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Niche Brands vă prezintă o gamă de produse hipoalergenice pentru îngrijirea pielii, de 

cea mai înaltă calitate. 

Derma Lotana este un nou brand de îngrijire a pielii, creat de Anna Lotan, profesionistă 

recunoscută la nivel mondial. Gama de produse Derma Lotana a apărut ca urmare a 

experienței extinse în abordarea problemelor pielii, cu accent pe satisfacerea nevoilor pielii 

sensibile. Pentru a asigura o toleranță excelentă a pielii, toate formulele Derma Lotana au fost 

testate dermatologic pentru pielea sensibilă și s-au dovedit a fi hipoalergenice. Abordarea 

modulară Derma Lotana permite selecția de elemente optimizate pentru nevoile individuale 

ale pielii, cu accent pe menținerea sănătății pielii. 

Povestea Derma Lotana 

Anna Lotan (1922-2019) a fost un pionier recunoscut al industriei profesionale israeliene de 

îngrijire a pielii, cercetând pe larg domeniile cosmetologiei, chimiei cosmetice și biologiei. Ea 

deține brevete pentru concepte cosmetice unice și dezvoltă metode de renume mondial pentru 

tratarea afecțiunilor problematice ale pielii, cum ar fi acneea, seboreea și rozaceea. De 

asemenea, a fost un profesor foarte respectat, care a instruit generații de esteticieni de frunte. 

În anii șaizeci, Anna Lotan a inventat conceptul de hidratare la rece, lăsând în urmă mașina cu 

aburi ca metodă acceptată de hidratare a pielii, minimizând răspândirea inflamației pe pielea 

impură și adoptând o abordare justă, la timp, pentru a pregăti pielea pentru o curățare eficientă 

a porilor. Compania a fost fondată cu scopul de a dezvolta formule funcționale care să doteze 

esteticienii autorizați cu instrumentele necesare pentru a obține rezultate tangibile.  

Produsele Anna Lotan sunt concepute nu numai pentru a îmbunătăți aspectul pielii, ci și 

pentru a ameliora probleme specifice ale pielii. Formulele sale sunt create pentru a funcționa 

în armonie cu metabolismul pielii, să răspundă la nevoile individuale ale tuturor tipurilor de 

piele și respectă funcția principală a pielii, cea de barieră de protecție a corpului. Expertiza 

companiei constă în înțelegerea chimiei combinării ingredientelor active naturale. În plus, a 

fost adoptată o abordare modulară pentru a varia intensitatea tratamentului în funcție de 

toleranța individuală a pielii. 
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Produsele Derma Lotana 

Gama de produse Derma Lotana include o selecție de formule care răspund nevoilor 

pielii sensibile. Acestea se bazează pe ingrediente durabile, ecologice. Accentul tuturor 

produselor este pe menținerea sănătății pielii și susținerea aspectului acesteia. Din respect 

pentru sensibilitățile individuale ale pielii, clienților li se oferă un produs de test, în cantitate 

mică împreună cu produsele achiziționate, oferindu-le astfel clienților încredere în selecția lor. 

Produsele pot fi asamblate cu ușurință în seturi de tratament, compatibile, pentru o anumită 

afecțiune a pielii. Broșurile de produse prezintă beneficiile funcționale ale componentelor 

fiecărui set, recomandând protocoale de îngrijire individuale relevante. Gama include produse 

de curățare faciale, seruri, măști, exfoliante, tonice, creme de noapte, protecție de zi cu SPF, 

balsamuri și geluri pentru îngrijirea ochilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această linie unică de produse servește nevoilor individuale de îngrijire a tenului mixt, 

sensibil, gras sau cu probleme, dar și tenului normal sau cu tendințe de uscare. Linia Derma 

Lotana este produsă la uzina Or Akiva din Israel. Asigurând o calitate constantă a produsului, 

fabrica este echipată cu capacități de producție de ultimă generație și capacități complete de 

umplere a mii de unități pe oră. Dezvoltarea și fabricarea produselor se concentrează pe 

formule avansate pe bază de emulsie (creme) pentru o mare varietate de tipuri de piele. 

Calitatea și siguranța produselor sunt primele priorități ale companiei. 
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֍ Mousse pentru curățare delicat, pentru pielea sensibilă 

֍ 150 ml 

Cu o textură delicată ca o pană, îmbunătățește în mod eficient igiena pielii. Această spumă 

catifelată de curățare a feței și a corpului a fost creată în special pentru tipurile de piele sensibilă 

„reactivă” - pentru cei care tind să se irite ca răspuns la diferiți factori declanșatori din mediu. 

