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Kosmetyki Loton 2 - Płyn do układania włosów, Loton 4 - Lakier do włosów  
i Loton 5 - płyn do pielęgnacji włosów przetłuszczających się  

są wytwarzane w niezmienionej konwencji od 60 lat. To ewenement na rynku. Sekretem jest wyjątkowa formuła  

bazująca na naturalnych wyciągach białkowych stosowana w miejsce powszechnie używanych polimerów chemicznych. 

Formuła, która powoduje, że kosmetyki te posiadają wartości użytkowe uznawane za jedyne w swoim rodzaju. Stały się one naszymi 

produktami flagowymi - co roku dostarczamy ich na polski rynek około miliona. Od wielu lat nasze kosmetyki cieszą się Państwa niesłabnącym 

zainteresowaniem – to wyraz szczególnego zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni i za które dziękujemy. 

Szampon micelarny  

n o r m a l i z u j ą c y 

CERAMIDY

Wyjątkowy szampon regulujący pracę gruczołów łojo-

wych, opracowany z myślą o włosach ze skłonnością do 
przetłuszczania się. Cząsteczki miceli doskonale usuwa-

ją wszelkie zanieczyszczenia, zapewniając włosom lek-

kość. Ceramidy odbudowują mikrouszkodzenia struktury 
włosa, wspierając barierę lipidową skóry głowy i łagodzą 
podrażnienia. Dodatkowy kompleks nawilżających skład-

ników roślinnych zapewnia natychmiastowe nawilżenie 
i hamuje proces utraty wody z włosów. Ta wyjątkowa 
kompozycja stanowi idealne rozwiązanie dla włosów 
wymagających delikatnej pielęgnacji ze skłonnością do 
przetłuszczania się. Szampon przywraca równowagę, 
a włosy pozostają lekkie i sprężyste.

Szampon micelarny  
o d b u d o w u j ą c y

BURSZTYN 

Szampon stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji 
włosów delikatnych, osłabionych i zmęczonych zabie-

gami fryzjerskimi. Cząsteczki miceli doskonale usuwają 
wszelkie zanieczyszczenia, zapewniając włosom lek-

kość. Wyciąg z bursztynu stanowi bogactwo minerałów 
i mikroelementów; działa wzmacniająco i regeneruje 
cebulki włosowe. Ekstrakt z cytryny domyka łuski wło-

sowe, zamykając tym samym drogocenne składniki we 
wnętrzu włosa. Szampon przywraca włosom blask i wi-
talność.

Szampon micelarny  
w z m a c n i a j ą c y 

ALOES

Idealny szampon do codziennej pielęgnacji włosów 
przesuszonych i łamliwych, wymagających łagodnej 
ochrony. Cząsteczki miceli doskonale usuwają wszelkie 
zanieczyszczenia, zapewniając włosom lekkość. Do-

broczynna moc aloesu zapewnia właściwe nawilżenie  

i regenerację struktury włosów. Kojący ekstrakt z bia-

łej herbaty chroni skórę głowy przed szkodliwym dzia-

łaniem promieni słonecznych oraz wolnych rodników. 
Kompozycja składników nawilżających nadaje włosom 
miękkość i zdrowy wygląd.

EAN: 5904144001525 - 300 ml
EAN: 5904144001600 - 100 ml

EAN: 5904144001549 - 300 ml
EAN: 5904144001624 - 100 ml

EAN: 5904144001532 - 300 ml
EAN: 5904144001617 - 100 ml

LOTON 4
Lakier do włosów

Pierwszy w Polsce lakier z natu-

ralnym czynnikiem utrwalającym. 
Dodatkowo regeneruje, nawilża  
i zmniejsza przetłuszczanie wło-

sów. Przede wszystkim skutecznie 
utrwala koki, loki i pojedyncze 
kosmyki.

