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Ok∏adka ❚Benefit

Szanowni Państwo, 

za nami intensywny okres wystawienniczy, który udowodnił, 
że recesja nie dosięgnęła naszej branży w takim samym
stopniu jak innych. 

W obecnej dobie artykuły kosmetyczne są artykułami pierwszej
potrzeby. Kobiety nie mogą się już obejść bez dobrej szminki
czy kremu. Coraz częściej po kosmetyki sięgają też mężczyźni. 

Producenci chcąc przekonać klienta do własnych wyrobów
zaskakują coraz to nową formą nie tylko samego produktu, 
ale i jego promocji. 

Najlepszą, sprawdzoną formą zapoznania się z nowościami 
i tendencjami rynku, jak również zaprezentowania własnych
propozycji potencjalnym kupcom i ostatecznym odbiorcom, 
są targi. Bieżący numer Cosmetic reportera, który 
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce, 
poświęcony jest tej tematyce.

Redaktor naczelna 
Anna Godek
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Mgie∏ki samoopalajàce 
firmy Mincer

¸adna i zdrowa opalenizna jest modna przez ca∏y rok. 
Dodaje atrakcyjnoÊci i urody. Cia∏o wydaje si´ g∏adsze 
i smuklejsze. Wychodzàc na przeciw potrzebom klientów 
firma Mincer Mona-Liza zdecydowa∏a si´ rozszerzyç 
lini´ LATO o samoopalacze, które podkreÊlà i pozwolà
zachowaç na d∏ugo letnià opalenizn´.
Mgie∏ki samoopalajàce to niezwykle lekkie preparaty
przygotowane dla dwóch rodzajów karnacji: jasnej i ciemnej.
Dzi´ki nowoczesnym sk∏adnikom aktywnym (DHA 
i Troxerutin) nadajà skórze pi´knà opalenizn´, chronià 
przed fotostarzeniem a jednoczeÊnie piel´gnujà 
i nawil˝ajà skór´ oraz wspomagajà kuracj´ antycellulitowà.
Samoopalacze posiadajà hipoalergicznà kompozycj´
zapachowà zmniejszajàcà ryzyko wystàpienia alergii.
www.mincer.com.pl

Kosmetyki Bebe 
marki Corine de Farme

Delikatna skóra niemowlàt wymaga
troskliwej opieki oraz piel´gnacji. 
Zadbajà o nià kosmetyki Bebe marki
Corine de Farme, które dzi´ki
naturalnemu sk∏adowi, ∏agodnie 
myjà oraz nawil˝ajà skór´ dzieci 
ju˝ od pierwszych dni ˝ycia.
Nieodzownym elementem piel´gnacji
niemowlaka jest mleczko do cia∏a.
Mleczko toaletowe marki Corine 
de Farme niezwykle delikatnie oczyszcza 
i nawil˝a nawet najbardziej wra˝liwà
skór´, pozostawiajàc jà mi´kkà 
i delikatnie pachnàcà. Kosmetyk 
zawiera 97% sk∏adników naturalnych 
oraz olejek ze s∏odkich migda∏ów. 
www.forte-sweden.com

Skóra naturalnie pi´kna
dzi´ki preparatom 
do piel´gnacji 
marki beautycycle™

Marka beautycycle™ firmy Amway, oferujàca
preparaty do piel´gnacji skóry i kosmetyki 
do makija˝u powsta∏a w wyniku inspiracji 
si∏à ˝ywio∏ów natury a u jej podstaw leg∏o
przekonanie, ˝e nie ma nic bardziej 
naturalnego od powietrza, wody, ziemi i ognia.
Kosmetyki perfekcyjnie dopasowane 
do ka˝dego typu skóry.

Woda nawil˝a. Powietrze odm∏adza. 
Ziemia normalizuje. Ka˝da z linii produktowych
beautycycle™ zosta∏a zaprojektowana tak, 
aby piel´gnowaç skór´ w najbardziej 
skuteczny i dopasowany do jej potrzeb sposób.
Produkty wchodzàce w sk∏ad linii Woda 
zosta∏y stworzone dla kobiet ze skórà 
normalnà i suchà. Zawierajà wyciàg z fio∏ka
trójbarwnego, który zwi´ksza efekt nawil˝ajàcy. 
Ka˝da z wymienionych linii zawiera cztery
podstawowe kosmetyki piel´gnacyjne:
preparat oczyszczajàcy, tonik, 
krem na dzieƒ i krem na noc.
www.amway.pl

Linia AWOKADO firmy Bielenda Kosmetyki
Naturalne to wyjàtkowe kosmetyki nawil˝ajàco-
-od˝ywcze polecane do ca∏orocznej piel´gnacji
skóry suchej i odwodnionej. Ekstrakty z owoców
awokado sà bogatym êród∏em witamin,
nienasyconych kwasów t∏uszczowych 
i przeciwutleniaczy, które majà wyjàtkowe dzia∏anie
nawil˝ajàce i zmi´kczajàce, dzi´ki wysokiej
zdolnoÊci zapobiegania utraty wody z naskórka.
Dodatkowo jego orzeêwiajàcy aromat przynosi 
na myÊl egzotycznà podró˝ spa.
www.bielenda.pl

■ NOWOÂCI GODNE POLECENIA

Firma Oriflame 
przygotowa∏a na lato seri´
specjalnie dla naszych stóp

P∏yn do orzeêwiajàcej kàpieli stóp, który nawil˝a, 
koi i odÊwie˝a skór´. Zawiera olejek lawendowy,
rozmarynowy i tymiankowy o doskona∏ych
w∏aÊciwoÊciach piel´gnacyjnych i relaksujàcych. 
¸agodzàcy i ch∏odzàcy balsam do stóp pomo˝e
zafundowaç stopom relaksujàcy masa˝ z u˝yciem
ch∏odzàcego balsamu, który orzeêwi i zmi´kczy 
skór´, pozostawiajàc na stopach przyjemny 
zapach brzoskwini. 
OdÊwie˝ajàcy dezodorant do stóp i obuwia 
niweluje zapach potu, przyjemnie ch∏odzi stopy 
i pozostawia d∏ugotrwa∏e uczucie komfortu. 
www.oriflame.pl
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Linia AWOKADO 
firmy Bielenda 
Kosmetyki Naturalne
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èród∏o:

RAPORT Z RYNKU PRODUKTÓW
DO OPALANIA, PO OPALANIU

I SAMOOPALACZY

Kosmetyki do opalania
G¸ÓWNI GRACZE

Sprzeda˝ w mln sztuk, Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN, 

Total Poland V.2009-IV.2010 Total Poland V.2009-IV.2010

Kosmetyki do opalania 5.2   Kosmetyki do opalania 83.9

Dax Cosmetics 16% Nivea Polska 16%

Ziaja 15%  Dax Cosmetics 13%

Soraya 12% Soraya 12%

Marki W∏asne 10% Ziaja 11%

Grupa Kolastyna 9% Laboratorium Dr Irena Eris 9%

Kosmetyki po opalaniu
G¸ÓWNI GRACZE

Sprzeda˝ w mln sztuk, Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN, 

Total Poland V.2009-IV.2010 Total Poland V.2009-IV.2010

Kosmetyki po opalaniu 1.0 Kosmetyki po opalaniu 11.2

Dax Cosmetics 18% Dax Cosmetics 17%

Ziaja 18% Soraya 14%

Soraya 17% Ziaja 12%

Eveline 11% Eveline 12%

Marki W∏asne 8% Laboratorium Dr Irena Eris 9%

Samoopalacze
G¸ÓWNI GRACZE

Sprzeda˝ w mln sztuk, Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN, 

Total Poland V.2009-IV.2010 Total Poland V.2009-IV.2010

Samoopalacze 1.4   Samoopalacze 10.0  

Dax Cosmetics 53% L`Oreal/Garnier/Vichy 29%

L`Oreal/Garnier/Vichy 12% Dax Cosmetics 20%

Marki W∏asne 9% Soraya 15%

Soraya 8% Laboratorium Dr Irena Eris 10%

Laboratorium Dr Irena Eris 5% Grupa Kolastyna 8%

www.cosmeticreporter.com6 cosmetic reporter VII-VIII-IX   2010

■ RYNKI
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Maxxi soft
color&gloss 

Trwa∏a koloryzacja bez amoniaku
Nowoczesna formu∏a farby pozwala

uzyskaç  intensywny, g∏´boki kolor
pe∏en Êwietlistych refleksów.

Zapewnia optymalne pokrycie
siwych w∏osów. Nie zawiera
amoniaku, dzi´ki czemu jest

∏agodna, w∏osy po zabiegu 
zyskujà zdrowy wyglàd 

i d∏ugotrwa∏y kolor. 

❚Ekstrakt z noni i mleczko pszczele.
Dzi´ki zawartoÊci naturalnych

sk∏adników od˝ywczych 
i kondycjonujàcych w∏osy sà

chronione ju˝ w trakcie zabiegu. 
Mleczko pszczele i ekstrakt z noni 
doskonale nawil˝ajà w∏osy, nadajà 

jedwabistà g∏adkoÊç i po∏ysk. 
❚Piel´gnacja po koloryzacji

Do∏àczona do zestawu maska 
z wyciàgami z aloesu i winogrona

oraz witaminà E pomaga odzyskaç
witalnoÊç w∏osom farbowanym

oraz przeciwdzia∏a utracie koloru.
Filtr UV chroni w∏osy przed

szkodliwym dzia∏aniem czynników
zewn´trznych.

www.chantal.com.pl

RADICAL®

Nowe, ulepszone receptury! 
Nowe opakowania!

Kuracja kosmetykami i suplementem diety Radical®

hamuje wypadanie w∏osów, pobudza proces ich wzrostu
oraz dostarcza do wn´trza cebulek wszystkie niezb´dne
sk∏adniki od˝ywcze. W∏osy znów stajà si´ mocne, 
zdrowe, pe∏ne blasku i energii. 
Dost´pne w aptekach.
Dost´pne tak˝e: seria Radical do w∏osów farbowanych 
oraz Radical do w∏osów z ∏upie˝em.
www.farmona.pl

Perfekcyjne Loki 
marki Timotei 

Szczególnie latem, kobiety poszukujà
produktów przeznaczonych do piel´gnacji
w∏osów, które pomimo zwi´kszonego
nas∏onecznienia i cz´stszego kontaktu 
z wodà, pomogà im zachowaç
perfekcyjny kszta∏t fryzury. 

W odpowiedzi na potrzeby ró˝nych
rodzajów w∏osów, marka Timotei
opracowa∏a skuteczne receptury
szamponów i od˝ywek, opartych 
na w 100% naturalnych ekstraktach 
z roÊlin o najwi´kszej aktywnoÊci
biologicznej
❚Perfekcyjne Loki
Linia sk∏ada si´ z szamponu i od˝ywki,
przeznaczonych do piel´gnacji w∏osów
kr´conych lub bardzo suchych. Kosmetyki
zawierajà ca∏kowicie naturalne sk∏adniki
pochodzàce z najdalszych zakàtków
Êwiata – mas∏o murumuru oraz olejek
sezamowy. Ich naturalne w∏aÊciwoÊci
pomagajà podkreÊliç skr´t w∏osów,
nadajàc im kszta∏t perfekcyjnych
spr´˝ynek. W∏osy stajà si´ mi´kkie 
w dotyku, a delikatny po∏ysk pomaga
podkreÊliç naturalny kszta∏t loczków.
Kr´cone w∏osy stajà si´ lÊniàce 
i elastyczne, a ka˝de pasmo zostaje
naturalnie podkreÊlone. Olejek 
sezamowy zapobiega równie˝ puszeniu
si´ niesfornych loczków.
www.timotei.pl

■ NOWOÂCI GODNE POLECENIA
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Nowa seria kosmetyków 
do w∏osów Oriflame Nature

Nowa seria kosmetyków do w∏osów Oriflame Nature
wykorzystuje naturalne w∏aÊciwoÊci aloesu i marakui.
Specjalna, ∏agodzàca formu∏a sprawia, ˝e w∏osy
odzyskujà pi´kny lÊniàcy wyglàd. Aloes ∏agodzi 
skór´ g∏owy, a marakuja wzmacnia w∏osy. 
Seria Nature sk∏ada si´ z trzech produktów:
❚szamponu, ❚od˝ywki oraz ❚maseczki do w∏osów. 
¸agodzàca maseczka do w∏osów z aloesem 
i marakujà to wzmacniajàca kuracja w postaci 
kojàcej maseczki wzbogaconej soczystymi,
tropikalnymi ekstraktami z aloesu i marakui. 
Aby osiàgnàç wymarzony efekt nale˝y raz 
w tygodniu wmasowaç maseczk´ w umyte,
rozczesane grzebieniem w∏osy.
www.oriflame.pl
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Ch∏odzàcy ˝el pod oczy
Laboratorium Eveline zainspirowane
osiàgni´ciami naukowymi, wykorzystywanymi
w nowoczesnej kosmetologii, opracowa∏o
ekskluzywnà, kompleksowo odm∏adzajàcà
kuracj´ dla kobiet dojrza∏ych. Unikalne
po∏àczenie dwóch biologicznie czynnych
substancji EKSTRAKTU Z MASY PER¸OWEJ 
I WYCIÑGU Z MUSZLI OSTRYGI (Oyster Shell
Extract) zapewnia szybkie i trwa∏e efekty. 
˚el likwiduje cienie i obrz´ki, wyg∏adza
zmarszczki i przywraca j´drnoÊç okolic oczu.
Lekka formu∏a o ch∏odzàcych w∏aÊciwoÊciach
szybko si´ wch∏ania i nie pozostawia lepkiej
warstwy, zapewniajàc uczucie komfortu.
www.eveline.com.pl

Tusz do rz´s
pogrubiajàco
-wyd∏u˝ajàcy
Z SERUM ODBUDOWUJÑCYM

Maskara Volume Celebrity 
to pierwszy kosmetyk, który 
∏àczy w sobie w∏aÊciwoÊci tuszu 
do rz´s i serum odbudowujàcego, 
pozwala na perfekcyjne po∏àczenie
ekstremalnej d∏ugoÊci, niezwyk∏ej
obj´toÊci i g´stoÊci rz´s.
Wyjàtkowo perfekcyjnie
wyprofilowana szczoteczka
precyzyjnie rozdziela i unosi rz´sy
od nasady a˝ po same koƒce, 
oraz zapobiega powstaniu grudek.
Efekt widoczny jest ju˝ po pierwszej

aplikacji, a ka˝da nast´pna
spot´guje moc pogrubienia 
i maksymalnego wyd∏u˝enia 
do granic mo˝liwoÊci!
Kosmetyk zawiera specjalnie
wyselekcjonowane sk∏adniki
piel´gnacyjne:
❚mineralne pigmenty i naturalny
Wosk Carnauba - pobudzajà rz´sy
do wzrostu, zapobiegajà
wypadaniu i ∏amaniu si´.
❚D-panthenol - odbudowuje
struktur´ w∏osa, widocznie
zag´szczajàc i pogrubiajàc rz´sy.
❚najcenniejsze sk∏adniki z olejku
Jojoba, bogatego w witaminy A, 
F i E - dog∏´bnie nawil˝ajà,
uelastyczniajà i wzmacniajà rz´sy.
www.eveline.com.
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Hm…WOW!
Przebojowe, wystrza∏owe 
i megakobiece b∏yszczyki 
od firmy BELL majà soczyÊcie
owocowy zapach, leciutkà 
˝elowà konsystencj´, 
odjazdowe t´czowe kolorki 
i cudownie apetyczny szklisty
po∏ysk! Sà bezkonkurencyjne 
na imprez´, do kina, na spacer. 
˚eLOVE WOW! majà filtr UVB, 
który sprawi, ˝e usta mogà 
bezpiecznie uÊmiechaç si´ 
do s∏oƒca przez caaa∏y rok!
www.bell.com.pl

