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ITIT COSMèTICA

ITIT cosmètics, una empresa jove, nascut el 2011, vull proposar idees i productes
innovadors. Especialitzats en la fabricació de contracte de productes cosmètics, l'empresa
posa èmfasi en la cura de la pell i el maquillatge productes: seus punts forts. Conformitat
amb els màxims estàndards dels requeriments de qualitat i atenció al client són el focus
principal.
RECERCA
Gràcies a la perícia tècnica i el seu alt grau d'especialització, el Laboratori d'investigació
és capaç d'oferir textures úniques utilitzant matèries innovadors sempre sotmetre's a
estrictes controls de qualitat i de manera preventiva. La investigació és el centre des del
qual el projecte dissenyador cosmètics Global on la idea es converteix en fórmula
concreta.
COSMÈTICA MOLECULAR
Cosmètica ITIT ofereix a acompanyar-te en el món de la cosmètica, on química molecular
revela la seva més misteriosa i inventiva. Encapsular un món ric en aromes, colors i
ingredients actius i tenen ells entren en contacte amb la pell en un sol gest.
Especialitzat en productes:
• Llavis;
• Ulls;
• Cara.
Cada producte és el resultat de la recerca i estudis extensos sobre tendències nacionals i
internacionals i això permet productes que sempre són originals i de moda. Matèries
d'última generació, principis actius apuntats i tecnologies fan dels productes única i
sofisticada.
PRODUCTES DE LLAVI
Productes de llavi diferents es proposen per a la cura, la protecció i la bellesa:
• Barres de llavis (llapis, rabassut o automàtica llapis);
• Lipgloss;
• Bàlsams labials;
Llapis de llavis • automàtica llapis i llapis prim;
• Imprimació;
• Productes per la cura dels llavis.
Tot el que necessites en una dona conscient de manera contemporània, però també als
detalls.
PRODUCTES D'ULLS
És precisament en aquesta categoria dels ulls que l'empresa és més especialitzada:
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• Màscara;
• Ulls ombres (emesos en flascó, llapis automàtics o grassonet);
• Crema delineador d'ulls o marcador;
• Productes cella (pintures, imprimacions, emulsió i gels).
Aquests i molts altres productes de completar els ulls de la col·lecció.
MANIA DE LLAPIS
Noves tecnologies i fórmules innovadores. Productes per a llavis i ulls en format «llapis»,
es caracteritza per la gran practicitat i textures de lliscament i l'escriptura:
• Llapis automàtics: ideal per a les ombres d'ulls i llavis;
• Llapis slim: ideal per perfilador de llavis, imprimació delineador d'ulls i llavis per als ulls;
• Chubby: ideal per a barres de llavis i ulls ombres;
• Marcador: ideal per delineador d'ulls.
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