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Szanowni Państwo,
Po okresie dynamicznego rozwoju gospodarki
międzynarodowej nadszedł ogólnoświatowy kryzys.
Dotyka on w różnym stopniu i tych dużych
producentów i małe firmy rodzinne.
Skala problemów jest zróżnicowana, ale równie
ważna. Jak zawsze w takich momentach upadają
jedne firmy a umacniają się inne. Zachodzi dogodny
czas na przejęcia na nader atrakcyjnych warunkach.
Teraz każdy dużo uważniej patrzy na koszty.
Jednak część z nich i tak musi ponieść, aby
utrzymać swoją pozycję i dać sobie szansę
nie tylko na godne przetrwanie, ale i na dalszy
rozwój. Niewątpliwie jednym z takich kosztów
jest udział w targach.
My polecamy najważniejszą na świecie imprezę
wystawienniczą naszej branży - targi Cosmoprof
Bolonia 2009.
Już po raz czwarty objęliśmy patronatem medialnym
wystąpienie polskich firm na tych targach.
W kolejnym numerze Cosmetic Reportera, który
będzie wydaniem specjalnym na Cosmoprof 2009
na kilkunastu angielskich stronach zaprezentujemy
raport z polskiego rynku i informacje o polskich
firmach i produktach.
W bieżącym numerze szczególnej uwadze polecamy
rubrykę Prawo, a w niej analizę wyników ankiety
konsumenckiej, której celem było badanie
zrozumienia przez konsumentów oznakowania
dotyczącego trwałości kosmetyków.
Redaktor Naczelna
Anna Godek

D

Dear Readers,
Cosmetic Reporter is circulated among 540 domestic
manufacturers of cosmetics, almost 800 key buyers
of supermarket networks and 2400 wholesalers
and distributors in Poland.
Esspecialy now, when the financial crisis effects global
economy it is extremely important to chose the reliable
business partner, and to reach the potential consumer
with the proper product.
The cooperation with us will allow not only to present
your offer to Polish market, but also among
the exhibitors and visitors of the biggest international
trade fairs of our industry, where our magazine is
widely distributed.
The next issue of special edition of Cosmetic Reporter
in English will be circulated at Cosmoprof Global
Beauty Event in Bologna (April-Italy).
Welcome to cooperation!

■ABOUT US
O REKLAMIE 34

Editor-in-Chief
Anna Godek

Magazyn TOP Professional jest dost´pny w salonach sieci Empik oraz w prenumeracie.
tel./fax. +48 22 773 37 51, info@polcharm.com.pl
Ok∏adka ❚Flavo-C
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■ NEW PRODUCTS FROM POLAND

■ PANORAMA RYNKU

PERFECTA
MAMA

ZMYS¸OWE, PE¸NE
BLASKU USTA

Pon´tne usta pokryte mokrà taflà koloru? Tak!
Za zas∏ugà najnowszego hitu kosmetycznego
GLAM&SEXY – pomadki dajàcej efekt pe∏nych,
zmys∏owo lÊniàcych ust.
Zawarty w niej aktywny kompleks „Maxi Lips”
wspomagajàcy wytwarzanie kolagenu i elastyny
w skórze, widocznie powi´ksza usta, czyniàc je
pe∏niejszymi nawet o 30%!
Struktura pomadki wzbogacona o specjalnie dobrane
estry silnie nab∏yszcza i zmi´kcza naskórek warg.
Nowoczesna ˝elowa formu∏a pokrywa usta mokrym,
lÊniàcym subtelnym kolorem nadajàc im intensywny
po∏ysk. ZawartoÊç witaminy E dzia∏a anty starzeniowo
i nawil˝ajàco, witamina C zmi´kcza usta i zapobiega
ich wysuszaniu.
GLAM&SEXY to nowoczesne zestawienie trwa∏oÊci
pomadki z lekkoÊcià b∏yszczyka!
Nie klei si´, nie wysusza ust. Posiada delikatnie
wyczuwalny s∏odki smak. Kusi malinowym zapachem.
www.bell.com.pl

WHITE
MAJESTY

wyjàtkowe po∏àczenie Êwie˝oÊci
i delikatnoÊci. Magiczna
i jednoczeÊnie Êwie˝a kompozycja,
jej ∏agodnoÊç podkreÊla akcent
migda∏owy.
W sercu zapachu - nuty jagód
ja∏owca ∏àczà si´ z bia∏ym pi˝mem
oraz korzennà wonià cyprysu
i cedru. Zapach zamyka odrobina
kminku i pi´knego galbanum.
W tym zestawieniu nuty migda∏ów
nadajà ca∏oÊci ponadczasowy
wymiar. Kompozycja nadajàca
kobiecie niepowtarzalnà aur´
i podkreÊlajàca jej indywidualnoÊç.
Perfum przeznaczony dla ka˝dej
kobiety niezale˝nie od pory dnia
czy roku.
www.bi-es.eu

CAVIAR PRESTIGE
ODM¸ADZAJÑCA
KURACJA
Z KAWIOREM

W laboratorium Eveline Cosmetics
opracowano ultranowoczesny
Odm∏adzajàcy Program
Przeciwzmarszczkowy. Rewolucyjna
technologia Future Trans pozwala po raz
pierwszy skorzystaç z bogactwa czarnego
kawioru. Kawior to najbogatsze êród∏o
protein, minera∏ów, fosfolipidów
i oligoelementów: jodu, fosforu, cynku,
magnezu, witamin A, D, E i witamin grupy
B. Produkty z serii Caviar Prestige dzia∏ajà
wyg∏adzajàco i nawil˝ajàco. Zwi´kszajà
g´stoÊç i elastycznoÊç skóry. Skutecznie
redukujà nawet g∏´bokie zmarszczki.
Zawierajà nienasycone kwasy t∏uszczowe
Omega-3 i Omega-6, które odbudowujà
hydrolipidowà warstw´ naskórka.
Dzi´ki wysokiej zawartoÊci kwasu
hialuronowego rezultaty widaç ju˝
po pierwszej aplikacji, natomiast trwa∏e
efekty sà widoczne ju˝ po 4 tygodniach
stosowania kosmetyków.
www.eveline.com.pl

this is a line of five special products
recommended particularly for expectant
mothers from 4th month of pregnancy and
breast-feeding women.
The line consists of:
❚Stretch marks body balm ❚Special breast balm
❚Legs cooling cream ❚Protective day & night
face cream, preventing skin discoloration,
SPF15 ❚Intimate hygiene gel.
An advanced technology and carefully selected
natural ingredients guarantee a fast and evident
effect and a total safety for the baby.
Positive opinion of the Institute of
Mother and Child! Do not disturb USG tests.
The aroma without allergens.
Dax Cosmetics Ltd
e-mail: export@dax.com.pl,
www. dax.com.pl.

BODY
LIKE A MAN

is definitely masculine fragrance
which is an incarnation of energy
and dynamics. Designed for men looking
for relaxation and adventure produced by
LA RIVE Company. Its main notes are:
TOP - bergamot, Sicilian mandarin,
juniper, grapefruit peel,
MIDDLE - rosemary, rosewood,
Sichuan pepper,
BASE - incense, oak moss, muskwood.
If you want to feal more elegant, let's
get try eau de toilette 90 ml!
La RIVE S.A.
e-mail: asystent@larive.pl
www.larive-parfums.com

DERMIKA SALON&SPA

DERMACOS
ANTI-REDNESS

Specjalistyczna seria dermokosmetyków
Farmony do codziennej piel´gnacji skóry
z rozszerzonymi i p´kajàcymi naczynkami
krwionoÊnymi oraz ze sk∏onnoÊcià
do zaczerwienieƒ.
www.farmona.pl
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WOSK
DO MODELOWANIA
W¸OSÓW Variété

Nowy wosk z serii Variété ujarzmi nawet
najbardziej niesforne i trudne w uk∏adaniu
w∏osy. Idealnie wyg∏adza, modeluje i nadaje
naturalny po∏ysk, zapewniajàc fryzurze
elastyczne utrwalenie.
Wosk Variété doskonale sprawdza si´
w kreatywnej stylizacji krótkich i Êredniej
d∏ugoÊci w∏osów. Pozwala na podkreÊlenie
“pazurków”, pojedynczych kosmyków i pasm,
nadajàc fryzurze niepowtarzalny blask
i d∏ugotrwa∏e utrwalenie. Dzi´ki lekkiej
konsystencji wosk nie obcià˝a
i nie skleja w∏osów.
www.chantal.com.pl

www.cosmeticreporter.com

Professional DERMIKA Salon&Spa series of preparations
comprises two product lines: Salon de luxe line consisting
of active face care formulas and Spa de luxe line offering
comprehensive body care products. Preparations are based
on the state-of-the-art discoveries of worldwide cosmetology
as well as on proven, safe, and, at the same time, effective
natural ingredients from all over the world, e.g., from the
Ivory Coast, Brittany, Spain, Morocco, Italy, Australia and
even from Java. Detailed descriptions of products will allow
you to create your own treatments and their variants.
New, attractive, and uniform containers will create
a glamorous atmosphere of luxury in your spa salons.
The new design, based on subdued earth colours,
complies with the most recent trends in interior design
for professional skincare and it will satisfy even
the most sophisticated tastes.
Dermika Ltd
e-mail: oweber@dermika.pl, ipekala@dermika.pl
www.dermika.pl

NEW LINE
OF CUSHIONED
BRUSHES

Handles are made of natural Pure FSC
beech wood. Natural bristles.
Regular brushing with natural bore bristles
helps to distribute hair’s natural oils
to promote healthy hair.
Firma GORGOL
e-mail: marian.zoltaszek@gorgol.com.pl
www.gorgol.pl

MISSION: INTENSIVE
MOISTURISING
HAIR TONIC
PROSALON
INTENSIS

Hair Tonic Prosalon INTENSIS is for damaged
or porous hair. Tonic contains soya proteins
and algae extracts, selected repair ingredients
that are deposited onto porous sections
of hair, thereby improving the hair's structure.
Method of use: After shampooing, apply
the contents of the ampoule to the lightly
towel dried hair. Then comb through
and blow dry slightly. Continue styling
as usual. Do not rinse.
CHANTAL,
e-mail: info@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl
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THE CLEOPATRA
FACE MASK

GENESIS

a proposition for men who want
to underline their individuality.
A fresh masculine composition,
containing mostly fruity-wood
notes. Over the time perceptible
aroma of cedar wood is getting
warmer and significant. Fruity
accents intertwine with the scent
of tea. In head note we find
orange, apple and sea breeze.
Heart note consists mate leafs,
tea and tonka bean. In the base:
cedar wood, amber and wetiwer.
Fragrance suitable for men in
every age and for every season
of the year.
BI-ES Polska Sp. z o.o.
e-mail: eksport@bies.com.pl
www.bi-es.eu

– The secret of eternal youth

The main ingredient of The Cleopatra face mask
is the Green Cambria Clay. Thanks to its
effectiveness and unique ingredients it’s known
as the most valuable of clays.
Mined from bedrock quarries in Cambria, it is
completely natural, unscented and fragrance
free. Clay carries substantial quantities of
minerals for general skin health, like: Calcium,
Potassium, Selenium, Magnesium. Green Clay
literally "drinks" oils, toxic substances, and
impurities from your skin. Its toning action
stimulates the skin by bringing fresh blood to
damaged skin cells, revitalizing the complexion,
and tightening pores. Green Cambria Clay is an
exceptional regenerator; recharges body cells
with vital energy, has remarkable anti-toxic and
absorbent powers; has antiseptic, cicatricial and
soothing properties; it is a natural UV filter.
DERMAGLIN

CAVIAR PRESTIGE
REJUVENATING
TREATMENT
WITH CAVIAR

Black caviar is an exclusive component
which regenerates the skin on the
cellular level. It is the richest source
of proteins, minerals, phospholipids
and oligo-elements iodine,
phosphorus, zinc, magnesium,
vitamins A, D, E and vitamins of the B
group. Thanks to this it has extreme
smoothing and moisturizing action,
assuring long-lasting results.
It increases the density and elasticity
of the skin. Effectively reduces even

FLAVO-C FLASH

deep wrinkles. Contains large amounts
of unsaturated Omega-3 fatty acids
which rebuild the hydrolipid layer of
the epidermis, strengthening the skin's
protective function.
BREAKTHROUGH TECHNOLOGY
Future Trans - an innovative, patented
complex with active micro-particles,
which penetrate into the deepest layers
of the epidermis, preparing the skin for
intense rejuvenating treatment with the
active components of the series.
Hyaluronic acid is the most powerful
moisturizer, assures deep and longlasting moisturization of the skin, as it
absorbs up to 4000 times more water
than its weight.

FRUIT LIP BALM
LIPPO

Due to its unique formula based on
natural vegetable oils our lipstick
perfectly cares and regenerate your lips.
Contains vitamins E, natural UVA & B
filters to protect your lips against
harmful influence of external factors.
It combines perfect consistency,
color and aroma.
Available lipstick is in 6 fruit versions:
RASPBERRY, STRAWBERRY, VANILLA,
HONEY, PEACH, WATER MELON
PROGRES COSMETICS
e-mail: biuro@progrescosmetics.pl
www.progrescosmetics.pl
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SWISSCLINICAL

NowoÊç na Polskim rynku – szwajcarskie
kosmeceutyki SWISSCLINICAL - to synonim
najwy˝szej jakoÊci, bezpieczeƒstwa,
skutecznoÊci oraz nieska˝onej natury.
BEZPIECZE¡STWO: bez parabenów, olei
mineralnych, sztucznych barwników,
alergenów, ftalanów, sodium laureth sulfate
i innych wàtpliwych sk∏adników.
SKUTECZNOÂå: potwierdzona klinicznie.
Najwy˝sza optymalna dla skóry
koncentracja aktywnych czynników.
NATURA: wyciàgi roÊlinne flory
szwajcarskich Alp oraz nieskazitelnie
czysta woda lodowcowa.
Zaawansowane, a zarazem ∏atwe
w stosowaniu preparaty o wyjàtkowej
skutecznoÊci, zaspokajajàce wszelkie
dermatologiczne potrzeby. Idealne nawet
dla najbardziej wra˝liwej cery.
e-mail: biuro@swissclinicalpolska.pl
www.swissclinical.com

Laminaria algae stimulate cellular
metabolism, regenerate, neutralize
free radicals. Centella Asiatica
stimulates micro-circulation.
The revolutionary combination
of caviar extract and the Future Trans
complex allows for the first time to use
the wealth of conditioning ingredients
of caviar, so that the results of
treatment are visible already
after 4 weeks of application.
In addition, the Ultra Active
Anti-Wrinkle Day Cream contains
hyaluronic acid, which provides instant
moisturization and fills the wrinkles.
EVELINE
e-mail: export@eveline.com.pl
www.eveline.com.pl

Variété
FIBRE GEL

Discover New Fibre Gel Variété
and create fabulous hairstyles
for every occasion.
Fibre Gel Variété gives powerful
control to shape and mould for
endless styling options. Easy to use,
won’t weight your hair down. Gives
brilliant, long lasting shine, increase
fullness to any hair type. Thanks to
the micro fibres, which gel contains,
hair stay elastic and smooth.
CHANTAL
e-mail: info@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl

www.cosmeticreporter.com

Flavo-C Flash (Laboratorium Auriga)
– serum b∏yskawicznie liftingujàce, daje
natychmiastowy efekt napinajàcy skór´.
Dzi´ki zawartoÊci protein i witaminy C
b∏yskawicznie wyg∏adzi skór´ przed
„wielkim wyjÊciem” po ca∏ym dniu,
lub po nieprzespanej nocy.
Efekt utrzymuje si´ kilka godzin.
Nale˝y nanieÊç kilka kropli na wybrany
obszar: wokó∏ oczu, ust, na czole.
Delikatnie wmasowaç. Po kilku
minutach, kiedy preparat wch∏onie si´
mo˝na na∏o˝yç krem nawil˝ajàcy Flavo-C,
nast´pnie wykonaç makija˝.
www.svr.pl
www.profilestetyczny.pl
www.auriga.net.pl

OLAY REGENERIST
KREM UJ¢DRNIAJÑCO
-MODELUJÑCY

zosta∏ stworzony, aby optycznie podnieÊç i napiàç
wyselekcjonowane obszary starzejàcej si´ skóry
na twarzy – wokó∏ oczu, owalu twarzy i szyi.
OLAY Regenerist Krem Uj´drniajàco-Modelujàcy
∏àczy najwy˝sze wÊród produktów OLAY st´˝enie
kompleksu aminopeptydowego z substancjami
wzmacniajàcymi komórki skóry oraz cennymi
proteinami morskimi. Wzmacnia struktur´
wewnàtrzkomórkowà kwasem hialuronowym.
Tworzàc na powierzchni skóry siateczk´ nawil˝enia,
dostarcza 50% wi´cej sk∏adnika nawil˝ajàcego ni˝
jakakolwiek inna formu∏a stosowana przez OLAY.
Dzi´ki temu regeneruje obj´toÊç i kszta∏t ponad
10 milionów komórek skóry, przywracajàc,
komórka po komórce, pi´kny owal twarzy.
www.olay.pl

FLAVO-C MASK

– maseczka Êciàgajàca
i oczyszczajàca skór´. Maseczka
typu peel-off przygotowana z myÊlà
o optymalizacji efektów kuracji
preparatami z linii Flavo-C.
Ju˝ po jednokrotnym u˝yciu widaç
wyraêne wyg∏adzenie i rozjaÊnienie
skóry. Dodatkowo maseczka
oczyszcza i dzia∏a delikatnie
eksfoliacyjnie. Otwiera pory skóry
pozwalajàc wniknàç g∏´biej
aktywnym sk∏adnikom
przeciwzmarszczkowym.
Stosowana regularnie poprawia
wch∏anianie kremu i serum Flavo-C.