Perfekcyjny
makija˝ 
przez ca∏y dzieƒ

Nowy, wyd∏u˝ajàcy tusz do rz´s
Oriflame Beauty Endless Lash, 
zosta∏ stworzony dla kobiet
pragnàcych mieç pi´kne 
i d∏ugie rz´sy. Tusz jest
trwa∏y i nie rozmazuje si´, 
a jego efekt utrzymuje si´ 
nawet do 24h. 
Mascara zawiera specjalnà
plastikowà szczoteczk´, 
która wyd∏u˝a rz´sy do 45 %,
jednoczeÊnie je podnoszàc. 
www.oriflame.pl

■ NOWOÂCI GODNE POLECENIA

Lakiery 
art de lautrec 
- collection 
spring-summer 
2010

Gama modnych matowych 
i per∏owych odcieni 
lakierów do paznokci. 
Wyjàtkowo trwa∏ych oraz 
odpornych na Êcieranie 
i odpryskiwanie. 
Kremowa, jedwabista 
konsystencja nadaje 
intensywny kolor ju˝ 
przy pierwszym na∏o˝eniu.
www.ados.pl

Ró˝norodnoÊç palety kolorów
beautycycle™ pozwala podkreÊliç 
naturalne pi´kno ka˝dego typu urody.
Nasycone odcienie ziemi, g∏´bokie
niebiesko-zielone barwy wody,
eteryczne, przezroczyste kolory
powietrza i wyraziste, czerwienie 
i pomaraƒcze ognia ∏àczà si´ 
tworzàc bogatà palet´ barw. 
www.amway.pl

beautycycle™ Kolor 
podkreÊla pi´kno 
wszystkich typów urody
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Seria butelek szklanych Wing
Firma Heinz Glas Dzia∏dowo wdro˝y∏a na rynek

kolejnà, po udanej serii Lima, nowà seri´ butelek
szklanych Wing. Seria Wing sk∏ada si´ z butelek 

do perfum i Edt o pojemnoÊci 100 i 50ml, 
do których Heinz Plastics Polska przygotowa∏a

nasadk´ z surlynu Warsaw, oraz butelki do lakieru 
do paznokci o pojemnoÊci 8ml. Butelki by∏y ju˝
prezentowane na targach w Warszawie, Bolonii,

Nowym Jorku, Meksyku i Istambule. 
W ka˝dym z tym miejsc spotka∏y si´ z bardzo

du˝ym zainteresowaniem, co potwierdza
uniwersalnoÊç oferty huty z Dzia∏dowa. 

www.hgd.pl
www.heinzplastics.com.pl 

©Visual Media Group

KAJ Sp. z o.o., 
cz∏onek grupy Wenthworth

KAJ Sp. z o.o., cz∏onek grupy Wenthworth, 
specjalizuje si´ w produkcji opakowaƒ z tworzyw
sztucznych dla przemys∏u kosmetycznego 
oraz farmaceutycznego. Sztandarowym produktem 
sà opakowania roll on wraz z zamkni´ciami,
produkowane w technologii IM oraz IBM. 
Firma posiada certyfikat ISO 9000:2000. 
W ofercie pe∏na obs∏uga klienta od przygotowania
projektu opakowania, produkcji po dekoracj´. 
W 2010 roku firma rozszerzy∏a swój asortyment 
o butelki kosmetyczne produkowane 
w technologii EBM.
www.kaj-plastics.eu

LA RIVE VERY ME
To najnowszy zapach firmy LA RIVE, który 
z pewnoÊcià zaintryguje ka˝dà kobiet´. 
Zniewalajàca owocowo-kwiatowa kompozycja
przenosi w Êwiat luksusu i zmys∏owoÊci. 
Elegancki flakon ozdobiony czarnà jedwabnà 
ró˝à podkreÊla wykwintny charakter wyrobu. 
Ka˝da kropla perfum pozwala poczuç si´ wyjàtkowo.
www.larive-parfums.com

Og∏aszamy debiut trzech nowych zapachów!
RITA
– modnisia
przeglàdajàca swe
fata∏aszki i dodatki 
na wieczór 
z nowymi przyjació∏mi

EVA 
– sama Êwie˝oÊç 
i radoÊç, która zaprasza
dziewczyny na lemoniad´
i noc pod niebem 
pe∏nym gwiazd

CARAMELLA
olÊniewajàca wszystko
wiedzàcym uÊmiechem,
oczekujàca na kolejnà
dech w piersi zapierajàcà
eskapad´ …

Eau de toilette. Dost´pne od czerwca 2010.
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GOLDWELL dualsenses
Sun Reflects

Leave-in Protect Spray chroni przed
negatywnymi skutkami dzia∏ania s∏oƒca, 
soli z wody morskiej i chloru z wody 
w basenach, u∏atwia rozplàtanie w∏osów 
i zapewnia w∏osom intensywne nawil˝enie.

PojemnoÊç 150 ml.

SOLAR SUBLIME 
od L'Oreal
Professionnel

Szampon odbudowujàcy do w∏osów
uwra˝liwionych lub z pasemkami. 
Z myÊlà o takich w∏osach w laboratoriach
L’Oréal powsta∏a technologia wysoce
skoncentrowanego olejku rozpuszczonego 
i po∏àczonego z filtrem Mexoryl S.O 
UV-Protect. Bogata w niezb´dne kwasy
t∏uszczowe, pozwalajàca na ochron´ 
i optymalne od˝ywienie w∏osów bez ich
obcià˝enia.
Szampon odbudowuje i pomaga chroniç
w∏osy. Przeciwdzia∏a ich wysuszeniu oraz
utlenianiu spowodowanym dzia∏aniem
s∏oƒca, chlorowanej lub s∏onej wody.
Rezultat: w∏osy sà odbudowane, chronione,
a ich blask jest zachowany.

PojemnoÊç 250 ml.

Serum 
PROSALON med+ 
wzmacniajàce w∏osy

Stworzone do piel´gnacji w∏osów cienkich,
∏amliwych i zniszczonych. Obecny 
w preparacie Keravis – nowatorski 
sk∏adnik pochodzenia roÊlinnego 
– dzia∏a we wn´trzu w∏osa,
przeciwdzia∏ajàc ∏amliwoÊci oraz
zwi´kszajàc jego odpornoÊç na
rozciàganie. Tworzy wokó∏ w∏osa film
ochronny, wyg∏adzajàc jego powierzchni´ 
i zapobiegajàc uszkodzeniom. 
Wyciàgi zio∏owe z krwawnika, skrzypu,
pokrzywy, rozmarynu, sza∏wii, lipy 
oraz brzozy dzia∏ajà regenerujàco,

stymulujàco i odÊwie˝ajàco na skór´
g∏owy, poprawiajàc ogólnà kondycj´
mieszków w∏osowych. 
Zawarte w serum witaminy A, E, F, H i B5
majà intensywne dzia∏anie od˝ywcze,
nawil˝ajàce oraz chronià przed 
dzia∏aniem wolnych rodników. 
Rezultat: Regularne stosowanie 
serum sprawia, ˝e w∏osy odzyskujà 
zdrowy wyglàd, g∏adkoÊç i po∏ysk.
Stosowanie: ZawartoÊç ampu∏ki nale˝y
rozprowadziç równomiernie na uprzednio
umyte i lekko osuszone w∏osy. 
Dok∏adnie rozczesaç, nie sp∏ukiwaç. 
Pe∏na kuracja trwa 6-8 tygodni, 
nale˝y stosowaç minimum 
3 ampu∏ki tygodniowo.
www.prosalon.eu

■ PROFESJONALNIE O W¸OSACH
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Dog∏´bnie odbudowuje. Przywraca
naturalnà równowag´ wodno-lipidowà.
U∏atwia rozplàtywanie i rozczesywanie.
Nadaje g∏adkoÊci, blasku i g´stoÊci. 
U˝ycie: Zabieg wymagajàcy sp∏ukania.
Pozostawiç na w∏osach od 2 do 5 minut.

PojemnoÊç 200 ml.

DAVINES 
SU/CREME

Ochronny, nawil˝ajàcy krem przeciws∏oneczny 
do w∏osów z olejkiem arganowym,
wzbogacony o antyoksydanty. 
Zawiera filtry UVA i UVB. 
Polecany do w∏osów wystawionych 
na dzia∏anie s∏oƒca, chloru i soli.

PojemnoÊç 125 ml.

Maseczka 
LINFA SOLARE 
marki KEMON

Zabieg po kàpieli s∏onecznej,
regenerujàcy i od˝ywiajàcy. 
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Prognozy i perspektywy
Jak wynika z aktualnego raportu przygotowanego
przez Global Industry Analysts Êwiatowy rynek
kosmetyki kolorowej powinien do 2015 roku
osiàgnàç wartoÊç 41,4 miliarda dolarów. 
RNCOS (prowadzàca badania i analizy marke-
tingowe firma z Indii o Êwiatowym zasi´gu)
przewiduje, ˝e w latach 2010-2013 rosyjski
przemys∏ kosmetyczny odnotuje ponad 8-procen-
towe wzrosty roczne. Pr´˝nie rozwijajàcym si´
segmentem b´dzie nadal kosmetyka kolorowa.
Wg analiz tej samej firmy wzrosty roczne bran˝y
kosmetycznej w Chinach utrzymajà si´ w latach
2010-2013 na poziomie 12 procent. Dominujàcymi
dzia∏ami b´dà kosmetyka do piel´gnacji skóry 
i wyroby toaletowe. Zapotrzebowanie na wyroby
piel´gnacyjne rozszerza si´ w Chinach na obszary
poza wielkimi miastami. Wzrasta tam
zainteresowanie kosmetykami chroniàcymi przed
s∏oƒcem, kremami rozjaÊniajàcymi skór´ 
i zmniejszajàcymi zmarszczki. Wiele Êwiatowych firm
ju˝ dostosowuje swojà produkcj´ do oczekiwaƒ
odbiorców z chiƒskiej prowincji. Udzia∏y
kosmetyków piel´gnacyjnych w ca∏ym rynku
kosmetycznym Chin b´dà - zdaniem specjalistów 
- w 2013 roku na poziomie 42 procent.
Spodziewana jest znaczna segmentacja tego
sektora, z szybkim wzrostem rynku kosmetyków
m´skich. 
Równie˝ w Indiach kosmetyka piel´gnacyjna
zajmuje pierwsze miejsce w ca∏ym rynku
kosmetycznym i tu przewidywany jest 
13-procentowy wzrost roczny przez kolejne dwa
lata. WÊród wyrobów tej kategorii najwa˝niejsze sà
Êrodki do piel´gnacji twarzy, którymi do tej pory by∏y
zainteresowane g∏ównie kobiety. Jednak wraz 
z upowszechnianiem si´ zachodniego stylu ˝ycia 
i uleganiem medialnym przekazom indyjscy
m´˝czyêni zaczynajà si´ domagaç szerokiej gamy
produktów piel´gnacyjnych przeznaczonych 
dla ich skóry. 

Rosnà ceny
Wielu producentów surowców i komponentów
u˝ywanych w przemyÊle kosmetycznym zapowie-
dzia∏o podwy˝ki cen.
Firma ISP (International Specialty Products)
przewiduje od lipca 5-7-procentowe podwy˝ki na
niektóre ze swoich produktów. B´dà wÊród nich
polimery, emolienty, emulsyfikatory i filtry UV.
Âwiatowy lider w produkcji wysoko przetworzonej
chemii, firma Clariant og∏osi∏a wprowadzenie
nawet 15-procentowych podwy˝ek na niektóre
wyroby. Amerykaƒski koncern DuPont podnosi
ceny w pionie opakowaƒ i polimerów.

Wszyscy producenci wyjaÊniajà, ˝e podwy˝ki
zosta∏y spowodowane wzrostem cen surowców,
energii, transportu, kosztów magazynowania
zapasów i sà niezb´dne dla zachowania ciàg∏oÊci
dostaw oraz kontynuowania badaƒ nad rozwojem
i udoskonalaniem wyrobów. 

¸otwa – ekspansja 
na rynki zagraniczne 

Dwóch ∏otewskich producentów kosmetyków
naturalnych: bio2you i Madara Cosmetics
rozszerza swojà dzia∏alnoÊç na nowe rynki. 
Po wejÊciu na rynek Moskwy firmy ∏otewskie
podpisujà porozumienia z dystrybutorami 
w Europie Wschodniej, a tak˝e w Azji. Firmy 
z ¸otwy, gdzie rynek ogranicza si´ jedynie do 2,3
miliona konsumentów, zdajà sobie spraw´, ˝e
dopiero zadomowienie si´ na prawie 300
-milionowym rynku Unii Europejskiej da im
szans´ na dalszy rozwój. 

Nutrikosmetyki 
– wolniejszy rozwój

Nie ca∏kiem sprawdzi∏y si´ prognozy ekspertów,
dotyczàce perspektyw szybkiego rozwoju tzw.
nutrikosmetyków, czyli kosmetyków jadalnych. 
W latach 2008 -2009 liczba nowych produktów
w tym dziale zosta∏a podwojona, osiàgajàc 300,
jednak kolejny rok zaowocowa∏ tylko 100 nowymi
wyrobami. Nadal dominujàcym rynkiem dla tego
sektora pozostaje Azja. Spowolnienie rozwoju tej
dziedziny spowodowa∏a m.in. rosnàca Êwiado-
moÊç konsumentek, ˝e w∏aÊciwa dieta jest
podstawà wyglàdu. 4 z 10 ankietowanych kobiet
uwa˝a, ˝e nutrikosmetyki sà zb´dne, jeÊli si´
zdrowo od˝ywiamy, ponadto tylko 19% kobiet
u˝ywajàcych nutrikosmetyków wierzy w ich
skutecznoÊç. Mimo wszystko sektor ten – choç
poni˝ej oczekiwaƒ - nadal si´ rozwija. 
Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´
nutrikosmetyki przeciwstarzeniowe. Japoƒska
nowinka beauty care chocolat, jak deklaruje
producent, zawiera kolagen pomagajàcy
utrzymywaç nawil˝enie i j´drnoÊç skóry. 
Produkowana na W´grzech body styling tea,
zawierajàca m.in. herbaty roibos i zielonà, aloes 
i sok cytrynowy, posiada zdaniem producenta
w∏asnoÊci antyoksydacyjne. 
Wg specjalistów dalsze perspektywy dla tej
dziedziny wià˝à si´ z edukacjà konsumentów 
i jasnym wskazaniem korzyÊci p∏ynàcych z ich
stosowania. 

