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ITIT COSMETICA

ITIT cosmetica, een jong bedrijf, geboren in 2011, ik wil innovatieve ideeën en producten
voor te stellen. Gespecialiseerd in contract vervaardiging van cosmetische producten, het
bedrijf legt de nadruk op de make-up en huid zorg producten: haar sterke punten.
Naleving van de hoogste normen van kwaliteits-en klant zijn de belangrijkste focus.
ONDERZOEK
Dankzij haar technische expertise en de hoge mate van specialisatie, het
onderzoekslaboratorium vermag bieden unieke texturen gebruik te maken van innovatieve
grondstoffen altijd ondergaan strikte kwaliteitscontroles en preventief. Het onderzoek is het
centrum van waaruit de ontwerp globale cosmetica ontwerper waar het idee concrete
formule wordt.
MOLECULAIRE COSMETICA
ITIT Cosmetics biedt om u te begeleiden in de wereld van de cosmetica, waar moleculaire
scheikunde de meest mysterieuze en inventief onthult. Een wereld rijk aan geuren, kleuren
en actieve ingrediënten kapselen en ze komen in contact met de huid in een enkel gebaar.
Gespecialiseerd in producten:
• De lippen;
• De ogen;
• Gezicht.
Elk product is het resultaat van onderzoek en uitgebreide studies over de nationale en
internationale ontwikkeling en dit maakt producten die altijd origineel en trendy zijn.
Grondstoffen van de laatste generatie, gerichte werkzame bestanddelen en technologieën
maken de producten uniek en verfijnde.
LIP PRODUCTEN
Verschillende lip producten worden voorgesteld voor de zorg, bescherming en
schoonheid:
• Lippenstiften (stick, mollige of automatische potlood);
• Lipgloss;
• Lip balsems;
• Lip vulpotloden in automatische potlood en slanke potlood;
• Primer;
•  Lip care producten.
Alles wat u nodig hebt in een hedendaagse modebewuste vrouw, maar ook aan de details.
OGEN PRODUCTEN
Het is juist in deze categorie van de ogen dat het bedrijf is meer gespecialiseerd:
• Mascara;
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• Eye shadows (gegoten in pot, automatische potlood of mollig);
• Cream Eyeliner of marker;
• Wenkbrauw producten (verf, inleidingen, emulsies en gels).
Deze en vele andere producten voltooien de ogen van de collectie.
POTLOOD MANIA
Nieuwe technologieën en innovatieve formules. Producten voor de lippen en ogen in
formaat «potlood», gekenmerkt door grote bruikbaarheid en glijden van texturen en
schrijven:
• Automatische potlood: ideaal voor eye shadows en lippenstiften;
• Slim potlood: ideaal voor lip liner, eyeliner en lip primer voor de ogen;
• Chubby: ideaal voor lippenstift en eye shadows;
• Marker: ideaal voor eyeliner.
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