 1130 od 1430

Oprócz płynów do stylizacji i pielęgnacji serii
LOTON® w naszej ofercie jest szereg innych,
wartych poznania kosmetyków, których siła
i skuteczność wynika z doświadczeń. Zapraszamy, by samemu wyrobić sobie zdanie
na temat naszych produktów.
Nasze kosmetyki są dostępne w większości
sklepów, w tym: Rossmann, Natura, Dayli,
Tesco, Carrefour i wielu mniejszych drogeriach. Poza tym każdy kosmetyk firmy
LOTON® można nabyć w sklepie on-line
na stronie www.loton.pl i stamtąd przejść
na nasz fanpage, by śledzić prawie codzienną naszą aktywność na Facebook’u.

Biuro Rozwoju
Firma Kosmetyczna LOTON S.P.
w Słupsku

Uczniowie szkoły fryzjerskiej
z Centrum Kształcenia
Ustawicznego zaprezentują
fantazyjne fryzury wykorzystując kosmetyki Firmy LOTON®
dostępne w sklepie SPOŁEM
na terenie galerii PODKOWA.
Dla kupujących
w czasie trwania
pokazów
ZABIEGI FRYZJERSKIE
i KOMETYCZNE GRATIS!!!
Zakup w PODKOWIE
za min 10 zł podczas
pokazu dodatkowo uprawnia
do otrzymania kosmetyku
do pielęgnacji włosów
od prowadzących pokaz.