Spuma este excelentă atât pentru tineri (de la 3 luni), cât și pentru pielea adultă fragilă care 

suferă de rozacee.  

Componentele de curățare fără sulfat, pe 

bază de legume, produse din porumb, 

măsline și nucă de cocos previn senzația 

de uscăciune după clătire.  

Extractul de rădăcină de papirus, bogat în 

minerale hidratante și amidon 

favorizează efectul calmant al spumei. 

Pompa mecanică și recipientul spumei 

este ecologic! Atunci când utilizați 

această spumă, pielea este expusă la o 

concentrație de detergent mult mai mică 

decât în cazul oricărui săpun lichid și este 

ușor spălată de pe piele, lăsând-o calmă 

și curată. 

 

֍ Gel spumant facial pentru piele sensibilă 

֍ 125 ml 

Formula fără sulfat este destinată curățării zilnice a pielii sensibile de toate tipurile. Un masaj 

delicat pe pielea umedă va forma o spumă ușoară care nu usucă pielea!  

Bazat pe ingrediente de curățare 

derivate din ulei de porumb și nucă de 

cocos, este o formulă prietenoasă cu 

pielea, recomandată pentru utilizarea 

zilnică pentru toate tipurile de piele, pe 

toate zonele feței sau ale corpului. 

Componentele alese cu grijă, inclusiv 

algele roșii și extractele de flori de 

mușețel, oferă o senzație de confort în 

timpul utilizării. 

Îndepărtează eficient machiajul, 

murdăria și reziduurile uleioase, lăsând 

pielea curată. 
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֍ Scrub cu minerale din Marea Moartă pentru piele grasă sau problematică 

֍ 100 ml 

O pastă concentrată care servește drept peeling și care permite utilizatorului să efectueze o 

curățare eficientă și temeinică a pielii. Peelingul poate fi utilizat pentru curățare zilnică seara 

dar doar un minut sau două. 

Cristalele de sare, utilizate ca agent abraziv 

în preparat, se dizolvă rapid ca urmare a 

umectării în timpul curățării. Cu ajutorul 

lor, se face o curățare profundă a 

reziduurilor acumulate în porii pielii - 

principala cauză a tenului gras. 

Peelingul este concentrat, economic și ușor 

de utilizat. O cantitate mică este suficientă 

pentru a se obține beneficii maxime. 

Formula este bogată în uleiuri și esențe 

care mențin elasticitatea pielii și se 

bazează pe agenți de curățare prietenoși, 

fără sulfat. 

 

 

 

֍ Ser intensiv hidratant pentru toate tipurile de piele 

֍ 50 ml 

Ce plăcere va fi să folosești acest ser hidratant mătăsos care hrănește pielea cu substanțe vitale! 

Un ser de hidratare pentru răsfățarea pielii, 

excelent pentru utilizarea înainte de orice 

fond de ten sau orice îngrijire de zi sau de 

noapte. 

Formula este îmbogățită cu componente 

hidratante de înaltă calitate: extract de Aloe 

Vera și acid hialuronic - care îmbunătățesc 

textura pielii datorită proprietăților lor; 

uleiuri din semințe de jojoba și măsline 

care înmoaie pielea sporind elasticitatea 

acesteia.  
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֍ Cremă hidratantă pentru echilibrarea tenului sensibil, cu probleme și mixt  

֍ 75 ml 

Această cremă hidratantă a fost special concepută pentru pielea mixtă cu tendințe de îngrășare 

sau cu probleme din timpul adolescenței. Odată ce intră în al treilea deceniu, pielea devine 

sensibilă și predispusă să dezvolte roșeață, în special în zona T (bărbie, nas și frunte). 

Formula prietenoasă cu pielea, potrivită pentru uz zilnic (zi sau seară) are o textură delicată și 

răcoritoare. 

Oferă un efect calmant asupra pielii în 

timp ce o hidratează cu ingrediente 

derivate dintr-o multitudine de plante 

mediteraneene: Aloe Vera, fenicul, 

hamei, mușețel și vâsc; cunoscute 

pentru proprietățile lor liniștitoare. 

Textura ușoară este absorbită rapid de 

piele și o lasă plăcută la atingere și 

fără aspect de îngrășare. 

Componentele uleioase din formulă 

conțin acizi grași esențiali nesaturați 

(vitamina F) care sunt protejați de 

oxidare de vitamina E și de 

carotenoizii incolori extrași din 

microalgele numite Dunaliella Salina. 

 

֍ Cremă pentru hidratare intensivă pentru piele sensibilă, normală sau uscată 

֍ 75 ml 

Această cremă hidratantă pentru uz zilnic crește capacitatea pielii de retenție a apei.  

