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ITIT KOSMETIKK

ITIT KOSMETIKK, et ungt selskap, født i 2011, vil jeg foreslå innovative ideer og
produkter. Spesialiseringsområder kontrakt produksjon av kosmetiske produkter,
selskapet legger vekt på produktene make-up og hud bekymre: dens styrke. Overholder
de høyeste standardene for kvalitet og kunden krav er hovedfokus.
FORSKNING
Takket være sin tekniske ekspertise og dens høy grad av spesialisering,
forskningslaboratoriet er stand til å tilby unike teksturer med nyskapende råvarer alltid
gjennomgå streng kvalitetskontroll og preemptively. Forskningen er sentrum som utkastet
Global kosmetikk Designer der ideen blir betongen formelen.
MOLEKYLÆR KOSMETIKK
ITIT kosmetikk tilbyr å følge deg i verden av kosmetikk, der molekylær kjemi avslører sin
mest mystiske og oppfinnsom. Kapsle en verden som er rik på dufter, farger og aktive
ingredienser og få dem kommer i kontakt med huden i en enkelt gest.
Spesialiserer seg på produkter:
• Lepper;
• Øyne.
• Ansiktet.
Hvert produkt er forskning og omfattende studier på nasjonale og internasjonale trender
og kan produkter som alltid er original og trendy. Råvarer av siste generasjon, målrettet
aktive ingredienser og teknologier gjør produktene unike og sofistikerte.
LEPPE PRODUKTER
Forskjellige leppe produkter foreslås, beskyttelse og skjønnhet:
• Leppestifter (pinne, lubne eller automatisk blyant);
• Lipgloss;
• Leppe Balms;
• Leppe blyanter i automatisk blyant og slank blyant;
• Primer;
•  Leppe produkter.
Alt du trenger i en moderne motebevisste kvinne, men også detaljer.
ØYNE PRODUKTER
Det er nettopp i denne kategorien i øynene at selskapet er mer spesialisert:
• Mascara;
• Eye shadows (i glasset, automatisk blyant eller lubben);
• Cream Eyeliner eller penn;
• Øyenbryn produkter (malinger, primere, emulsjoner og gels).
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Disse og mange andre produkter komplett samling øynene.
BLYANT MANIA
Ny teknologi og innovative formler. Produkter for leppene og øynene i formatet «blyant»,
preget av store praktiske og skyve teksturer og skriver:
• Automatisk blyant: ideell for øye skygger og leppestifter;
• Slank blyant: ideell for leppe liner, eyeliner og leppe grunning for øynene;
• Lubne: ideell for leppestifter og øye skygger;
• Markør: ideell for eyeliner.
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