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ITIT kosmetika, jauna ?mon?, gim? 2011, aš noriu pasi?lyti novatoriškas id?jas ir
produktus. Specializuojasi kosmetikos gamini? gamybos sutart?, bendrov? viet? d?mesys
gaminiai makiažo ir odos prieži?ros: savo stipri?sias puses. Laikomasi aukš?iausi?
standart? kokyb?s ir klient? reikalavimus, yra pagrindinis.
MOKSLINI? TYRIM?
D?ka savo technines žinias ir didelio specializacijos laipsnio, mokslini? tyrim? laboratorija
yra galime pasi?lyti unikalias tekst?ras naudojant naujoviškus žaliav? visada atlikti griežt?
kokyb?s kontrol? ir preemptively. Mokslini? tyrim? yra centras, iš kurio projekto kosmetika
dizaineris kur id?ja tampa betono formul?.
MOLEKULIN?S KOSMETIKA
ITIT kosmetika pasi?lymai lyd?ti jus pasaulyje kosmetikos, kur molekulin? chemija
atskleidžia jos labiausiai tajemnicze ir išradingas. Sutraukti daug kvap?, spalv? ir veikli?j?
sudedam?j? dali? pasaul? ir juos od? ? bendr? gestas.
Specializuojasi produkt?:
• L?p?;
• Akys;
• Veido.
Kiekvienam produktui yra mokslini? tyrim? ir didel?s apimties tyrimai apie nacionalines ir
tarptautines tendencijas ir tai leidžia produkt?, kurie visada yra originalus ir madingi.
Žaliav? paskutin?s kartos, tikslin?s veikli?j? medžiag? ir technologij? produktams gaminti
unikalus ir sud?tingas.
L?P? PRODUKTUS
Skirting? l?p? produkt? si?loma prieži?r?, apsaug? ir grožio:
• L?p? dažai (lazdel?s, išsip?t?s arba automatinis pieštukas);
• Lipgloss;
• L?p? balzamai;
• L?p? pieštukai Automatinis pieštukas ir plonas pieštuku.
• Gruntas;
•  L?p? prieži?ros priemones.
Viskas ko jums reikia ? šiuolaikin? mad? moteris, bet ir išsami? informacij?.
AKIS PRODUKTAI
Tai b?tent šioje kategorijoje, kad bendrov? yra labiau specializuota aki?:
• Tušas;
• Aki? šeš?liai (mesti ? stiklain?, automatinis pieštukas arba išsip?t?s);
• Kremas aki? kont?ro dažus arba ženkl?;
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• Antaki? produkt? (dažai, gruntai, emulsijos ir geliai).
Šie ir daugelis kit? produkt? užbaigti kolekcija akis.
PIEŠTUKAS MANIJA
Naujos technologijos ir novatoriškas formules. Produktai, skirti l?p? ir aki? forma
«pieštuku», pasižymi praktiškumu ir stumdomas tekst?ros ir raštu:
• Automatinis pieštukas: puikiai tinka aki? šeš?liai ir l?p? daž?;
• Plonas pieštuku: idealiai tinka l?p? linijin?s, aki? kont?ro bei l?p? gruntas per akis;
• Chubby: idealiai tinka l?p? ir aki? šeš?liai;
• Žymeklis: idealiai tinka aki? kont?ro.
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