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ITIT M? PH?M

ITIT M? ph?m, m?t công ty tr?, sinh vào n?m 2011, tôi mu?n ?? xu?t ý t??ng sáng t?o và
các s?n ph?m. Chuyên h?p ??ng s?n xu?t các s?n ph?m M? ph?m, công ty chú tr?ng trên
s?n ph?m ch?m sóc da và make-up: th? m?nh c?a mình. Tuân th? các tiêu chu?n cao yêu
c?u v? ch?t l??ng và khách hàng là tr?ng tâm chính.
NGHIÊN C?U
Nh? có chuyên môn k? thu?t c?a nó và m?c ?? cao c?a nó c?a chuyên môn, các phòng thí
nghi?m nghiên c?u có th? cung c?p k?t c?u ??c ?áo s? d?ng sáng t?o nguyên li?u luôn
luôn tr?i qua ki?m soát ch?t l??ng nghiêm ng?t và preemptively. Các nghiên c?u là trung
tâm t? ?ó d? th?o thi?t k? M? ph?m toàn c?u n?i ý t??ng tr? thành công th?c c? th?.
PHÂN T? M? PH?M
M? ph?m ITIT cung c?p ?? ?i cùng b?n trong th? gi?i c?a M? ph?m, n?i phân t? hóa h?c ti?t
l? các bí ?n và sáng t?o. ?óng gói m?t th? gi?i phong phú v? mùi v?, màu s?c và thành
ph?n ho?t ??ng và có h? ti?p xúc v?i da trong m?t c? ch? duy nh?t.
Chuyên môn trong các s?n ph?m:
• Môi;
• M?t;
• M?t.
M?i s?n ph?m là k?t qu? c?a nghiên c?u và nghiên c?u sâu r?ng v? các xu h??ng và qu?c
t? và ?i?u này cho phép s?n ph?m luôn có g?c và h?p th?i trang. Nguyên li?u th? h? m?i,
???c nh?m m?c tiêu các thành ph?n ho?t ??ng và các công ngh? làm cho các s?n ph?m
??c ?áo và tinh vi.
S?N PH?M MÔI
S?n ph?m môi khác nhau ???c ?? xu?t cho vi?c ch?m sóc, b?o v? và làm ??p:
• Son môi (thanh, bút chì m?m m?m ho?c t? ??ng);
• Lipgloss;
• Balms môi;
• Môi bút chì bút chì t? ??ng và m?ng bút chì;
• M?i;
•  Các s?n ph?m ch?m sóc môi.
T?t c? m?i th? b?n c?n trong m?t ng??i ph? n? có ý th?c th?i trang hi?n ??i, mà còn ??n các
chi ti?t.
S?N PH?M M?T
?ó là chính xác trong th? lo?i này c?a m?t công ty chuyên bi?t h?n:
• Mascara;
• M?t bóng t?i (?úc trong chai, bút chì t? ??ng ho?c m?m m?m);
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• Kem Eyeliner ho?c ?ánh d?u;
• S?n ph?m lông mày (s?n, l?p lót, nh? t??ng và gel).
Nh?ng ?i?u này và nhi?u s?n ph?m khác hoàn thành b? s?u t?p m?t.
BÚT CHÌ MANIA
Công ngh? m?i và sáng t?o công th?c. S?n ph?m cho môi và ?ôi m?t trong ??nh d?ng «bút
chì», ??c tr?ng b?i tuy?t v?i th?c ti?n và tr??t k?t c?u và vi?t:
• T? ??ng bút chì: lý t??ng cho bóng t?i m?t và Son môi;
• Bút chì m?ng: lý t??ng cho lip liner, m?i bút k? m?t và môi cho m?t;
• Chubby: lý t??ng cho Son môi và bóng m?t;
• ?ánh d?u: lý t??ng cho eyeliner.
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