LOTON 2
Płyn do układania włosów

Uniwersalna i sprawdzona przez 
konsumentów formuła do stylizacji. 
Zawiera hydrolizat proteinowy, który 
regeneruje włosy i przeciwdziała 
utracie wody z ich wnętrza. Ponadto 
chroni włosy przed toksynami  
z powietrza.

EAN: 5904144000849 - 125 ml
EAN: 5904144000863 - 125 ml - zapas

EAN: 5904144000887 - 125 ml 
EAN: 5904144000870 - 125 ml - zapas

LOTON 5
Płyn do pielęgnacji włosów 
przetłuszczających się

Produkt stanowi idealne wsparcie  
w walce z problemem przetłuszcza-

jących się włosów. Pomaga skórze 
głowy odzyskać balans - reguluje 
pracę gruczołów i wydzielanie 
sebum. Wzmacnia i nawilża włosy. 
Ułatwia również ułożenie fryzury.

EAN: 5904144001082 - 125 ml



Dwufazowa odżywka  
do włosów 
ALGI MORSKIE

Nowoczesna, ekspresowa odżywka LOTON 
stworzona z wykorzystaniem naturalnej 
mocy alg morskich. Lekka, dwufazowa 
formuła zapewnia szybkie działanie. 
Nawilżające i regenerujące właściwości 
alg morskich pomagają przywrócić 
włosom ich naturalność i kondycję.  
Po zastosowaniu odżywki włosy są 
miękkie i podatne na układanie.

Dwufazowa odżywka 
do włosów 
PŁYNNY JEDWAB
Nowoczesna, ekspresowa odżywka LOTON 
stworzona z wykorzystaniem naturalnej 
mocy protein jedwabiu.  
Odżywka przeznaczona do włosów 
suchych, matowych i trudnych do ułożenia. 
Dzięki szczególnie cennym aminokwasom 
jedwabiu (serycyna i fibroina), regeneruje 
włosy zarówno na powierzchni, jak 

i wewnątrz ich struktury. Po zastosowaniu 
odżywki włosy są wygładzone, podatne na 
układanie, nie „puszą” się i nie elektryzują.

Dwufazowa odżywka  

do włosów 
PŁYNNA KERATYNA
Nowoczesna, ekspresowa odżywka LOTON 
stworzona z wykorzystaniem kompleksu 
płynnej keratyny. Kompleks, składający się 
z dwóch hydrolizatów, wnika w głąb włosów 
odbudowując ubytki w ich strukturze. 
Proteiny roślinne, które uzupełniają formułę 
odżywki, pomagają odzyskać włosom ich 
naturalną sprężystość,  
siłę i witalność.

Odżywka DETOX  
do włosów 
AKTYWNY WĘGIEL   
Odżywka DETOX zapewnia działanie 
detoksykacyjne na skórę i włosy.  
Dzięki zawartości aktywnego węgla  
i białej glinki skutecznie je oczyszcza, 
optymalizując produkcję sebum.  
Witaminy A, E, F oraz algi morskie,  
stymulują żywotność cebulek włosowych, 
działają nawilżająco i wygładzają  
strukturę włosa.

Dwufazowa odżywka  
do włosów 
ARGAN
Nowoczesna, ekspresowa odżywka LOTON, 
stworzona z wykorzystaniem naturalnej 
mocy olejku arganowego. Lekka, dwufazowa 
formuła zapewnia szybkie działanie. Olejek 
arganowy znany jest ze swoich nieocenionych 
właściwości nawilżających, regenerujących 
i ochronnych.  
Zawarte w olejku witaminy E i F nadają  
włosom elastyczność.

Szampon nawilżający  
do włosów 
ALGI MORSKIE

Szampon nawilżający z algami morskimi 
może być stosowany do każdego rodzaju 
włosów. Posiada łagodne właściwości 
pielęgnujące, a nawilżające  
i regenerujące właściwości alg morskich 
pomagają przywrócić włosom ich 
naturalność i kondycję.  
Po zastosowaniu szamponu włosy są 
miękkie i podatne na układanie.