Echilibrează nivelul pH-ului pielii chiar 

după o singură aplicare. Folosită cu 

regularitate pe parcursul a câteva săptămâni 

oferă rezultate remarcabile. 

Acidul hialuronic și 3 derivați de xilitol 

asigură hidratare în timp ce semințele de 

jojoba, untul de karité și Squalene, 

încetinesc evaporarea din piele a apei prin 

întărirea barierei lipidice epidermice. 

Astfel, elasticitatea și hidratarea pielii sunt 

crescute. O secvență de peptide 

îmbunătățește aspectul pielii prin 

minimizare vizibilității liniilor fine și 

îmbunătățirea treptată a fermității pielii.  
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֍ Mască gel calmantă cu Aloe Vera pentru toate tipurile de piele 

֍ 125 ml 

Gelul colectat cu grijă din frunzele de Aloe Vera este purificat printr-o prelucrare minuțioasă 

pentru a se obține un suc fără gust și fără alcaloizi. Acest suc pur este prelucrat suplimentar prin 

congelare, o tehnologie de uscare și transformare într-o pulbere de calitate superioară cu 

concentrație foarte ridicată de polizaharide. Avantajele măștii pentru îngrijirea pielii sunt 

derivate din calitatea înaltă a extractului de Aloe Vera, oferind acestui produs o toleranță 

excelentă asupra pielii chiar și pentru 

afecțiuni ale pielii sensibile. 

Recomandat pentru ameliorarea 

disconfortului, ameliorarea roșeții pielii din 

diferite motive și calmarea eficientă a pielii 

iritate atunci când este utilizată ca mască 

timp de 10 minute sau mai mult. 

De ce este aceasta cea mai bună mască? 

• Reduce roșeața, arsurile de la soare, 

usturimea, mușcăturile de insecte etc. 

• Reduce roșeața cronică sau persistentă ca 

la rozacee etc. 

• Ca mască tratament pentru tenul gras sau 

mixt caracterizat prin roșeață problematică 

֍ Ser Topicalm pentru calmarea pielii 

֍ 50 ml 

O loțiune concentrată, dar delicată, pentru aplicare locală. Potrivită pentru calmarea pielii iritate 

locale sau pe porțiuni mai mari. Formula este îmbogățită cu componente tradiționale din plante 

și rășini (printre acestea: smirnă, tămâie, lenticus și propolis), care au fost folosite de-a lungul 

generațiilor în scopuri similare de 

calmare a pielii. Este absorbit rapid în 

piele, lăsând o lungă durată o senzație de 

confort. 

Compoziția sa echilibrată combină 

ingrediente cunoscute pentru efectul lor 

calmant asupra pielii roșii iritate, cum ar 

fi: gălbenele (Calendula), extract de flori, 

amidon de tapioca, suc de Aloe Vera, 

fulgi de ovăz, săruri de potasiu și 

magneziu, ulei emolient de înaltă calitate, 

dar și suplimente precum ceara de 

semințe de ojoba, Squalene și Fito-

Steroli, pentru a preveni uscarea excesivă 

a pielii. 
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֍ Mască purificatoare cu nămol pentru ten gras sau problematic 

֍ 70 ml 

Formula măștii se bazează pe pulberi de argilă (inclusiv noroi negru din Marea Moartă, bogat 

în minerale). Argilele sunt cunoscute pentru absorbția sebumului, ce ajută la curățarea porilor 

tenului gras sau cu probleme.  

Componentele măștii sunt axate pe 

îmbunătățirea igienei tenului. Acestea 

includ propolis și extracte tradiționale de 

rășină de copac (smirnă, tămâie și 

lenticus), cunoscute de generații ca având 

proprietăți de purificare. 

Efectul astringent al extractului de 

Polygonum bogat în silice exercită un 

efect de netezire a suprafeței pielii, care se 

simte odată ce masca este clătită. Un 

adaos echilibrat de ceară de semințe de 

Jojoba previne senzația de uscare după 

îndepărtarea acestei măști - pielea rămâne 

curată și netedă, cu un aspect elegant. 

 

 

֍ Peeling exfoliant pentru toate tipurile de piele 

֍ 30 ml 

Acest gel uleios concentrat îndepărtează în mod eficient celulele moarte și uscate de pe 

suprafața pielii. Metoda unică prin care poți exfolia pielea potrivită chiar și pentru pielea fragilă 

și sensibilă! Se bazează pe o hidratare intensivă inițială realizată printr-o concentrație ridicată 

de acid hialuronic care saturează stratul de celule moarte. Odată ce aceste celule absorb acidul 

hialuronic, devin moi și vor cădea cu un simplu masaj cu vârfurile degetelor. 

