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ITIT KOZMETIKY

ITIT KOZMETIKY, mladá spolo?nos?, narodený v roku 2011, chcem navrhnú? inovatívne
nápady a výrobky. So špecializáciou na zmluvnú výrobu kozmetických produktov,
spolo?nos? kladie dôraz na výrobky make-up a starostlivos? o pokožku: svoje silné
stránky. Dodržiavanie najvyššie požiadavky na kvalitu a zákazníkov sa sústre?ujú.
VÝSKUM
V?aka jej odbornos? a vysoký stupe? špecializácie, research laboratory je schopný
ponúknu? jedine?ný textúry pomocou inovatívnych surovín vždy prechádzajú prísnym
kvalitatívnym kontrolám a preventívne. Výskum je centrom, ktoré návrh globálneho
kozmetiky návrhár kde myšlienka stáva betónu vzorca.
MOLEKULÁRNE KOZMETIKY
ITIT kozmetiky ponúka sprevádza? vás vo svete kozmetiky, kde molekulárnej chémie
odhalí jeho tajomný a nápadité. Zapouzd?it svet, bohatá na vône, farby a ú?inných zložiek
a ich prís? do styku s pokožkou v jednom gesto.
Špecializujúca sa na výrobky:
• Pery;
• O?i;
• Tvár.
Každý produkt je výsledkom výskumu a rozsiahle štúdie o národných a medzinárodných
trendoch a umož?uje výrobky, ktoré sú vždy originálne a moderné. Suroviny poslednej
generácie, cielených aktívnych látok a technológií, aby výrobky, unikátne a sofistikovaná.
PRODUKTY NA PERY
Rôzne pery výrobky sú navrhnuté na starostlivos?, ochranu a krásy:
• Rúžu (palica, buclatý, alebo automatické ceruzky);
• Lesky na pery;
• Balzamy;
• Pery ceruzky Automatická ceruzka a tenký ceruzkou;
• Náter;
•  Produkty starostlivosti o pery.
Všetko, ?o potrebujete v sú?asnej módy-vedomé ženy, ale aj na detaily.
O?I PRODUKTOV
Je to práve v tejto kategórii o?i, že spolo?nos? je viac špecializované:
• Maskara;
• O?né tiene (obsadenie v jar, automatická ceruzka alebo bacu?até);
• Krém na o?né linky alebo zna?ku;
• Obo?ie produktov (farby, nátery, emulzie a gély).
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Tieto a mnohé ?alšie produkty kompletný zbierka o?i.
CERUZKA MÁNIA
Nové technológie a inovatívne vzorcov. Produkty na pery a o?i vo formáte «ceruzky»
vyzna?uje ve?kej praktickosti a posuvné textúry a písania:
• Automatická ceruzka: ideálne pre o?né tiene a rúžu;
• Tenký ceruzkou: ideálne pre Kontúrovacia, o?né linky a pery náter pre o?i;
• Bacu?até: ideálne pre rúžu a o?né tiene;
• Zna?ka: ideálne pre o?né linky.
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