„Zrób to sam”
Po sukcesie w Indiach i Chinach ju˝ tak˝e 
w Europie stajà si´ dost´pne kosmetyki zwane
„zrób to sam”. Upowszechnianie si´ tego rodzaju
kosmetyków odzwierciedla rosnàcà potrzeb´
konsumentów do korzystania z domowego SPA,
do czego w du˝ym stopniu przyczyni∏ si´
dotykajàcy wielu krajów kryzys gospodarczy.
WÊród nowych kosmetyków do w∏asnego
przygotowania znalaz∏ si´ m.in. recital granas
cream marki Shiseido. Zmieszane przed u˝yciem
dwie substancje tworzà bogaty krem t∏usty 
z w∏aÊciwoÊciami aromoterapeutycznymi. Innym
przyk∏adem sprzedawanego w dwóch cz´Êciach
kosmetyku jest centella soft and vegetable body
skrub. Wymieszane razem sk∏adniki tworzà
peeling do twarzy i cia∏a o kremowej konsystencji. 
Powodzenie tego typu produktów w Indiach 
i Chinach jest zrozumia∏e ze wzgl´du na kultur´ i
tradycje tych obszarów. Mieszanie ró˝nych
substancji jest bowiem cz´Êcià praktyk
ajuwerdycznych.
Adaptacja takich rozwiàzaƒ dla zachodnich
konsumentów natrafia z kolei na podatny grunt
proekologicznych wymagaƒ klientów. SpecjaliÊci
widzà szans´ na rozwój tego rodzaju wyrobów 
w kategorii szamponów, w których konsument
b´dzie miesza∏ koncentrat z wodà, a tak˝e 
w kosmetyce dekoracyjnej, gdzie np. cieƒ do
powiek b´dzie mo˝na zmieniaç z matowego 
w b∏yszczàcy lub odwrotnie. 

Kosmetyk do makija˝u 
musi tak˝e piel´gnowaç

Od jakiegoÊ czasu daje si´ zaobserwowaç trend,
aby kosmetyki stosowane do makija˝u oprócz
podstawowej roli polegajàcej na upi´kszaniu 
i ubarwianiu twarzy posiada∏y równie˝ w∏aÊciwoÊci
piel´gnacyjne. Do tej w∏aÊnie tendencji nawiàzuje
nowa mascara firmy Lancôme. Tusz do rz´s
hypnose precious cells dodaje wi´c rz´som nie
tylko koloru, zwi´kszajàc optycznie ich d∏ugoÊç i
g´stoÊç, ale tak˝e je regeneruje. Jeden jego
aktywny sk∏adnik stymuluje bowiem komórki
otaczajàce mieszek w∏osowy rz´sy pobudzajàc jej
wzrost i ulepszajàc jej struktur´. Inny sk∏adnik
hamuje wypadanie rz´s, a zawarty w mascarze
kwas araginowy poprawia stan rz´s.
Testy wykaza∏y, ˝e po 4 tygodniach u˝ywania
nowego produktu 62 procent kobiet zauwa˝y∏o
popraw´ kondycji rz´s, a 77 procent dostrzeg∏o
zmniejszenie si´ ich wypadania podczas
demakija˝u. Firma twierdzi, ˝e rz´sy podobnie jak
skóra i w∏osy starzejà si´ wraz z up∏ywem czasu.
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Materia∏y opracowa∏a 
Anna Lesiƒska

INFORMACJE
Trwa nabór wystawców na targi
interCHARM, których siedemnasta
edycja odb´dzie si´ w Moskwie 
w dniach 20-23 paêdziernika. 
Decyzj´ na TAK podj´∏y ju˝ firmy:
Ados, Belle Jardin, Bi-es Polska, 
Carlo Bossi, Chantal, C+N Polska,
Cosmetic Reporter, Delia Cosmetics, 

Dermika, Eveline Cosmetics,
Farmona, Heinz Glas Dzialdowo,
Heinz Plastics Polska, Interton,
Joanna, KAJ, Lazell, Prosalon. 

Zdecyduj si´ i TY: 
info@polcharm.com.pl, 
tel. 502 22 90 90.
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CONTACT IN POLAND:
TEL./FAX: 22 773 37 51

e-mail: info@polcharm.pl
Contact person: ANNA GODEK
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Materia∏y opracowa∏a 
Anna Lesiƒska
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Zmniejsza si´ ich g´stoÊç poprzez zwi´kszanie si´
liczby nieaktywnych mieszków w∏osowych. 
Z wiekiem rz´sy stajà si´ coraz krótsze, poniewa˝
dramatycznie skraca si´ okres ich wzrostu.
Sposób nak∏adania nowej mascary sprzyja lepszej
regeneracji rz´s, gdy˝ specjalnie ukszta∏towana
spirala z dwoma p∏askimi elementami, zatrzy-
mujàcymi tusz, pozwala dok∏adniej nasyciç nim
rz´sy. 

Nowinka na Lux Packu
Podczas targów Luxe Pack w Nowym Jorku
francuski producent o∏ówków do makija˝u, firma
Alkos Cosmetique zaprezentowa∏a nowy typ
o∏ówka. O∏ówek ma dwie koƒcówki, ale nie jest
on podzielony tradycyjnie na dwie jednakowe
cz´Êci. Na przyk∏ad o∏ówek do oczu mo˝e mieç 
z jednej strony cieƒ do powiek, a z drugiej
eyeliner, a ich wzajemne proporcje mo˝na
okreÊlaç w zamówieniu. Podobnie jest 
z o∏ówkiem do brwi. IloÊç rozÊwietlacza pod brwi
i stylizatora na bazie wosku mo˝e byç ustalana
dla konkretnej dostawy. 

Rekiny g∏´binowe
bezpieczniejsze

Uwodorniona wersja skwalenu jako doskona∏y
antyutleniacz cz´sto jest sk∏adnikiem kosmetyków.
Pozyskuje si´ go bàdê z destylatów oliwy z oliwek,
bàdê w nieetyczny sposób - z oleju ginàcego
gatunku rekina g∏´binowego. Skwalen 
z rekina by∏ do niedawna atrakcyjniejszy dla
producentów, poniewa˝ jest on lepszej jakoÊci, 
a w dodatku ta metoda wymaga niewiele czasu. 
Jednak ze wzgl´du na coraz silniejszy trend
deklarowania na wyrobach etycznego statusu
kosmetyków oraz nacisk na ochron´ Êrodowiska
takie firmy jak L’Oréal czy Unilever zacz´∏y
eliminowaç skwalen z kosmetyków, gdy˝ nie by∏o
metody na odró˝nienie, skàd pochodzi surowiec.
Obecnie w∏oscy badacze zapewniajà, ˝e
opracowali sposób rozró˝niania pochodzenia
tego sk∏adnika. Zauwa˝yli oni bowiem, ˝e
stosunek w´gla-13 do w´gla-12 w skwalenie 
z oleju z oliwek jest inny ni˝ w skwalenie 
z oleju rekinów g∏´binowych. 
Tak wi´c producenci u˝ywajàcy skawalenu 
pochodzàcego z oliwek b´dà mogli Êmia∏o
deklarowaç etyczny status wyrobu wiedzàc, ˝e
badania kontrolne mogà to jednoznacznie
potwierdziç. Metoda rozró˝niania pochodzenia
skwalenu przyczyni si´ do lepszej ochrony
rzadkiego gatunku rekina. 

Nowe inspiracje 
Givaudan poszukuje rzadkich roÊlin dla nowych
inspiracji zapachowych.
Badania w ramach programu ScentTreks firmy sà
cz´Êcià planu zmierzajàcego do uzyskania
innowacyjnych kompozycji rozszerzajàcych palet´
zapachowà produkowanych perfum. Dotychczas
przebadano ponad 2700 roÊlin i pozyskano
ponad 550 zapachów do dalszych prób. Specjalna
technologia umo˝liwia firmie pozyskanie zapachu
i bezpieczne jego przechowanie a˝ do badaƒ
laboratoryjnych bez koniecznoÊci wo˝enia roÊlin 
z drugiego koƒca Êwiata. Na podstawie
naturalnego zapachu tworzy si´ kompozycj´
identycznà z naturalnà.

Elitarny klub 
– spotkanie w Moskwie

W Moskwie odby∏o si´ spotkanie Le Club des
Créateurs de beauté (Klubu kreatorów urody).
Jest to jeden z dzia∏ów firmy L’Oréal, zajmujàcy
si´ eksperymentalnymi i bardzo drogimi
wyrobami, które sà sprzedawane poprzez Internet
na podstawie katalogu. Klub powsta∏ w 1987 roku
i obecnie wchodzà do niego takie marki jak:
Agnes b., Bioexigence, Professeur Christie
Poelman, Cosmence, Jean-Marc Maniatis. Klub
charakteryzuje ogromna innowacyjnoÊç , ka˝dego
roku w ofercie pojawia si´ oko∏o 80 nowych
produktów do piel´gnacji i makija˝u. Ponadto
wyroby majà jasno okreÊlonego adresata, 
z którym utrzymywany jest bezpoÊredni kontakt.
Specjalnym goÊciem spotkania by∏a Chrisitine
Poelman od wielu lat zajmujàca si´ 
w laboratoriach L’Oréal walkà z objawami starzenia.
Przedstawi∏a innowacyjnà lini´ kosmetyków do
piel´gnacji cia∏a sygnowanych w∏asnà markà
Professeur Christie Poelman
Dopiero od 2009 roku klub ma swoje
przedstawicielstwo w Moskwie. Natomiast we
Francji, Niemczech i Japonii dzia∏a od wielu lat.

Spotkanie wiceministra
Rafa∏a Baniaka 
z przedstawicielami 
sektora MSP

30 czerwca 2010 w Warszawie odby∏o si´
spotkanie wiceministra Rafa∏a Baniaka 
z przedstawicielami sektora MSP. Wiceminister
Rafa∏ Baniak poinformowa∏, ˝e wsparcie finan-
sowe przewidziane w priorytecie 6.5 PO IG

przeznaczone jest na promowanie Polski jako
dobrego miejsca do lokowania inwestycji. W jego
ramach Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna
realizacj´ projektu systemowego 6.5.1 „Promocja
polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych”. 
- Na podstawie analizy Instytutu Badaƒ Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur stworzymy katalog bran˝
lub grup produktowych, czy us∏ugowych 
o wysokim potencjale eksportowym. B´dà one
mog∏y uzyskaç wsparcie w ramach naszego
projektu – zapowiedzia∏.
Podsekretarz Stanu w MG podkreÊli∏, ˝e
wy∏onione w konkursach koncepcje bran˝owych
programów promocji b´dà z kolei podstawà do
wspó∏finansowania badaƒ okreÊlonych rynków
zagranicznych, udzia∏u w imprezach targowych, 
a tak˝e doradztwa i szkoleƒ dla firm. 
- W tym przypadku przedsi´biorcy otrzymajà
pomoc finansowà w ramach poddzia∏ania 6.5.2
„Wsparcie udzia∏u przedsi´biorców w programach
promocji” – powiedzia∏.
Wi´cej informacji:www.poig.gov.pl
èród∏o : Ministerstwo Gospodarki 

Symrise musi zwielokrotniç
produkcj´ L-menthol-u

Niemiecka firma Symrise, jeden z czo∏owych
Êwiatowych producentów aromatów zapachowych 
i smakowych planuje znaczne zwi´kszenie
produkcji  syntetycznego mentolu (L-menthol), na
który zapotrzebowanie na rynku kosmetycznym 
i spo˝ywczym gwa∏townie roÊnie. Rynek dla tego
zapachu przyrasta Êrednio  o 10 % rocznie, a 
w krajach BRIC  jeszcze szybciej. Wp∏yw zachodniej
cywilizacji na obszary Brazylii, Chin, Indii, Rosji
sprawia, ˝e coraz wi´ksza populacja zaczyna myç
z´by z u˝yciem pasty. Aby sprostaç zapotrzebo-
waniu Symrise musi podwoiç moce produkcyjne,
zainwestowaç w nowà infrastruktur´ i zapewniç
sobie zwi´kszone dostawy surowców od sta∏ego
partnera firmy Laxness. Obecnie produkcja 
L-mentholu odbywa si´  pod Hanowerem 
w Niemczech i w Bushy Park w USA. Nowe
inwestycje powinny byç ukoƒczone do 2012 roku.
Naturalny mentol pochodzi z terenu Indii 
i zabezpiecza oko∏o 50% Êwiatowego zapotrze-
bowania, jednak jego pozyskanie zwiàzane jest 
z warunkami pogodowymi i nie gwarantuje sta∏ych
dostaw na tym samym poziomie, podczas gdy
dostawy identycznie naturalnego L-mentholu sà
du˝o bardzie stabilne. Widzàc du˝y potencja∏ dla
rozwoju tego zapachu firma BASF og∏osi∏a swoje
wejÊcie na rynek w tym zakresie z w∏asnym
opatentowanym procesem produkcji.

INFORMACJE
Grupa Kolastyna SA w upad∏oÊci
uk∏adowej sprzeda∏a mark´ Kolastyna za
9,5 mln z∏ netto spó∏ce Sarantis Polska. 
"Kolastyna sprzeda∏a kilkadziesiàt znaków
towarowych s∏u˝àcych do oznaczania
produktów sprzedawanych pod markà
Kolastyna, prawa autorskie do
posiadanych znaków towarowych,
receptury i know-how zwiàzane z
produktami produkowanymi pod

tymi znakami towarowymi, formy s∏u˝àce 
do produkcji opakowaƒ, towary i surowce
zwiàzane z tymi produktami, a tak˝e
domeny internetowe zwiàzane z markà
"Kolastyna". Spó∏ka zobowiàza∏a si´ do
zmiany nazwy firmy do koƒca 2010 roku 
w ten sposób, aby nie zawiera∏a ona s∏owa
"Kolastyna".
èród∏o:http://biznes.onet.pl/pap,18726,10
1,1,agencyjne-kategoria" \o" PAP

12 14 Z KRAJU I ZE SWIATA+o nas.qxd  7/3/10  11:22 PM  Page 2



cosmetic reporter VII-VIII-IX  2010   19

43 edycja targów Cosmoprof ju˝ za nami. Pi´kno i biznes, trendy,
tendencje i innowacyjne rozwiàzania sà od wielu ju˝ lat si∏à nap´dowà tych
najwa˝niejszych targów kosmetycznych na Êwiecie. Ich lokalizacja nie jest
przypadkowa. Któ˝ z nas nie zna bowiem w∏oskiego wyczucia smaku 
i elegancji, znakomitego stylu, w∏oskiej lekkoÊci w kreowaniu mody. Ale to
w∏aÊnie moda nierozerwalnie zwiàzana jest z urodà, jej podkreÊleniem,
piel´gnacjà i stylizacjà.

