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ITIT KOSMETIKA

ITIT kosmetika, ett ungt företag, född i 2011, jag vill föreslå innovativa idéer och produkter.
Specialiserade på kontraktstillverkning av kosmetiska produkter, företaget lägger tonvikten
på produkter smink och hud vård: sina starka sidor. Överensstämmelse med högsta krav
på kvalitet och kunden är i fokus.
FORSKNING
Tack vare sin tekniska expertis och hög grad av specialisering, forskningslaboratoriet är
kunna erbjuda unika texturer med hjälp av innovativa råmaterial alltid genomgå stränga
kvalitetskontroller och preemptively. Forskningen är i centrum som förslaget till globala
kosmetika Designer där tanken blir konkreta formel.
MOLEKYLÄR KOSMETIKA
ITIT kosmetika erbjuds att följa med dig i en värld av kosmetika, där molekylär kemi
avslöjar dess mest mystiska och uppfinningsrik. Kapsla in en värld som är rik på dofter,
färger och aktiva ingredienser och få dem komma i kontakt med huden i en enda gest.
Specialiserat sig på produkter:
• Läppar;
• Ögon.
• Ansiktet.
Varje produkt är resultatet av forskning och omfattande studier på nationella och
internationella trender och detta gör att produkter som är alltid originella och trendiga.
Råvaror av senaste generationen, riktade aktiva ingredienser och tekniker gör produkterna
unika och sofistikerade.
LÄPP PRODUKTER
Olika läpp produkter föreslås för vård, skydd och skönhet:
• Läppstift (stick, mulliga eller automatisk penna);
• Läppglans;
• Läppbalsam;
• Lip pennor i automatisk penna och smal penna;
• Primer;
• Lip care produkter.
Allt du behöver i en modern modemedvetna kvinna, men också på detaljer.
ÖGON PRODUKTER
Det är just i denna kategori av ögonen att företaget är mer specialiserade:
• Mascara;
• Ögonskuggor (gjutna i burk, automatisk penna eller knubbig);
• Cream Eyeliner eller markör;
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• Ögonbryn produkter (färger, primers, emulsioner och geler).
Dessa och många andra produkter komplett samling ögon.
PENNA MANIA
Ny teknik och innovativa formler. Produkter för läppar och ögon i format «penna»,
kännetecknas av stor praktisk och glidande texturer och skriver:
• Automatisk penna: idealisk för ögonskuggor och läppstift;
• Smal penna: idealisk för läppenna, eyeliner och primer för ögonen;
• NABS: idealisk för läppstift och ögonskuggor;
• Markör: idealisk för eyeliner.
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