Szampon regenerujący  
do włosów 
PŁYNNY JEDWAB
Szampon regenerujący z płynnym 
jedwabiem sprawdzi się na włosach 
suchych, matowych i trudnych do ułożenia. 
Zawarte w szamponie aminokwasy 
jedwabiu są cenionym i często 
stosowanym składnikiem regenerującym 
włosy. Po zastosowaniu szamponu  
włosy będą bardziej wygładzone  
i zregenerowane.

Szampon pielęgnujący  
do włosów 
ARGAN
Szampon pielęgnujący z olejkiem 
arganowym przeznaczony jest do 
codziennego stosowania. Olejek arganowy 
jest cenionym składnikiem kosmetyków 
do włosów. Sprawia, że włosy stają 
się miękkie i delikatne. Zastosowanie 
szamponu zapewnia włosom odpowiednie 
nawilżenie i odżywienie, przywracając 
elastyczność i naturalny połysk.

Szampon oczyszczający
do włosów 
AKTYWNY WĘGIEL  
Szampon oczyszczający z aktywnym 
węglem głęboko oczyszcza włosy oraz 
skórę głowy z zabrudzeń i pozostałości 
po produktach używanych do codziennej 
pielęgnacji i stylizacji. 

Dodatek glinki białej oraz alg morskich 
działa kojąco i nawilżająco. Szampon 
pozostawia włosy lekkie i lśniące.

Szampon odbudowujący  
do włosów 
PŁYNNA KERATYNA
Szampon odbudowujący z płynną keratyną 
polecany jest do włosów wymagających 
wzmocnienia. Połączenie dwóch 
hydrolizatów płynnej keratyny wzmacnia 
skuteczność działania. Keratyna wnika  
w głąb włosów odbudowując ubytki  
w ich strukturze. Zastosowanie szamponu 
pomaga odzyskać włosom ich naturalną 
sprężystość, siłę i witalność.

Maska regenerująca 
do włosów 
PŁYNNY JEDWAB
Maska do włosów regenerująca  
z płynnym jedwabiem z serii LOTON, 
dedykowana jest włosom suchym  
i matowym. Naturalne proteiny jedwabiu 
dogłębnie regenerują strukturę włosów, 
przywracają im miękkość i sprężystość. 
Regularne stosowanie maski sprawi, że 
włosy odzyskają jedwabistą gładkość 
oraz piękny i zdrowy wygląd. 

Maska pielęgnująca  
do włosów 
ARGAN
Maska do włosów pielęgnująca  
z olejkiem arganowym z serii LOTON, 
wykorzystuje drogocenne właściwości 
olejku arganowego, aby zapewnić Twoim 
włosom kompleksową pielęgnację. Znany 
ze swych nawilżających  
i ochronnych właściwości olejek 
arganowy dogłębnie nawilża, wzmacnia 
i odbudowuje włosy. Przy regularnym 
stosowaniu maska poprawi wygląd  
i kondycję Twoich włosów oraz przywróci 
im naturalny blask.

Maska oczyszczająca  
do włosów 
AKTYWNY WĘGIEL
Maska do włosów z aktywnym 
węglem to bogactwo aktywnych 
mikroskładników z wnętrza ziemi.  
Węgiel aktywny i glinka biała  
ułatwiają proces detoksykacji.  
Kompleks witamin wspiera odbudowę 
struktury włosa oraz wzmacnia cebulki 
włosowe, a pantenol i algi morskie 
głęboko nawilżają.  
W efekcie włosy są mocniejsze, 
wygładzone i podatne na układanie. 

Maska odbudowująca 
do włosów 
PŁYNNA KERATYNA
Maska do włosów odbudowująca  
z keratyną, z serii LOTON, dedykowana 
jest włosom wymagającym 
wzmocnienia i odbudowy. Keratyna 
wnika w głąb włosa, intensywnie je 
regeneruje i zapobiega rozdwajaniu 
końcówek. Regularne stosowanie 
maski daje efekt mocnych i zdrowo 
wyglądających włosów, pełnych blasku.