Od pi´tnastego do dziewi´tnastego kwietnia kompleks wystawienniczy
Bolonia Fiere ponownie sta∏ si´ centrum Êwiatowej kosmetyki. Has∏o
tegorocznej edycji brzmia∏o: zadziwiaç, informowaç, nagradzaç. 
Na powierzchni ponad 185 000 m2, w kilkunastu nowoczesnych
pawilonach wystawienniczych swà ofert´ zaprezentowa∏o 2254
wystawców, których odwiedzi∏o ponad 186 000 goÊci. A by∏oby ich
znacznie wi´cej, gdyby nie zamkni´ta w przeddzieƒ rozpocz´cia targów
przestrzeƒ powietrzna nad Europà. Wzmo˝ona aktywnoÊç wulkanu na
Islandii nie tylko przyczyni∏a si´ do odwo∏ania ponad 1700, wczeÊniej
zarejestrowanych w specjalnym programie, spotkaƒ biznesowych, ale te˝
mia∏a swoje dobre strony. Otó˝ kupcy, którzy ju˝ przybyli i planowali
zaledwie dwudniowy pobyt, z uwagi na zamkni´te lotniska, nie mogli
opuÊciç Bolonii i wykorzystali mo˝liwoÊç pracy na targach przez ca∏y okres
ich trwania. Mieli zatem nieporównywalnie wi´cej czasu ni˝ zwykle i mogli
zapoznaç si´ z ofertà wi´kszej iloÊci wystawców. Skorzystali na tym mi´dzy
innymi i wystawcy sekcji polskiej zorganizowanej ju˝ po raz czwarty przez
firm´ Polcharm, pod patronatem Cosmetic Reportera. 

Bella Bolonia 
2010

■ TARGI, WYDARZENIA
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■ TARGI

Cosmoprof Asia, targi o ugruntowanej pozycji lidera, pe∏niàce funkcj´
Êwiatowego forum bran˝y kosmetycznej w regionie Azja Pacyfik,
obchodzà w tym roku pi´tnaste urodziny. Ich ubieg∏oroczna edycja
zakoƒczy∏a si´ kolejnym sukcesem i wykaza∏a, ˝e kryzys szerokim ∏ukiem
omija naszà bran˝´. 76% wystawców zadeklarowa∏o dobrà i wi´cej ni˝
dobrà ocen´ z iloÊci i jakoÊci goÊci biznesowych. 

W ubieg∏ym roku po raz pierwszy zosta∏a zorganizowana sekcja polska.
SpoÊród pi´ciu jej uczestników (Chantal, Dax Cosmetics, Laboratorium
Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A., Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
Farmona, IMPA) w tym roku potwierdzi∏o swój udzia∏: Chantal,
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A., Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych Farmona. Tegorocznà sekcj´ polskà, zlokalizowanà 
w atrakcyjnym miejscu, przy sekcjach belgijskiej i francuskiej, wzmocni∏y
firmy: Bielenda Kosmetyki Naturalne, Bek i Bek oraz Eveline. 

Aby u∏atwiç Paƒstwu decyzj´ o udziale w targach Cosmoprof Asia, bàdê o odwiedzeniu ich 
w charakterze goÊcia biznesowego, podajemy dane statystyczne dotyczàce edycji 2009:

1 412 wystawców z 39 krajów (+ 4.05% wzgl´dem 2008),
52 000 m2 powierzchni wystawienniczej (+ 3.38 % wzgl´dem 2008), 
41 000 goÊci biznesowych (+ 4% wzgl´dem 2008) w tym 23 509 zagranicznych: 
Tajwan, Korea, Japonia, Tajlandia, Australia, Filipiny, USA, Malezja, Singapur,
18 pawilonów narodowych: Australia, Chiny Kontynentalne, Francja, Niemcy, Hong Kong,
Izrael, W∏ochy, Japonia, Korea, Polska, Singapur, RPA, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia,
Wielka Brytania, USA,
3 g∏ówne oficjalne delegacje kupieckie: chiƒska, indyjska, rosyjska,
176 dziennikarzy reprezentujàcych 122 media.

Wystawcy wg sektorów 
Perfumeria i kosmetyka 28%
Produkty naturalne 3%
Kosmetyka profesjonalna, Spa, meble i urzàdzenia do salonów kosmetycznych 26%
Profesjonalne produkty do w∏osów, meble i urzàdzenia do salonów fryzjerskich 14%
Opakowania, urzàdzenia, linie technologiczne, marki w∏asne 29%

Sektory zainteresowania deklarowane przez kupców
Perfumeria i kosmetyka 37%
Kosmetyka profesjonalna, Spa, meble i urzàdzenia do salonów kosmetycznych 14%
Opakowania, urzàdzenia, linie technologiczne, marki w∏asne 14%
Profesjonalne produkty do w∏osów, meble i urzàdzenia do salonów fryzjerskich 9%
Upominki i materia∏y promocyjne 7%
Produkty do paznokci 6%
Chemia gospodarcza 2%
Surowce 4%
Kosmoceutyki i produkty dla zdrowia 7%

Kupcy wg sektorów
Producenci 34%
Salony kosmetyczne 27%
Dystrybutorzy, hurtownicy 23%
DetaliÊci 12%
Salony fryzjerskie 4%
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Rozmowy B2B by∏y prowadzone na stoiskach do ostatniego dnia i mia∏y swoje
prze∏o˝enie w wysokiej ocenie imprezy. Wi´kszoÊç z tegorocznych wystawców
sekcji polskiej zg∏osi∏a ju˝ bowiem swój akces w przysz∏orocznej edycji rezerwujàc
stoiska o zwi´kszonym metra˝u.

Eleganckie, nowoczesne opakowania, innowacyjne linie technologiczne 
do produkcji kosmetyków, urzàdzenia SPA , kosmetyki profesjonalne nowej
generacji, Êwiat najmodniejszych zapachów, kosmetyki upi´kszajàce cia∏o 
i w∏osy, perfekcyjna piel´gnacja - oto Cosmoprof 2010. Jak by tego by∏o
ma∏o, imprezie towarzyszy∏y liczne kongresy, seminaria, szkolenia, pokazy 
i konkursy zwieƒczone presti˝owymi nagrodami. 

Rang´ targów od lat wspó∏tworzy obecna w kilku pawilonach bran˝a fryzjerska,
ba - rzec by mo˝na, ˝e jest ona najbardziej spektakularnà cz´Êcià imprezy.
To w∏aÊnie tutaj mo˝na zapoznaç si´ z ofertà profesjonalnych kosmetyków do
w∏osów produkowanych na ca∏ym Êwiecie. Wzbogacona w tym roku formu∏a
p∏atnych pokazów zgromadzi∏a ponad 12 000 uczestników, którzy mogli
podziwiaç techniki i efekty pracy takich mistrzów jak: Robert Cromeans,
Claudio de Cicco, Rudy Mostarda, Tony & Guy, Alexander de Paris,
Beppe D'Elia, Carlo Bay. 

Organizatorzy targów ws∏uchujàc si´ w liczne g∏osy wystawców i goÊci
zwiedzajàcych, rokrocznie wprowadzajà zmiany majàce na celu wzrost ich
satysfakcji z wzi´cia udzia∏u w imprezie. W konsekwencji, od przysz∏ego roku
przeniesiono targi na sam poczàtek wiosny. Umo˝liwi to kupcom zapoznanie
si´ z nowoÊciami przygotowywanymi przez producentów w okresie zimowym
i uplasowaniu ich na rynku w sezonie, który z regu∏y zaczyna si´ z nadejÊciem
wiosny. Bardzo istotnà dla biznesu informacjà jest równie˝ to, i˝ Cosmopack
(cz´Êç opakowaniowa) i Cosmoprof (cz´Êç kosmetyczna) od przysz∏ego
roku odbywaç si´ b´dà w tym samym terminie. 

Ju˝ teraz zapraszamy do odwiedzenia przysz∏orocznej edycji targów w Bolonii,
a potencjalnych polskich wystawców prosimy o zg∏oszenia mailowe:
info@polcharm.com.pl 

Anna Godek

■ TARGI, WYDARZENIA
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W pi´ciu specjalistycznych pawilonach
na powierzchni 450 m2 swojà ofert´
produktowà zaprezentowa∏y polskie
firmy: 
Ados, AP BOSS, Bass Cosmetics,
Bell, Bek i Bek, Bi-Art, Carlo Bossi,
Chantal, CM Michel, Dermaglin,
Dermika, Eveline, Farmona, Firma
Matt, Gorgol B.H., I.M.P.A., Joanna,
Kaj, La-Rive, Marba, PROSALON, 
PT Do∏owy, Torf Corporation, Valdi
Spectrum Group i VIP LKB. 
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Pierwszy targowy weekend najpi´kniejszej pory roku zdominowa∏y nietuzinkowe fryzury,
odwa˝ne makija˝e oraz produkty kosmetyczne licznie prezentowane na stoiskach blisko
200 wystawców targów LOOK i beautyVISION 2010. Imprez´ odwiedzi∏o 15 000
goÊci, którzy mieli niepowtarzalnà okazj´ zapoznania si´ z nowoÊciami rynkowymi.
Wystawcy i organizatorzy targów przygotowali dla licznie przyby∏ych ponad 40
atrakcyjnych wydarzeƒ.
Miejscem nietuzinkowych, mieniàcych si´ barwami pokazów by∏a scena g∏ówna. 
Nico Baggio, s∏ynny w∏oski wiza˝ysta Sharon Stone i Monici Bellucci, na sta∏e
wspó∏pracujàcy z domami mody Dolce&Gabana oraz Armani, zaprezentowa∏ na niej
najnowsze trendy makija˝u. W tajniki sztuki malowania hinduskà hennà wprowadzi∏a
goÊci targowych Anya Chantler. Ale najwa˝niejszym i najbardziej oczekiwanym przez
ponad tysi´cznà widowni´ by∏ show Tima Hartleya – mentora i ikony wspó∏czesnego
fryzjerstwa. Wydarzenia na scenie g∏ównej uzupe∏nione by∏y licznymi pokazami na
stoiskach wystawców, którzy nie kryli zadowolenia z przeprowadzonych, podczas
licznych spotkaƒ na stoisku, rozmów.
Targi beautyVISION mia∏y w swej ofercie szereg warsztatów i seminariów,
umo˝liwiajàcych zdobycie wiedzy, dyskusj´ na temat tendencji w bran˝y oraz wymian´
opinii. Szansà na uzyskanie najbardziej aktualnych informacji by∏a z pewnoÊcià
konferencja KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA, do udzia∏u w której zaproszeni zostali
pedagodzy, uznani praktycy i eksperci z bran˝y. Konferencja odby∏a si´ drugiego dnia
targów i poruszy∏a m.in. kwestie sk∏adników czekolady wykorzystywanych w kosmetyce,
nowoczesnych metod wprowadzania kosmoceutyków i leków, mezoterapii ig∏owej,
cellulitu, wp∏ywu antykoncepcji na kondycj´ skóry oraz marketingu w salonie
kosmetycznym.
Ju˝ po raz ósmy podczas Forum Fryzjerstwa LOOK odby∏ si´ konkurs KREATOR 
– presti˝owe zmagania m∏odych adeptów sztuki fryzjerskiej. Tegoroczna edycja konkursu
dotyczy∏a oryginalnej wspó∏czesnej stylizacji. Najwa˝niejsze kryterium stanowi∏y
kreatywnoÊç i nowatorstwo fryzury - poczàwszy od koloryzacji, profesjonalizmu ci´cia po
konsekwentne zachowanie dominujàcej stylizacji, której dope∏nienie stanowi∏ makija˝
oraz odpowiednio dobrany strój. 
Targi LOOK po raz kolejny sta∏y si´ arenà zmagaƒ o zaszczytne mistrzowskie laury.
Przepustk´ do fryzjerskiej elity stanowi∏y z pewnoÊcià Otwarte Mistrzostwa
Fryzjerstwa Polskiego, które w tym roku odby∏y si´ po raz osiemnasty. 
Tegoroczne Fora LOOK i beautyVISION ustanowi∏y prawdziwy frekwencyjny rekord.
Dzi´ki niemu wystawcy osiàgn´li cel podniesienia znajomoÊci prezentowanych marek
wÊród potencjalnych nabywców, a dla zwiedzajàcych oba wydarzenia okaza∏y si´
prawdziwym Êwi´tem barw oraz polotu, dostarczajàc niezliczonych okazji do inspiracji
oraz zabawy wyglàdem. 
Ju˝ teraz serdecznie zapraszamy do udzia∏u w przysz∏orocznych targach LOOK
i beautyVISION, które odb´dà si´ w dniach 2-3 kwietnia 2011.

■ TARGI, WYDARZENIA

Podsumowanie edycji 2010

LOOK i beautyVISION
og∏osi∏y poczàtek wiosny!
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Tim Hartley i Anna Godek, redaktor naczelna TOP Professional
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Z okazji jubileuszu dziesi´ciolecia Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki 
i Piel´gnacji Zdrowia zorganizowa∏a 27 i 28 maja br. II mi´dzynarodowà
konferencj´ „Beauty Meets Science”. Patronat honorowy nad nià objà∏ marsza∏ek
województwa mazowieckiego, a partnerami konferencji zostali: Polski Zwiàzek
Przemys∏u Kosmetycznego, Polskie Towarzystwo Kosmetologów, Polskie
Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Ârodków CzystoÊci oraz
Podyplomowa Szko∏a Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele jednostek dydaktycznych, jak
i polskiego przemys∏u kosmetycznego. 

