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ITIT KOSMETIK

ITIT kosmetik, en ung virksomhed, født i 2011, vil jeg foreslå innovative idéer og
produkter. Med speciale i kontrakten fremstilling af kosmetiske produkter, virksomheden
lægger vægt på produkter make-up og hud pleje: sine styrker. Overensstemmelse med de
højeste standarder for kvalitet og kundernes krav er hovedfokus.
FORSKNING
Takket være sin tekniske ekspertise og dens høje grad af specialisering,
forskningslaboratorium er stand til at tilbyde unikke teksturer ved hjælp af innovative
råvarerne altid gennemgår strenge kvalitetskontroller og preemptively. Forskningen er
centrum hvorfra udkast globale kosmetik Designer hvor ideen bliver konkrete formel.
MOLEKYLÆR KOSMETIK
ITIT kosmetik tilbyder at ledsage dig i en verden af kosmetik, hvor molekylære kemi
afslører sin mystiske og mest opfindsomme. Indkapsler en rig på dufte, farver og aktive
ingredienser verden og få dem til at komme i kontakt med huden i en enkelt gestus.
Specialiseret i produkter:
• Læber;
• Øjne;
• Ansigt.
Hvert produkt er et resultat af forskning og omfattende undersøgelser af nationale og
internationale tendenser og dette giver mulighed for produkter, der er altid originale og
trendy. Råvarer af sidste generation, målrettede aktive ingredienser og teknologier gør
produkterne unikke og sofistikeret.
LIP PRODUKTER
Forskellige læbe produkter er foreslået for omsorg, beskyttelse og skønhed:
• Læbestifter (stick, buttede eller automatiske blyant);
• Lipgloss;
• Læbepomader;
• Læbe blyanter i automatiske blyant og slim blyant;
• Primer;
•  Læbeplejeprodukter.
Alt du behøver i et moderne modebevidste kvinde, men også til detaljerne.
ØJNE PRODUKTER
Det er netop i denne kategori af øjnene at selskabet er mere specialiseret:
• Mascara;
• Øjenskygger (støbt i krukke, automatiske blyant eller buttede);
• Creme Eyeliner eller markør;
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• Øjenbryn produkter (maling, primere, emulsioner og geler).
Disse og mange andre produkter komplet samling øjne.
BLYANT MANI
Nye teknologier og innovative formler. Produkter til læber og øjne i format «blyant»,
karakteriseret ved store praktiske og glidende teksturer og skriver:
• Automatisk blyant: ideel til øjenskygger og læbestifter;
• Slanke pencil: ideel til lip liner, eyeliner og lip primer til øjne;
• Buttede: ideel til læbestifter og øjenskygger;
• Markør: ideel til eyeliner.
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