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ITIT COSMETICE

ITIT cosmetice, o companie tanara, n?scut în anul 2011, vreau sa propun idei inovatoare
?i produse. Specializata in contract de fabrica?ie a produselor cosmetice, compania pune
accent pe produse make-up ?i pielea de îngrijire: punctele sale forte. Respectarea celor
mai înalte standarde de calitate ?i client cerin?ele sunt principalul obiectiv.
CERCETARE
Datorit? expertizei sale tehnice ?i gradul înalt de specializare, Laboratorul de cercetare
este capabil sa ofere texturi unice folosind mereu inovative materii prime sunt supuse
controale stricte de calitate si preemptively. Cercetarea este centrul de la care proiectul
Global Designer de cosmetice, unde ideea devine beton formula.
MOLECULAR? COSMETICE
ITIT cosmetice ofer? pentru a v? înso?i în lumea cosmeticelor, în cazul în care chimia
molecular? dezv?luie sale cele mai misterioase si inventiv. Îngloba o lume bogata in
arome, culori ?i ingredientele active ?i s? le vin în contact cu pielea într-un singur gest.
Specializate în produse:
• Buzele;
• Ochii;
• Fata.
Fiecare produs este rezultatul unei cercet?ri ?i studii extensive privind tendin?ele
na?ionale ?i interna?ionale ?i acest lucru permite produselor care sunt întotdeauna original
?i la mod?. Materii prime de ultima generatie, ingrediente active vizate ?i tehnologii face
produsele unic si sofisticat.
LIP PRODUSE
Buza diferite produse sunt propuse pentru ingrijire, protectie si frumusete:
• Rujuri (stick, creion dolofan sau automat?);
• Lipgloss;
• Balsamuri de buze;
• Buza creioane în automat creion si creion sub?ire;
• Primer;
•  Produse de îngrijire a buzelor.
Tot ce trebuie la o femeie de moda-con?tient contemporane, dar ?i la detalii.
PRODUSE OCHI
Este exact în aceast? categorie de ochii c? societatea este mai specializat:
• Rimel;
• Ochi umbre (exprimate în borcan, creion automat? sau dolofan);
• Crema Contur de ochi sau un marcator;
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• Produsele de sprancene (vopsele, grunduri, emulsii ?i geluri).
Acestea ?i multe alte produse completa Colectia ochii.
CREION MANIA
Noile tehnologii si formule inovatoare. Produse pentru buze si ochi în format «creion»,
caracterizat prin mare practic ?i texturi de alunecare ?i scris:
• Creion automat: ideal pentru fard de ochi ?i rujuri;
• Creion sub?ire: ideal pentru creion de buze, contur de ochi ?i buze grund pentru ochi;
• Damian: ideal pentru rujuri si fard de ochi;
• Marker: ideal pentru contur de ochi.
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