SWEET SRUB

W ofercie Enzo Estetic – wy∏àcznego
dystrybutora dermokosmetyków marki
Neoglis, znajduje si´ peeling do cia∏a
Sweet Srub, z nowej serii do cia∏a
Futura. Ze wzgl´du na to, ˝e zawiera
on mikrogranulki orzecha w∏oskiego
i oliwek, które bardzo delikatnie
wyg∏adzà nawet bardzo wra˝liwà skór´
jest odpowiednià propozycjà nawet dla
osób posiadajàcych delikatnà skór´.
Dodatkowo peeling zawiera hydroderm
przywracajàcy równowag´ górnej
warstwy naskórka i zapobiegajàcy
nadmiernej utracie nawil˝enia.
Kosmetyk nale˝y nanieÊç i wmasowaç
w skór´, zmyç po kilku minutach.
www.neoglispolska.com
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P¸YN MICELARNY
DO OCZYSZCZANIA
I DEMAKIJA˚U

MAGICZNE
KOLORY ZIMY

ZOOM ZOOM MASCARA

Instantly lengthens the appearance
of lashesand the flexibility of the brush
is great for reaching each individual lash.
Creamy, light and elastic formula.
Extra easy application.
Applicator:
unique plastic brush.

Z okazji karnawa∏u GOSH przygotowa∏ nowà
kolekcj´ kosmetyków do makija˝u
– Pure Magic – o wyjàtkowej, lodowej
kolorystyce. Kosmetyki GOSH sprawià,
˝e ka˝da z nas przemieni si´ w olÊniewajàcà
Królowà Balu. Wystarczy poddaç si´ magii
barw.GOSH proponuje unikalne, niewypalane
cienie do powiek. Sà one produkowane przy
zastosowaniu najnowszej technologii:
utwardzania na zimno. Dzi´ki temu cienie
Pure Magic GOSH pozostajà lekkie i delikatne
dla skóry, która wyglàda dzi´ki nim pi´knie
i Êwie˝o. Co wa˝ne, cienie sà oferowane
pojedynczo, mo˝na wi´c dobieraç ich
dowolne kombinacje. Mo˝na powiedzieç,
˝e kosmetyki sà magicznie wygodne
w stosowaniu: mo˝na je bowiem aplikowaç
zarówno na sucho, jak i na mokro.
www.gosh.pl

do skóry wra˝liwej sk∏onnej
do zaczerwienieƒ

P∏yn micelarny przeznaczony do codziennego
oczyszczania i demakija˝u skóry wra˝liwej
i sk∏onnej do zaczerwienieƒ.
¸agodnie usuwa zanieczyszczenia i makija˝
z twarzy, oczu i ust. Zawiera substancje aktywne
dzia∏ajàce ∏agodzàco i ochronnie w oparciu
o formu∏´ micelarnà. Bogaty w sk∏adniki
nawil˝ajàce i ∏agodzàce, pozwala uniknàç
przesuszenia i podra˝nieƒ skóry. Jest dobrze
tolerowany przez osoby o wra˝liwych oczach,
mo˝e byç stosowany przez osoby noszàce
szk∏a kontaktowe.
Polecany jest tak˝e osobom ze skórà
z rozszerzonymi naczynkami
lub tràdzikiem ró˝owatym.
www.avene.com.pl

PUSH UP MASCARA

MISSION:
INTENSIVE
MOISTURISING
HAIR MILK

DERMIKA SALON&SPA

YOSKINE

Yoskine to najnowsza marka
w portfolio Dax Cosmetics. Jest
ekskluzywna pod ka˝dym wzgl´dem.
Produkty Yoskine sà znakomitej jakoÊci,
a przy tym skomponowane tak, by
idealnie odpowiadaç na indywidualne
potrzeby kobiecej cery. Kosmetyki
Yoskine wyró˝niajà unikalne receptury,
konsystencje, gwarancja skutecznoÊci
oraz oryginalne i pi´kne wzornictwo.
Dzi´ki Yoskine codzienna piel´gnacja
twarzy zamienia si´ w luksus.
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ILLUMINATI
EYE CRAYON
ORIFLAME

DERMACOS ANTI-SPOT

– rozÊwietlajàce kredki
do powiek.
Super nab∏yszczajàce pere∏ki
zapewniajà olÊniewajàcy
efekt. Âwietliste kolory
dodajà oczom blasku.
Olejek kokosowy nawil˝a
delikatnà skór´ powiek,
a specjalna formu∏a kredek
sprawia, ˝e sà jednoczeÊnie
trwa∏e i lekkie.
www.oriflame.pl

YOSKINE 40+ Krem-REGENERATOR
SKÓRY na noc do cery suchej
Rewolucyjny krem przeciw starzeniu
i wiotczeniu skóry – odbudowuje
rusztowanie podskórne i wype∏nia
nawet wyraêne zmarszczki. Pro-Elastinum
wyrównuje struktur´ i rozmieszczenie
w∏ókien elastyny w skórze, co skutkuje
fenomenalnym wyg∏adzeniem
zmarszczek i bruzd, w tym skróceniem
ich d∏ugoÊci i zmiejszeniem g∏´bokoÊci.
Rozprasowaniu ulegajà nawet wyraênie
zaznaczone zmarszczki.
www.dax.com.pl

www.cosmeticreporter.com

The special moisturizing care
formula with algae extract and
natural marakuja extract and amino
– acid protects and conditions hair
for better comb ability.
Fine hair is left revitalized and
maintains a long lasting shine.
Contains UV-Filter.
Anti-Static.
CHANTAL
e-mail: w.lojek@chantal.com.pl
www. prosalon.eu

Specialist dermocosmetics line for skin with dark spots and discoloration
problems caused by age, hormonal disorders, sun ray effect or others.
Farmona
e-mail: biuro@farmona.pl
www.farmona.pl

DAIRY FUN BATH
POWDER IN
CERAMIC JUG
- PEACH & MANGO,
CARMEL & APPLE,
MILK & HONEY

❚FOTO Materia∏y prasowe firm

Profesjonalna seria DERMIKA Salon&Spa
obejmujàcà dwie linii produktów:
SALON de luxe zawiera preparaty przeznaczone
do aktywnej piel´gnacji twarzy, linia SPA de luxe
oferuje produkty kosmetyczne
do wszechstronnej piel´gnacji cia∏a. Preparaty
oparte na najnowszych osiàgni´ciach Êwiatowej
kosmetologii oraz sprawdzonych, bezpiecznych, a
jednoczeÊnie skutecznych sk∏adnikach
naturalnych z ca∏ego Êwiata m.in. z Wybrze˝a
KoÊci S∏oniowej, Bretanii, Hiszpanii, Maroka, Italii,
Australii, a nawet z Jawy. Atrakcyjne, wygodne i
nowoczesne opakowania dodadzà Waszym
gabinetom blasku luksusu. Nowy design oparty
na stonowanych kolorach ziemi mieÊci si´ w
najnowszych Êwiatowych trendach wystroju
kosmetyki profesjonalnej i zaspokoi nawet
najbardziej wyrafinowane gusta.
www.dermika.pl

Volume without clumps.
Lash building brush helps build
even the tiniest lashes for a cleaner,
more separated lash finish.
Creamy, light and elastic formula.
Extra easy application.
Applicator: unique plastic brush.
BELL
e-mail: bell@bell.com.pl
www.bell.com.pl

Interesting packaging creating imagination
of natural product with traditional
ingredients, which at the moment are
so trendy in cosmetics is not the only
advantage of our bath powder.
Its specially designed formulation includes
natural cow milk (in powder) which
together with other carefully chosen
ingredients nourishes and moisturizes
you skin. Beautifully smelling bath powder
thanks to mild cleansing agents to gently
cleans your skin, helps to relax, calm down
and forgot about everyday problems...
It offers you unforgettable aromatic
experience in bath full of foam!
Valdi Spectrum Group
e-mail:office@vsg.pl
www.vsg.pl

DAIRY FUN
BATH SALT IN
CERAMIC JAR

- PEACH & MANGO,
CARMEL & APPLE,
MILK & HONEY

Beautifully packed bath salt is
ideal gift for long autumn/ winter
evenings. It has beautiful,
intensive smell - just a small
quantity added to water would
change your bathroom into
aromatic bath salon,and would
help you to relax
and put you in good mood.
Valdi Spectrum Group
e-mail:office@vsg.pl
www.vsg.pl
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■ PANORAMA RYNKU
VIRTUALIST SLEEK
CREAM PASTE

„obowiàzkowy” produkt Goldwell
dla ka˝dego fana trendu Virtualist:
– dla wyg∏adzonych, lÊniàcych fryzur
o zdefiniowanej pod kontrolà formie i mi´kkich
powierzchniach, który perfekcyjnie podkreÊla
nowe kolory i nowà lini´ ci´cia.

ECOPOLITAN
TEXTURE GUM

perfekcyjnie podkreÊla nowà,
modnà form´ i modny kolor
stylu trendu ECOPOLITAN.
Roztapiajàca si´ guma z efektem
w∏ókien jest doskona∏a dla pe∏nego
kunsztu modelowania
fryzury i nadania w∏osom
ekstremalnej tekstury.
www.goldwell.pl

SZAMPON
NUTRICERAT

– idealny do w∏osów wymagajàcych
intensywnego od˝ywiania. Mas∏o
Shorea oraz sk∏adniki nawil˝ajàce
zapewniajà odbudow´ struktury
w∏osów, natomiast zawarte w
sk∏adzie lipoproteiny otulajà
powierzchni´ w∏osa, wytwarzajàc
pow∏ok´ chroniàcà przed
szkodliwymi czynnikami
zewn´trznymi. Szampon sprawia,
˝e w∏osy sà mi´kkie i lÊniàce, po
prostu pi´kne.
Szampon Nutricerat ma kremowà
konsystencj´ i delikatny zapach.
PIERRE FABRE
DERMO-COSMETIQUE
Polska Sp. z o.o.

MASKA
COLOR PROTECT

Polecana do w∏osów farbowanych
i po zabiegach. Posiada w∏aÊciwoÊci
regenerujàce, od˝ywcze i nawil˝ajàce
dzi´ki zawartoÊci protein zbo˝owych
i wyciàgu z winogron i aloesu. Sprawia,
˝e w∏osy sà mi´kkie, lÊniàce, pe∏ne blasku.

OD˚YWKA
DWUFAZOWA
COLOR PROTECT

Od˝ywka bez sp∏ukiwania o natychmiastowym
dzia∏aniu. Po u˝yciu nadaje w∏osom po∏ysk,
elastycznoÊç i puszystoÊç, u∏atwia uk∏adanie
i rozczesywanie, wzmacnia i stabilizuje kolor,
nie przet∏uszcza. Regularne u˝ywanie przed∏u˝a
trwa∏oÊç i po∏ysk farby chroniàc jà przed
wyp∏owieniem.
www. prosalon.eu

CHUSTECZKI DO
DEMAKIJA˚U CLEANIC
Z FORMU¸Ñ GRAPEVIT

Nowoczesny demakija˝ to nie tylko oczyszczanie.
Dzi´ki zawartoÊci olejku z pestek winogron
chusteczki do demakija˝u Cleanic z innowacyjnà
formu∏à GrapeVit dodatkowo regenerujà,
nawil˝ajà i uj´drniajà skór´.
Staranny demakija˝ to najwa˝niejszy punkt na
liÊcie codziennych zabiegów kosmetycznych
ka˝dej kobiety. Dzi´ki najnowszej propozycji
firmy Harper Hygienics oczyszczanie twarzy j
est szybkie i wyjàtkowo wygodne – chusteczki
Cleanic z formu∏à GrapeVit dok∏adnie usuwajà
nawet wodoodporny makija˝, pozostawiajàc
skór´ odÊwie˝onà i promiennà. Chusteczki
jednak nie tylko oczyszczajà cer´, ale dzi´ki
obecnoÊci naturalnych wyciàgów roÊlinnych
równie˝ jà piel´gnujà.
www.cleanic.pl
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CREAMIC
BROWN

Nowe seria szczotek do
modelowania w∏osów
„Creamic brown”.
Trzonek wykonany z bukowego
drewna FSC, rurka z pow∏okà
ceramicznà.
Do u˝ytku profesjonalnego
i domowego.
www.gorgol.pl

ARIEL NOWEJ
GENERACJI

Ariel ProZim7 zosta∏ stworzony specjalnie
po to by zagwarantowaç olÊniewajàcà
czystoÊç, bez wzgl´du na to z jak trudnymi
plamami przyjdzie si´ nam zmierzyç w
trakcie prania. Dzieje si´ tak poniewa˝ Ariel
ProZim7 zawiera system, który wyg∏adza
w∏ókna ubraƒ i nie pozwala plamom oraz
zabrudzeniom wniknàç g∏´boko w ich
struktur´. Brud praktycznie „zeÊlizguje” si´
po w∏óknach i nie wczepia si´ tak bardzo
jak przy u˝yciu zwyk∏ych proszków. Dzi´ki
temu systemowi ubrania uprane w nowym
proszku Ariel sà przygotowane na spotkanie
trudnych i ucià˝liwych plam. Nowy Ariel
ProZim 7 sprawdza si´ równie niezawodnie
w dbaniu o bia∏e, jak i kolorowe ubrania,
jednoczeÊnie chroniàc ich ˝ywe barwy.
www.ariel.pl
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■ POLISH MARKET

SEGMENTATION XI.2007-X.2008
❚Sales in mln pieces, Total Poland

❚Sales in billions PLN, Total Poland

Skin Care

Skin Care

Face Care Regular
Face Reg Creams
Face Creams
Eye Creams
Face Reg Make-up Removers
Milks
Tonners
Face Wash Gels
Eye Make-up Removers
Wipes
Face Reg Treatment
Masks
Peelings
Pads
Ampoulles
Treatments for Neck and Décolleté
Face Reg Sets
Face Care Antibacterial
Face Antibac Creams
Face Antibac Make-up Removers
Antibac Milks
Antibac Tonners
Antibac Face Wash Gels
Antibac Wipes
Face Antibac Treatment
Masks
Peelings
Patches
Pads
˚ele punktowe
Absorbing Sheets
Face Antibacterial Sets
Body Care
Balms/Milks Regular
Anticellulite, Firming, Bust
Peelings
Hand Creams
Foot Creams
Self tan
Sun Bathing
After Sun Bathing
Baby Body Care
Body Sets
Universal Care

