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ITIT kosmetiky, mladá spole?nost, narozený v roce 2011, chci navrhnout inovativních
nápad? a výrobk?. Specializující se na zakázkovou výrobu kosmetických výrobk?,
spole?nost klade d?raz na výrobky make-up a pé?i o pokožku: své silné stránky. Souladu
s nejvyššími standardy kvality a požadavky zákazníka jsou zam??eny.
VÝZKUM
Díky své odborné znalosti a jeho vysoký stupe? specializace, výzkumná laborato? je
schopna nabídnout jedine?né textury pomocí inovativní surovin vždy podrobeny p?ísné
kontroly a preventivn?. Výzkum je centrum, z n?hož návrh globální Návrhá? kosmetiky kde
myšlenka stává receptura.
MOLEKULÁRNÍ KOSMETIKA
ITIT kosmetiky nabízí doprovázet vás ve sv?t? kosmetiky, kde molekulární chemie
odhaluje tajemné a vynalézavé. Zapouzd?ení sv?t bohatých na v?n?, barvy a aktivní
složky a jejich styk s k?ží v jediného gesta.
Se specializací na produkty:
• Rty;
• O?i;
• Obli?ej.
Každý výrobek je výsledkem výzkumu a rozsáhlé studie o národních a mezinárodních
trend?, a to umož?uje produkty, které jsou vždy originální a módní. Suroviny z poslední
generace, cílené ú?inných látek a technologií, aby produkty jedine?né a sofistikované.
RET PRODUKTY
Ret r?zné produkty jsou navrženy pro pé?i, ochranu a krásy:
• Rt?nky (stick, baculaté nebo automatická tužka);
• Lesky na rty;
• Balzámy;
• Lip tužky v automatická tužka a tenký tužkou;
• Nát?r;
•  Produkty pé?e o rty.
Vše, co pot?ebujete v moderní módy v?domé ženy, ale i na detaily.
O?I PRODUKTY
Je to práv? v této kategorii o?i více specializované spole?nosti:
• ?asenka;
• O?ní stíny (v jar, automatická tužka a baculaté);
• Krém o?ní linky nebo zna?ka;
• Výrobky obo?í (barvy, nát?ry, emulze a gely).
Tyto a mnoho dalších výrobk? kompletní kolekce o?i.
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TUŽKOU MANIA
Nové technologie a inovativní vzorce. Produkty pro rty a o?i ve formátu «tužky»,
charakterizované velkou prakti?ností a posuvné textury a psaní:
• Automatická tužka: ideální pro o?ní stíny a rt?nky;
• Tenký tužkou: ideální pro Konturovací, tužka na o?i a rty primer pro o?i;
• Chubby: ideální pro rt?nky a o?ní stíny;
• Zna?ka: ideální pro o?ní linky.
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