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ЕКСКЛУЗИВНО!

ANNA LOTAN Е СЕМЕЙНА КОМПАНИЯ, СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1978 Г. ОТ Г-ЖА АННА ЛОТАН, ПИОНЕР НА ИЗРАЕЛСКАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ПРОФЕСИО-
НАЛНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА. ФИРМАТА Е С НАД 40-ГОДИШЕН ОПИТ В СЪЗДАВАНЕТО НА ФОРМУЛИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗЛИЧНИ СЪСТОЯНИЯ 
НА КОЖАТА. ВСИЧКИ ПРОДУКТИ СА СЪЗДАДЕНИ ДА РАБОТЯТ В ХАРМОНИЯ С МЕТАБОЛИЗМА НА КОЖАТА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА 
Й ФУНКЦИЯ КАТО ЗАЩИТНА ВЪНШНА БАРИЕРА НА ТЯЛОТО. В МОМЕНТА КОМПАНИЯТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ЛИОРА ЧИТРОН И ОДЕД ЛОТАН 
(СЪИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ), НАСЛЕДНИЦИ НА АННА ЛОТАН. 
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ Г-ЖА ЛИОРА ЧИТРОН В ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ ЗА СП. BEAUTY WOMAN.

ЛИОРА ЧИТРОН ВЪЗПИТАВАМЕ НОВА КУЛТУРА
В ЦЯЛО ПОКОЛЕНИЕ КОЗМЕТИЦИ

Лиора Читрон, 
съизпълнителен директор

на Anna Lotan

Г-ЖО ЧИТРОН, НАСКОРО МАРКАТА ANNA 
LOTAN РАЗШИРИ ГАМАТА СИ С НОВА ЛИНИЯ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕРАПИИ - ANNA LOTAN 
PRO. КАКВО Е ОСОБЕНОТО В ТАЗИ СЕРИЯ?
С появата на интернет стартира и непрекъснато 
нарастваща тенденция - онлайн магазините да пред-
лагат продукти, които преди са били изключителни 
само за професионални козметици. Почувствахме не-
обходимостта да си върнем контрола над професията 
и услугите на козметика. За целта разработихме мар-
ката Anna Lotan PRO, която носи иновативно тера-
певтично послание, основаващо се на биомиметични 
формули, заедно с нов маркетингов подход, предлагащ 
изключителна серия за козметолога, базирана само на 
услугата „лице в лице“, без онлайн продажби. В серия-
та Anna Lotan PRO са включени само продукти, за кои-
то е доказано, че са ефективни за определената им 
цел и значително подобряват състоянието на кожата 
на клиента, когато се комбинира салонното лечение с 
допълваща грижа у дома.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТЕРМИНЪТ 
„БИОМИМЕТИЦИ“? 
Това са „градивните елементи“ на продукта. За да ги 
подберем правилно, се съсредоточихме върху онези 
компоненти, които естествено присъстват в кожата 
и са от съществено значение за правилното й функ-
циониране. Сред тях са протеините и техните произ-
водни - аминокиселини, овлажнители - урея, хиалуроно-

ва киселина, млечна киселина и техните соли, заедно 
с различни минерали, които осигуряват свързването 
на влагата и задържането й в кожата. Липидни компо-
ненти като триглицериди, мастни киселини и защит-
ни стероли, играят значителна роля за поддържане на 
липидната бариера на кожата, както и нейната елас-
тичност и мекота. В хода на работата ни стана ясно, 
че тези „познати“ на кожата компоненти са много 
добре приети от нея без реакция или „отхвърляне“. 

ОЗНАЧАВА ЛИ ТОВА „ПРИЕМАНЕ“ ПО-ДОБРА 
АБСОРБЦИЯ ОТ КОЖАТА? 
Всъщност бяхме изненадани, когато видяхме колко 
мощни са тези „носители“ дори при въвеждането на 
малки концентрации на т.нар. „активни вещества“. 
От една страна това изглежда като постижение. И 
все пак, трябва да сме внимателни с подобрената 
абсорбция, защото ние признаваме първостепенното 
значение на БАРИЕРНАТА ФУНКЦИЯ на кожата и не 
трябва да се намесваме в нея или да я нарушаваме. 
Разбира се, има изключение - добре контролираната 
временна намеса в защитната функция на кожата 
може да стимулира каскада от реакции, водещи до „ре-
монтирането“ й. Има случаи (особено при зряла кожа 
или зони на тялото, засегнати от цеулит), при които 
метаболизмът на кожата е твърде бавен. Имунната 
система обаче все още е в състояние да отговори 
на ограничени предизвикателства, като стимули-
ране с игли, ексфолиращото действие на AHA и дру-

ги подобни, които, ако се използват правилно, могат 
да доведат до забележително възстановяване. Това 
е резултат от собствения „ремонтен механизъм“ за 
възстановяване на кожата, а НЕ от усвояване на „ма-
гическа съставка“, включена в козметичния продукт.