Maska nawilżająca  
do włosów 
ALGI MORSKIE

Maska do włosów nawilżająca z algami 
morskimi z serii LOTON wykorzystuje 
naturalną moc alg morskich dla piękna 
Twoich włosów. Algi morskie dzięki 
swoim właściwościom nawilżającym  
i regenerującym pomagają przywrócić 
włosom zdrowy i naturalny wygląd. 
Przy regularnym stosowaniu maski 
włosy stają się miękkie, delikatne  
i podatne na układanie.

w w w. l o t o n . p lw w w. l o t o n . p lw w w. l o t o n . p l

EAN: 5904144001495 - 300 ml

EAN: 5904144001429 - 300 ml

EAN: 5904144000450 - 300 ml

EAN: 5904144000443 - 300 ml

EAN: 5904144000436 - 300 ml

EAN: 5904144001129 - 125 ml

EAN: 5904144002522 - 125 ml

EAN: 5904144000061 - 125 ml

EAN: 5904144001297 - 125 ml

EAN: 5904144001372 - 500 g

EAN: 5904144001402 - 500 g

EAN: 5904144001396 - 500 g

EAN: 5904144001389 - 500 g

EAN: 5904144001501 - 125 ml EAN: 5904144600827 - 500 g



Gel-Spray
Ultra mocny

Zapewnia ultra mocne i natychmiastowe utrwalenie  
każdej fryzury. Daje możliwość modelowania całej  
fryzury, jak i akcentowania pojedynczych kosmyków.  
Idealny do każdego rodzaju włosów. Szybko wysycha, 
pozostawia przyjemny zapach i nie skleja włosów.  
Doskonale utrwala fryzurę nadając włosom elastycz-
ność i odrobinę połysku. Może być stosowany zarówno  
na suche jak i na wilgotne włosy. Łatwy do wyczesania.

EAN: 5904144000665 - 200 ml

Volume-Spray
Zwiększający objętość włosów

Polecany do wszystkich rodzajów włosów – rów-
nież cienkich i zniszczonych. Spray unosi włosy 
u nasady, nadając efekt długotrwałej objętości 
bez ich obciążania. Proteiny pszenicy i keratyna 
zapewniają połysk, wygładzenie i zdrowy wygląd 
włosów. Dzięki zwiększonej elastyczności, włosy 
stają się podatne na zabiegi kosmetyczne oraz 
odporne na wilgoć.

EAN: 5904144000986 - 125 ml

Termo-Spray
do prostowania włosów

Przeznaczony dla osób prostujących włosy przy 
użyciu prostownicy lub suszarki. Skutecznie chro-
ni włosy przed destrukcyjnym działaniem wysokiej 
temperatury.
Formuła stylizującą zapewnia długotrwały efekt 
prostych włosów, a naturalne proteiny jedwabiu 
nadają połysk i gładkość. 
TERMOOCHRONA WŁOSÓW DO 220°C

Termo-Loki
do stylizacji loków

Przeznaczony jest dla osób modelujących włosy 
przy użyciu lokówki lub suszarki. Spray skutecznie 
chroni włosy przed destrukcyjnym działaniem wy-
sokiej temperatury. Ułatwia modelowanie włosów 
eksponując loki. Wzbogacenie produktu o formułę 
stylizującą, zwiększa trwałość fryzury zachowując 
jej sprężystość, a dodatkowe składniki nadają 
włosom połysk i gładkość.
TERMOOCHRONA WŁOSÓW DO 220°C 

EAN: 5904144000979 - 125 mlEAN: 5904144000993 - 125 ml

Hair-Spray
Ochrona koloru
Chroniący kolor lakier do włosów 
LOTON, polecany jest do każdego 
rodzaju włosów, a w szczególności do 
włosów farbowanych. Nowa formuła 
lakieru łączy doskonale efekt utrwa-
lenia fryzury, z pielęgnacją i ochroną 
koloru włosów. Dzięki prowitaminie 
B5 lakier chroni włosy przed uszko-
dzeniami i zwiększa odporność na 
czynniki zewnętrzne. Lekka formuła 
nie obciąża, nie wysusza i nie skleja 
włosów. Łatwo się wyczesuje.