Se va obține o exfoliere delicată, dar profundă, 

fără acizi (AHA) sau particule abrazive! Lăsând 

pielea perfect netedă și revitalizată. 

Acest tip de exfoliere este cel mai potrivit 

pentru: 

• Piele uscată deshidratată sau deteriorată; 

• Piele mixtă sensibilă cu tendința de a acumula 

straturi de celule moarte în jurul zonei T 

• Piele fragilă vulnerabilă, care nu tolerează 

AHA-urile sau substanțele abrazive. 
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֍ Gel pentru contourul ochilor 

֍ 30 ml 

Gelul pentru conturarea ochilor a fost special conceput pentru a fi utilizat în zona cea mai 

delicată a feței - zona ochilor. Combină acidul hialuronic hidratant cu extract premium de flori 

calmante de mușețel, tinctură din scoarța de hamamelis, extract hidratant de castravete pentru 

a optimiza rezultatele, contribuind în același timp la senzația de confort după aplicare. 

Formula este îmbogățită cu ingrediente precum 

Bisabolol și Allantoin, cunoscute pentru efectul lor 

calmant asupra pielii. 

Suplimentele emoliente solubile în ulei au fost 

adăugate în formulă pentru a spori elasticitatea pielii 

și a preveni uscarea. Aceste componente care sunt 

mai vulnerabile la oxidare sunt protejate de derivații 

de vitamina E și A pentru a minimiza deteriorarea 

radicalilor liberi. 

Gelul este potrivit pentru toate tipurile de piele 

pentru utilizare dimineața sau seara, singur sau 

înaintea machiajului.  

 

 

֍ Emulsie cu bio-peptide pentru toate tipurile de piele 

֍ 30 ml 

Această emulsie exclusivă ăentru întărirea pielii este concepută pentru a îmbunătăți textura 

tenului și pentru a reduce aspectul liniilor fine - în special în zona conturului ochilor și a buzelor. 

Este îmbogățită cu secvențe de proteine funcționale (peptide) ca Matrixyl 3000 și Hexapeptide 

8 care au o activitate dovedită în reducerea aspectului ridurilor și netezirea excepțională a pielii. 

Uleiurile de semințe premium îmbogățesc 

stratul lipidic al pielii și contribuie la 

îmbunătățirea elasticității acesteia. Un 

complex mineral de magneziu și potasiu 

ajută la calmarea pielii și crește senzația de 

confort după aplicare. Extractul de Albizia 

Julibrissin („Arborele fericirii”) are un efect 

ușor de netezire a pielii care se combină bine 

cu aminoacidul Proline.  

Vitamina E și vitamina C sunt utilizate ca 

antioxidanți pentru a minimiza acțiunea 

radicalilor liberi. 
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֍ Cremă BB cu SPF 30 

֍ 30 ml 

Această formulă concentrată oferă îngrijire optimă zi de zi și protecție pentru toate tipurile de 

piele de la cea normală până la cea uscată.  

Aplicat dimineața, arată încă minunat 

la sfârșitul unei zile aglomerate și 

ascunde decolorări sau tonurile 

inegale ale tenului. Când este complet 

absorbit în piele, filtrul cromatic al 

acestei creme BB se va adapta tonului 

pielii tale pentru a-i oferi un aspect 

mai natural. Este disponibil în 2 

tonuri: Natural (3041), Bej (3042). 

Datorită aderenței sale excelente la 

suprafața pielii oferă cea mai largă 

protecție UVA / UVB, minimizează 

daunele  produse de radiațiile solare 

asupra piele, care duc la îmbătrânire 

prematură și hiperpigmentare. Mai 

mult, efectul utilizării acestei creme 

zilnic, este de creștere a fermității și 

contribuie la o iluminare treptată a 

pielii. 

֍ Cremă pentru mâini regeneratoare 

֍ 100 ml 

Această cremă pentru mâini hidratantă și concentrată este ușor absorbită de piele, lăsând-o 

semnificativ mai moale și mai fină.  

Componente active precum extractul de 

Ureea și Knotgrass, bogat în silice, 

îmbunătățește capacitatea de retenție a apei 

pentru pielea uscată. 

Această cremă protejează pielea mai ales 

după contactul frecvent cu apa. 

Îmbunătățește elasticitatea pielii și previne 

crăpăturile. Sistemul de conservare fără 

parabeni este prietenos cu pielea și cu 

mediul și îmbunătățește condițiile igienice 

ale pielii. 

Crema testată dermatologic poate fi utilizată 

oricât de des este necesar pentru a menține 

pielea hidratată și fină. 
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