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TITI COSMéTICOS

Titi, cosméticos, uma empresa jovem, nascida em 2011, quero lhe propor produtos e
idéias inovadoras. Especializada em fabricação de contrato dos produtos cosméticos, a
empresa coloca ênfase sobre os cuidados de pele e make-up de produtos: seus pontos
fortes. Conformidade com os mais altos padrões de qualidade e atendimento ao cliente
requisitos são o foco principal.
PESQUISA
Graças a sua competência técnica e seu alto grau de especialização, o laboratório de
pesquisa é capaz de oferecer texturas originais, utilizando matérias primas inovadoras
sempre passam por rigorosos controlos de qualidade e preventivamente. A pesquisa é o
centro do qual o projecto Global cosméticos Designer, onde a idéia se torna fórmula
concreta.
COSMÉTICOS MOLECULAR
Titi cosméticos oferece para acompanhá-lo no mundo dos cosméticos, onde a química
molecular revela seu mais misterioso e inventivo. Encapsular um mundo rico em aromas,
cores e ingredientes ativos e tê-los a entrar em contacto com a pele em um único gesto.
Especializada em produtos:
• Lábios;
• Olhos;
• Rosto.
Cada produto é o resultado de pesquisas e estudos aprofundados sobre as tendências
nacionais e internacionais, e isto permite que os produtos que estão sempre na moda e
original. Matérias-primas de última geração, alvo de ingredientes ativos e tecnologias de
fazer os produtos exclusivos e sofisticados.
PRODUTOS DE LÁBIO
Produtos diferentes do lábio são propostos para o cuidado, proteção e beleza:
• Batons (bastão, lápis gordinho ou automática);
• Gloss;
• Labiais;
• Lábio lápis lápis automático e lápis fino;
• Primer;
•  Produtos do cuidado do lábio.
Tudo o que você precisa em uma mulher da moda contemporânea, mas também para os
detalhes.
PRODUTOS DE OLHOS
É precisamente nesta categoria dos olhos que a empresa é mais especializada:
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• Rímel;
• Olho sombras (convertida em jar, lápis automático ou gordinho);
• Creme delineador ou marcador;
• Produtos de sobrancelha (tintas, primers, emulsões e géis).
Estes e muitos outros produtos completam dos olhos de coleção.
MANIA DE LÁPIS
Novas tecnologias e fórmulas inovadoras. Produtos para lábios e olhos em formato
«lápis», caracterizada pela grande praticidade e texturas de deslizamento e escrever:
• Lápis automático: ideal para sombras e batons;
• Lápis slim: ideal para o forro do bordo, delineador e lip primer para olhos;
• Chubby: ideal para batons e sombras de olho;
• Marcador: ideal para delineador.
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