ИМА ЛИ РАЗЛИЧЕН ПОДХОД ПРИ 
ФОРМУЛИРАНЕТО НА ФАРМАКОЛОГИЧНО 
ЛЕКАРСТВО И ПРИ КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ?
Фармацията е фокусирана върху АКТИВНИЯ СЪСТАВ 
(обикновено вещество, което е изследвано и клинично 
тествано за осигуряване на значително подобрение 
на медицинското състояние) и има достъп до много 
голям списък с активни вещества, някои от които мо-
гат да причинят нежелани реакции, ако не се прилагат 
правилно. Освен това се стреми да създаде подходящ 
носител, който ефективно да разтвори и задържи ак-
тивната съставка с необходимата стабилност до да-
тата на изтичане на формулата.
Професионалната козметична индустрия няма достъп 
до „активни съставки“, които наистина могат да бъ-
дат потенциално опасни или да причинят някаква про-
мяна в човешката физиология. Козметичните състав-
ки са безопасни и с ограничена активност. Частта, 
която по закон е оставена за козметичния инженер, 
са носителите. Тъй като проблемите с кожата обик-
новено продължават дълго, научихме, че неактивните 
компоненти на съставите могат да играят значител-
на роля за подобряване състоянието на кожата, при 
условие че са внимателно и функционално подбрани. 
Виждаме нашата роля във формулирането на профе-
сионални продукти за грижа за кожата, като използва-
ме компонентите на носителите, сякаш всъщност са 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ. В гамата Anna Lotan PRO използ-
ваме всички видове козметични носители: оклузивни 
емулсии ”вода в масло“ за зряла и дехидратирана кожа; 
крем-гелове за кожа, която има проблем със задържа-
нето на влага; липогелове, когато се изисква по-дъл-

бока абсорбция; лосиони за бързо изсушаване при хиги-
енни проблеми с уязвимост към микроорганизми; сухи 
прахове за прясно приготвяне на продукта, когато не 
могат да се използват консерванти; мицеларни води 
за бързо пречистване; мазни масла за дълготраен ма-
саж; бързо разграждащи се съставки за крехки типове 
кожа; внимателна оптимизация на системата за кон-
сервация, съобразена с чувствителността на всеки 
тип кожа; хидрогелове - за адаптиране на оптимални-
те хидроколоиди при различни изисквания на кожата 
(охлаждане или успокояване).
Установихме, че внимателният подбор на носителя ни 
позволи да намалим концентрацията на „активните“ 
съставки, без да компрометираме резултатите.

КАКЪВ Е ФОКУСЪТ НА РАЗВИТИЕТО НА ANNA 
LOTAN ПРЕЗ 2020 Г.?
Получихме щедра субсидия от „Органа за иновации“ на 
Израел за проучване и разработване на нова гама от 
ФОРМУЛИ ЗА ПРОДУКТИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, които 
няма да се основават на антиперспиранти с алумини-
еви соли, а изцяло на билкови състави и ще включват: 
Roll On емулсия за мъже и жени; спрей за крака (както 
и специален спрей за обувки);
душ део пяна, която отстранява нежеланите миризми 
по тялото за 24 часа, въпреки че напълно се измива; 
безводен дезодорант на базата на магнезиеви соли и 
минерали от Мъртво море; нежна за кожата ”вода в 
масло“ - емулсия за зоната на подмишниците.
Така ние възпитаваме нова продуктова култура в 
цяло поколение козметици, които са се научили да 
разграничават емулсиите според структурата им 
във външната фаза и въздействието на оклузивните 
препарати спрямо тези, които позволяват изпаряване 
и охлаждане. Освен това козметиците са изградили 
идеална способност да преценяват при какви обстоя-
телства е подходящо да се използва носител без маз-
нини (например за успокояване на зачервяването).

За контакти: МАКОЛУНИ ЕООД Официален представител на Anna Lotan в България
тел.: 0882 213 331, 0888 842 280 , e-mail: makoluni2017@gmail.com, www.professionalcosmetics.info

”Красотата НЕ 

изисква жертви!“, 

Анна Лотан