100%

46%
25%
22%
3%
12%
4%
4%
2%
1%
1%
9%
7%
1%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
2%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
39%
11%
3%
1%
11%
2%
1%
3%
0%
6%
0%
10%

Face Care Regular
Face Reg Creams
Face Creams
Eye Creams
Face Reg Make-up Removers
Milks
Tonners
Face Wash Gels
Eye Make-up Removers
Wipes
Face Reg Treatment
Masks
Peelings
Pads
Ampoulles
Treatments for Neck and Décolleté
Face Reg Sets
Face Care Antibacterial
Face Antibac Creams
Face Antibac Make-up Removers
Antibac Milks
Antibac Tonners
Antibac Face Wash Gels
Antibac Wipes
Face Antibac Treatment
Masks
Peelings
Patches
Pads
˚ele punktowe
Absorbing Sheets
Face Antibacterial Sets
Body Care
Balms/Milks Regular
Anticellulite, Firming, Bust
Peelings
Hand Creams
Foot Creams
Self tan
Sun Bathing
After Sun Bathing
Baby Body Care
Body Sets
Universal Care

100%

55%
38%
33%
5%
12%
4%
3%
3%
1%
1%
4%
3%
1%
0%
0%
0%
1%
4%
1%
2%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
36%
14%
4%
1%
5%
2%
1%
4%
1%
5%
0%
5%

MAIN PLAYERS XI.2007-X.2008
❚Sales in mln pieces, Total Poland
Skin Care

Nivea Polska
Ziaja
Laboratorium Dr Irena Eris
Eris
Soraya
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171.8

21%
11%
9%
6%
5%

❚Sales in billions PLN, Total Poland
Skin Care

Nivea Polska
L`Oreal/Garnier/Vichy
Laboratorium Dr Irena Eris
Ziaja
Soraya

1.9

18%
17%
9%
6%
6%

www.cosmeticreporter.com

■ Z KRAJU I ZE ÂWIATA

COSMOPROF Bolonia
Cosmopack
Cosmoprof

Materia∏y opracowa∏a
Anna Lesiƒska

Dobre wieÊci
z Ministerstwa
Gospodarki

Nie 50 tys., lecz tylko 5 tys. z∏ wynosi
minimalny kapita∏ zak∏adowy w spó∏kach
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, a
w spó∏kach akcyjnych nie pó∏ miliona,
tylko100 tys. z∏. To najwa˝niejsze zmiany
zawarte w nowelizacji kodeksu spó∏ek
handlowych. Przepisy wypracowane
pod przewodnictwem wiceministra
gospodarki Adama Szejnfelda w ramach
„Pakietu na rzecz rozwoju przedsi´biorczoÊci”,
wesz∏y w ˝ycie 8 stycznia br.
Obowiàzujàce do tej pory zapisy kodeksu
spó∏ek handlowych stanowi∏y powa˝nà barier´
rozwoju i funkcjonowania firm w Polsce.
Nak∏ada∏y na nie m.in. kosztowne, cz´sto
zb´dne sankcje i obowiàzki administracyjne,
takie jak obowiàzek przekszta∏cania spó∏ek
cywilnych w spó∏ki jawne. By∏o to wymagane
w przypadku, gdy przychody netto spó∏ki
cywilnej w ka˝dym z dwóch ostatnich lat
osiàgn´∏y wartoÊç, która zobowiàzuje firm´
do prowadzenia ksiàg rachunkowych.
Wchodzàca w ˝ycie nowelizacja kodeksu
znosi ten ucià˝liwy obowiàzek.

Najmocniejsza
marka 2008

Piàta edycja rankingu „Rzeczpospolitej”
na najcenniejsze polskie marki obj´∏a
ponad 400 firm. Zdobywcà tytu∏u
„Najmocniejsza Marka 2008” w kategorii
kosmetyki i higiena jest Luksja.

DERMAGLIN
laureatem

Firma „DERMAGLIN”zosta∏a laureatem zaszczytnego
konkursu „Lider Przedsi´biorczoÊci 2008”,
organizowanego przez Fundacj´ Ma∏ych i Ârednich
Przedsi´biorstw oraz Mazowieckà Izb´ Rzemios∏a
i Przedsi´biorczoÊci.
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2-5 kwietnia 2009
3-6 kwietnia 2009

Ju˝ po raz czwarty Cosmetic Reporter objà∏ patronatem medialnym
wystàpienie polskich firm na tych najwa˝niejszych na Êwiecie
dla naszej bran˝y targach kosmetycznych.
Podczas 42 edycji targów COSMOPROF polscy producenci majà
do dyspozycji pawilony: 20, 25, 26 i 36. Swój udzia∏ potwierdzi∏y
ju˝ takie firmy jak: BASS COSMETICS, BELL, BI-ES, CHANTAL,
EVELINE, FARMONA, FIRMA GORGOL, HIACYNT, I.M.P.A., LA-RIVE,
MATT, POLI, PROSALON, WOJTEX, VALDI.
Nie przegap okazji ! Zg∏oÊ si´ i Ty!
info@ polcharm.com.pl
Dla firm nie korzystajàcych z regionalnych programów pomocowych
proponujemy udzia∏ w jednym z trzech dotowanych projektów bran˝owych
(e-mail: anna@polcharm.com.pl).
Dotacja na jednà firm´ bez wzgl´du na wielkoÊç stoiska wynosi 8000 PLN.

Uroczyste wr´czenie nagród odby∏o si´
11 grudnia 2008 roku w Pa∏acu
Chodkiewiczów w Warszawie podczas
XIV Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego MSP.
Nagrody wr´cza∏ sekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Adam Szejnfeld.

Kosmetyki hitem
gwiazdkowym

Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez GFK Polonia
najch´tniej kupowanym prezentem Êwiàtecznym
w Polsce by∏y kosmetyki. Na drugim miejscu znalaz∏y
si´ s∏odycze a na trzecim zabawki. Co najmniej
po∏owa z nas przeznaczy∏a na podarunki
od 100 do 500 z∏.

Firmowy salon
marki Prosalon

Firma Chantal, polski producent profesjonalnych
kosmetyków do piel´gnacji w∏osów – marki
PROSALON, z okazji 20 lat swojej dzia∏alnoÊci,
otworzy∏a w Warszawie, przy Al. Stanów
Zjednoczonych 32, swój pierwszy salon firmowy
– Akademi´ Urody Perfect You.
Salon oferuje szeroki wachlarz us∏ug fryzjerskich
w zakresie stylizacji i piel´gnacji w∏osów, posiada
równie˝ dwa gabinety kosmetyczne, wyposa˝one
w sprz´t najwy˝szej jakoÊci.
Perfect You to tak˝e miejsce, w którym styliÊci
brandu PROSALON prowadzà szkolenia dla fryzjerów,
w trakcie których demonstrowane sà nie tylko
mo˝liwe do osiàgni´cia efekty koloryzacji,
piel´gnacji i stylizacji, lecz równie˝ najnowsze
techniki strzy˝enia i uk∏adania w∏osów
odzwierciedlajàce aktualne trendy we fryzjerstwie.

Nowe zakupy
Kolastyny

Grupa Kolastyna, która pod koniec 2008 roku
kupi∏a spó∏k´ prowadzàcà w Moskwie produkcj´
kosmetyków, planuje wiosnà rozpoczàç w niej
produkcj´ swoich preparatów do opalania
przeznaczonych na rynek rosyjski. W przysz∏oÊci

mo˝liwa jest tam produkcja kosmetyków równie˝
na inne rynki eksportowe.

Gdzie kupujemy
kosmetyki?

Rossmann jest najch´tniej odwiedzanym i najbardziej
rozpoznawalnym sklepem drogeryjno-kosmetycznym
w Polsce. Decydujà o tym dost´pnoÊç i bliskoÊç
sklepów oraz szeroki asortyment produktów.
Codziennie zakupu w tej sieci dokonuje 360 000
Polaków. Klienci mogà wybieraç spoÊród ponad
9 500 produktów oferowanych po przyst´pnych
cenach, a podejmujàc decyzj´ o zakupie, mogà
liczyç na wsparcie i fachowà porad´. Rossmann
Polska zatrudnia obecnie ponad 6000 osób.

Drogerie Natura
nie bojà si´ kryzysu

Polbita, która zarzàdza siecià Drogerii Natura zamierza
mocno zainwestowaç w 2009 r. Planowane jest
otwarcie oko∏o 50 nowych placówek w dobrych,
presti˝owych miejscach. Obecnie w sieci jest
270 punktów.

Wi´cej perfum
na w∏asne potrzeby

Komisja Europejska z dniem 1 grudnia zezwoli∏a
na bezc∏owy przywóz do EU wi´kszej ni˝ dotychczas
iloÊci perfum i wód toaletowych. Do tej pory
przekraczajàcy granic´ EU mogli wwieêç jedynie
60 ml perfum lub 250 ml wody toaletowej.
Obecnie, jeÊli jest to niedrogi produkt, mo˝na go
b´dzie wwieêç wi´cej. Dla podró˝ujàcych samolotem
lub statkiem limitem b´dzie równowartoÊç
175-430 EUR i 300 EUR dla podró˝ujàcych làdem.

Eko-opakowania
kosmetyki dekoracyjnej

Leoplast (W∏ochy) opracowa∏ pierwszà na Êwiecie
lini´ opakowaƒ kosmetycznych z plastiku
pochodzenia roÊlinnego. Na lini´ Vegetal Plastik
sk∏adajà si´ wyprodukowane z roÊlinnego plastiku

www.cosmeticreporter.com
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Ingo kasetki do pudru w kamieniu i pudru sypkiego,
kasetki do cieni, oprawki do pomadek oraz s∏oiczki
do kremu. Innowacyjna seria opakowaƒ posiada ju˝
Ecocert. Opakowaniom mo˝na nadaç naturalne
kolory, m.in. bia∏ej per∏y, zieleni chlorofilowej, zieleni
kurkumy, czerwieni koszenilowej itd.
Wed∏ug obliczeƒ producenta zastàpienie 1 miliona
tradycyjnych oprawek do pomadek nowymi,
ekologicznymi pozwala zaoszcz´dziç energi´ równà
tej, jakà zu˝ywa przeci´tnie 400 Europejczyków.

Eko-surowce kontra UV

Oparte na surowcach roÊlinnych komponenty zacznà
wkrótce odgrywaç znaczàcà rol´ w kosmetykach
chroniàcych przed szkodliwym dzia∏aniem promieni
s∏onecznych. Naukowcy badajà mo˝liwoÊci
po∏àczenia tych komponentów z tradycyjnymi
organicznymi i nieorganicznymi filtrami.
Opublikowane niedawno w Journal of Cosmetic
Dermatology rezultaty badaƒ naukowców
L’Oréal wskazujà, ˝e takim szczególnie cennym
sk∏adnikiem mo˝e byç floretyna (phloretin)
zawarta w skórce i mià˝szu jab∏ek. Wykazuje ona
po˝àdanie dzia∏anie a dodatkowo mo˝e zwi´kszaç
przenikanie innych sk∏adników. Wed∏ug specjalistów
L’Oréal mieszanina floretyny, witaminy C i kwasu
ferulowego daje znaczàce zwi´kszenie poziomu
fotoprotekcji.
Innà roÊlinà, na bazie której mo˝na uzyskaç
komponenty poprawiajàce ochron´ skóry przed
promieniowaniem UV, jest zielona herbata.
Badania szwajcarskich naukowców wskazujà,
˝e stosowanie 0,4% ekstraktu zielonej herbaty
przez okres oko∏o 5 tygodni daje widoczne rezultaty.
W odró˝nieniu od przeciwutleniaczy takich jak
wit. E antyoksydanty roÊlinne stymulujà dzia∏anie
wielu enzymów zaanga˝owanych w walk´
z wolnymi rodnikami, dzi´ki czemu sà o wiele
bardziej skuteczne.

Encyklopedia roÊlin
– on-line

250 roÊlin wykorzystywanych w przemyÊle
kosmetycznym i spo˝ywczym znalaz∏o si´
w encyklopedii on-line opracowanej przez Albana
Mullera. Informacje zawarte w tej encyklopedii
majà pomóc w doborze jak najlepszych surowców
roÊlinnych do opracowywanych receptur.
Ka˝da roÊlina umieszczona w encyklopedii posiada
charakterystyk´, opis botaniczny, histori´, bibliografi´
i ikonografi´. Ponadto dost´pne sà informacje
dotyczàce poszczególnych cz´Êci roÊliny, sk∏adu
chemicznego jej elementów i mo˝liwoÊci ich
wykorzystania. RoÊliny mogà zostaç odszukane
na podstawie klucza klimatycznego, geograficznego,
morfologicznego a nawet symbolicznego.
U˝ytkownicy encyklopedii mogà tak˝e wyszukiwaç
roÊliny, kierujàc si´ specyficznymi w∏asnoÊciami
zawartych w nich substancji np. dobrym
nawil˝aniem, zmi´kczaniem itp.
Informacje dost´pne sà w j´zyku francuskim
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i angielskim za op∏atà 375 EUR rocznie.
Z ka˝dym miesiàcem do encyklopedii b´dà
dodawane nowe pozycje.
Ponad 30 lat doÊwiadczeƒ w opracowywaniu
naturalnych sk∏adników i gotowych produktów
kosmetycznych, spo˝ywczych i zio∏owych pozwala
Albanowi Mullerowi skutecznie pomagaç
producentom w doborze komponentów do receptur
i materia∏ów do opakowaƒ z uwzgl´dnieniem jak
najmniejszego ryzyka dla Êrodowiska naturalnego.

Rynek dermokosmetyków
w Polsce

Wed∏ug prognoz naszych specjalistów w kolejnych
latach rynek dermokosmetyków nadal b´dzie rozwija∏
si´ w tempie kilkunastu procent rocznie i mo˝e
osiàgnàç w 2010 r. wartoÊç 1 mld z∏. Najszybciej
rosnàcà kategorià na rynku b´dà dermokosmetyki
przeciw starzeniu.

Alternatywa dla Botoxu

IBR Ltd. (Israeli Biotechnology Research)
wprowadzi∏o na rynek nowy preparat o nazwie
IBR-Snowflake®, który hamuje skurcz mi´Êni i mo˝e
efektywnie i bezpiecznie zostaç wykorzystany zamiast
Botoxu. Nowa substancja jest wodnym ekstraktem
otrzymanym z bulwy Ênie˝ycy letniej. Zawiera
inhibitory, które spowalniajà podzia∏ komórek
podczas fazy „odpoczywania” bulwy. Podobne
dzia∏anie inhibitory te wykazujà w odniesieniu
do ludzkiej skóry, pomagajàc jej zachowaç m∏ody
wyglàd. Nowy preparat zwi´ksza skutecznoÊç
dzia∏ania SOD (dysmutaza ponadtlenkowa)
– dzi´ki czemu odznacza si´ dobrymi
w∏aÊciwoÊciami przeciw starzeniu si´ skóry.
Produkt dost´pny jest w 2 formach:
IBR Snowflake® 1001 (z systemem konserwantów
bez parabenów) oraz IBR Snowflake 1003
ca∏kowicie naturalny bez ˝adnych konserwantów.