Hair-Spray
Super mocny
Super mocny lakier do włosów 
LOTON, polecany jest do każdego 
rodzaju włosów. Zapewnia mocne  
i skuteczne utrwalenie fryzury.  
Lekka formuła nie obciąża 
i nie skleja włosów. Zawartość 
prowitaminy B5 chroni włosy przed 
działaniem szkodliwych czynników 
zewnętrznych.  
Lakier nadaje włosom elastyczność, 
a ułożonej fryzurze lekkość i odrobi-
nę połysku. 

Hair-Spray
Zwiększający objętość
Zwiększający objętość lakier do wło-
sów LOTON, polecany jest do każdego 
rodzaju włosów, a w szczególności 
cienkich i pozbawionych objętości. 
Nowa formuła lakieru zapewnia 
długotrwałe utrwalenie, jednocześnie 
nadając włosom efekt zwiększonej 
objętości. Zawartość prowitaminy B5 
chroni włosy przed działaniem szko-
dliwych czynników zewnętrznych. 
Lekka formuła nie obciąża, nie wysu-
sza i nie skleja włosów.

EAN: 5904144001211 - 75 ml
EAN: 5904144001228 - 75 ml

Hair-Spray
Lakier z brokatem
SREBRNY ZŁOTY
Lakier pozwala każdemu stać się kreatorem 
wymarzonej fryzury, z efektem „srebrnego/złotego 
pyłu” na włosach. Efekt kreacji można spotęgować 
ozdabiając brokatem ciało i ubiór.

EAN: 5904144100600 - 75 ml EAN: 5904144000627 - 75 ml EAN: 5904144100679 - 75 ml 

w w w. l o t o n . p lw w w. l o t o n . p lw w w. l o t o n . p l

Guma
do formowania włosów

Nowoczesny, skuteczny i wydajny sposób 
na dowolną stylizację włosów. Pozwala 
cieszyć się ułożoną fryzurą przez długi 
czas.

EAN: 5904144000559 - 100 g



w w w. l o t o n . p lw w w. l o t o n . p lw w w. l o t o n . p l

Serum jedwabne
Scala rozdwojone końcówki włosów, wygładza  
i nadaje połysk. Ułatwia rozczesywanie włosów.

Jedwab 
do włosów

Wygładza, nadaje miękkość 
i zdrowy, lśniący wygląd 
nawet zniszczonym 
włosom. Ułatwia 
rozczesywanie włosów.

EAN: 5904144000412 - 15 g EAN: 5904144000955 - 15 g

Płyn do 
układania
włosów

Pomaga w modelowaniu 
lub ułożeniu fryzury. Dzięki 
zawartości prowitaminy B5 
posiada właściwości odżywcze 
i ochronne. Nie obciąża włosów. 
Stosowany na mokre włosy 
ułatwia modelowanie, rozpylony 
na suche pomaga ułożyć  
i utrwalić fryzurę.

Gel-Spray
Ultra mocny do włosów

Zapewnia wyjątkowo mocne  
i stabilne utrwalenie  
każdej fryzury. Umożliwia 
również stylizację i akcentowanie 
pojedynczych kosmyków. Idealny 
do każdego rodzaju włosów. 
Szybko wysycha, pozostawia 
przyjemny zapach  
i nie skleja włosów. Nadaje 
włosom elastyczność i odrobinę 
połysku. Może być stosowany 
zarówno na suche jak i na wilgotne 
włosy. Łatwy do wyczesania.