Podczas dwudniowej konferencji wyg∏oszono 29 referatów i zaprezentowano 
23 postery, obrazujàce najnowsze osiàgni´cia kosmetologii i chemii kosmetycznej,
wyniki badaƒ dotyczàce bezpieczeƒstwa stosowania oraz skutecznoÊci
kosmetyków, jak równie˝ zagadnienia prawne zwiàzane z obrotem kosmetykami
oraz ochronà w∏asnoÊci intelektualnej w bran˝y kosmetycznej. 
Pierwszego dnia konferencji prelegenci omówili ogólne zagadnienia zwiàzane 
z kosmetologià. Sesja plenarna by∏a potwierdzeniem interdyscyplinarnoÊci tej
dziedziny. „Nikogo dziÊ nie dziwi, gdy na obszarze ogólnie okreÊlanym jako chemia
kosmetyczna spotykajà si´ fizycy z biochemikami, a specjaliÊci od przemys∏owych
metod produkcji i konfekcjonowania - z teoretykami zajmujàcymi si´ subtelnymi
oddzia∏ywaniami mi´dzyczàsteczkowymi” - mówi rektor WSZKiPZ prof. Jacek Arct.
Pierwszà sesj´ otworzy∏ prof. Pierfrancesco Morganti (II Uniwersytet w Neapolu),
który odpowiedzia∏ na pytanie „Jak naprawd´ dzia∏ajà kosmetyki?”. Profesor
Morganti w swoim referacie zwróci∏ uwag´ na nierozwiàzany do tej pory problem
naukowego zdefiniowania skutecznoÊci kosmetyków w odniesieniu do skóry i jej
przydatków. Europejskie przepisy prawa dotyczàcego kosmetyków nie
uwzgl´dniajà mechanizmu dzia∏ania kosmetyków, co pozwala na stworzenie tak
zwanej strefy granicznej, stanowiàcej podstaw´ reklam wprowadzajàcych
konsumenta w b∏àd. W podsumowaniu stwierdzi∏, ˝e niezb´dne jest prawne
zdefiniowanie mechanizmów dzia∏ania kosmetyków. Tego dnia poruszono tak˝e
kwesti´ aktualnych trendów i nowoÊci rynkowych. Prof. Jacek Arct (WSZKiPZ) 
w swoim wystàpieniu omówi∏ najwa˝niejsze kierunki rozwoju rynku surowców
kosmetycznych, wskazujàc na cz´sto pojawiajàce si´ nieÊcis∏oÊci w materia∏ach
zawierajàcych deklaracj´ dzia∏ania danego surowca. Profesor Arct podkreÊli∏ tak˝e,
˝e dostrzegalny jest ewidentny post´p w rozwoju rynku surowców, ale
jednoczeÊnie zwróci∏ uwag´ na problem rzetelnoÊci cytowanych wyników. 
Ciekawa tematyka zosta∏a poruszona przez mgr in˝. Iwon´ Bia∏as (WSZKiPZ), która
omówi∏a zagadnienia zwiàzane z wp∏ywem emulgatorów na przenikanie
sk∏adników kosmetyków przez warstw´ rogowà naskórka. Pani Bia∏as podkreÊli∏a,
˝e jednoznaczne stwierdzenie sposobu wp∏ywu vehiculum na przenikanie
substancji jest bardzo trudne, niemniej stosujàc odpowiednio dobrany uk∏ad
emulgujàcy mo˝na zmodyfikowaç zdolnoÊç penetracyjnà substancji. 
Z kolei mgr Magdalena Mieloch (WSZKiPZ) w swoim wyk∏adzie omówi∏a
wykorzystanie karotenoidów w kosmetyce. Pani Mieloch podkreÊli∏a, ˝e
stosowanie ‚-karotenu, z uwagi na dobre w∏aÊciwoÊci przeciwutleniajàce, daje
wiele korzyÊci, jednak jego wykorzystanie w kosmetyce jest ograniczone.
G∏ównym powodem jest silnie utrwalona opinia, ˝e powoduje on trwa∏a zmian´
zabarwienia skóry. 
Mgr Marta Klimczyk z Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi,
przedstawi∏a w∏aÊciwoÊci i zalety stosowania preparatów zawierajàcych kwas 
5-oktanoilosalicylowy. Wed∏ug danych z literatury ten lipohydroksykwas pod wieloma
wzgl´dami przewy˝sza efektywnoÊç dzia∏ania klasycznych hydroksykwasów.
W trakcie tej sesji poruszono tak˝e zagadnienia zwiàzane z problemami
dermatologicznymi, takimi jak zespó∏ nietolerancji kosmetyków, zaprezentowany
przez prof. S∏awomira Majewskiego (Klinika Dermatologii i Wenerologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, WSZKiPZ) oraz zagro˝enia wynikajàce
z miejscowego zastosowania glikokortykosteroidów zaprezentowane przez 
prof. Zbigniewa Samochockiego (Klinika Dermatologii i Wenerologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, WSZKiPZ). 
Drugiego dnia konferencji wyk∏ady podzielone zosta∏y na dwie mikrosesje
tematyczne: Sesja A: „Prawo, patenty, formy” oraz sesja B: „Cery problemowe,
podologia, medycyna estetyczna”. Podczas pierwszej sesji s∏uchacze mogli
dowiedzieç si´ m. In. szczegó∏ów na temat tzw. kosmetyków z pogranicza. 
Mgr in˝. Ewa Starzyk (Polski Zwiàzek Przemys∏u Kosmetycznego) zwróci∏a

szczególnà uwag´ s∏uchaczy na nagminnie powtarzajàcy si´ problem
deklarowania przez producentów kosmetyków dzia∏ania leczniczego ich
produktów. Zgodnie z tym, co zaprezentowa∏a prelegentka, kluczowe znaczenie
ma przygotowywanie produktów taki sposób, aby jego klasyfikacja po
wprowadzeniu do obrotu nie budzi∏a wàtpliwoÊci.  
Z kolei dr Anna Grzelak przedstawi∏a zagadnienia zwiàzane z w∏asnoÊcià
intelektualnà w kosmetologii (WTS Rzecznicy Patentowi). Podczas tej sesji odby∏y
si´ równie˝ prezentacje przedstawicieli firm dystrybuujàcych surowce
kosmetyczne: Cognis Polska – mgr in˝. Stanis∏aw KruÊ, który przybli˝y∏ s∏uchaczom
unikalne w∏aÊciwoÊci zielonych alkilopoliglukozydów i DSM Nutritional Sp. z o.o.
- dr Carmina Casas Vila, której tematem referatu by∏a wodoodpornoÊç kosme-
tyków promieniochronnych zawierajàcych dyspersj´ ditlenku tytanu. 
Nie zabrak∏o tak˝e informacji praktycznych, dotyczàcych w∏aÊciwoÊci substancji
b´dàcych sk∏adnikami kosmetyków, w tym antyoksydantów, których w∏aÊciwoÊci
omówi∏a mgr Anna Ratz (WSZKiPZ), uwzgl´dniajàc w swoim wystàpieniu metody
oceny aktywnoÊci przeciwutleniajàcej potencjalnych sk∏adników kosmetyku. 
Temat izoflawonów zaprezentowa∏a mgr Beata Maliszewska (WSZKiPZ). 
Pani Maliszewska omówi∏a w∏aÊciwoÊci substancji zaliczanych do izoflawonów
(daidzeina i genisteina), wykazujàcych dzia∏anie proestrogenne. Prelegentka
podkreÊli∏a, ˝e wyniki badaƒ zawarte w literaturze nie wykluczajà sensownoÊci
kosmetycznego stosowania izoflawonów, ale tak˝e nie dostarczajà szczegó∏ów
dotyczàcych efektów ich stosowania i biodost´pnoÊci termalnej.
RównoczeÊnie trwa∏a sesja B, w trakcie której omówiono zagadnienia
podologiczne (dr n. med. Maciej Koselak reprezentujàcy WSZKiPZ oraz Klinik´
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej WIM Warszawa oraz Izabella
Piotrowska) oraz zagadnienia medycyny estetycznej, m.in. nowoczesne metody 
i techniki w medycynie estetycznej (dr n. med. Andrzej Ingaciuk oraz dr n. med.
Piotr Sznelewski reprezentujàcych Podyplomowà Szko∏´ Medycyny Estetycznej
PTL) oraz wykorzystanie w niej biotechnologii (dr n. med. Pawe∏ Surowiak,
Podyplomowa Szko∏a Medycyny Estetycznej PTL). W trakcie sesji poruszono tak˝e
zagadnienia zwiàzane z piel´gnacjà cer problemowych (Aneta Dzi´cielewska,
BANDI Cosmetics), w tym cery atopowej (dr n. med. in˝. Katarzyna Pytkowska).
Dr Pytkowska przedstawi∏a dane literaturowe dotyczàce preparatów
kosmetycznych przeznaczonych do piel´gnacji skóry atopowej, których
efektywnoÊç zosta∏a sprawdzona w badaniach klinicznych z udzia∏em pacjentów
chorych na AZS. W konkluzji prelegentka podkreÊli∏a, ˝e preparaty emoliencyjne,
zawierajàce ró˝ne substancje hydrofobowe pozwalajà na zmniejszenie
cz´stotliwoÊci zewn´trznego stosowania steroidów. Z uwagi na bardzo bogaty
program konferencji w powy˝szym przeglàdzie nie uwzgl´dniono wszystkich
wystàpieƒ. Lista zawierajàca tematy wszystkich wystàpieƒ oraz nazwiska
prelegentów dost´pna jest na stronie www.cosmetology-congress.pl.
Drugiemu dniu konferencji towarzyszy∏a wydarzenie targowe „Dzieƒ wiedzy o
zdrowiu i urodzie”. Wzi´∏o w niej udzia∏ 30 wystawców – firm kosmetycznych,
stowarzyszeƒ i prasy bran˝owej. Wydarzeniu towarzyszy∏y liczne konkursy i
prezentacje zwiàzane z promowaniem zdrowego stylu ˝ycia i piel´gnacji urody.
Cieszy∏o si´ ono du˝ym zainteresowaniem.
Tegoroczny jubileusz Wy˝szej Szko∏y Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia
sta∏ si´ równie˝ okazjà do zorganizowania wystawy - „Kosmetologia i chemia
gospodarcza w XX-leciu mi´dzywojennym w Polsce”, która zaprezentowa∏a cz´Êç
zbiorów dr n. med. in˝. Katarzyny Pytkowskiej, która od lat kolekcjonuje
wydawnictwa poÊwi´cone kosmetyce i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Do zasobów nale˝à tak˝e opakowania i przedmioty prezentujàce histori´ bran˝y
kosmetycznej. Odwiedzajàcy mieli okazj´ obejrzeç materia∏y promocyjne firm
obecnych na polskim rynku w okresie mi´dzywojennym, takich jak Colgate-
Palmolive, Puls, Pebeco i in. Wystawa otwarta by∏a dla odwiedzajàcych przez dwa
dni trwania konferencji.

O sukcesie konferencji Êwiadczà równie˝ podzi´kowania z∏o˝one na r´ce
organizatorów, m. in.: „Uczestniczy∏am w organizowanej przez Paƒstwa uczelni´ 
II mi´dzynarodowej konferencji kosmetycznej „Beauty meets Science” z ogromnà
przyjemnoÊcià i zainteresowaniem. Tematyka wszystkich wystàpieƒ by∏a ciekawa,
a organizacja sprawna, co niewàtpliwie wp∏yn´∏o na odbiór wydarzenia, stàd te˝
moja ch´ç podzielenia si´ z Paƒstwem tymi pozytywnymi wra˝eniami.” - Izabela
Redmer, kierownik Dzia∏u Doradczo Projektowego Bio-Chic Sp. z o.o.
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■ TECHNOLOGIE

Dzi´ki zdolnoÊci s∏abego wiàzania si´ z receptorami
estrogenowymi (zwiàzki te wià˝à si´ 1000-10000 razy
s∏abiej od naturalnych estrogenów!) mogà „naÊladowaç”
lokalnie efekt dzia∏ania estrogenów. 
Fitoestrogeny, a wÊród nich izoflawony i lignany, obecne
sà w wielu ekstraktach roÊlinnych. Jednym 
z najbogatszych êróde∏ fitoestrogenów jest znana od
dawna soja (izoflawony sojowe). Innymi przyk∏adami 
o zastosowaniach kosmetycznych sà ekstrakt z wàtkrotki
azjatyckiej (Centella asiatica) lub irysa florentyƒskiego
(Iris Florentina). Podstawowymi sk∏adnikami,
odpowiedzialnymi za szczególne w∏asnoÊci ekstraktów sà
genisteina i daidzeina, które w innych ni˝ skóra tkankach
mogà wykazywaç zarówno dzia∏anie proestrogenne jak 
i przeciwestrogenowe. 
Niezwykle wa˝nà cechà fitoestrogenów (izoflawonów) 
w kontekÊcie hamowania procesu starzenia si´ skóry 

jest ich bardzo silne dzia∏anie antyoksydacyjne
(przeciwrodnikowe) zw∏aszcza wobec rodników
nadtlenkowych. Utlenianie bia∏ek strukturalnych takich jak
kolagen czy elastyna oraz enzymatycznych, a tak˝e
lipidów b∏on komórkowych to jedne z g∏ównych
mechanizmów odpowiedzialnych za procesy starzenia
si´ skóry. Izoflawony wykazujà ponadto bezpoÊrednie
dzia∏anie przeciwzapalne, mogà m.in. hamowaç
powstawanie interleukiny 1 (IL-1) – silnego mediatora
zapalenia uwalnianego pod wp∏ywem dzia∏ania
czynników dra˝niàcych. IL-1 powstaje m.in. pod
wp∏ywem dzia∏ania promieniowania UVA
odpowiedzialnego za procesy fotostarzenia, a jej synteza
jest u∏atwiona w warunkach odwodnienia naskórka 
i skóry. IL-1 mo˝e powodawaç zahamowanie syntezy
kolagenu w fibroblastach na skutek dzia∏ania UVA, a wraz
z IL-6 przyczynia si´ do indukcji kolagenazy – enzymu

odpowiedzialnego za rozk∏ad w∏ókien kolagenowych.
Hamowanie powstawania IL-1 przez izoflawony 
w po∏àczeniu z ich dzia∏aniem antyoksydacyjnym mo˝e
przyczyniaç si´ do wzrostu syntezy inhibitorów
metaloproteinaz (bia∏ek odpowiedzialnych za degradacj´
kolagenu). W efekcie miejscowego dzia∏ania ekstraktów
bogatych w izoflawony nast´puje powrót równowagi
procesów rozk∏adu i syntezy kolagenu, co o ogólnym
efekcie mo˝e przyczyniç si´ do odnowy i zahamowania
procesu starzenie si´ skóry. 
Z tego powodu kosmetyki zawierajàce fitoestrogeny sà
szczególnie polecane do piel´gnacji cery dojrza∏ej,
zw∏aszcza dla kobiet w wieku oko∏omenopauzalnym,
gdzie ich korzystny wp∏yw na skór´ mo˝e byç najbardziej
zauwa˝alny. 