Vital Restore
– nowa linia dla 50 +

Garnier Skin Naturals wzbogaci∏ si´ o nowà lini´
kosmetyków piel´gnacyjnych dla skóry dojrza∏ej Vital
Restore. Produkty zawierajà wyciàg jednej z odmian
orchidei (Orchis mascula), dzi´ki któremu znacznej
poprawie ulega nawil˝enie skóry, wzmocniona
zostaje jej struktura i zahamowane zostajà oznaki
jej starzenia. Linia sk∏ada si´ z 4 wyrobów: kremu
na dzieƒ, kremu na noc, kremu pod oczy i anti-age
serum. Do tej pory wyciàg z orchidei by∏ stosowany
jedynie w bardzo ekskluzywnych kosmetykach,
m.in. w serii Orchidee Imperiale firmy Guerlain.
Obecnie kosmetyki z tym wyjàtkowym ekstraktem
majà szans´ trafiç do marketów. Seria ma
wejÊç do sprzeda˝y na terenie Europy ju˝ marcu.

M∏odsze usta

Japoƒska firma Shiseido opracowa∏a dla swoich

pomadek nowy per∏owy barwnik sferyczny, dzi´ki
czemu pomalowane nimi usta stajà si´ nie tylko
lÊniàce i pe∏niejsze, lecz tak˝e niewidoczne stajà si´
zmarszczki. Dotychczas stosowane barwniki mia∏y
czàstki w formie p∏ytek i generowa∏y wysoki po∏ysk.
Dodawa∏y blasku, pi´knie odbija∏y Êwiat∏o,
ale uwidocznia∏y linie i zmarszczki na wargach.
Zmieniajàc kszta∏t czàstek barwnika na kulisty, firmie
Shiseido uda∏o si´ wyeliminowaç t´ wad´ pomadek.
Pigmenty o kulistym kszta∏cie by∏y ju˝ znane
w kosmetologii, gdzie stosowano je m.in.
do niwelowania nierównoÊci skóry, ale nie dawa∏y
dostatecznych efektów, gdy by∏y stosowane na t∏ustej
bazie pomadek czy innych kosmetyków.
Shiseido opracowa∏o nowà technologi´, dzi´ki
której mo˝na by∏o te w∏aÊnie barwniki zastosowaç
przy produkcji pomadek. Nowe pomadki poprawià
g∏adkoÊç ust nadajàc im m∏ody Êwie˝y wyglàd.

Najmniejszy rozpylacz
do perfum

Francuska firma Valois opracowa∏a najmniejszy
na Êwiecie rozpylacz do perfum Elixir (9 mm lub
13 mm). Opatentowany ju˝ wyrób ma nie tylko
walory estetyczne, lecz tak˝e dzi´ki mechanizmowi
rozpylajàcemu pozwala uzyskaç wyjàtkowo delikatnà
mgie∏k´ rozpylanej substancji. Zapach nie ma
stycznoÊci z ˝adnym metalowym elementem,
dzi´ki czemu nie wchodzi w niepo˝àdane reakcje.
Nowy dyspenser zosta∏ zaprezentowany podczas Luxe
Pack Monaco, gdzie oceniono go jako doskona∏e
rozwiàzanie dla rynku luksusowych perfum.

Buteleczki do perfum
ze szk∏a w 100%
recyklingowego

Âwiatowy lider w produkcji szklanych opakowaƒ
do perfum i kosmetyków, francuska firma SGD,
stworzy∏ po raz pierwszy szk∏o, które w 100%
pochodzi z recyklingu, a mimo to spe∏nia wymagania
przemys∏u perfumeryjnego i kosmetycznego,
podà˝ajàc jednoczeÊnie za ekologicznym nurtem
coraz bardziej istotnym w ka˝dej dziedzinie produkcji
i naszego ˝ycia. Dà˝eniem firmy by∏o stworzenie
produktu, który w mo˝liwie najmniejszym stopniu
b´dzie negatywnie oddzia∏ywa∏ na Êrodowisko.
Infinitive Glass (tak si´ nazywa nowe szk∏o) pochodzi
w 100% z recyklingu i mo˝e w 100% podlegaç
recyklingowi – to naprawd´ rewolucja w przemyÊle
perfumeryjnym, gdzie dotàd szk∏o zawiera∏o tylko
30% surowca pochodzàcego z recyklingu a 70%
z surowców pierwotnych (piasek kwarcowy oraz
dodatki, najcz´Êciej: w´glan sodowy i w´glan
wapniowy). Otrzymane z surowca wtórnego szk∏o
pozwala wykorzystaç wi´cej marnowanego do tej
pory szk∏a wyrzucanego w gospodarstwach
domowych, przy jego produkcji ograniczona jest
tak˝e emisja dwutlenku w´gla do atmosfery,
gdy˝ nie ma potrzeby stosowania procesów
produkcyjnych pog∏´biajàcych t´ emisj´,
mniejsze jest te˝ zu˝ycie energii.
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DLA POLSKICH WYSTAWCÓW OFERUJEMY:
WIZY, HOTEL, TRANSFER, UBEZPIECZENIE.
NA JESIENNYCH TARGACH INTERCHARM MOSKWA
PROPONUJEMY UDZIA¸ W DOTOWANYM PROJEKCIE BRAN˚OWYM.

■ POLISH MARKET

Cosmetic Reporter recommends …
ADOS Cosmetics coloured cosmetic products
05-820 Regu∏y, ul. Bodycha 93 www.ados.pl ados@ados.pl

+48 22 723 63 22

BASS Cosmetics professional products for nails
81-386 Gdynia, ul. Kiliƒskiego 2 www.bass-paznokcie.pl biuro@paznokcie-bass.pl

+ 48 58 661 46 37

BELL PPHU coloured cosmetic products
05-410 Józefów, ul. Graniczna 79 G www.bell.com.pl bell@bell.com.pl

+ 48 22 779 01 00 +48 22 779 01 02

CHANTAL PPH cosmetics for hair coloration, care ,treatment, and styling
05-426 Wiàzowna, ul. Kàcka 16 www.chantal.com.pl info@chantal.com.pl

+ 48 22 789 04 54 + 48 22 789 08 03

DERMIKA Ltd. selective cosmetics for face and body care
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 B www.dermika.pl dermika@dermika.pl

+ 48 22 340 30 20 + 48 22 340 30 68

DAFO Plastics Sp. z o.o. plastics bottles, jars, tubes for cosmetics
34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 193 www.dafo.com.pl dafo@dafo.com.pl

+48 18 264 96 21 +48 18 266 39 45

DAX Cosmetics Sp. z o.o. skin care cosmetics
05-462 Duchnów, ul. Spacerowa 18 www.dax.com.pl dax@dax.com.pl

+48 22 779 05 00 +48 22 779 05 01

ERIS, Laboratorium Kosmetyczne DR Irena Eris S.A. skin care cosmetics and support services.
05-500 Piaseczno, ul. Armii Krajowej 12 www.eris.com.pl serwis@eris.pl
EVELINE Cosmetics body care cosmetics, make-up cosmetics
05-506 Lesznowola, ul. ˚ytnia 19 www.eveline.com.pl export@eveline.com.pl

+48 22 717 11 11 + 48 757 06 12
+ 48 22 757 78 37 + 48 22 757 79 92

FARMONA Laboratorium Kosmetyków Naturalnych body and hair care cosmetics based on natural ingredients
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 10 C www.farmona.pl biuro@farmona.pl
+48 12 252 70 00 +48 12 252 70 01
FLOSLEK, Laboratorium Kosmetyczne cosmetics and toiletries,
including products based on herbal extracts, dermatological preparations and medicated cosmetics.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 23 www.floslek.com.pl biuro@floslek.pl

+ 48 22 842 64 62 + 48 22 642 19 87

Firma GORGOL hairdresser’s and cosmetic articles production, a wide range of hairbrushes, curlers, hairclips etc.
42-200 Cz´stochowa, ul. Kmicica 37 www.gorgol.pl gorgol@gorgol.com.pl
+48 34 365 90 10 +48 34 365 92 70
Heinz Glas Dzia∏dowo Sp. z o.o. glass packiging for perfumes , toilet waters, jars for creams, bottles for nail varnish etc.
13-200 Dzia∏dowo, ul. W∏.Jagie∏∏y 40 www.hgd.pl handel@heinz-glas.com
+ 48 23 697 01 00 + 48 23 697 01 64
Heinz Plastics Polska Sp. z o.o. closures and plastics tops (Surlyn, PCTA or SAN)
13-200 Dzia∏dowo, ul. W∏.Jagie∏∏y 40 www.heinzplastics.com.pl biuro@heinz-plastics.com
+ 48 23 697 65 28 + 48 23 697 52 52
HUTA SZK¸A CZECHY S.A. high-quality transparent glass packaging for the following industries:
perfume & cosmetics industry, spirits industry, food industry
08-440 Pilawa Tràbki, ul. Osadnicza 8 www.huta-czechy.com.pl marketing@huta-czechy.com.pl +48 25 6854922 +48 25 685 49 23
INGLOT Sp. z o.o. coloured cosmetic products
37-705 PrzemyÊl, ul. Lwowska 154 www.inglot.pl info@inglot.pl

+ 48 16 678 02 10 + 48 16 678 02 11

JOKO S.c. color cosmetics for private label
05-200 Wo∏omin, ul. Moniuszki 21 www.privatelabel.joko.pl office@joko.pl

+ 48 22 787 13 01 + 48 22 787 09 13

OCEANIC, Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne Sp. z o.o. antiallergenic cosmetics
81-736 Sopot, ul. W∏. ¸okietka 58 www.oceanic.com.pl oceanic@oceanic.com.pl

+48 58 550 88 00 + 48 58 550 88 84

PROSALON professional hair care cosmetics: hair colours, bleaching powders, permanent wave lotions,
neutralizers, oxidants, conditioners, shampoos and of a wide range of newly introduced products for hair styling.
05-462 Wiàzowna, ul. Kàcka 16 www.prosalon.eu info@chantal.com.pl
+ 48 22 789 04 54 + 48 22 789 08 03
SORAYA S.A. skin care cosmetics
05-250 Radzymin, ul. Polna 21 www.soraya.pl soraya@soraya.com.pl, soraya@cederroth.com
ZIAJA Ltd. cosmetics for face, body and hair care
80-298 Gdaƒsk, ul. Jesienna 9 www.ziaja.com ziaja@ziaja.com
Dla polskich wystawców proponujemy
udzia∏ w dotowanym projekcie bran˝owym.
Oferujemy tak˝e wizy, hotel, transfer i ubezpieczenie.

+ 48 22 358 13 00 + 48 22 358 13 03
+ 48 58 521 35 10 + 48 58 521 35 10

VALDI Spectrum Group deodorants, perfumery, cosmetics
65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 2 www.vsg.pl office@vsg.pl

+48 68 451 23 00
cosmetic reporter

I-III 2009

19

■ TARGI, WYDARZENIA
Katarzyna Torres TOP Professional
Fot. Materia∏y prasowe Salon International

Salon International
2008

Klasyka
i perfekcja

❚PATRICK CAMERON

❚PATRICK CAMERON

Po raz kolejny centrum wystawiennicze Excel w
Londynie pomi´dzy 18 a 20 paêdziernika 2008
wype∏ni∏y t∏umy zwiedzajàcych, których z roku na
rok przybywa. Dotyczy to równie˝ polskich
fryzjerów, którzy coraz liczniej odwiedzajà targi
Salon International. Sprzedana w tym roku w
Polsce liczba biletów na targi i seminaria by∏a
rekordowa! Dowodem wiodàcej roli targów w
kszta∏towanie oblicza wspó∏czesnego fryzjersywa
jest fakt, ˝e sam Vidal Sassoon postanowi∏ podczas
targów na uroczystej gali Êwi´towaç swoje 80-te
urodziny.
Organizatorzy ani wystawcy jak zwykle nie zawiedli.
Ró˝norodnoÊç ofert 250 wystawców oraz
bogactwo programu targów mog∏y przyprawiç o
lekki zawrót g∏owy. Na pewno najmocniejszym
punktem imprezy by∏y seminaria oraz pokazy
najwi´kszych top stylistów, którzy wyznaczajà
trendy inspirujàce rzesze fryzjerów na ca∏ym
Êwiecie. To w∏aÊnie w Londynie zwiedzajàcy majà
mo˝liwoÊç przyglàdania si´ z bliska wyczynom na
scenie takich teamów jak: Schwarzkopf
Professional, Toni&Guy, Babyliss, Racoon
International, Keune, Rask, Kemon, Tigi , Vidal
Sassoon, Mahogany czy Rush London. Salon Live
czyli cykl zamkni´tych pokazów cieszy∏ si´ jak
zwykle najwi´kszà popularnoÊcià. Bo tylko podczas
podczas Salon Live mo˝na by∏o dowiedzieç si´,
jakie trendy b´dà obowiàzywaç w 2009 roku i jacy
styliÊci sà naprawd´ numerem jeden w
wymagajàcym Êwiecie mody fryzjerskiej.
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Nowoczesna klasyka i perfekcja formy zdominowa∏y
w tym roku wszystkie prezentacje. Krótkie, g∏adkie
fryzury, oparte na linii klasycznego boba
w nadchodzàcym roku b´dà wymagaç wyjàtkowej
precyzji strzy˝enia. Technika przede wszystkim!
W przysz∏ym roku utrzyma si´ trend naturalnych
kolorów. G∏ównie prezentowano monochromatyczne
naturalne odcienie wzbogacone delikatnymi
akcentami fioletu, granatu, miedzi, ró˝u i butelkowej
zieleni. W∏os ma byç lÊniàcy, g∏adki i zdrowy, a fryzura
w odpowiednim odcieniu ma podkreÊlaç jego pi´kno.
Prze∏adowana kolorystyka, udziwniona stylizacja i
sztuczna awangarda sà passe! Fryzura ma byç
wygodna do noszenia i dawaç klientowi moêliwoÊç
szybkiej zmiany stylizacji bez wi´kszego nak∏adu czasu
i pracy. Wspó∏czesne fryzjerstwo stawia
profesjonalistom wysokie wymagania, bo przecieê
komfort noszenia fryzury i ∏atwoÊç uk∏adania w∏osów
zapewniç mo˝e przede wszystkim doskona∏a technika
strzy˝enia. Mimo powrotu do klasyki moda fryzjerska
nie staje si´ przez to nudna, wr´cz odwrotnie!
Zaprezentowane wariacje na temat “boba” przy
pomocy innowacyjnych technik nadawa∏y klasycznym
liniom nowy charakter.
Na wyro˝nienie wÊrod top stylistow zas∏u˝y∏ Tim
Hartley, by∏y wspó∏pracownik Vidal Sassoona. Pe∏en
brytyjskiego luzu, wykazujàcy si´ ogromnym
poczuciem humoru od razu zjedna∏ sobie
przychylnoÊç publicznoÊci. Stylista przedstawi∏ swoje
propozycje na nadchodzacy rok, które zachwyca∏y
precyzjà wykonania i idealnie dopracowanà formà.
We fryzurach zainspirowanych latami 60. i 80.-tymi

