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Specializuojamės kurdami, plėtodami ir nuolat ieškodami inovatyvių bei efektyvių sprendimų plaukų priežiūros 
priemonių srityje. Shot prekinis ženklas 
technologijomis, patvirtintomis ir sertifikuotomis visoje Europos Sąjungoje. Esame draugiški aplinkai, priemonių 
sudėtinės medžiagos ekologiškai auginamos Italijoje, pro
netestuota su gyvūnais. 
Įmonė įkurta Italijoje, 1975 metais. Nuo pat įsteigimo įmonės tikslas buvo 
tapti plaukų priežiūros produktų pasaulinio lygio tiekėja ir lydere. 
Siekiant įveikti vis didėjančią konkurenciją buvo susitelkta į produktų 
kokybę, veiksmingumą, saugų ir paprastą naudojimą bei rezultatą. 
produktai platinami daugiau nei 50 pasaulio šalių, iš jų net 20 Europos 
Sąjungos valstybių narių.  
Patirtis, kūryba, inovacijos – štai, kas geriausiai apibūdina 
Kompanija turi nuosavą laboratoriją, kurioje kuriami nauji produktai, 
testuojami jau esantys rinkoje. Gamybos procesas sutelktas vienoje 
vietoje, todėl lengvai užtikrinama produktų kokybė, nuolat stengiamasi 
eiti vis toliau tvarumo link. Ypatingas dėmesys skiriamas organiškai 
priemonių sudėčiai, platus produktų asortimentas. 
SHOT produktai skirti visapusiškai plaukų ir galvos odos priežiūrai.
SHOT visuomet didžiausią dėmesį skyrė plauko sveikumui, produktų 
gamybai pasirinkdama tik aukščiausios kokybės ingredientus. 
SHOT – tai kokybė, elegancija, kūrybiškumas. Produktai nuolat tobulinami, kuriami drauge su profesionaliais kirpimo 
meistrais.  
SHOT TRICO CARE linijos produktai praturtinti svarbiausiais mineralais, o 
plaukų apsaugapraturtinti organišku
SHOT naujos kartos tiesinimo, glotninimo linijai naudojama organiška 
keratinu. 
 
Kviečiame bendradarbiauti grožio salonus ir stilistus renkantis 
Esame vienintelis oficialus „SHOT“ atstovas Lietuvoje.
Nuolat rengiame pristatymo ir technikos 
Ticino NO (Italija), organizuojame išvykas į tarptautinę grožio parodą Bologna mieste (Italija).
Mūsų kompanija rūpinasi savo klientais
 
Nuoroda į prekės ženklą internetiniame puslapyje:
https://www.vito-cosmetics.com 
https://www.augyve.lt 

UAB ‚LITMEKA‘ 
Sales / Pardavimai Tel: +370 (676) 76862 

El.paštas: info@litmeka.lt 
Svetainė - El.parduotuvė: www.vito-cosmetics.com 

 

Shot   
Organic & Natural Hair Care for Luxury Hair Salon

Specializuojamės kurdami, plėtodami ir nuolat ieškodami inovatyvių bei efektyvių sprendimų plaukų priežiūros 
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Oficialus atstovas 

Registracijosadresas:

Internetinės parduotuvės

Instagram:
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Oficialus atstovas ir platintojas Lietuvoje: 
 

UAB „Litmeka“  
Registracijosadresas: Partizanų g. 61-806, LT 04111 Kaunas, Lietuva

 
Tel.: +370 67676862 

 
El.paštas: info@litmeka.lt 

Internetinės parduotuvės: www.vito-cosmetics.com;  www.augyve.lt
 

Facebook:  Shot_Lithuania 
Instagram:Vito_Cosmetics_Lithuania 

 
 

 
 

 

Lietuva 

www.augyve.lt 