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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Czynniki, od których zale˝y tempo starzenia si´ skóry
mo˝na podzieliç na 2 grupy: czynniki egzogenne (inaczej
zewnàtrzpochodne) oraz endogenne (wewnàtrz-
pochodne, warunkowane stanem i wiekiem organizmu).
WÊród czynników egzogennych istotna rol´ odgrywajà
czynniki Êrodowiskowe, takie jak promieniowanie UV,
dieta, palenie papierosów itd. Przez czynniki endogenne
rozumiemy indywidualne predyspozycje genetyczne, 
w tym stan hormonalny wraz z regulacjà immunologicznà
i nerwowà. 
Receptory dla hormonów steroidowych – andro-
genowych i estrogenowych - w komórkach skóry
zidentyfikowano ju˝ w latach 70. ubieg∏ego wieku.
Zaobserwowano wówczas równie˝ silne nagromadzenie
estrogenów w warstwie podstawnej naskórka. Dalsze
badania wykaza∏y, ˝e hormony steroidowe odgrywajà
wa˝nà rol´ ju˝ podczas rozwoju embrionalnego 
w procesie ró˝nicowania si´ komórek naskórka 
– keratynocytów, stymulujà wytwarzanie keratyn,
przyczyniajà si´ do powstawania ziaren keratohialinowych
oraz lipidów tworzàcych cia∏a lamelarne. Nale˝y jednak
podkreÊliç, ˝e choç prawid∏owa budowa i funkcjonowanie
skóry zale˝y od obecnoÊci i st´˝enia hormonów, sama
skóra równie˝ bierze udzia∏ w ich przemianach,
metabolizmie, a tak˝e w produkcji. W skórze zachodzi
m.in. przemiana dehydroepiandrosteronu (DHEA) 
i androstedionu do testosteronu i dalej do
dihydrotestosteronu, który wywiera silnie stymulujàcy
wp∏yw na aktywnoÊç gruczo∏ów ∏ojowych. W skórze
produkowana jest równie˝ niewielka iloÊç hormonów
estrogenowych, co ma szczególne znaczenie w okresie
menopauzalnym. Tu metabolizowane sà praw-
dopodobnie tak˝e hormony tarczycy (trijodotyronina), 
a spowolnienie tego procesu mo˝e powodowaç wzrost
suchoÊci skóry i to, ˝e staje si´ ona coraz cieƒsza.
Podobny efekt – suchoÊç, wiotkoÊç, a tak˝e wzrastajàca
cienkoÊç skóry spowodowane zmniejszonà iloÊcià
kolagenu - wyst´puje przy niedoborach hormonu
wzrostu. Widocznym efektem obni˝onego st´˝enia
hormonu wzrostu w skórze jest tak˝e ograniczenie
wydzielania potu (w komórkach gruczo∏ów potowych
znajdujà si´ receptory dla tego hormonu), a w skrajnych
przypadkach - zaburzenie procesu termoregulacji. 

Wp∏yw estrogenów na starzenie si´ skóry 

Niekorzystne zmiany zwiàzane ze spadkiem estrogenów
dotyczà zarówno obszaru naskórka jak i skóry w∏aÊciwej.
Szczególnie silne zmiany zachodzà w skórze w∏aÊciwej,
gdzie obserwuje si´ wyraêny spadek produkcji kolagenu
przez komórki skóry w∏aÊciwej. IloÊç kolagenu zmniejsza
si´ w okresie oko∏o menopauzalnym o ok. 2% rocznie, 
z wyraênie najwi´kszà tendencjà spadkowà w pierwszych
latach po menopauzie i nieco mniejszà w latach
póêniejszych. W literaturze spotkaç mo˝na dane mówiàce

o nawet 30-35-proc. ubytku w∏ókien kolagenowych 
w ciàgu pierwszych 5 lat menopauzy. Spadek ten dotyczy
kolagenu typu I, a zw∏aszcza kolagenu typu III, 
co obserwuje si´ jako zmniejszenie stosunku kolagenu
III/I. Odzwierciedleniem tych zmian jest spowolnienie
szybkoÊci gojenia si´ ran i naprawy uszkodzeƒ skóry.
Niekorzystny efekt wià˝e si´ tak˝e ze zmniejszeniem
gruboÊci naskórka, spadkiem aktywnoÊci gruczo∏ów
∏ojowych odpowiedzialnych za nat∏uszczenie skóry oraz
zaburzeniami procesu malanogenezy. 
Stosowanie hormonalnej terapii zast´pczej powoduje
znaczne zmniejszenie objawów zwiàzanych ze spadkiem
iloÊci kolagenu. Badania pomiaru gruboÊci skóry wykaza∏y,
˝e staje si´ ona coraz cieƒsza u kobiet nie stosujàcych
HTZ (0,93 mm) w porównaniu z kobietami stosujàcymi
leczenie (1,19 mm). 
Doustne przyjmowanie estrogenów w wieku
oko∏omenopauzalnym ma korzystny wp∏yw na popraw´
nawil˝enia i odbudow´ p∏aszcza wodno-lipidowego
naskórka; wzrost iloÊci glikozoaminoglikanów, popraw´
elastycznoÊci, iloÊci w∏ókien kolagenowych. W efekcie
obserwuje si´ ogólnie pogrubienie skóry, wzrost jej
nawil˝enia i napi´cia oraz wyg∏adzenie drobnych
zmarszczek. 
Ze wzgl´du na ryzyko dzia∏aƒ ubocznych zwiàzanych ze
stosowaniem HTZ, m.in. wzrost prawdopodobieƒstwa
zachorowania na raka piersi czy chorob´ wieƒcowà (jest
to zwiàzane obecnoÊcià równie˝ w innych tkankach
receptorów estrogenowych, przez które mogà one
oddzia∏ywaç i wywo∏ywaç okreÊlone reakcje uboczne),
doustne przyjmowanie hormonów mo˝e mieç miejsce
tylko wtedy, gdy majà one na celu zmniejszenie objawów
menopauzy czy ograniczenie ryzyka zachorowania na
osteoporoz´. Rozwiàzaniem na przysz∏oÊç mogà okazaç
si´ tzw. selektywne modulatory receptorów
estrogenowych (SERMs). Zwiàzki te mogà wykazywaç
zarówno dzia∏anie estrogenowe jak i antyestrogenowe 
– zale˝nie od rodzaju komórki, na którà dzia∏ajà. 
W kontekÊcie poprawy w∏asnoÊci skóry, prowadzi si´
badania, aby zwiàzki te mog∏y zapobiegaç objawom
starzenia si´ skóry, nie wykazujàc jednoczeÊnie
aktywnoÊci wobec komórek innych tkanek. 
Hormony przenikajà stosunkowo dobrze przez warstw´
rogowà naskórka. Fakt ten spowodowa∏ du˝e
zainteresowanie mo˝liwoÊcià ich stosowania 
w produktach aplikowanych na skór´. Badania wykaza∏y,
˝e emulsja zawierajàca 0,1% estradiolu lub 0,3% estriolu
stosowana przez kobiety w wieku oko∏omenopauzalnym
przez 6 miesi´cy wyraênie poprawia elastycznoÊç i
napi´cie skóry, sp∏yca zmarszczki, zmniejsza widocznoÊç
ujÊç gruczo∏ów ∏ojowych („porów”), które w okresie
menopauzy mogà ulegaç poszerzeniu, poprawia
nawil˝enie i koloryt skóry. Zaobserwowano tak˝e wzrost
iloÊci kolagenu typu III, tzw. m∏odego kolagenu (nazywany
jest tak, poniewa˝ proporcjonalnie jest go najwi´cej 

w skórze w okresie p∏odowym oraz niemowl´cym).
Produkty do stosowania miejscowego zawierajàce
hormony z grupy estrogenów by∏y dawniej dost´pne bez
recepty w aptekach w niektórych krajach europejskich,
m.in. we Francji, z zastrze˝eniem, aby produkt aplikowaç
cienkà warstwà i nie stosowaç wi´cej ni˝ iloÊci zalecane
(np. 1 opakowanie na miesiàc). Przy takim st´˝eniu 
i iloÊci aplikowanego produktu nie obserwowano
niepo˝àdanych efektów dzia∏ania, równie˝ na poziomie
ogólnoustrojowym, zwiàzanych z potencjalnym
zachwianiem równowagi hormonalnej. ¸atwy dost´p 
do tego typu wyrobów stwarza∏ jednak zagro˝enie 
w przypadku, gdyby konsumentka nie stosowa∏a si´ do
zalecanych dawek. Ostatecznie produkty te zosta∏y
wycofane z wolnego obrotu w ca∏ej Europie i Stanach
Zjednoczonych. 
Estrogeny stosowane miejscowo powodujà
zahamowanie (a niekiedy cz´Êciowe odwrócenie)
procesu zarówno endo- jak i egzogennego starzenia si´
skóry; poprawiajà ukrwienie skóry poprzez korzystny
wp∏yw na angiogenez´ (tworzenie naczyƒ krwionoÊnych)
oraz chronià przed starzeniem spowodowanym
dzia∏aniem promieniowania UV. Wykazujà równie˝
pozytywny wp∏yw na iloÊç mukopolisacharydów oraz
kwasu hialuronowego, a ich niedobór powoduje spadek
aktywnoÊci syntezy kwasu hialuronowego i st´˝enia GAG.
Normalizujà prac´ gruczo∏ów ∏ojowych, powodujà
zmniejszenie ich Êrednicy i widocznoÊci, co jest
szczególnie istotne w przypadku dojrza∏ej cery t∏ustej.
Pozytywny wp∏yw estrogenów na w∏ókna elastynowe
wià˝e si´ jednak przede wszystkim z poprawà ich
struktury przestrzennej. Podobnie dzia∏ajà estrogeny
równie˝ na w∏ókna kolagenowe, choç w tym ostatnim
przypadku potwierdzono równie˝ zmiany na poziomie
molekularnym i wzrost iloÊci kolagenu typu I i III. 
Efekt miejscowego dzia∏ania estrogenów jest najbardziej
widoczny, jeÊli ich stosowanie rozpoczyna si´
odpowiednio wczeÊniej, tj. ju˝ w okresie oko∏o-
menopauzalnym. Rozpocz´cie stosowania hormonów w
okresie 5-8 lat od okresu menopauzy powoduje znacznie
zmniejszenie skutecznoÊci takiej terapii. Jest to
prawdopodobnie wynikiem zaniku receptorów dla
estrogenów na komórkach skóry i naskórka. 

Fitoestrogeny 

W kosmetykach hormony nigdy nie by∏y wykorzystywane.
Ustawa o kosmetykach w Polsce, a w Europie - dyrektywa
kosmetyczna wprowadzajà zakaz ich stosowania w
produktach kosmetycznych. Ich s∏abszymi
„odpowiednikami” sta∏y si´ zwiàzki pochodzenia
roÊlinnego tzw. fitohormony lub fitoestrogeny, o budowie
niesteroidowej, z charakterystycznym w strukturze
pierÊcieniem fenolowym, którego obecnoÊç pozwala na
oddzia∏ywanie z receptorem estrogenowym. 

■ TECHNOLOGIE

Wp∏yw hormonów
na procesy

starzenia si´ skóry 
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Znakiem towarowym mo˝e byç ka˝de oznaczenie, które mo˝na przedstawiç 
w sposób graficzny pod warunkiem, ˝e nadaje si´ do odró˝niania towarów
pochodzàcych od ró˝nych przedsi´biorstw. Ustawa mówi wprost, ˝e znakiem
towarowym mogà byç zarówno wyrazy, jak i rysunki, ornamenty, kompozycje
kolorystyczne, formy przestrzenne itd., byle odbiorca postrzega∏ je jako informacje
o pochodzeniu oznaczonego nimi towaru lub us∏ugi od konkretnego
przedsi´biorcy, a nie jako informacje o ich w∏aÊciwoÊciach. Nie udziela si´ bowiem
praw ochronnych na oznaczenia, które nie majà „dostatecznych znamion
odró˝niajàcych”.

Oznaczenia opisowe
Oznaczenia opisowe, takie na które nie udziela si´ praw ochronnych, to w∏aÊnie
te, które wskazujà wy∏àcznie na okreÊlone w∏aÊciwoÊci oznaczanych nimi towarów
lub us∏ug, tj. na ich rodzaj, pochodzenie, jakoÊç, iloÊç, wartoÊç, przeznaczenie,
sposób wytwarzania itp.
Ograniczenie rejestracji znaków towarowych opisowych jest zrozumia∏e 
i uzasadnione swobodà dzia∏alnoÊci gospodarczej pozosta∏ych uczestników rynku.
Wyobraêmy sobie bowiem, ˝e jeden z producentów kosmetyków rejestruje znak
s∏owny „szampon” dla preparatów do piel´gnacji w∏osów. Prawo ochronne na
znak towarowy da mu wy∏àcznoÊç na u˝ywanie tego oznaczenia w obrocie.
B´dzie zatem móg∏ zakazaç innym producentom u˝ywania okreÊlenia szampon
(bez wzgl´du na form´ graficznà) na produkowanych przez nich... szamponach.
Na szcz´Êcie opisana wy˝ej sytuacja jest hipotetyczna. Na taki znak s∏owny Urzàd
Patentowy nie udzieli prawa ochronnego.

Oznaczenia opisowe a wyrazy w obcych j´zykach
Podobnie powinny zostaç potraktowane oznaczenia w j´zykach obcych. Ju˝ 
w 1949 roku Wydzia∏ Odwo∏awczy Urz´du Patentowego argumentowa∏ w swojej
decyzji, ˝e „wyraz gelateria nie jest nazwà fantazyjnà, lecz przeciwnie jest 
w s∏ownictwie w∏oskim przyj´tym, normalnym s∏owem, odpowiadajàcym
znaczeniowo polskiemu s∏owu lodziarnia” i na tej podstawie podtrzyma∏ odmow´
rejestracji zg∏oszonego znaku.

Secondary meaning czyli wtórna zdolnoÊç
odró˝niajàca znaku towarowego
Rejestracja oznaczenia wskazujàcego wy∏àcznie na w∏aÊciwoÊci oznaczanego nim
towaru nie jest zatem zgodna z prawem. Takie kategoryczne stwierdzenie budzi
jednak wàtpliwoÊç - dlaczego zatem Urzàd niektóre takie znaki rejestruje?
Dlaczego chocia˝by Grupa Kolastyna S.A. mo˝e zakazaç innym firmom
kosmetycznym u˝ywania oznaczenia Kwiaty Polskie?
Dlaczego restauratorzy w ca∏ej Polsce nie mogà u˝ywaç w nazwach swoich
restauracji s∏owa „jad∏o”, chocia˝ zgodnie z definicjà s∏ownikowà s∏owo to oznacza:
„pokarm”?
Istnieje pewna kategoria znaków towarowych, które jedynie z pozoru wydajà si´
opisowe. Ekspert Urz´du Patentowego, który dokonuje oceny, czy zg∏oszone
oznaczenie ma dostateczne znamiona odró˝niajàce, musi uwzgl´dniç wszystkie
okolicznoÊci zwiàzane z jego u˝ywaniem w obrocie i nie mo˝e wydaç decyzji
odmownej, je˝eli przed datà zg∏oszenia znak taki nabra∏ tzw. wtórnej zdolnoÊci
odró˝niajàcej (ang. secondary meaning).
Jeszcze w latach 80. Komisja Odwo∏awcza Urz´du Patentowego w decyzji
wydanej w sprawie znaku KROSNO stwierdzi∏a, ˝e znak towarowy ma status
znaku wtórnego, je˝eli w ÊwiadomoÊci przeci´tnego odbiorcy utkwi∏o „wskazanie,
˝e towar oznaczony tym znakiem pochodzi zawsze od tego samego producenta
i obejmuje ogó∏ wyobra˝eƒ odbiorców o towarze pochodzàcym z imiennie
wskazanego êród∏a”. W sprawie wtórnej zdolnoÊci odró˝niajàcej wypowiada∏ si´
te˝ Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, który w swoim orzeczeniu w sprawie
CHIEMSEE wskaza∏, ˝e znak towarowy nabywa wtórnà zdolnoÊç odró˝niajàcà,
je˝eli zaczyna identyfikowaç oznaczane nim towary (lub us∏ugi) jako pochodzàce
z okreÊlonego przedsi´biorstwa.
Dla przedsi´biorcy ubiegajàcego si´ o udzielenie prawa ochronnego na znak
towarowy wa˝ne jest, ˝e nale˝y wykazaç, i˝ owà „wtórnà zdolnoÊç odró˝niajàcà”
znak uzyska∏ w okresie poprzedzajàcym zg∏oszenie znaku, a nie w momencie
orzekania przez eksperta o udzieleniu prawa ochronnego. Je˝eli zatem
otrzymamy z Urz´du Patentowego pismo o tym, ˝e zg∏oszony przez nas znak nie
posiada dostatecznych znamion odró˝niajàcych, a chcemy oprzeç naszà obron´
na secondary meaning, to w odpowiedzi musimy wskazaç dowody dotyczàce
okresu sprzed daty zg∏oszenia.