❚PATRICK CAMERON

❚PATRICK CAMERON

❚MAHOGANY

www.cosmeticreporter.com

dominowa∏y d∏ugie przednie partie, d∏ugie
asymetryczne grzywki w kszta∏cie ∏zy oraz mocno
zaakcentowane boki. Jego bliska wpó∏pracownica,
znakomita kolorystka Tracey Hayes omówi∏a techniki
koloryzacji. Ciemne bràzy, odcienie soczystej miedzi
oraz zimnego blondu stanowi∏y g∏ównà inspiracj´
Hayes. Tim Hartley nie zapomnia∏ te˝ o panach.
Modele prezentowali swoje fryzury z niezwyk∏ym
dodatkiem: d∏ugimi doczepianymi brodami, które
okaza∏y si´ ma∏ym fryzyjerskim ˝artem stylisty.
Vidal Sassoon, prekursor zastosowania geometrii
w technice strzy˝enia zaprezentowa∏ fryzury pozornie
proste w formie, ale wymagajàce dopracowania w
ka˝dym szczególe. Idealna forma fryzury dopasowana
do kszta∏tu g∏owy modelek to efekt wielu godzin
przygotowaƒ. G∏adkie fryzury charakteryzowa∏y si´
wyraênie wykoƒczonymi konturami. Nie zabrak∏o
motywu kr´conych w∏osów, z którymi team Sassoona
poradzi∏ sobie po mistrzowsku, wykorzystujàc
plastycznà tekstur´ afrykaƒskich w∏osów. StyliÊci
uformowali z nich niezwyk∏e fryzury-rzeêby, nie
zapominajàc o zachowaniu etniczego charakteru
stylizacji. Ca∏a kolekcja noszàca nazw´
Deconstructivism inspirowana by∏a m.in. okresem
w∏oskiego renesansu w 1450. Do koloryzacji styliÊci
wykorzystali obok popielatego blondu, mieszank´
odcieni fioletu z czerwienià oraz b∏´kitu z szaroÊcià.
Przebojem tegorocznej imprezy stala si´ kolekcja Flux
Toni&Guy. Doskona∏a technika wykonania i niezwyk∏e
po∏àczenia kolorystyczne spotka∏y si´ z
entuzjastycznym przyj´ciem przez profesjonalnà
widowni´. Fryzury zosta∏y dopracowane pod ka˝dym
wzgl´dem: tekstury, d∏ugoÊci i obj´toÊci. Zastosowane
odcienie i akcenty w mocnych, neonowych barwach
stanowi∏y harmonijnà ca∏oÊç z formà strzy˝enia. Team
Toni&Guy znany ze stylizacji do pokazów London
Fashion Week, stworzy∏ kolekcj´ z∏o˝onà ze Êmia∏ych,
róênorodnych fryzur, których wspólnym mianownikiem
jest moda- nowoczesna i sensualna z domieszkà
awangardy londyƒskiej bohemy.
Do udanych pokazów z cyklu Salon Live zaliczyç
trzeba pokaz Patricka Camerona, który stworzy∏
kolekcj´ Prestige zainspirowanà modà Hollywood lat
40 i 50. Jego kolekcja, odtwarzana na oczach widzów,
to prawdziwy majstersztyk. Upi´cia sprawia∏y wra˝enia,
jakby ich wykonanie bylo naj∏atwiejszà rzeczà na
Êwiecie, jednak˝e ich perfekcyjny kszta∏t
i pomys∏owoÊç wykoƒczenia nie pozostawialy
wàtpliwoÊci. Patrick Cameron jako Mistrz Upi´ç nie
ma sobie równych! Sam stylista przekonywa∏ widzów,
êe fryzury sà tylko pozornie trudne do wykonania.
On sam bowiem stara si´ wymyÊlaç i pokazywaç takie
techniki, które mo˝e ka˝dy fryzjer powtórzyç w swoim
salonie.
Nowà kolekcj´ Optec opartà na asymetrii
i geometrycznych kszta∏tach zaprezentowa∏ team
Mahogany. W kolekcji przedstawiono dwie nowe
techniki koloryzacji: “geo-curve” oraz “geo –wave”.
Rush London Artistic Team stworzy∏ kolekcj´
Technature zainspirowanà nieokie∏znanà przyrodà
i motywami zwierz´cej sierÊci. Zastosowane kolory to:
fiolet, b∏´kit, miedê, mahoƒ i zieleƒ. Team Hob jak
zwykle imponowa∏ precyzjà technik strzy˝enia
i ciekawymi mocnymi rozwiàzaniami kolorystycznymi.
Nast´pna edycja targów Salon International odb´dzie
si´ w bie˝àcym roku w dniach 17-19 paêdziernika.
Serdecznie zapraszamy wystawców i stylistów
anna@polcharm.com.pl
❚

❚HOB ARTISTIC TEAM
❚RUSH LONDON TEAM

❚HOB ARTISTIC TEAM
❚RUSH LONDON TEAM

❚TONY&GUY

❚VIDAL SASSOON

❚VIDAL SASSOON

❚TIM HURTLEY

■ FAIRS, NEWS

The first HPCI-congress
– a resounding success
The first HOME AND
PERSONAL CARE
INGREDIENTS CONGRESS

in Warsaw on November 25-26,
2008 was a great success.
A total of around 400 visitors
and conference delegates
from 8 countries attended
the conference and
the poster exhibition.
Coorganised by the PSCC ( Polish Society of Cosmetic
Chemists) and supported by the Polish Association of
Cosmetics and Home Care Products Producers and
the Polish Union of Private Employers of Cosmetics
Industry as well as SEPAWA e.V., the congress could
welcome representatives of many cosmetic and
household care producers from Poland and beyond.
This result clearly showed, that Cental and Eastern
Europe needs an event like HPCI and that Warsaw is
the right location for this.
„We are very satisfied with the outcome of the first
HPCI-congress. We are absolutely confident of the
concept HPCI offers: cost-effective benefits for all
– visitors, delegates and exhibitors alike. In these days
this format is both timely and succesful for all.
This is also obviously proven by the fact, that the
majority of the exbhibitors from this year have
reserved their booth already for 2009.
The next HPCI-congress is scheduled for November
24-25,2009 in Warsaw. Of course we will now
concentrate on building and strengthening
the event. It will be our goal to attract even more
Central and Eastern European countries and their
respective organisations to participate actively in the
congress - says Robert Fischer, exhibition director.

Some comments from participants:
The HPCI-congress was a resounding success in our opinion. The cost effective poster exhibition
concept is the fitting answer to extremely expensive show events. The praxis oriented combination
of scientifically working local organisations and commercially interested poster exhibitors is
unbeatable. Higly effective for organisations, speakers, exhibitors, and visitors alike ! All interests
were considered. I believe, the HPCI-congress will grow over the next years and become a fix date
for the industry. Horst Waltenberger, Impag (exhibitor)

HPCI Warsaw 2008 - well organised and attended. The venue - Warsaw Sofitel Victoria, provided
both perfect setting for the conference and surrounding social activities, all within comfortable
confines of one of the best loved Warsaw hotels. The event itself was run smoothly with all support
of efficient and very pleasant staff. HPCI replacing (I think) CHI is smaller scale, user friendly and
overall nicely suited to the needs of R&D people attending it.
Alicja Thomas, Morena (exhibitor)
In my opinion both the conference and the exhibition were very well organized, it was an
interesting event and I hope it will be getting bigger and bigger every year!
Joanna Szpila HSH CHEMIE SP. z o.o. (exhibitor)
We were very satisfied with the attendance during our lecture and also about the positive reactions to it.
Katrin Steinbach, Eckart (conference speaker)
I wanted to thank the whole organising team of the HPCI-congress for the program, the service and
the smooth organisation.
Dr. Elham Eghbali, (speaker and conference delegate)

cosmetic reporter I-III 2009

23

■ TARGI, WYDARZENIA

■ TARGI, WYDARZENIA

Ogromny sukces
kongresu HPCI
Pierwszy kongres Home and Personal Care Ingredients, który odby∏ si´
w dniach 25-26 listopada w Warszawie okaza∏ si´ ogromnym sukcesem.
Wystaw´ oraz konferencj´ odwiedzi∏o blisko 400 goÊci z 8 krajów.
Zorganizowany przez SOFW H. Ziolkowsky VCI przy wspó∏pracy z Polskim
Towarzystwem Kosmetologów oraz dzi´ki wsparciu Polskiego Zwiàzku Pracodawców
Prywatnych Bran˝y Kosmetycznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Kosmetyków i Ârodków CzystoÊci kongres by∏ idealnym miejscem spotkania
przedstawicieli producentów kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej zarówno
z Polski jak i zza granicy. Kongres ten pokaza∏, i˝ Europa Ârodkowa i Wschodnia
potrzebuje takich imprez jak HPCI, a Warszawa jest idealnym do tego miejscem.

Wyzwania bran˝y kosmetycznej.
Nowe ustawodawstwo Unii Europejskiej.
Warszawa, Hotel Intercontinental, 6–7 listopada 2008

„JesteÊmy bardzo usatysfakcjonowani wynikiem pierwszego kongresu HPCI oraz
przeÊwiadczeni o korzyÊciach wynikajàcych z uczestnictwa w konferencji zarówno dla
odwiedzajàcych wystaw´, konferencj´ jak równie˝ dla wystawców. Taki format
kongresu jest jak najbardziej aktualny i korzystny dla wszystkich. Dowodem na to jest
fakt, i˝ wi´kszoÊç tegorocznych wystawców ju˝ zarezerwowa∏o stoiska na rok 2009.
Nast´pny kongres HPCI planowany jest na 24-25 listopada 2009 w Warszawie.
OczywiÊcie b´dziemy dalej pracowaç nad rozwojem kongresu.
Chcemy zach´ciç równie˝ inne kraje Europu Êrodkowej i wschodniej do aktywnego
udzia∏u w naszym kongresie - powiedzia∏ Robert Fischer, dyrektor wystawy.

Jednym z nadrz´dnych celów Polskiego Zwiàzku
Przemys∏u Kosmetycznego jest dostarczanie
przedsi´biorcom bran˝y kosmetycznej, przede wszystkim
cz∏onkom organizacji, aktualnej wiedzy na wysokim,
europejskim poziomie.

Dyrektor Generalny Zwiàzku oraz Ewa Starzyk, Dyrektor
Naukowy, przedstawi∏y projekt rozporzàdzenia: szczegó∏y
prac nad dokumentem ze strony Polski i szczegó∏y
techniczne przysz∏ego ustawodawstwa, z podkreÊleniem
najwa˝niejszych ró˝nic.

Bran˝a kosmetyczna w Europie stoi w przededniu
przyj´cia nowego ustawodawstwa bran˝owego.
Parlament i Rada Unii Europejskiej pracujà nad
projektem rozporzàdzenia dotyczàcego kosmetyków.
Dla przedsi´biorców w Polsce jest to najwa˝niejszy
bran˝owy projekt legislacyjny od momentu przystàpienia
Polski do Unii Europejskiej.

W cz´Êci dotyczàcej dokumentacji i oceny
bezpieczeƒstwa wystàpili:
❚prof. Vera Rogiers (toksykolog, profesor na Uniwersytecie
Vrije w Brukseli, wiceprzewodniczàca SCCP, prezydent
ECOPA, organizator kursu „Safety assessment of
cosmetics in the EU”), która przedstawi∏a stan prac
nad metodami alternatywnymi i ich wykorzystaniem
w ocenie bezpieczeƒstwa kosmetyków,
❚prof. Philippe Masson (prezydent mi´dzynarodowego
konsorcjum badawczego EVIC International,
przewodniczàcy grupy roboczej WG 7 – Sun Issues,
Komitetu Technicznego ISO ds. Kosmetyków, wyk∏adowca
na kursie Safety assessment of cosmetics in the EU),
który przedstawi∏ metodologi´ oceny ryzyka w ocenie
bezpieczeƒstwa kosmetyków – wyznaczanie marginesów
bezpieczeƒstwa i ekspozycji na produkty kosmetyczne,
❚dr Gerhard Nohynek (toksykolog, dyrektor naukowy
globalnego Departamentu Toksykologii w L’Oréal, cz∏onek
EUROTOX, wyk∏adowca na kursie Safety assessment
of cosmetics in the EU) przedstawi∏ zagadnienia
z bezpieczeƒstwem nanomateria∏ów, jednà z najbardziej
dyskutowanych kwestii na forum Parlamentu i Rady UE,
❚dr Piotr Koziej (toksykolog, ekspert i jeden z pionierów
w dziedzinie oceny bezpieczeƒstwa w Polsce, w∏aÊciciel
firmy Dr Piotr Koziej Centrum Kosmetyków) poprowadzi∏
warsztaty z opracowania dossier kosmetyku w oparciu
o przysz∏e wymagania prawne,
❚Katarzyna Pytkowska (Prorektor Wy˝szej Szko∏y
Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia) przedstawi∏a
êród∏a danych, jakie mogà byç wykorzystywane w ocenie
bezpieczeƒstwa i tworzeniu dossier kosmetyku.

Rozporzàdzenie wejdzie w ˝ycie prawdopodobnie
w 2012 roku. Trzy lata to okres wystarczajàcy
do przygotowania firmy do nowych realiów, jednak warto
ju˝ teraz podjàç dzia∏ania w tym kierunku, aby roz∏o˝yç
w czasie koszty.

Komentarze uczestników kongresu HPCI:

Kongres HPCI wed∏ug nas by∏ ogromnym sukcesem. Pomys∏ kongresu jako imprezy
op∏acalnej ekonomicznie, jest dobrà odpowiedzià na inne, niezwykle drogie imprezy
tego typu w Europie. Nie do przecenienia jest wspó∏praca stowarzyszeƒ naukowych z
wystawcami. Wysoka korzyÊç zarówno dla organizatorów, wyk∏adowców, wystawców
oraz goÊci. Interesy wszystkich zosta∏y uwzgl´dnione. Wierz´, ˝e kongres HPCI uroÊnie
do nast´pnego roku i zapisze si´ w historii jako wa˝ne wydarzenie dla przemys∏u.
Horst Waltenberger, Impag (wystawca)

Aby pomóc przedsi´biorcom w przygotowaniach
do przysz∏ych wymagaƒ prawnych Zwiàzek zorganizowa∏
konferencj´ „Wyzwania bran˝y kosmetycznej.
Nowe ustawodawstwo Unii Europejskiej”.
Konferencja odby∏a si´ 6 i 7 listopada 2008
w hotelu Intercontinental w Warszawie.

Kongres HPCI – by∏ bardzo dobrze zorganizowany, i dzi´ki temu dobrze odebrany
przez odwiedzajàcych goÊci. Miejsce kongresu - Hotel Sofitel Victoria, to doskona∏e
miejsce, na konferencj´, wystaw´, spotkania w kulaurach. Kongres przebiega∏
bardzo sprawnie przy wsparciu kompetentnej i bardzo uprzejmej obs∏ugi.
HPCI zast´pujàcy (tak myÊl´) CHI jest wydarzeniem o mniejszym, ale bardziej
przyjaznym dla wystawców, odpowiadajàcym potrzebom i oczekiwaniom
pracowników R&D, jako najwa˝niejszej grupy odwiedzajàcych.
Alicja Thomas, Morena (wystawca)

Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnili
mi´dzynarodowi i polscy eksperci, osoby znane i cenione
w bran˝y, z którymi Zwiàzek od lat wspó∏pracuje na forum
mi´dzynarodowym. Po raz pierwszy goÊciliÊmy
europejskà czo∏ówk´ ekspertów w dziedzinie oceny
bezpieczeƒstwa kosmetyków oraz normalizacji.
Podczas konferencji przedstawione zosta∏y najÊwie˝sze
informacje na temat stanu prac nad rozporzàdzeniem
w Parlamencie i Radzie. Szczególnà uwag´ poÊwi´cono
tym elementom przysz∏ego ustawodawstwa, które b´dà
najwi´kszymi wyzwaniami dla polskiego przemys∏u.

Wed∏ug mnie zarówno konferencja jak i wystawa zosta∏y bardzo dobrze
zorganizowane, by∏ to niezwykle ciekawy kongres i mam nadziej´,
˝e b´dzie si´ wcià˝ rozwija∏ i rozrasta∏ z roku na rok.
Joanna Szpila HSH CHEMIE SP. Z O.O. (wystawca)

Pierwszy dzieƒ konferencji obejmowa∏ dwa du˝e bloki
tematyczne: prace nad projektem rozporzàdzenia oraz
ocen´ bezpieczeƒstwa kosmetyku.