EAN: 5904144002027 - 125 ml EAN: 5904144000832 - 500 ml
EAN: 5904144002010 - 125 ml

EAN: 5904144002034 - 125 ml

Nabłyszczacz  
do włosów

Intensywnie nabłyszcza i wygładza 
włosy, nadając im wyjątkową 
jedwabistość i blask. Zapewnia 
perfekcyjne i lśniące wykończenie, 
bez obciążania włosów. 
Pozostawia długotrwały efekt 
nabłyszczenia.

EAN: 590414402553 - 125 ml

PROVIT
Jedwab w płynie

Regenerująca odżywka to 
wyjątkowy produkt do włosów 
suchych, matowych i trudnych do 
ułożenia. Ułatwia rozczesywanie, 
zapobiega elektryzowaniu się 
włosów, wzmacnia je, nawilża 
i wygładza. Formuła „bez 
spłukiwania” idealnie dyscyplinuje 
włosy puszące się. 

PROVIT
Keratyna w płynie

Intensywnie działająca  
odżywka, przeznaczona do 
 włosów delikatnych, słabych  
i zniszczonych. Preparat zawiera 
„uderzeniową” dawkę składników 
regenerujących - przede 
wszystkim keratynę, będącą 
naturalnym budulcem włosów. 

LOTON 3
Odżywka włos w płynie

Regeneruje włosy zniszczone 
zabiegami fryzjerskimi. Formuła 
zawiera keratynę, która uzupełnia 
ubytki we włosach zwiększając 
ich objętość. Witaminy odżywiają 
cebulki włosów, korzystnie 
wpływając na ich kondycję.

EAN: 5904144001327 - 125 ml

EAN: 5904144002409 - 125 ml EAN: 5904144000160 - 125 ml

Szampon
odbudowujący z ceramidami

Delikatnie - ale skutecznie oczyszcza  
i jednocześnie pielęgnuje włosy.  
Regularna aplikacja powoduje odbudowę włosów 
na całej ich długości. Włosy są wygładzone, 
miękkie i sprężyste, co ułatwia rozczesywanie.

Maska
odbudowująca z ceramidami

Intensywnie odżywia włosy poddawane 
koloryzacji oraz innym, agresywnym zabiegom 
fryzjerskim. Głęboko odżywia i wzmacnia 
spoistość komórek włosa. Nadaje miękkość, 
połysk i sprężystość, ułatwia rozczesywanie. 
Chroni przed niekorzystnym działaniem 
środowiska.

EAN: 5904144000672 - 18 gEAN: 5904144000696 - 18 g

Hair-Spray
Ekstra mocny lakier  
do włosów

To produkt polecany do każdego 
rodzaju włosów. Zapewnia mocne  
i skuteczne utrwalenie fryzury.  
Lekka formuła nie obciąża  
i nie skleja włosów. Zawartość 
prowitaminy B5 chroni włosy 
przed działaniem szkodliwych 
czynników zewnętrznych. Lakier 
nadaje włosom elastyczność,  
a ułożonej fryzurze lekkość  
i odrobinę połysku.
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Spirytus  
salicylowy 
kosmetyczny 

TRADYCYJNY

Spirytus salicylowy 
kosmetyczny tradycyjny 
to preparat oczyszczający 
skórę, o łagodnym działaniu 
antybakteryjnym.

Spirytus  
salicylowy 
kosmetyczny  

ALOES

Spirytus salicylowy kosmetyczny 
to preparat oczyszczający 
skórę, o łagodnym działaniu 
antybakteryjnym.  
Wyciąg z aloesu posiada 
właściwości przeciwzapalne.

Zmywacz  
do paznokci
z odżywką

Zawiera znaczne ilości 
składników ochronnych takich 
jak witamina F, lanolina i wyciąg  
z arniki. Zapobiega odtłuszczeniu 
i wysuszeniu płytki paznokcia,  
nie niszczy tipsów.