Kolor per se
Istnieje taka kategoria oznaczeƒ, które ze swej istoty nie mogà wskazywaç na
pochodzenie towaru lub us∏ug od konkretnego przedsi´biorcy, a ich rejestracjia
mo˝e nastàpiç jedynie w przypadku istnienia secondary meaning. Do kategorii tej
zalicza si´ przede wszystkim kolory, a w∏aÊciwie kolor per se („jako taki”).
Intuicja podpowiada nam, ˝e niektóre kolory szczególnie silnie zwiàzane sà 
z konkretnymi towarami lub us∏ugami. Dzieje si´ tak zazwyczaj dzi´ki
konsekwentnej, wieloletniej polityce marketingowej przedsi´biorcy. W bran˝y
telekomunikacyjnej kolor pomaraƒczowy kojarzy si´ nam najprawdopodobniej
tylko z jednym operatorem, a charakterystyczny odcieƒ fioletowego w sklepie
spo˝ywczym powoduje jednoznaczne skojarzenie z czekoladkami Milka.

Jak wykazaç, ˝e si´ jest „wielb∏àdem”
Oznaczenie mo˝e nabyç wtórnà zdolnoÊç odró˝niajàcà jedynie w wyniku jego
u˝ywania w obrocie.
Co wa˝ne, aby znak móg∏ zostaç skutecznie zarejestrowany, zdolnoÊç ta wykazana
powinna byç na czas sprzed dokonania zg∏oszenia.
Zasada ta dotyczy zarówno znaków krajowych, rejestrowanych przez Urzàd
Patentowy RP, jak i znaków wspólnotowych rejestrowanych przez Urzàd
Harmonizacji Rynku Wewn´trznego (OHIM) w Alicante. Brak zdolnoÊci
odró˝niajàcej jest bezwzgl´dnà przeszkodà rejestracji wspólnotowych znaków
towarowych, pomimo ˝e OHIM z w∏asnej inicjatywy nie bada kolizji ze znakami
wczeÊniejszymi. Zg∏oszenie znaku w OHIM nie stanowi zatem „tylnej furtki” dla
rejestracji znaków opisowych, a zg∏aszajàcy takie znaki muszà liczyç si´ 
z koniecznoÊcià wykazania zdolnoÊci odró˝niajàcej znaku zarówno przed UP RP,
jak i OHIM. Jako dowody warto przedstawiç  statystyki sprzeda˝y, kopie faktur,
materia∏y reklamowe i promocyjne, artyku∏y prasowe, badania opinii publicznej,
opinie j´zykoznawców.

Na podstawie lektury tego tekstu mog∏oby si´ wydawaç, i˝ zg∏aszany znak
towarowy nie mo˝e sk∏adaç si´ z ˝adnych oznaczeƒ wskazujàcych na w∏aÊciwoÊç
oznaczanych nim towarów i us∏ug. Nic bardziej b∏´dnego. Rejestrowane znaki
bardzo cz´sto zawierajà nazwy rodzajowe. Urzàd udziela bowiem praw
ochronnych na znaki zawierajàce – oprócz opisowych – równie˝ dodatkowe
elementy pozwalajàce zidentyfikowaç oznaczany nim produkt z konkretnym
producentem, tj. jego logo czy odpowiednià grafik´.
Zakres prawa wy∏àcznego udzielonego na taki znak nie obejmuje jednak prawa do
˝àdania zaniechania u˝ywania przez inne firmy okreÊleƒ opisowych. Prawo
ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
u˝ywania przez inne osoby w obrocie oznaczeƒ wskazujàcych na cechy 
i charakterystyk´ towarów, a tak˝e np. ich rodzaj, iloÊç, jakoÊç, pochodzenie.

Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka

■ PRAWO

Ch∏opskie Jad∏o, Kwiaty Polskie,
Radio Muzyka Fakty i inni

Wtórna zdolnoÊç odró˝niajàca znaku towarowego
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- propylo i butyloparabenu. Te z kolei podlegajà aktualnie ocenie przez Komitet
Naukowy. Poddano je szczegó∏owym badaniom w zakresie absorpcji
przeznaskórkowej i toksykokinetyki. W listopadzie 2009 na konferencji
Sustainable Cosmetics Conference organizowanej przez Scandinavian Society of
Cosmetic Chemists zaprezentowano wyniki tych badaƒ potwierdzajàce
bezpieczeƒstwo propylo- i butyloparabenu. Badania na szczurach potwierdzi∏y, ˝e
parabeny bardzo s∏abo przenikajà przez barier´ naskórkowà. Dodatkowo, po
przenikni´ciu do krwioobiegu parabeny sà bardzo szybko metabolizowane. 
Tym samym, wyklucza to mo˝liwoÊç oddzia∏ywania na system hormonalny 
i zaburzanie gospodarki hormonalnej. W oparciu o opisane wyniki badaƒ Komitet
Naukowy przygotowuje opini´ na temat bezpieczeƒstwa stosowania propylo- 
i butyloparabenu w kosmetykach.

Komunikacja bezpieczeƒstwa stosowania parabenów 
w kosmetykach
Bardzo wa˝nym elementem debaty publicznej na temat bezpieczeƒstwa
sk∏adników kosmetyków jest w∏aÊciwa komunikacja ryzyka.
Komunikacja przejrzysta, oparta na wiarygodnych êród∏ach, podana 
w sposób zrozumia∏y dla przeci´tnego odbiorcy  - nie eksperta. Przede
wszystkim jednak powinna to byç komunikacja spójna, zw∏aszcza 
w zakresie kwestii spornych, budzàcych wàtpliwoÊci opinii publicznej.

W ocenie ryzyka stosowania zwiàzków chemicznych - czyli tak˝e w ocenie
bezpieczeƒstwa kosmetyków wa˝ne jest rozró˝nienie pomi´dzy zagro˝eniem, 
a ryzykiem. Dzia∏anie ka˝dej substancji chemicznej zale˝y od st´˝enia i warunków,
w jakich jest stosowana. Zagro˝enie to wewn´trzna w∏aÊciwoÊç danej substancji.
Zwiàzek chemiczny, który wykazuje  dzia∏anie szkodliwe w badaniach
laboratoryjnych, mo˝e mieç zupe∏nie inne dzia∏anie. Mo˝liwoÊç wystàpienia
dzia∏ania szkodliwego okreÊlana jest jako ryzyko. Ryzyko jest okreÊlane jako
prawdopodobieƒstwo wystàpienia zagro˝enia. Estrogenne dzia∏anie parabenów
na organizm zwierzàt to zagro˝enie. Ryzykiem by∏aby mo˝liwoÊç wystàpienia
takiego dzia∏ania parabenów w organizmie ludzkim w wyniku stosowania
kosmetyków zawierajàcych parabeny. A z takim zjawiskiem nie mamy do
czynienia. Dzia∏anie estrogenne parabenów wykazane w badaniach na
zwierz´tach nie oznacza automatycznie, ˝e zwiàzki te stosowane w kosmetykach
(w ÊciÊle kontrolowanych st´˝eniach) zaburzajà gospodark´ hormonalnà
cz∏owieka. Mimo to, dzia∏anie estrogenne parabenów jest cz´sto okreÊlane przez
media jako „zaburzajàce gospodark´ hormonalnà”. 

Jest bardzo wa˝ne, aby w sprawach priorytetowych dla przemys∏u kosmetycznego
- a takim jest bezpieczeƒstwo produktów kosmetycznych dla zdrowia ludzi 
- przemys∏ wypowiada∏ si´ jednym g∏osem. W kwestii bezpieczeƒstwa stosowania
parabenów stanowisko przemys∏u powinno byç jednolite, oparte na
obowiàzujàcych przepisach prawa, oficjalnych dokumentach instytucji
odpowiedzialnych za ocen´ ryzyka (jak SCCS), wiarygodnych êród∏ach i tzw.
ci´˝arze dowodu.

Rynek kosmetyczny oparty jest na konkurencji. Jest wi´c naturalnym zjawiskiem,
˝e po powstaniu lobby „antyparabenowego” niektóre firmy wprowadzi∏y do
komunikacji swoich produktów okreÊlenia „paraben free” lub „no paraben”. Jest
to szczególnie cz´ste wÊród firm, które opierajà swój wizerunek na has∏ach
„naturalny”, „organiczny” lub „ekologiczny”. W wytycznych wi´kszoÊci organizacji
certyfikujàcych kosmetyki naturalne parabeny nie znajdujà si´ na liÊcie
dozwolonych konserwantów. Przyk∏adem dowodzàcym kuriozalnoÊci tego

zjawiska jest fakt, ˝e parabeny sà zwiàzkami naturalnymi: wyst´pujà w wielu
gatunkach roÊlin, np. truskawkach, borówce amerykaƒskiej, j´czmieniu czy
brzoskwiniach.

Z doniesieƒ bran˝owych wynika tak˝e, ˝e niektórzy producenci kosmetyków
dotychczas stosujàcy parabeny podj´li decyzj´ o stopniowym wycofywaniu tych
zwiàzków ze stosowanych uk∏adów konserwujàcych. Wydaje si´, ˝e podobne
decyzje nale˝y t∏umaczyç przede wszystkim wzgl´dami marketingowymi 
- atmosferà „zagro˝enia” tworzonà przez media - a nie wzgl´dami bezpieczeƒstwa
parabenów dla zdrowia konsumentów.

Mo˝liwoÊç wyboru jest oczywistym i niezbywalnym prawem ka˝dego
konsumenta, niezale˝nie od tego, czy konsument rozumie podstawy
merytoryczne danego wyboru. Skoro istnieje grupa konsumentów, którzy chcà
kupowaç kosmetyki bez parabenów - jest oczywiste, ˝e na rynku pojawiajà si´
takie produkty.

Jednak wybór „z parabenami czy bez” nie powinien byç przedstawiany 
w kontekÊcie bezpieczeƒstwa produktów kosmetycznych. Nie jest to bowiem
wybór pomi´dzy kosmetykiem bezpiecznym i niebezpiecznym czy bardziej
bezpiecznym i mniej bezpiecznym. 
Przepisy prawa zak∏adajà, ˝e ka˝dy produkt kosmetyczny podlega ocenie
bezpieczeƒstwa wed∏ug tych samych zasad. Nie ma wi´c na rynku kosmetyków
„mniej bezpiecznych” i „bardziej bezpiecznych”. „Kosmetyk niebezpieczny” to taki,
który zagra˝a zdrowiu ludzi - jest zanieczyszczony patogennymi
mikroorganizmami, zawiera substancje niedozwolone do stosowania 
w kosmetykach czy kosmetyk, którego bezpieczeƒstwo nie zosta∏o poddane
ocenie przed wprowadzeniem do obrotu. Jednak takie produkty sà
kwestionowane podczas bie˝àcego nadzoru ze strony odpowiednich organów 
i cz´sto trafiajà do systemu RAPEX.

Przedstawianie produktów „z parabenami” i „bez parabenów” jako „mniej
bezpieczne” i „bardziej bezpieczne” powoduje sytuacj´, ˝e produkt, który spe∏nia
obowiàzujàce przepisy prawa zaczyna byç postrzegany jako „niebezpieczny” czy
„szkodliwy”. Takie podejÊcie kwestionuje zasadnoÊç i skutecznoÊç obowiàzujàcego
systemu prawnego. Podwa˝a rzetelnoÊç przedsi´biorców dzia∏ajàcych zgodnie 
z prawem, a tak˝e kompetencje instytucji ustawodawczych i odpowiedzialnych 
za ocen´ bezpieczeƒstwa sk∏adników kosmetyków.

Niski poziom debaty publicznej na temat bezpieczeƒstwa kosmetyków i ich
sk∏adników wynika mi´dzy innymi z braku dost´pnych êróde∏ kompleksowych 
i rzetelnych informacji w tym zakresie. Chodzi tu przede wszystkim o êród∏a, 
z których mogliby korzystaç nie-eksperci, a wi´c podane w przyst´pnej formie,
zrozumia∏ej dla konsumenta, dziennikarza, czy sprzedawcy. èród∏a, z jakich
najcz´Êciej korzystajà eksperci (np. strony internetowe SCCS, FDA,
toksykologiczne bazy danych) sà dla Êrednio dobrze zorientowanego konsumenta
zupe∏nie niezrozumia∏e, a wi´c nieprzydatne. Skàd wi´c konsument czerpie
wiedz´ na temat bezpieczeƒstwa kosmetyków, czy ogólnie substancji
chemicznych? Z reklam produktów, forów internetowych, mass mediów (w tym
czasopism kobiecych) oraz materia∏ów organizacji konsumenckich 
i aktywistycznych (np. ekologicznych) - celowo nie zosta∏y wskazane konkretne
tytu∏y. Wiele z tych materia∏ów jest merytorycznie poprawnych, ale nie wszystkie.
Zdarza si´, ˝e materia∏ merytoryczny firmowany przez „eksperta” - osob´ 
z tytu∏em doktora lub profesora, lub organizacj´ konsumenckà jest postrzegany
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Bardzo wa˝nym elementem debaty publicznej na temat bezpieczeƒstwa
sk∏adników kosmetyków jest w∏aÊciwa komunikacja ryzyka.
Komunikacja przejrzysta, oparta na wiarygodnych êród∏ach, podana 
w sposób zrozumia∏y dla przeci´tnego odbiorcy  - nie eksperta. Przede
wszystkim jednak powinna to byç komunikacja spójna, zw∏aszcza 
w zakresie kwestii spornych, budzàcych wàtpliwoÊci opinii publicznej.