ByliÊmy bardzo zadowoleni zarówno z samego uczestnictwa w wyk∏adach jak
równie˝ z pozytywnych reakcji na ten przez nas wyg∏oszony.
Katrin Steinbach, Eckart (wyk∏adowca)

Rangi temu wydarzeniu niewàtpliwie doda∏ udzia∏
Dyrektora Generalnego Colipa – Bertila Heerinka, który
omówi∏ udzia∏ Colipa w pracach nad projektem
rozporzàdzenia. Blanka Chmurzyƒska-Brown,

Chcia∏bym podzi´kowaç ca∏emu zespo∏owi organizacyjnemu kongresu HPCI
za program, obs∏ug´ oraz sprawnà organizacj´.
Dr. Elham Eghbali, (wyk∏adowca i uczestnik konferencji naukowej)
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Drugi dzieƒ konferencji obejmowa∏ wyk∏ady dotyczàce
kolejnych elementów przysz∏ego ustawodawstwa:
notyfikacji, GMP, normalizacji i nadzoru oraz debat´
z instytucjami bioràcymi udzia∏ w pracach legislacyjnych
ze strony Polski (G∏ówny Inspektorat Sanitarny
i Ministerstwo Gospodarki). Debata pozwoli∏a
na wyjaÊnienie wielu wàtpliwoÊci dotyczàcych
przysz∏ych przepisów i spotka∏a si´ z du˝ym
zainteresowaniem uczestników.

❚Pani Izabela Burzyƒska (G∏ówny Specjalista Depart.
Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci, G∏ówny Inspektorat Sanitarny)
przedstawi∏a plany Komisji Europejskiej dotyczàce
przysz∏ego systemu notyfikacji kosmetyków w UE oraz
jakich zmian w ustawie o kosmetykach mo˝na si´
spodziewaç po wejÊciu w ˝ycie unijnego rozporzàdzenia.
❚Birgit Huber (dyrektor Cosmetics, Toiletries, Perfumes
and Hygiene Paper Products, IKW – The German
Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association)
przedstawi∏a system SYSDECOS stosowany w Niemczech
dla notyfikacji receptur ramowych w centrach kontroli
zatruç,
❚Du˝y blok dotyczàcy Dobrej Praktyki Produkcji zgodnie
z normà PN EN ISO 22716 poprowadzi∏y ekspertki
w dziedzinie technologii produkcji i kontroli jakoÊci
Ewa Nowacka (Szef Dzia∏u Zarzàdzania JakoÊcià
Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA)
i Irena Ozga (w∏aÊciciel firmy Cosmetosphera oferujàcej
doradztwo z zakresu GMP, technologii oraz rozwoju
kosmetyków),
❚Zagadnienia zwiàzane z wprowadzeniem norm
zharmonizowanych do ustawodawstwa kosmetycznego
oraz bie˝àcymi pracami ISO i CEN w zakresie
normalizacji w bran˝y kosmetycznej przedstawi∏
dr Richard Van Buuren (szef Centrum Ekspertyzy
˚ywnoÊci, Holenderski Inspektorat Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci i Produktów Konsumenckich, przewodniczàcy
komitetów technicznych ds. kosmetyków w ISO i CEN),
❚Pani Irena Kurzàtkowska (Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Warszawie) przedstawi∏a najcz´Êciej
wyst´pujàce problemy w kontroli Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej w zak∏adzie produkcji kosmetyków.
Konferencja Wyzwania Bran˝y Kosmetycznej zgromadzi∏a
oko∏o 80 uczestników.
Polski Zwiàzek Przemys∏u Kosmetycznego jest g∏osem
przedsi´biorców bran˝y kosmetycznej dzia∏ajàcych
na Polskim rynku. Dzi´ki aktywnoÊci Zwiàzku jego
cz∏onkowie biorà bezpoÊredni udzia∏ w tworzeniu prawa
bran˝owego. Zwiàzek zapewnia tak˝e sta∏e doradztwo
legislacyjne i techniczne.
Oferujemy cz∏onkom organizacji szereg szkoleƒ
w korzystnych cenach. Standardowa cena uczestnictwa
dla cz∏onków Zwiàzku wynosi 50% ceny podstawowej.
Zapraszamy Paƒstwa do wspó∏pracy i cz∏onkostwa
w Polskim Zwiàzku Przemys∏u Kosmetycznego.
Wi´cej informacji na www.kosmetyczni.pl
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■ OKIEM ZAWODOWCA
Stanis∏aw KruÊ,
Marta Berbecka,
Katarzyna Pytkowska,
Jacek Arct
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa
Kosmetyki i Piel´gnacji
Zdrowia, Warszawa

Czy mo˝liwy jest renesans
naturalnych barwników
do w∏osów?

Historia zdobienia ludzkiego cia∏a si´ga
staro˝ytnoÊci. W zale˝noÊci od regionu Êwiata,
ró˝nymi zwiàzkami pochodzenia naturalnego
farbowane by∏y w∏osy, skóra i paznokcie.
Historia zmiany kolorytu w∏osów si´ga ok. 2500
lat wstecz. W czasach staro˝ytnych kobiety
u˝ywa∏y barwników otrzymywanych z ekstraktów
roÊlinnych i sproszkowanych pigmentów
zawartych w minera∏ach.
Jednà z najpopularniejszych roÊlin stosowanych
do barwienia w∏osów by∏a, stosowana zresztà do
dziÊ, lawsonia bezbronna (Lawsonia inermis).
Lawsonia bezbronna jest krzewem wyst´pujàcym
w krajach pó∏nocnej Afryki, bliskim wschodzie i
Indiach. Z liÊci i zielonych cz´Êci ∏odygi, po ich
uprzednim ususzeniu i zmieleniu, otrzymuje si´
zielony proszek zwany hennà. W hennie zawarty
jest zwiàzek o nazwie lawson (2 hydroksy-1,4naftochinon). Po na∏o˝eniu henny na w∏osy,
lawson reaguje z keratynà na powierzchni w∏osa,
mo˝e tak˝e wnikaç pod os∏onk´. Otrzymany kolor
jest wynikiem reakcji Maillarda pomi´dzy
lawsonem a aminokwasami w ∏aƒcuchu keratyny.
Kolor w∏osów b´dzie zale˝a∏ od naturalnego
koloru w∏osów, od ich kondycji oraz od zawartoÊci
lawsonu w zastosowanym preparacie.
Egipskie kobiety stosowa∏y równie˝ kohl, czyli
mieszanin´ zwiàzków mineralnych zawierajàcà
siarczek o∏owiu, który nadawa∏ w∏osom czarny
odcieƒ. Kohl stosowany jest na bliskim wschodzie
do dziÊ, g∏ównie jako Êrodek do barwienia brwi.
W czasach Imperium Rzymskiego w celu zmiany
koloru w∏osów kobiety u˝ywa∏y o∏owianych
grzebieni. Przy czesaniu czàstki o∏owiu zostawa∏y
na w∏osach, a w wyniku okadzenia dymami siarki,
o∏ów tworzy∏ czarny siarczek o∏owiu. Modyfikacjà
tej metody by∏o stosowanie octu winnego, kwas
octowy, reagujàc z o∏owiem, tworzy∏ octan o∏owiu,
który aplikowany na w∏osy tworzy∏ siarczki o∏owiu
z keratynà w∏osów i w efekcie zabarwia∏ je na
czarno-bràzowy kolor.
Rzymianie stosowali równie˝ ekstrakt z
niedojrza∏ego orzecha w∏oskiego. Orzech zawiera
mi´dzy innymi pyrogallol (1,2,3-trihydroksybenzen), który w wyniku utleniania tlenem
zawartym w powietrzu powoduje zmian´ koloru
w∏osów do bràzowych odcieni. W owocach
orzecha znajduje si´ równie˝ juglon (5-hydroksy1,4-naftochinon). Juglon, podobnie jak lawson
zawarty w hennie, ∏atwo wià˝e si´ z keratynà
w∏osa i zmienia kolor w∏osów na zasadzie reakcji
Maillarda.
OczywiÊcie liczba stosowanych przez wieki roÊlin
w celu koloryzacji w∏osów by∏a o wiele wi´ksza.
Najwa˝niejsze to indygowiec barwierski
(Indigofera tinctoria). Ju˝ w staro˝ytnoÊci z liÊci
indygowca otrzymywano niebieski barwnik indygo
(b∏´kit indygowy). Indygo wià˝e si´ nietrwale z
powierzchnià w∏osa, przez co kolor dosyç szybko
si´ zmywa. Do koloryzowania w∏osów najcz´Êciej
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stosowano indygo w po∏àczeniu z hennà.
Innym przyk∏adem jest rumianek pospolity
(Chamomilla Recutita L.). Rumianek stosowany
by∏ w celu uzyskania jasnych, ˝ó∏tych odcieni
w∏osów. Zawiera on ˝ó∏ty pigment – apigenin´
(trihydroksy flawon), nadajàcy w∏osom jaÊniejszy
odcieƒ.
Wspó∏czesne preparaty barwiàce
Barwienie oksydacyjne (trwa∏e)
W po∏owie XIX wieku, pierwszy raz u˝yto
mieszaniny p-fenylenodiaminy i nadtlenku
wodoru do otrzymania bràzowego odcienia
w∏osów. Od tego momentu coraz wi´kszà
popularnoÊcià cieszà si´ farby oksydacyjne.
W preparatach takich wykorzystywana jest reakcja
utleniania prekursora barwnika (np. pfenylenodiamina, p-aminofenol). Utleniony
prekursor reaguje z modyfikatorem koloru (np.
rezorcyna), tworzàc wielkoczàsteczkowe barwne
zwiàzki.
Produkty do barwienia trwa∏ego zawierajà dwa
komponenty.
Pierwszy
jest
mieszankà
prekursorów i modyfikatorów koloru oraz czynnika
alkalicznego, zawartych w bazie kosmetycznej.
Drugi to stabilizowany roztwór nadtlenku wodoru.
Po zmieszaniu komponentów prekursory,
modyfikatory, oraz nadtlenek wnikajà do wn´trza
∏odygi w∏osa, gdzie w wyniku utleniajàcej reakcji
polikondensacji powstajà wielkoczàsteczkowe
barwne struktury.
Amoniak (bàdê inny czynnik alkaliczny, np.
alkanoloamina)
odpowiedzialny
jest
za
„otwieranie” ∏usek os∏onki w∏osa. Jest tak˝e
pomocny przy procesie rozjaÊniania naturalnych
pigmentów w∏osa – melanin.
Mo˝liwoÊci uzyskania praktycznie ka˝dego koloru,
tak˝e jaÊniejszego ni˝ naturalny kolor w∏osów,
spowodowa∏o, i˝ produkty z tej grupy by∏y i sà
nadal najpopularniejszymi preparatami s∏u˝àcymi
do zmiany kolorytu w∏osów.
Barwienie bezpoÊrednie
Drugà, obok farb oksydacyjnych bardzo popularnà
grupà preparatów do barwienia w∏osów, sà
produkty do barwienia bezpoÊredniego.
Produkt taki zawiera mieszanin´ od 2 do 10
barwników
rozpuszczonych
w
bazie
kosmetycznej. Stosowane tu sà m.in.
niskoczàsteczkowe pochodne aminofenoli,
fenylenodiaminy lub wielkoczàsteczkowe barwniki
zasadowe, czy kwasowe.
Rozszerzenie spektrum stosowanych barwników
zawartych zarówno w preparatach do barwienia
oksydacyjnego, jak i bezpoÊredniego, niesie za
sobà ryzyko wystàpieƒ efektów niepo˝àdanych w
organizmie cz∏owieka.

„Farby” pochodzenia naturalnego
Doniesienia dotyczàce potencjalnego szkodliwego
dzia∏ania sk∏adników farb do w∏osów jak równie˝
trend „zielonych, ekologicznych” produktów
kosmetycznych powoduje, i˝ coraz modniejsze
staje si´ korzystanie z tak zwanych kosmetyków
naturalnych, w tym tak˝e do barwienia w∏osów.
Interesujàce sà wspó∏czesne farby do w∏osów
oparte wy∏àcznie na sk∏adnikach roÊlinnych.
Wi´kszoÊç dost´pnych obecnie preparatów opiera
si´, podobnie jak w przesz∏oÊci, na hennie.
Dodatkowo, w celu zmiany odcieni uzyskiwanych
na w∏osach, dodawane sà inne barwniki zawarte
w roÊlinach takich jak rumianek, indygowiec,
orzech w∏oski, ale równie˝ rzewieƒ d∏oniasty
(Rheum palmatum L.), który zawiera mi´dzy
innymi
antrachinony
oraz
glikozydy
antrachinonowe o odcieniach czerwonych.
Jako dodatek do henny stosowane sà tak˝e
nagietek lekarski (Calendula officinalis L.),
zawierajàcy flawony o ˝ó∏tych i pomaraƒczowych
odcieniach: 2-fenylochromon, 2-fenylobenzopiron;
marzanna barwierska (Rubia tinctorum L.),
zawierajàca czerwono-pomaraƒczowà alizaryn´
(1,2-dihydroksy-9,10-antrachinon). W celu
uzyskania wi´kszej gamy kolorystycznej
wykorzystuje si´ tak˝e hibiskusa ketmi´ (Hibiscus
sabdariffa L.). Naturalne zwiàzki barwne
stosowane do koloryzacji w∏osów zawarte sà
równie˝ w chabrze b∏awatku (Cyanus centaurea).
Niebieskie pigmenty z grupy antocyjanidyn
pozwalajà zamaskowaç przy˝ó∏cenia powstajàce
na w∏osach siwych czy na w∏osach rozjaÊnianych.
Na rynku dost´pne sà obecnie tak˝e preparaty
zawierajàce obok henny barwniki syntetyczne czy
prekursory barwników stosowane w farbach
oksydacyjnych, najcz´Êciej p-fenylenodiamin´
(PPD), przez co uzyskuje si´ ciemniejsze odcienie
koloru, a dodatkowo uzyskany kolor jest trwalszy.
Niestety obecnoÊç PPD mo˝e negatywnie
wp∏ywaç na organizm ludzki, wywo∏ywaç np.
zmiany
typu
alergicznego
wyprysku
kontaktowego.
Czy obserwujemy zatem renesans naturalnych
barwników do w∏osów?
Ograniczona liczba kolorów mo˝liwych do
uzyskania na w∏osach po aplikacji barwników
naturalnych powoduje, i˝ pozycja oksydacyjnych,
czy bezpoÊrednich preparatów do farbowania jako
najpopularniejszych wydaje si´ na razie
niezagro˝ona.
Trend „powrotu do natury” powoduje jednak, i˝
coraz modniejsze staje si´ korzystanie z tak
zwanych kosmetyków naturalnych, w tym tak˝e
do barwienia w∏osów. Preparaty te cieszà si´
rosnàcà popularnoÊcià, mo˝liwe, i˝ b´dziemy
obserwowaç pojawianie si´ wi´kszej liczby takich
preparatów na rynku.
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Renaissance of natural dyes,
is it possible?

The history of adornment of human body goes
back to ancient time. Depending on region of
world different compounds of natural origin were
applied for skin, hair or nail colouring.
History of hair colouring has 2500 years.
At ancient times women was using dyestuffs
of plant and mineral origin.
One of the most popular plants used for hair
dyeing was, using also nowadays, Lawsonia
inermis. It is bush occurring naturally in North
Africa, Middle East and India. From leaves and
green parts of stalk of lawsonia, green-brown
powder called henna is obtained. Henna contains
lawsone (2-hydroxy-1,4-naphtoquinone). After
application on hair lawsone reacts with keratin of
hair surface, may also diffuse under the cuticle.
Colour effect is a result of Mailllard reaction
between lawsone and side amino acids of keratin
chain, and depends on natural hair colour, hair
condition and lawsone content in the colourant.
Ancient Egypt women used kohl, natural
pigments containing lead sulfide, which was
responsible for changing hair colour into black. In
the Middle East kohl is still being used, most often
for eyebrows colouring.
At Roman times for changing colour of their hair
women was using lead combs. While combing
lead particles remained on hair and on exposure
to sulphurous fumes, lead sulphide was formed.
Modification of that method was using vinegar.
Acetic acid combined with lead yielding lead
acetate. Lead acetate after application to the hair
formed with hair keratin lead sulphides and
produced brown-black colour.
Romans used also extract of unripe walnut.
It contained pyrogallol (1,2,3-trihydroxybenzene),
which was oxidized in air, and as a result dark
brown colour was obtained. In walnut juglone
(5-hydroxy-1,4-naphtoquinone) also may be
found. That compound is occurring in green shell
and in the nut leaves. Juglone similarly to
lawsone, is bound by keratin and cause changing
of hair colour in Maillard reaction.
During centuries other natural dyestuffs were
used as well. The most important is Indigofera
Tinctoria, known since ancient times. Indigofera is
a source of blue dyestuffs called indigo. Indigo is
bound on hair shaft surface, because of that the
colour effect is temporary. Indigo was used rather
as an additive to henna to obtain dark shades.
Other example of very popular plant material
used for hair colouration is camomile
(Chamomilla recutita L.). Camomile was used for
obtaining light yellow hair colour. It contains
yellow pigment - apigenin (trihydroxy flavone)
that allows to obtain a little bit lighter hair shade.

