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?NE?IM KOZMETIK

2011 y?l?nda tarihi ?NE??M kozmetik, genç bir ?irket, yenilikçi fikirler ve ürünler önermek
istiyorum. Sözle?me kozmetik ürünleri üretiminde uzmanla?m??, ?irketin ürünleri makyaj
ve Cilt Bak?m? önem vermektedir: onun güçlü. Kalite ve mü?teri gereksinimleri en yüksek
standartlar? ile uyum ana odak vard?r.
ARA?TIRMA
Teknik uzmanl???n? ve uzmanl?k yüksek lisans te?ekkür ara?t?rma laboratuvar?
benzersiz dokular her zaman yenilikçi hammadde kullanarak geçmesi s?k? kalite kontroller
sunmak mümkün ve preemptively. Hangi ara?t?rma merkezidir taslak küresel kozmetik
nerede fikir olur beton formül Tasar?mc?s?.
MOLEKÜLER KOZMET?K
?NE??M kozmetik kozmetik, moleküler kimya en gizemli ve yarat?c? nerede ortaya
koymaktad?r dünyas?nda e?lik etmek sunmaktad?r. Koku, renk ve aktif maddeler
aç?s?ndan zengin bir dünya saklanmas? ve tek bir hareket deri ile temas gelecekler.
Ürünlerinde uzmanla?m??:
• Dudaklar;
• Gözler;
• Yüz.
Her ürün ara?t?rma ve ulusal ve uluslararas? Trendler hakk?nda kapsaml? çal??malar
sonucu ve bu her zaman özgün ve trendy ürünler sa?lar. Hammadde son nesil,
hedeflenen aktif maddeler ve teknolojileri ürünler e?siz ve sofistike olun.
DUDAK ÜRÜNLER?
Farkl? dudak ürünleri bak?m, koruma ve güzellik için önerilen ?unlard?r:
• Rujlar (sopa, tombul veya otomatik kalem);
• Lipgloss;
• Dudak Balms;
• Dudak otomatik kalem ve ince kalem kalemler;
• Primer;
•  Dudak bak?m ürünleri.
Ça?da? moda-bilinçli kad?n, ayn? zamanda detaylar? için ihtiyac?n olan her ?ey.
GÖZLER? ÜRÜNLER?
Bu ?irket daha özelle?tirilmi? gözleri tam olarak bu kategoride.
• Maskara;
• Göz gölgeler (kavanoz, otomatik kalem döküm veya tombul);
• Krem göz kalemi veya i?areti;
• Ka? ürünleri (boya, astar, emülsiyonlar ve jeller).
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Bunlar ve daha birçok ürün koleksiyonu gözleri tamamlay?n.
KALEM MANIA
Yeni teknolojiler ve yenilikçi formülleri. Dudaklar? ve gözleri büyük pratiklik ve dokular
kayar ve yazma ile karakterize biçiminde «kalem» Ürünler:
• Otomatik kalem: Ideal göz gölgeler ve Rujlar;
• ?nce kalem: dudak kalemi için ideal, göz kalemi ve dudak astar için gözler;
• Chubby: Ideal Rujlar ve göz gölgeler;
• ??aretleyici: göz kalemi için ideal.
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