Parabeny to doÊç „pechowa” grupa sk∏adników kosmetyków. W Êrodkach
masowego przekazu doÊç cz´sto pojawiajà si´  doniesienia ostrzegajàce
konsumentów przed „szkodliwoÊcià” dzia∏ania parabenów na organizm cz∏owieka.
Zwiàzkom tym przypisywano  wielokrotnie dzia∏anie rakotwórcze, uczulajàce, 
a ostatnio tak˝e zaburzanie gospodarki hormonalnej. Z podobnà sytuacjà
mieliÊmy do czynienia kilka miesi´cy temu na rynku polskim, gdy przez media
przetoczy∏a si´ fala doniesieƒ o „sk∏adnikach kosmetyków zaburzajàcych
gospodark´ hormonalnà”.

Powtarzajàce si´ doniesienia medialne dotyczàce szkodliwoÊci parabenów
wynikajà mi´dzy innymi z faktu, ˝e sà to zwiàzki, które podlegajà ciàg∏ej ocenie
toksykologicznej. Pojawiajà si´ wi´c coraz to nowe wyniki badaƒ naukowych
dotyczàcych dzia∏ania parabenów na organizm zwierzàt i cz∏owieka. Faktem jest,
˝e niektóre parabeny wykazujà dzia∏anie estrogenne w badaniach na zwierz´tach.
Natomiast ocena bezpieczeƒstwa stosowania tych zwiàzków w kosmetykach
podlega aktualnie analizie przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeƒstwa
Konsumentów w Komisji Europejskiej. Ze wzgl´du na wszechstronne badania,
jakim podlegajà parabeny, sà to dziÊ konserwanty, o których dzia∏aniu wiemy
stosunkowo du˝o. Parabeny to aktualnie jedne z najlepiej przebadanych pod
wzgl´dem bezpieczeƒstwa konserwantów.

W toksykologii doÊç cz´sto zdarzajà si´ sytuacje, gdy wyniki uzyskiwane przez
poszczególnych autorów badaƒ ró˝nià si´, a nawet sà sprzeczne. Dlatego
informowanie i komunikowanie o bezpieczeƒstwie i ryzyku chemicznym  wymaga
dobrej znajomoÊci toksykologii i umiej´tnoÊci oceny poszczególnych publikacji 
- a wi´c wiedzy eksperckiej. Wybiórcze lub niepe∏ne wykorzystywanie przez media
informacji naukowych, szczególnie z dziedziny toksykologii, bardzo cz´sto
prowadzi do upowszechnienia si´ przekonania o „szkodliwoÊci” danej substancji.
Innym problemem jest brak rozró˝niania poj´ç zagro˝enia i ryzyka. Fakt, ˝e
substancja wykaza∏a okreÊlone dzia∏anie w warunkach laboratoryjnych nie
oznacza, ˝e to samo dzia∏anie wystàpi w przypadku stosowania produktu
rynkowego, gdzie substancja aplikowana jest w inny sposób i w innej iloÊci. 
W toksykologii zazwyczaj ocenia si´ krytycznie poszczególne wyniki badaƒ, 
a o ostatecznej opinii na temat bezpieczeƒstwa danego zwiàzku decyduje tzw.
ci´˝ar dowodu. Wydaje si´, ˝e w przypadku parabenów, ci´˝ar dowodu 
w badaniach toksykologicznych wskazuje, ˝e stosowanie tych zwiàzków 
w kosmetykach nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi. Jednak w opinii publicznej
parabeny budzà wcià˝ nowe obawy. Analiza treÊci zasobów internetowych 
o charakterze „masowym”, w tym forów internetowych wskazuje, ˝e parabeny
majà ju˝ doÊç dobrze utrwalonà wÊród konsumentów „z∏à pras´”.

Co wynika z badaƒ toksykologicznych dotyczàcych
parabenów?
Niniejszy artyku∏ nie zawiera przeglàdu wszystkich dost´pnych danych
dotyczàcych toksykologii i bezpieczeƒstwa parabenów. Jest raczej próbà krytycznej

analizy sposobów komunikacji bezpieczeƒstwa stosowania parabenów przez
ró˝ne Êrodowiska w kontekÊcie dost´pnych danych.
Parabeny sà dozwolone do stosowania jako konserwanty w kosmetykach na
mocy dyrektywy 76/768/WE. Nie zawsze pami´tajà o tym autorzy materia∏ów
dotyczàcych bezpieczeƒstwa, a raczej „szkodliwoÊci” parabenów, jakie pojawiajà
si´ w Êrodkach masowego przekazu. Maksymalne dozwolone st´˝enie
parabenów to 0,4 % dla pojedynczego estru w przeliczeniu na wolny kwas 
p-hydroksybenzoesowy i 0,8 % dla mieszaniny estrów. St´˝enia te nie sà dobrane
przypadkowo, ale sà wynikiem analizy ryzyka dokonanej przez Komitet Naukowy.
W materia∏ach „popularnych” cz´sto spotykany jest zarzut, ˝e kosmetyki to
mieszanina wielu substancji, a konsument stosuje codziennie wiele produktów, w
których mo˝e byç zawarta okreÊlona substancja, na przyk∏ad paraben. 
W przypadku kontaktów z mediami i koniecznoÊci doboru argumentacji dla tego
typu zarzutów warto pami´taç, ˝e oceniajàc bezpieczeƒstwo sk∏adników, które
dozwolone sà do stosowania we wszystkich kategoriach kosmetyków Komitet
dokonuje oceny z za∏o˝eniem, ˝e dana substancja mo˝e byç obecna we
wszystkich produktach aplikowanych w  ciàgu dnia. Tak w∏aÊnie by∏a te˝
dokonywana ocena bezpieczeƒstwa stosowania parabenów – ekspozycj´
systemowà wyznaczono przy za∏o˝eniu tzw. globalnej  ekspozycji na produkty 
- 17,7 g/dzieƒ.

Aktualnie wàtpliwoÊci dotyczàce bezpieczeƒstwa parabenów budzi ich dzia∏anie
proestrogenne, okreÊlane przez media jako „zaburzajàce gospodark´
hormonalnà”. Faktem jest, ˝e badania naukowe przeprowadzone na zwierz´tach
wykaza∏y, ˝e parabeny majà dzia∏anie estrogenne. Jednak badania te
przeprowadzano z u˝yciem du˝ych dawek parabenów - znacznie wy˝szych, ni˝
stosowane w produktach rynkowych. W badaniach podawano zwierz´tom
doustnie nawet 1000 mg/kg/dzieƒ, podczas, gdy w przypadku aplikacji
powierzchniowej zak∏ada si´ ekspozycj´ na poziomie 37 Ìg/cm2. Zgodnie 
z aktualnà wiedzà dzia∏anie pro-estrogenne parabenów jest do 10 000 razy
s∏absze, ni˝ najbardziej aktywnych tzw. fitoestrogenów i do 100 000 razy s∏absze,
ni˝ dzia∏anie estradiolu, estrogenu obecnego w organizmie cz∏owieka, choç ró˝ne
êród∏a podajà nieco odmienne wartoÊci. W chwili obecnej wi´kszoÊç Êrodowisk
naukowych jest zgodna, ˝e nie jest mo˝liwy jakikolwiek wp∏yw parabenów 
na gospodark´ hormonalnà cz∏owieka.

W ÊwiadomoÊci konsumentów parabeny utrwalajà si´ jako jedna grupa zwiàzków.
Wydaje si´, ˝e jest to podobny mechanizm, jaki ma miejsce w przypadku
ftalanów. W wypowiedziach nie-ekspertów (konsumenci, organizacje
aktywistyczne, pisma kobiece) pojawiajà si´ stwierdzenia: „w kosmetykach
stosowane sà szkodliwe ftalany”. Najcz´Êciej nie pada w tym miejscu rozró˝nienie
na ftalany, które zosta∏y zakazane do stosowania w kosmetykach w Europie 
(np. ftalan dietyloheksylu, ftalan dibutylu) oraz inne ftalany, których
bezpieczeƒstwo nie budzi wàtpliwoÊci (np. ftalan dietylu).
Podobnie parabeny to grupa kilku zwiàzków, w pewnym stopniu ró˝niàcych si´
dzia∏aniem, szczególnie nat´˝eniem dzia∏ania. Bezpieczeƒstwo metyloparabenu i
etyloparabenu nie budzi wàtpliwoÊci, co zosta∏o potwierdzone ju˝ kilkakrotnie w
analizie ryzyka przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich przy
Komisji Europejskiej (SCCP). W najnowszej, aktualnej opinii opublikowanej w
czerwcu 2008 roku Komitet potwierdzi∏, ˝e stosowanie w kosmetykach
metyloparabenu (INCI: Methylparaben) oraz etyloparabenu (INCI: Ethylparaben)
zosta∏o uznane za bezpieczne w dozwolonych prawem st´˝eniach.
WàtpliwoÊci dotyczà wi´c nie wszystkich parabenów, ale d∏u˝szych homologów 
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„Szkodliwe parabeny”
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przez media i konsumentów jako wiarygodny mimo, ˝e zawiera b∏´dy
merytoryczne - w takich przypadkach argumentem przemawiajàcym za
wiarygodnoÊcià informacji jest deklaracja ochrony interesów konsumenta czy
dba∏oÊç o ochron´ jego bezpieczeƒstwa a jednoczeÊnie brak interesu
komercyjnego (sprzeda˝y produktów) czy politycznego („kto za tym stoi?”).

Sposób komunikowania ryzyka przez ró˝ne Êrodowiska: ustawodawców,
ekspertów, nauk´, przemys∏ i organizacje pozarzàdowe kszta∏tuje sposób, w jaki
potem konsument to ryzyko postrzega. Dlatego istotne jest, aby opinie 
i stanowiska na temat bezpieczeƒstwa okreÊlonych sk∏adników kosmetyków 
- w tym parabenów - formu∏owane by∏y na podstawie faktów: aktualnych 
i wiarygodnych wyników badaƒ naukowych, aktualnych dost´pnych oficjalnych
dokumentów (np. Komisji Europejskiej, FDA) i obowiàzujàcych przepisów prawa.
OczywiÊcie w ocenie tych samych wyników badaƒ toksykologicznych mo˝liwe sà
ró˝ne sposoby interpretacji przez ro˝nych ekspertów. Zdarza si´, ˝e wypracowanie
opinii Êrodowiska ekspertów na dany temat jest procesem d∏ugotrwa∏ym - jak 
w przypadku oceny bezpieczeƒstwa propylo- i butyloparabenu. Formu∏owanie
komunikacji typu „kosmetyki bez parabenów sà bezpieczniejsze” w sytuacji, gdy
parabeny sà zwiàzkami legalnie stosowanymi i o potwierdzonym bezpieczeƒstwie
podwa˝a zasadnoÊç istniejàcego systemu prawnego. ZaÊ wykorzystywane takich
form komunikacji przez przemys∏ podwa˝a wiarygodnoÊç ca∏ej bran˝y 
i w d∏u˝szym okresie mo˝e spowodowaç spadek zaufania konsumentów do
najcz´Êciej stosowanej grupy konserwantów. A nawet obecnie widoczny jest
znaczàcy rozdêwi´k pomi´dzy aktualnym stanem wiedzy a odbiorem
bezpieczeƒstwa parabenów w kosmetykach przez konsumentów. Pog∏´bianie si´
tego stanu mo˝e spowodowaç masowy odwrót producentów od stosowania
parabenów.

Szacuje si´, ˝e parabeny sà stosowane w wi´kszoÊci (oko∏o 80 % lub wi´cej)
produktów kosmetycznych. Szerokie wykorzystanie parabenów w kosmetykach
wynika z faktu, ˝e sà to zwiàzki bardzo skuteczne pod wzgl´dem ochrony
kosmetyku przed mikroorganizmami, a jednoczeÊnie sà to jedne z najlepiej
przebadanych pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa konserwantów. Trudno obecnie
przewidzieç d∏ugofalowe skutki masowego zastàpienia parabenów innymi
substancjami konserwujàcymi.

Bezpieczeƒstwo kosmetyków w internecie
Niedawno w internecie pojawi∏y si´ dwie strony internetowe przygotowane 
przez organizacje bran˝owe: www.thefactsabout.org.uk
oraz www.cosmeticsinfo.org. 
Sà to chyba pierwsze tego typu kompleksowe serwisy traktujàce o kosmetykach,
sk∏adnikach i ich bezpieczeƒstwie oraz mitach, jakie na temat kosmetyków krà˝à
w internecie.
Polski Zwiàzek Przemys∏u Kosmetycznego przygotowuje polskoj´zycznà stron´
internetowà adresowanà do konsumentów: www.kosmopedia.org.
Witryna b´dzie informowaç o sk∏adzie i dzia∏aniu kosmetyków, ocenie ich
bezpieczeƒstwa, oznakowaniu obalajàc jednoczeÊnie najcz´Êciej powtarzane mity
i tzw. „legendy miejskie”. Strona z za∏o˝enia adresowana jest do konsumentów
oraz osób, które pracujà w bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem: np.
sprzedawców  i kosmetyczek. www.kosmopedia.org mo˝e byç tak˝e przydatna
przedsi´biorcom szeroko poj´tej bran˝y kosmetycznej, jako niezale˝ne 
i niekomercyjne êród∏o informacji o kosmetykach w kontaktach z konsumentami
czy sprzedawcami detalicznymi produktów kosmetycznych. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony. 
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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.

Je˝eli chcecie Paƒstwo zaprezentowaç swoje
wyroby naszym zagranicznym czytelnikom, 
którymi sà goÊcie biznesowi (kupcy 
i dystrybutorzy), a tak˝e wystawcy 
najwa˝niejszych na Êwiecie targów 
kosmetycznych, zapraszamy do wspó∏pracy. 
JesteÊmy obecni na targach: 
Cosmoprof (Bolonia), Cosmoprof Asia
(Hong Kong), Salon International (Londyn),
interCHARM (Moskwa), interCHARM Ukraina
(Kijów), Beauty EurAsia (Istambu∏). 
Wystawcom sekcji organizowanych przez firm´
Polcharm oferujemy specjalne pakiety promocyjne.
Pami´tajcie Paƒstwo, ˝e w Polsce w bezp∏atnej
dystrybucji docieramy do hurtowni, dystrybutorów,
kupców sieciowych oraz producentów.

INFO: e-mail: info@polcharm.com.pl                 tel./fax: +48 22 773 37 51 www.cosmeticreporter.com

OTRZYMUJ COSMETIC REPORTERA BEZP¸ATNIE

Szanowni Paƒstwo,

W trakcie czterech 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 2011 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 2011 - 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 prenumeracie oraz w bibliotekach publicznych. 
Zapraszamy do wykupienia prenumeraty (24 PLN rocznie): info@polcharm.com.pl
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