Modern methods of hair colouring
Oxidative (permanent) dyes
In the second half of the nineteenth century
solution of p-phenylenediamine and
hydrogen oxide was used for the first time, to
produce brownish hair shades. Since that
time oxidative hair dyes have been very
popular.
Oxidative dyes base on oxidation reaction of
primary intermediates (i.e. p-phenylenediamine, p-aminophenol) using hydrogen
peroxide. Oxidized intermediate combines
with a coupler to form high molecular weight
colourful materials.
Oxidative dye commercial formulations
contain two kits. First is a mixture of
intermediates, couplers and alkaline agent,
and second is a stabilized solution of
hydrogen peroxide. Before dyeing one
should mix these two components and
applied on hair. Dye precursors and peroxide
penetrate into hair shaft, where they react in
an oxidative polycondensation process to
form high molecular weight colourful
material. Ammonia (or other alkaline agent,
e.g. alkanoloamine) in dyeing formulation is
responsible for hair cuticle opening. And it is
also indispensable for melanin bleaching,
what makes possible producing either lighter
or darker shades then colour of melanin.
Using oxidative hair dyes one can obtain
almost every colour, event lighter than
natural, what makes such products still the
most popular hair dyeing products.
Direct dyes
Second, very popular group of hair dyeing
products are direct dyes. Nowadays direct
dyes are as popular as oxidative dyes. Typical
formulations contain mixture of 2 to 10 dyes,
dissolved, or dispersed in cosmetic base.
As dyestuffs derivatives of nitrophenyleneamine, derivatives of nitroaminophenols
- low molecular weight dyes are used. Other
groups are: derivatives of aminoantraquinone, and dyes with one azo group.
Use of larger number of dyestuffs in both
oxidative and direct dyes may cause
undesired effect in human.
Derivatives of aromatic amines, used as
dyestuffs in oxidative and direct dyes may be
responsible of harmful activity in living
organisms.

“Natural hair dyes”
Information on harmful effect of oxidative and
direct hair dyes, as well as “green”, natural
trend in cosmetics, cause that more and more
popular are so called natural cosmetics, also
hair dyeing products of natural origin.
Interesting are modern hair colouring
formulations containing only plant materials.
Most of such products are based on henna.
Other plants are added to change shades on
hair. The known for centuries dyestuffs form
such plants like camomile, indigofera, walnut,
but also Rheum palmatum L., with reddish
antraquinones, antraquinone glycosides as
dyestuffs, are some of the examples.
Other plants used in natural hair colouring are:
marigold (Calendula officinalis L.), which
contains
yellowish
flavones,
eg.
2-phenylchromone, 2-phenylbenzopirone;
madder (Rubia tinctorum L.), containing i. a.
orange-red
alizarin
(1,2-dihydroxy-9,
10-antraquinone).
As natural dyestuffs hibiscus (Hibiscus
sabdariffa L.), and cornflower (Centaurea
cyanus) are also used. Cornflower is a source
of blue anthocyanidins pigments, which may
be useful in yellowish shades hiding in grey
and bleached hair.
In the market one can find also products
based on henna with addition of artificial,
synthetic dyestuffs, or precursors used
in
oxidation
dyes
(most
often
p-phenylenediamine – PPD is used).
Such product makes possible obtaining dark,
black shades, colour effect is longer lasting
comparing to “pure henna” products.
Unfortunately PPD may be harmful in human,
may cause e.g. allergic contact dermatitis.
Are we observing, thus renaissance of
natural dyestuffs?
Limited numbers of hair shades after dyeing
with natural hair dyes cause that oxidation
(permanent) and direct hair colouring
products seem to be still the most popular
and most important groups of hair dyeing
formulations in the market.
However, trend of green, natural products
entails increased popularity of natural
cosmetics, including hair dyes based on plant
materials, thus these products probably will
be more popular and more natural hair dyes
will be found in the market in near future.
❚
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New volumizing line with cotton seed extract and wheat proteins.
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Akwaporyny czyli
„kana∏y wodne”
nie tylko dla wody
Jednym z najwa˝niejszych kierunków dzia∏ania
wi´kszoÊci kosmetyków jest nawil˝anie.
W klasycznym podejÊciu nawil˝anie to wzmacnianie
naturalnych barier – zarówno tworzenie
na powierzchni skóry warstw okluzyjnych, jak
i uszczelnianie struktur najbardziej zewn´trznej
warstwy skóry – warstwy rogowej. Wszystko to
ma na celu ograniczenie ucieczki wody z naskórka
i odbywa si´ przy udziale substancji zarówno
hydrofilowych, jak i lipidowych. Dzia∏anie takie majà
zatem wielkoczàsteczkowe hydrolizaty protein
czy kwas hialuronowy oraz zwiàzki o mniejszych
czàsteczkach, np. gliceryna, glikole, mocznik, sole
kwasu mlekowego, a tak˝e substancje lipidowe
oleje roÊlinne, woski, sterole, ceramidy, alkohole
i kwasy t∏uszczowe (w tym przede wszystkim
nienasycone kwasy t∏uszczowe) itd.
Wspomaganie funkcji barierowych poprzez
zastosowanie powy˝szych zwiàzków to
najskuteczniejszy mechanizm nawil˝ania.
Dlatego te˝ dobry kosmetyk nawil˝ajàcy powinien
tworzyç na powierzchni skóry cienki film
– o sk∏adzie zbli˝onym do sebum (naturalnej
wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych), o dobrym
powinowactwie do naskórka. Film ten
powinien byç trwa∏y, odporny na wysychanie,
zawieraç powy˝ej 10% wilgoci.
W kosmetyku powinny znaleêç si´ równie˝
sk∏adniki, które majà zdolnoÊç wnikania do
warstwy rogowej i wbudowywania si´
w struktury lipidowe lub obszary wodne
cementu mi´dzykomórkowego warstwy rogowej.
Oprócz drogi klasycznej, coraz cz´Êciej zwraca si´
uwag´ na nawil˝anie „na wy˝szym poziomie”,
majàc na uwadze kompleksowoÊç dzia∏ania lub
„znacznie ni˝szym poziomie”, patrzàc z punktu
widzenia g∏´bokoÊci, na którà dany sk∏adnik dociera
w skórze i wywo∏uje efekty fizjologiczne. SpoÊród
tego typu kierunków dzia∏ania nale˝y nadmieniç
regulacj´ podzia∏ów komórkowych, co wp∏ywa w
efekcie na szybszà odnow´ naskórka i tworzenie
nowych, prawid∏owo ukszta∏towanych barier.
Mo˝na wreszcie stymulowaç syntez´
glikozoaminoglikanów w skórze w∏aÊciwej
lub hamowaç enzymy je rozk∏adajàce.
Dotyczy to zw∏aszcza enzymów przyczyniajàcych si´
do rozk∏adu kwasu hialuronowego.
Stosunkowo ma∏o poznanà drogà, o której jednak
coraz g∏oÊniej w kosmetologicznej literaturze
Êwiatowej jest stymulacja ekspresji akwaporyn,
które wg niektórych naukowców mogà byç uwa˝ane
za swoiste markery m∏odej, o prawid∏owym stopniu
nawil˝enia skóry.
Co to w∏aÊciwie sà AKWAPORYNY?
Akwaporyny zwane równie˝ kana∏ami wodnymi
to struktury bia∏kowe znajdujàce si´ w b∏onach

Anna Frydrych

komórkowych ka˝dej ˝ywej komórki
i odpowiedzialne za transport wody do i z komórki.
Przez ca∏e lata uwa˝ano powszechnie, ˝e woda
przenika do komórki i wydostaje si´ z niej wy∏àcznie
na drodze prostej dyfuzji. Przypuszczenia, ˝e istnieje
jednak inny mechanizm rozstrzygnà∏ jednak dopiero
w roku 1992 zespó∏ amerykaƒskiego lekarza
i biochemika Petera Agre, któremu podczas badaƒ
bia∏ka b∏on erytrocytów uda∏o si´ zidentyfikowaç
pierwszy kana∏ transportujàcy czàsteczki wody.
Pierwotnie nadano mu nazw´ CHIP 28 (skrót
od CHannel-forming Integral Membrane Protein 28)
a nast´pnie nazwano akwaporynà 1 (AQP1).
Odkrycie to nagrodzono w 2003 Nagrodà Nobla
w dziedzinie chemii.
Z czasem akwaporyny odkryto w komórkach
wszystkich badanych organizmów. W organizmie
cz∏owieka zidentyfikowano 13 typów akwaporyn,
w tym dwie w skórze AQP3 oraz AQP9. W skórze
najlepiej zbadanà jest akwaporyna oznaczona
numerem 3 (AQP3), która obok wody mo˝e
przepuszczaç równie˝ gliceryn´, i dlatego niekiedy
mówi si´ o niej jako akwagliceroporynie.
Do akwagliceroporyn zalicza si´ AQP9 oraz
niewyst´pujàce w skórze AQP7 i AQP10.
Szacuje si´, ˝e poprzez jednà akwaporyn´ w ciàgu
jednej sekundy mo˝e „przep∏ynàç” na drugà stron´
b∏ony komórkowej a˝ 2–3 ? 109 czàsteczek wody,
co zwi´ksza przepuszczalnoÊç b∏ony komórkowej
dla wody niemal 100-krotnie wzgl´dem samego
mechanizmu dyfuzji. Mechanizm przepuszczania
wody przez kana∏y w b∏onie komórkowej mo˝na
obejrzeç na stronie Beckman Institute for Advanced
Sciece and Technology, University of Illinois:
www.ks.uiuc.edu/Gallery/Movies/
aquaporin-movie-explanation.html.
Pierwsze publikacje dotyczàce akwaporyn ukazywa∏y
si´ przede wszystkim w czasopismach medycznych.
Jednak˝e od 2002 roku akwaporyny sta∏y si´
równie˝ obiektem badaƒ kosmetologów.
Akwaporyny a skóra
Prace Verkmana po raz pierwszy wykaza∏y
bezsprzecznie znaczenie AQP3 dla skóry. Autor ten,
badajàc myszy z wy∏àczonym genem akwaporyny-3,
wykaza∏, ˝e zwierz´ta pozbawione tych struktur w
b∏onach komórek skóry wykazujà znacznie s∏absze
nawil˝enie skóry, a tak˝e zmniejszonà elastycznoÊç
i s∏absze zdolnoÊci barierowe. Te niekorzystne
objawy ust´powa∏y jednak˝e po aplikacji miejscowej
na skór´ (lub podaniu doustnym) gliceryny.
Ostatnie badania przeprowadzone w roku 2008
wskazujà, ˝e AQP3 u∏atwia równie˝ migracj´
komórek naskórka oraz namna˝anie si´ komórek
w przypadku uszkodzonej skóry (np. podczas
gojenia si´ ran). W 2008 roku pojawi∏a si´ jeszcze
jedna wa˝na publikacja, choç tym razem bardziej
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sceptyczna, która mo˝e przyçmiç nieco blask
akwaporyn. Wspomniany wczeÊniej A. Verkman
w paêdziernikowym numerze Experimental
Dermatology wyrazi∏ przekonanie, ˝e w stosowaniu
zwiàzków, które majà za zadanie wp∏ywaç na
ekspresj´ AQP3 w celu poprawy nawil˝enia skóry,
powinno zachowaç si´ ostro˝noÊç, bowiem badania
na myszach wykaza∏y zwiàzek pomi´dzy ekspresjà
AQP3 w naskórku i powstawaniem nowotworów.
Te ostatnie dane jednak˝e – zdaniem wielu
naukowców – nie sà jeszcze dowodem
na niekorzystne dzia∏anie substancji wp∏ywajàcych
na ekspresj´ AQP3. Istnieje wcià˝ zbyt ma∏o danych,
a jak pokazuje doÊwiadczenie, jedna publikacja (w
dodatku w warunkach dalekich
od rzeczywistych) nie mo˝e stanowiç wiarygodnej
podstawy do oceny bezpieczeƒstwa danej substancji.
Mo˝na oczekiwaç, ˝e w przysz∏oÊci naukowcy
podejmà si´ kolejnych badaƒ w tym zakresie.
Czy fili˝anka kawy nawil˝y nam skór´?
Kofeina – gorzka substancja nale˝àca do grupy
alkaloidów swà nazw´ zawdzi´cza niemieckiemu
naukowcowi Friedrichowi Runge. Uwa˝ana za
substancj´ pobudzajàcà, stymulujàcà cz∏owieka,
znajduje si´ mi´dzy innymi w kawie, herbacie
czy czekoladzie.
Jej dzia∏anie na skór´ kojarzy si´ g∏ównie
z przyspieszaniem spalania tkanki t∏uszczowej.

