Tibu Kids – nowa marka kosmetyków do makijażu dla dzieci
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Chcesz stworzyć swoje domowe, dziecięce SPA i bezpiecznie eksperymentować z kolorami?
– to pytanie zadają rodzicom założycielki nowej, polskiej marki kosmetyków dla
dziewczynek. Tibu Kids to pomysł na bezpieczną zabawę, aby każda mała księżniczka czy
glamour girls mogła choć przez chwilę poczuć się wyjątkowo.
Tibu Kids to polska marka, stworzona przez mamy dla dzieci. W portfolio marki znajdują się
zmywalne wodą lakiery do paznokci oraz naturalne błyszczyki do ust. – Zaczęłyśmy od lakierów na
bazie wodnej, wegańskiej formuły aby umożliwić dzieciom zabawę z kolorami, a jednocześnie dać

komfort rodzicom, że ten produkt jest bezpieczny. Nie ma problemu ze zmyciem lakieru przed
pójściem do przedszkola, czy szkoły, a dodatkowo jest to doskonały test dla dzieci na mycie rąk –
podkreślają założycielki Tibu.
Lakiery bazują na delikatnej formule, pozbawione są również nieprzyjemnego zapachu. Mogą być
stosowane przez dzieci od trzeciego roku życia.
W torebce młodej damy nie może zabraknąć również błyszczyków. – Chciałyśmy stworzyć produkt,
który będzie maksymalnie naturalny, ale oprócz tego, że jest zabawny, będzie również posiadał
właściwości odżywcze. Błyszczyki Tibu bazują w 97 proc. na naturalnych składnikach, mają
wegański skład wzbogacony składnikami aktywnymi w postaci ekstraktu z wiśni oraz oleju z nasion
słonecznika. – Stworzyłyśmy produkt, aby uczyć dzieci pielęgnacji ust już od najmłodszych lat.
Dzięki subtelnym kolorom i właściwościom błyszczyka sięgają po niego również osoby dorosłe,
testując go rodzinnie i spędzając wspólnie czas. Wyróżnikiem błyszczyków Tibu jest również ich
owocowy zapach. Wersję truskawkową testują zazwyczaj dzieci, a cytrusową osoby dorosłe –
rekomendują podczas zakupów założycielki Tibu.
Marka Tibu to koncept, który ma dostarczać wiele radości dzieciom, w maksymalnie naturalnym i
bezpiecznym wydaniu. Magiczne lakiery do paznokci (8 ml) oraz Szałowe i Bajeczne naturalne
błyszczyki do ust dla dzieci (4 ml i 7 ml) to doskonały sposób na pierwsze testowanie kolorów.
Dzięki dedykowanym liniom produktów dla najmłodszych, bazujących na wegańskich, delikatnych
formułach, dziecięca ciekawość zostaje zaspokojona, a kosmetyki dla dorosłych pozostają nietknięte.
– Traktujemy nasze produkty jako element edukacji i zabawy, nie zachęcamy do makijażu dzieci.
Umożliwiamy im bezpiecznie eksperymenty w ramach domowego SPA – podkreślają założycielki
Tibu.
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