Iskierka 
Płyn antyelektrostatyczny

Likwiduje i zapobiega gromadze-
niu się ładunków elektrycznych 
na powierzchniach garderoby, 
tapicerki, firan oraz sprzętu  
powszechnego użytku. Idealny  
do czyszczenia sprzętu elektrto-
nicznego. Zapobiega osadzaniu 
się kurzu, nie pozostawia plam  
i zacieków, przyjemnie pachnie.

Mr Iron 
Krochmal w spray`u  

Krochmal w spray’u to nowoczesny 
i wyjątkowo skuteczny preparat 
ułtwiający prasowanie. Zapewnia 
optymalny poziom usztywnienia, 
oraz pomaga ożywić kolory i pogłę-
bić biel, nadając tkaninom przyjem-
ny, świeży zapach. Do wszystkich 
rodzajów tkanin: naturalnych, 
syntetycznych i mieszanych.

Spirytus  
salicylowy 
kosmetyczny 

 BURSZTYN

Spirytus salicylowy kosmetyczny 
to preparat oczyszczający 
skórę, o łagodnym działaniu 
antybakteryjnym.  
Wyciąg z bursztynu posiada 
właściwości antytoksyczne  
i antyoksydacyjne.

EAN: 5904144001341 - 115 g
EAN: 5904144002324 - 100 ml PCV EAN: 5904144001334 - 115 g

EAN: 5904144001686 - 500 ml EAN: 5904144001693 – 500 ml

EAN: 5904144000023 - 115 g

EAN: 5904144002331 - 50 ml EAN: 5904144000795 - 500 ml
EAN: 5904144002317 - 125 g
EAN: 5904144001662 - 200 g

LOTON 2
Płyn do układania włosów

Uniwersalna i sprawdzona przez konsu-
mentów formuła do stylizacji. Zawiera 
hydrolizat proteinowy, który regeneruje 
włosy i przeciwdziała utracie wody z ich 

wnętrza. Ponadto chroni włosy przed 
toksynami z powietrza.

LOTON 4
Lakier do włosów

Pierwszy w Polsce lakier z naturalnym 
czynnikiem utrwalającym. Dodatkowo 

regeneruje, nawilża i zmniejsza  
przetłuszczanie włosów. Przede  

wszystkim skutecznie utrwala koki,  
loki i pojedyncze kosmyki. 

Seria LOTON

przeznaczona na rynek fryzjerski
Zapraszamy do skorzystania  

z naszych usług w ramach produkcji

Private Label 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji 
projektów marki własnej. Od pracy koncepcyjnej, poprzez prace 

laboratoryjne, produkcję, propozycje graficzne, konfekcjonowanie, 
do finalnego produktu, którego jakość i wygląd zadowoli najbardziej 
wymagających Klientów. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie 

gwarantują Państwa sukces!

Realizujemy projekty z zakresu: 

• kosmetyki do włosów (szampony, odżywki, maski);  
• płyny do stylizacji, serum itp.;  

• olejki do włosów, ciała, paznokci;  
• serum do twarzy;  

•preparaty czyszczące. 

 Zapraszamy do kontaktu: 

technologia@loton.pl • d.plebanek@loton.pl



Oil therapy
Coconut & Sweet Almond Oil

Wielozadaniowy olejek do wszechstronnego zastoso-
wania. Stosowany na ciało nawilża i wygładza. Obecne 
w olejach naturalne antyoksydanty spowalniają procesy 
starzenia i sprawiają, że skóra staje się jędrna i elastycz-
na. Dodany do kąpieli - relaksuje i odpręża. Włosy chroni 
przed utratą wody, dzięki czemu stają się one miękkie, 
lśniące i mocne.

Oil therapy
Argan & Jojoba

Wielozadaniowy olejek do wszechstronnego 
zastosowania. Stosowany na skórę wzmacnia jej 
elastyczność, łagodzi podrażnienia. Dodany do kąpieli - 
relaksuje i odpręża. Włosom przywraca gładkość  
i naturalny połysk. Sprawia, że włosy stają się miękkie  
i delikatne. Skutecznie nawilża i zapobiega rozdwajaniu 
się końcówek. 