Tymczasem zosta∏a równie˝ opatentowana jako jeden
z 40 sk∏adników mogàcych stymulowaç ekspresj´
akwaporyn.
W badaniach in vitro wykazano, ˝e kofeina stymuluje
ekspresj´ AQP3 (badania na ludzkich komórkach
skóry – keratynocytach), jak równie˝ aktywnoÊç
transportu glicerolu przez b∏ony komórkowe.
Jakie inne sk∏adniki kosmetyków mogà stymulowaç
powstawanie akwaporyn? WÊród wielu wymienia si´
obok kofeiny – zielonà herbat´, mentol, olejek
z drzewa herbacianego, kinetyn´, ekstrakt z roÊliny
Ajuga turkestanica, a tak˝e szereg zwiàzków
z grupy ginsenozydów (sk∏adników obecnych
w ekstrakcie z ˝eƒszenia). Dzia∏anie takie ma równie˝
witamina B3 (niecynamid) oraz witamina A (kwas
retinowy). Ekstrakt z Ajuga turkestanica
by∏ celem wielu badaƒ. Dowiedziono, ˝e u˝ycie
odpowiedniego polarnego rozpuszczalnika
do ekstrakcji pozwala na otrzymanie szeregu
zwiàzków aktywnych majàcych korzystny wp∏yw
na ró˝nicowanie si´ keratynocytów (komórek
naskórka) i popraw´ nawil˝enia skóry.
T´ ostatnià w∏aÊciwoÊç przypisuje si´ stymulowaniu
powstawaniu akwaporyn.
Kolejnà grupà substancji, których dzia∏anie wià˝e si´
z akwaporynami, sà zwiàzki cukrowe i ich pochodne.
Jedna z firm kosmetycznych opatentowa∏a niedawno
pochodnà glukozy i gliceryny – glukozyd glicerolu,

który równie˝ stymuluje ekspresj´ AQP3.
Tego typu substancje sà znane naukowcom od wielu
lat, choç z nieco innej strony. Wiele roÊlin
czy mikroorganizmów ˝yjàcych w ekstremalnych
warunkach wytwarza glukozydy glicerolu, co zapewnia
w∏aÊciwà regulacj´ osmotycznà i pozwala im
przetrwaç okresy suszy.
Rola akwaporyn w kontekÊcie nawil˝ania skóry jest
jeszcze s∏abo zbadana i wcià˝ pozostaje wiele pytaƒ
bez odpowiedzi.
Prace nad ich zastosowaniem sà jednak niezwykle
intensywne.
Badania prowadzi si´ zarówno w uniwersyteckich
oÊrodkach naukowych, jak i centrach badawczych
wielkich koncernów kosmetycznych.
Czy stanà si´ one przyczynkiem do nowego poj´cia
nawil˝ania?
Na t´ odpowiedê musimy jeszcze troch´ poczekaç.
Anna Frydrych – chemik, kosmetolog.
Specjalista ds. informacji naukowej
w firmie Dermika.
Koƒczy doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej w zakresie chemii kosmetycznej.
Wyk∏adowca na Studiach Podyplomowych
„Chemia Kosmetyczna” na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej
oraz w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki
i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie
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Oznakowanie stabilnoÊci kosmetyków

- wymagania prawne vs. przyzwyczajenia konsumentów na rynku Polskim
Rysunek 1

Na pytanie “Co oznacza symbol otwartego s∏oiczka na opakowaniu produktu?”
wi´kszoÊç respondentów odpowiedzia∏a prawid∏owo - okres przydatnoÊci
po otwarciu (rysunek 4). Wydaje si´ wi´c, ˝e skoro konsumenci rozumiejà
znaczenie oznakowania PAO, powinni tak˝e umieç stosowaç je w praktyce.
Rysunek 4

Anna Jaszczuk, Anna Frydrych,
Ewa Starzyk, Joanna G∏ówczyk-Zubek
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki
i Piel´gnacji Zdrowia

Nowoczesne technologie
produkcji kosmetyków w tym
masy produktu i opakowaƒ,
nowoczesne, skuteczne systemy
Anna Frydrych Dermika Sp. z o.o.
konserwujàce i ciàgle
Ewa Starzyk Polski Zwiàzek Przemys∏u
podnoszona jakoÊç produkcji
Kosmetycznego
w zakresie warunków
sanitarnych pozwalajà
Joanna G∏ówczyk-Zubek Wydzia∏
na produkcj´ kosmetyków
Chemiczny Politechniki Warszawskiej
o znacznie d∏u˝szych terminach
trwa∏oÊci, ni˝ kilkadziesiàt lat
temu. Jednak niezale˝nie
od jakoÊci produktu, podczas u˝ycia zmieniajà si´ warunki przechowywania
produktu: przede wszystkim jest on wielokrotnie zanieczyszczany
mikroorganizmami pochodzàcymi z ludzkiej skóry i powietrza.
Dlatego dla zapewnienia bezpieczeƒstwa konsumentów opracowano
koncepcj´ PAO (Period After Opening), czyli trwa∏oÊci kosmetyku
w rzeczywistych warunkach jego u˝ycia.
Aktualnie obowiàzujàce przepisy prawne umo˝liwiajà producentowi stosowanie
wy∏àcznie oznakowania PAO zamiast terminu trwa∏oÊci na produktach, których
trwa∏oÊci przekracza 30 miesi´cy. DoÊwiadczenia producentów i opinie
konsumentów wskazujà jednak, ˝e oznakowanie PAO nie jest powszechnie
akceptowane przez konsumentów. DoÊç cz´sto podczas zakupu kosmetyków,
na których znajduje si´ tylko PAO konsumenci wyra˝ajà wàtpliwoÊci:
„Mo˝e ten kosmetyk stoi na pó∏ce ju˝ 10 lat?“

Marka, cena i typ cery lub w∏osów to najcz´Êciej deklarowane cechy produktu,
które wp∏ywajà na decyzj´ o wyborze (rysunek 2). Nieliczni respondenci
zadeklarowali, ˝e zwracajà uwag´ na termin trwa∏oÊci podczas zakupu.
Jest to poniekàd naturalne - kosmetyki sà produktami szybkozbywalnymi
o d∏ugim terminie trwa∏oÊci, a tym samym rzadko zdarza si´ znaleêç na pó∏ce
kosmetyk przeterminowany.
Rysunek 2

Koncepcja i oznakowanie PAO funkcjonuje na rynku europejskim zaledwie od
kilku lat. W Polsce obowiàzuje od listopada 2003, kiedy zosta∏a opublikowana
ustawa zmieniajàca ustaw´ o kosmetykach i wdra˝ajàca do polskiego prawa 7.
Poprawk´ do Dyrektywy Kosmetycznej (Dyrektyw´ Rady 2003/15/WE). Byç
mo˝e 4 lata to zbyt krótki okres, aby zmieniç wieloletnie przyzwyczajenia
konsumentów do oznaczeƒ daty wa˝noÊci lub terminu trwa∏oÊci kosmetyku?
Termin trwa∏oÊci i PAO - ankieta konsumencka
W ramach pracy licencjackiej wykonywanej w Wy˝szej Szkole Zawodowej
Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia przeprowadzono ankiet´ konsumenckà, której
celem by∏o zbadanie zrozumienia przez konsumentów oznakowania dotyczàcego
trwa∏oÊci kosmetyków. W ankiecie wzi´∏o udzia∏ ponad 200 osób, kobiet
i m´˝czyzn w ró˝nym wieku i o ró˝nym poziomie wykszta∏cenia.
Cz´Êç pytaƒ umo˝liwia∏a podanie wi´cej, ni˝ jednej odpowiedzi, dlatego
dane na poni˝szych wykresach nie sumujà si´ do 100% odpowiedzi.
Respondentom zadano pytania dotyczàce rozpoznawania, zrozumienia
i akceptacji oznakowania PAO i terminu trwa∏oÊci kosmetyków. Cz´Êç pytaƒ
dotyczy∏a tak˝e przyzwyczajeƒ konsumentów w zakresie przestrzegania
oznakowania dotyczàcego trwa∏oÊci podczas codziennego u˝ycia produktów
i podczas zakupów.

RozpoznawalnoÊç oznakowania trwa∏oÊci kosmetyków
Respondenci zostali zapytani o oznaczenia terminu trwa∏oÊci, jakie wyst´pujà
na opakowaniach produktu (rysunek 3). Pytanie by∏o podchwytliwe, poniewa˝
niektóre oznaczenia zawarte w pytaniu nie sà zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami stosowane na produktach kosmetycznych. Najlepiej rozpoznawalnymi
oznaczeniami okaza∏y si´ termin trwa∏oÊci okreÊlony s∏owami „Najlepiej zu˝yç
przed koƒcem” oraz znak s∏oiczka PAO. Jednak, co ciekawe, konsumenci
identyfikowali równie˝ inne okreÊlenia, które nie wyst´pujà na produktach
oznakowanych zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w Polsce, np. best before,
data wa˝noÊci i termin trwa∏oÊci.
Rysunek 3.

Trwa∏oÊç kosmetyku jako element decyzji o zakupie
W ankiecie zapytano konsumentów jakie symbole graficzne i jakie inne cechy
produktu majà wp∏yw na decyzj´ o zakupie.
WÊród znaków graficznych, na które konsumenci zwracajà uwag´ przy zakupie
kosmetyków, najcz´Êciej wymieniano piktogramy oznaczajàce brak testów
na zwierz´tach oraz produkt przyjazny dla warstwy ozonowej (rysunek 1).
Co ciekawe, obydwa znaki sà obecnie bardzo rzadko stosowane na produktach
kosmetycznych, ze wzgl´du na obowiàzujàce przepisy prawne (zakaz testów
kosmetyków na zwierz´tach, ograniczenia w stosowaniu chlorowcopochodnych
w´glowodorów).
Uzyskane odpowiedzi Êwiadczà jednak o silnych przyzwyczajeniach
konsumentów do tych oznaczeƒ.
Na trzecim miejscu pod wzgl´dem iloÊci odpowiedzi (17%) wymieniano PAO.
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Nawyki konsumentów vs. trwa∏oÊç kosmetyków
ZasadnoÊç oznakowania PAO jest ÊciÊle zwiàzana z mo˝liwoÊcià okreÊlenia przez
konsumenta daty, kiedy otworzy∏ on opakowanie kosmetyku i zaczà∏ go u˝ywaç.
Problem identyfikacji staje si´ jednak znacznie bardziej zawi∏y, jeÊli rozpatrujemy
wiele produktów ró˝niàcych si´ terminem PAO. W przeprowadzonej ankiecie
tylko nieliczna grupa respondentów przyzna∏a (rysunek 7), ˝e pami´ta daty
otwarcia wszystkich produktów, które aktualnie stosuje. Wi´kszoÊç konsumentów
nie pami´ta w ogóle, kiedy zosta∏y otwarte poszczególne produkty kosmetyczne
lub pami´ta niektóre, zwykle te, które niedawno zosta∏y przez nich zakupione.
Rysunek 7

Potwierdzeniem, ˝e konsumenci rozumiejà oznakowanie zwiàzane z trwa∏oÊcià
kosmetyków (termin trwa∏oÊci i PAO) by∏y odpowiedzi na pytanie o czas
bezpiecznego stosowania kosmetyku zakupionego w okreÊlonym dniu
i oznakowanego odpowiednimi datami (datà produkcji, terminem trwa∏oÊci
i PAO). Ponad 70% ankietowanych udzieli∏o prawid∏owych odpowiedzi
na to pytanie (rysunek 5).
Rysunek 5
DoÊç kontrowersyjne odpowiedzi uzyskano na pytanie dotyczàce otwierania
opakowaƒ kosmetyków w sklepie, podczas zakupu. Konsumenci deklarowali,
˝e zanim dokonajà zakupu kosmetyku, lubià sprawdziç jego zapach,
konsystencj´ czy w∏asnoÊci aplikacyjne. Blisko dwie trzecie konsumentów
(rysunek 8) przyzna∏o, ˝e zdarza im si´ otwieraç opakowania kosmetyków
w sklepie. Jest to wa˝ne przes∏anie dla producentów kosmetyków, którzy
powinni – poprzez odpowiednie zabezpieczenia opakowania – uniemo˝liwiç
otwarcie kosmetyku zanim trafi on do faktycznego u˝ytkownika. Innym
rozwiàzaniem ograniczajàcym nieprawid∏owe zachowania konsumentów
mog∏oby byç równie˝ dostarczanie testerów innych produktów, ni˝ produkty
perfumeryjne i przeznaczone do makija˝u.
Jednak, gdy respondentom przedstawiono ró˝ne wzorce oznakowania trwa∏oÊci
kosmetyku (rysunek 6) okaza∏o si´, ˝e oznakowanie trwa∏oÊci wy∏àcznie
symbolem s∏oiczka (PAO) jest najmniej zrozumia∏e, a tym samym mo˝na
przyjàç, ˝e jest najmniej akceptowane.
Jako najbardziej zrozumia∏e respondenci uznali oznakowanie na produkcie
zarówno terminu trwa∏oÊci jak i znaku PAO (rysunek 6 c). W praktyce taki wzór
oznakowania jest cz´sto stosowany przez producentów na polskim rynku,
w∏aÊnie ze wzgl´du na oczekiwania konsumentów. Wykaza∏a to ankieta
przeprowadzona przez Zwiàzek wÊród producentów kosmetyków w 2006 roku.
Jednak oznakowanie tego typu mo˝e byç problematyczne. Je˝eli na kosmetyku
posiadajàcym okreÊlony termin trwa∏oÊci umieszczono jednoczeÊnie PAO,
wówczas termin trwa∏oÊci skraca si´ o d∏ugoÊç PAO. Je˝eli producent gwarantuje,
˝e po otwarciu kosmetyk mo˝na stosowaç przez okreÊlony czas, wówczas PAO
powinno si´ mieÊciç w terminie trwa∏oÊci. JeÊli wi´c kupujemy kosmetyk, gdzie
do up∏ywu terminu trwa∏oÊci pozosta∏o 16 miesi´cy, zaÊ producent okreÊli∏ PAO
na 18 miesi´cy, wówczas zgodnie z oznakowaniem kosmetyk nie mo˝e ju˝ byç
zu˝yty w przewidzianym okresie PAO.
Rysunek 6

Rysunek 8

Podsumowanie
Ankieta konsumencka wykaza∏a, ˝e konsumenci na rynku polskim rozpoznajà
oznakowanie PAO i rozumiejà jego znaczenie, jednak nie jest to oznakowanie
w pe∏ni akceptowane. Konsumenci oczekujà, ˝e niezale˝nie od obecnoÊci PAO
na kosmetyku znajdzie si´ termin trwa∏oÊci (Najlepiej zu˝yç przed koƒcem).
Jednà z przyczyn silnego przyzwyczajenia konsumentów do terminu trwa∏oÊci
mo˝e byç fakt, ˝e konsumenci w wi´kszoÊci nie pami´tajà daty otwarcia
(pierwszego u˝ycia) aktualnie stosowanych kosmetyków.
Ponadto, znaczna cz´Êç konsumentów, jeÊli jest to mo˝liwe, otwiera kosmetyki
w placówkach detalicznych aby sprawdziç jego w∏asnoÊci, przede wszystkich
zapach.
Wi´cej informacji:
Polski Zwiàzek Przemys∏u Kosmetycznego, ul. Flory 9 lok. 3
00-596 Warszawa, tel. 22 565 20 75
mail:biuro@kosmetyczni.pl
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■ O REKLAMIE

Chcia∏byÊ zareklamowaç swojà firm´
w Polsce? JesteÊ przekonany, ˝e Polacy
powinni poznaç twoje produkty?
Wierzysz, ˝e polski rynek czeka na ciebie?
COSMETIC REPORTER ma ofert´
specjalnie dla Ciebie:
Dowiedz si´, ile kosztuje reklama
w naszym magazynie. Sprawdê,
jakie uzyskasz rabaty i pakiety promocyjne.

INFO: e-mail: info@polcharm.com.pl

Would you like to advertise your Company in
Poland? Are you convinced that Poles should
discover your products? Do you believe that the
Polish market is waiting for you?
COSMETIC REPORTER has an offer especially
for you. Find out what the cost of
an advertisement in our magazine is.
Check what discounts and promotional
packages you can get.

tel./fax: +48 22 773 37 51

www.cosmeticreporter.com

OTRZYMUJ COSMETIC REPORTERA BEZP¸ATNIE.
Szanowni Paƒstwo,
W trakcie trzech lat obecnoÊci naszego pisma na rynku po raz kolejny
przeprowadzamy aktualizacj´ bazy danych.
Dotychczasowy polski nak∏ad magazynu (5000 egz.) trafia do:
❚ producentów kosmetyków, surowców, opakowaƒ i urzàdzeƒ,
❚ kupców, hurtowni i dystrybutorów,
❚ ponad 1200 salonów kosmetyczno-fryzjerskich (tylko woj. mazowieckiego!),
❚ wy˝szych i Êrednich szkó∏ o profilu chemicznym, kosmetycznym, fryzjerskim (ca∏a Polska),
❚ wydzia∏ów ekonomiczno-handlowych wszystkich ambasad zlokalizowanych w Polsce.
Je˝eli w 2009 roku chcecie Paƒstwo bezp∏atnie otrzymywaç kolejne numery Cosmetic Reportera
i nale˝ycie do jednej z wy˝ej wymienionych grup prosimy o przes∏anie na adres: info@polcharm.com.pl
maila zatytu∏owanego: Cosmetic Reporter 2009 - bezp∏atnie
i przekazanie w mailu nast´pujàcych informacji:
❚nazw´ firmy,
❚adres wraz z kodem,
❚nazwa dzia∏u (export, marketing, zaopatrzenie itp),
❚imi´, nazwisko, stanowisko.
Czytelników nie obj´tych wymienionymi powy˝ej grupami informujemy, i˝ magazyn dost´pny jest
w sieci EMPIK oraz w bibliotekach publicznych.
Zapraszamy równie˝ do wykupienia prenumeraty.
Z powa˝aniem
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