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ITIT KOSMETYKI

ITIT kosmetyki, m?od? firm?, ur. w roku 2011, chc? zaproponowa? innowacyjne pomys?y i
produktów. Specjalizuje si? w produkcji kontraktowej produktów kosmetycznych, firma
k?adzie nacisk na makija? i skóry opieki produktów: jego atutów. Zgodno?? z najwy?szymi
standardami jako?ci i wymaga? klienta s? g?ównym.
BADANIA
Dzi?ki jego wiedzy technicznej i wysoki stopie? specjalizacji, laboratorium bada? jest w
stanie zaoferowa? unikalne tekstury za pomoc? innowacyjnych surowce zawsze podlegaj?
?cis?ej kontroli jako?ci i zapobiegawczo. Badania jest centrum z którego projekt globalny
projektant kosmetyki gdzie pomys? staje si? konkretne formu?y.
MOLEKULARNEJ KOSMETYKI
ITIT kosmetyki oferuje towarzyszy? Ci w ?wiecie kosmetyki, gdzie chemii molekularnej
ujawnia jego najbardziej tajemniczy i pomys?owa. Hermetyzacji ?wiata bogate zapachy,
kolory i sk?adników aktywnych i ich kontaktu skóry w jednym gestem.
Specjalizuje si? w produktach:
• Wargi;
• Oczy;
• Twarz.
Ka?dy produkt jest wynikiem bada? i obszerne badania na krajowych i mi?dzynarodowych
trendów i pozwala to produkty, które s? zawsze oryginalne i modne. Surowców ostatniej
generacji, ukierunkowane aktywnych sk?adników i technologie produkcji produktów
unikalnych i wyrafinowane.
WARGI PRODUKTÓW
Wargi ró?nych produktów s? proponowane do piel?gnacji, ochrony i pi?kna:
• Lakiery do paznokci (kij, grube lub automatyczny o?ówek);
• Lipgloss;
• Wargi balsamy;
• Wargi o?ówki automatyczne o?ówek i o?ówek slim;
• Podk?ad;
•  Produkty do piel?gnacji wargi.
Wszystko czego potrzebujesz w kobiecie wspó?czesnej modzie, ale równie? do
szczegó?ów.
OCZY PRODUKTÓW
To w?a?nie w tej kategorii oczy, ?e firma jest bardziej wyspecjalizowane:
• Tusz do rz?s;
• Eye shadows (oddanych w s?oiku, o?ówek automatyczny lub grube);
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• Krem Eyeliner lub znacznik;
• Produkty brwi (farby, podk?ady, emulsje i ?ele).
Te i wiele innych produktów pe?ne oczy kolekcja.
O?ÓWEK MANIA
Nowych technologii i innowacyjnych formu?. Produkty na usta i oczy w formacie «o?ówek»,
charakteryzuje si? praktyczno?? i przesuwne tekstury i pisanie:
• O?ówek automatyczny: idealny dla cienie i lakiery do paznokci;
• Cienki o?ówek: idealny do wargi liniowej, eyeliner i b?yszczyk podk?ad dla oczu;
• Chubby: idealny do pomadki i cienie;
• Marker: idealny dla eyeliner.
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