Argan Oil 100% PURE

Stuprocentowy czysty, naturalny, organiczny olej  
z orzechów arganowych (bez żadnych sztucznych  
dodatków). Ceniony na całym świecie z uwagi na swoje 
wyjątkowe odmładzające i regenerujące właściwości. 
Szczególnie polecany dla skóry, włosów i paznokci.  
Dzięki antyalergicznym cechom może być stosowany  
w każdym wieku, dla każdego rodzaju skóry.

Anti-Age Oil 
Extreme reductor

Zawiera składniki aktywne o działaniu wypełniającym 
zmarszczki i linie mimiczne. Zawiera frakcję z nasion 
sezamu, która wykazuje właściwości wypełniające wokół 
ust oraz poprawia mikrorzeźbę skóry. Dodatkowe skład-
niki: ekstrakt z pieprzu syczuańskiego oraz kompozycja 
olejków, korzystnie wpływają na korektę niedoskonałości 
skóry.

Gold Oil
Body Shine

GOLD OIL to delikatny, suchy olejek pełen złotego pyłu 
który sprawi, że Twoja skóra będzie lśnić wyjątkowym 
blaskiem. Pięknie podkreśla opaleniznę, świetnie sprawdzi 
się też do świetlistego wykończenia makijażu. Sucha, lekka 
formuła gwarantuje komfort, bez uczucia lepkości skóry.

Face Oil 
Hialuronic acid

Przeznaczony jest do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. 
Stanowi idealne połączenie kwasu hialuronowego oraz 
zestawu trzech lekkich olejków. Kwas hialuronowy jest 
wyjątkowo skutecznym składnikiem zapewniającym skórze 
optymalny poziom nawilżenia oraz posiadającym szczegól-
ne właściwości redukujące głębokość zmarszczek. 

Serum łagodzące
do twarzy, szyi i dekoltu

ALOES + BIAŁA HERBATA
Łagodzące i kojące działanie preparatu najlepiej 
sprawdzi się na skórze wrażliwej i skłonnej do po-
drażnień. Bardzo szerokie spektrum działania natu-
ralnych składników aktywnych zawartych w serum, 
zapewnia działanie ochronne – także na poziomie 
komórkowym (stymulowanie układu odpornościowego 
oraz działanie antyoksydacyjne).

Serum liftingujące
do twarzy, szyi i dekoltu

CERAMIDY + KOMÓRKI 
MACIERZYSTE
Nowoczesny preparat przeznaczony dla skóry doj-
rzałej. Zawartość kompleksu aktywnych składników 
przeciwzmarszczkowych ujędrnia i uelastycznia skórę. 
Odczucie liftingu i napięcia niemal natychmiast po 
aplikacji serum. Idealne na noc oraz pod makijaż. 

Serum nawilżające
do twarzy, szyi i dekoltu

KWAS HIALURONOWY 
+ KOMÓRKI MACIERZYSTE
Wyjątkowy kompleks składników aktywnych, który 
pozwoli Ci zachować młody wygląd. Nowoczesna 
formuła przywraca skórze gładkość, jedwabisty dotyk 
oraz elastyczność. Przy regularnym stosowaniu 
wpływa znacząco na poprawę mikrorzeźby skóry. 

LOTON Cosmetics S.P.
ul. Bałtycka 16, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 842 40 00, +48 59 842 40 09, tel./fax + 48 59 842 47 55, e-mail: biuro@loton.pl
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BDO: 000022386

EAN: 5904144000702 - 125 ml

EAN: 5904144000139 - 30 ml

EAN: 5904144000481 - 30 ml

EAN: 5904144000467 - 20 ml EAN: 5904144000207 - 20 ml EAN: 5904144000399 - 20 ml

EAN: 5904144000566 - 30 ml

EAN: 5904144000382 - 30 ml

EAN: 5904144000726 - 125 ml


