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zanowni Paƒstwo,

Za nami pi´kne s∏oneczne wakacje. I chocia˝ upa∏y by∏y
niejednokrotnie m´czàce, to w∏aÊnie s∏oƒce pomog∏o nam
na∏adowaç akumulatory na kolejny rok intensywnej pracy. 
Jesienià producenci wprowadzajà na rynek nowe wyroby, 
z którymi ruszajà na podbój nie tylko naszego rodzimego
rynku, ale i licznych rynków zagranicznych. 
A my w tych poczynaniach b´dziemy ich wspieraç na targach 
interCHARM w Moskwie i Cosmoprof Asia w Hong Kongu.
Ju˝ teraz zapraszamy wszystkich producentów 
do uczestnictwa w organizowanej przez nas 
po raz piàty sekcji polskiej na targach Cosmoprof 
i Cosmopack 2011 w Bolonii (info@polcharm.com.pl).

Redaktor naczelna 
Anna Godek
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Dear traders and distributors,

We are glad to present to you the Polish exhibitors of the most
interesting beauty events this autumn: interCHARM Moscow
2010 and Cosmoprof Asia 2010. We are inviting you to visit 
our stands and to get acquainted with the interesting offer 
of cosmetics and packagings from Poland.

Dear producers,
We invite to collaboration anyone who would like to present 
his offer to the Polish producers and traders in our magazine.

Editor-in-Chief
Anna Godek

ÑÓÓ„ËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË,

èÂÂ‰‡‚‡fl ‚‡Ï ‚ ÛÍË 33-ËÈ ÌÓÏÂ ÊÛÌ‡Î‡
Ô‡Ù˛ÏÂÌÓ-ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÔË„Î‡¯‡ÂÏ ‚‡Ò
ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÒÚÂÌ‰˚ ÔÓÎ¸ÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË
Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı interCHARM Ë Cosmoprof Asia, „‰Â ÔÓ‰
Ì‡¯ËÏ Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ò‚Ó˛
ÌÓ‚ÂÈ¯Û˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛. èÓÎ¸¯‡ – ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl ÒÚ‡ÌÓÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ. ëÂ‰Ë ÔÓ˜ÚË 600 ÔÓÎ¸ÒÍËı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ò ÛÒÔÂıÓÏ
Á‡‚ÓÂ‚‡ÎÓ ËÌÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â ˚ÌÍË Í‡Í ‚ Ö‚ÓÔÂ, 
Ú‡Í Ë ‚ Ò‡Ï˚ı ‰‡Î¸ÌËı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡. Ç˚ÒÓÍËÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ÔË ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ˆÂÌÂ
ÔÓÁ‚‡Îfl˛Ú ÔÓÎ¸ÒÍËÏ ÙËÏ‡Ï ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚ı 
Ë ÌÓ‚˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ. èÓÒÂ˘‡fl ÔÓÎ¸ÒÍËÂ ÒÚÂÌ‰˚ ‚˚
ÒÏÓÊÂÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó 
Ò Ì‡‰ÂÊÌ˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÓÚÓ‚˚ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚‡Ï ÍÓÒÏÂÚËÍÛ ‰Îfl ÛıÓ‰‡
Á‡ ÎËˆÓÏ Ë ÚÂÎÓÏ, Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡ÏË, ‰Îfl Ï‡ÍËflÊ‡ Ë ÌÓ„ÚÂÈ,
Í‡Í ‰Îfl ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl, Ú‡Í Ë ‰Îfl
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚. 
éÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛Ú ÔÓÎ¸ÒÍËÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú 
ÔÓÎÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÛÒÎÛ„, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ‡Á‡·ÓÚÍË
ÍÓÌˆÂÔˆËË, ‰ËÁ‡ÈÌ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË, ÒÔÓÒÓ·Ó‚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌËfl.

ì‰‡˜Ë ‚‡Ï ‚ ·ËÁÌÂÒÂ!
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BELLE JARDIN COSMETICS
Sportowa 1/5
05-532 BANIOCHA
POLAND 
Phone: +48 22 727 50 33 
Fax:     +48 22 727 50 65
e-mail:office@bellejardin.com
www.bellejardin.com

Belle Jardin Cosmetics is a Polish
manufacturer of skin care, body care, and
hair care cosmetics. The key for us is to
establish the best possible, long-term
partnership relations with our customers. We
are relatively young and fast growing
company, producing high-quality cosmetics,
using modern technologies. Our company
pays special attention to the quality and
safety of products, and most of our products
are based on natural components. 

äÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÙËÏ‡ Belle Jardin
- ÔÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÒÏÂÚËÍË.
Å˝ÎÎ Ü‡‰˝Ì ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡
ÎËˆÓÏ, ÚÂÎÓÏ  Ë ‚ÓÎÓÒ‡ÏË. äÓÏÔ‡ÌËfl
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì‡ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÎÓ‚Ó„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚‡ Ë „ÓÚÓ‚‡ ÒÚ‡Ú¸ Ì‡‰fiÊÌ˚Ï
Ô‡ÚÌfiÓÏ.
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Ëı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ Ò Û˜fiÚÓÏ ÏÓ‰Ì˚ı
ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‰ËÁ‡ÈÌ,
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ ÍÎËÂÌÚÓ‚
- „Î‡‚ÌÓÂ ‰Îfl Ì‡Ò.
äÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ Å˝ÎÎ
Ü‡‰˝Ì  ̋ ÚÓ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÓÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.

PPHU "ados"
Bodycha 93
05-820 REGULY
POLAND
Phone/Fax: +48 22 723 63 22

+48 22 723 52 93
+48 22 723 00 20

e-mail: ados@ados.pl
www.ados.pl

Founded over 30 years ago "ados cosmetics"
is one of the leading cosmetics producers
offering a full range of cosmetic products
including nail, eye, lip and face make-up. 
Both our brands "ados" as well as "art de
Lautrec" are carefully selected from
innovative components and meets the
highest European standards. Competitive
prices and constant development within
customer service area guarantee satisfaction
to all our clients. Modern packaging design
corresponding to newest trends catches eye
of even most demanding receiver. 
Customers interested in Private Label
production are also welcome by ados
cosmetics team. Our vast consultancy
experience starts from packaging choice
through colour matching up to labeling and
final product packing.

éÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl  30 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓÏÔ‡ÌËfl
”ados cosmetics” - Ó‰ËÌ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÂ‰Î‡„‡˛˘Ëı
¯ËÓÍÛ˛ „‡ÏÏÛ ÍÓÒÏÂÚËÍË ‰Îfl
Ï‡ÍËflÊ‡ „Î‡Á, „Û·, ÎËˆ‡ Ë ÛıÓ‰‡ Á‡
ÌÓ„ÚflÏË. é·Â Ì‡¯Ë Ï‡ÍË ”ados
cosmetics”  Ë ”art de Lautrec” ÒÓÁ‰‡Ì˚
ËÁ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔÓ-
ÌÂÌÚÓ‚ Ë ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï. äÓÌÍÛÂÌ-
ÚÌ˚Â ˆÂÌ˚ Ë ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ 
‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡,
„‡‡ÌÚËÛ˛Ú Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ ‚ÒÂÏ
Ì‡¯ËÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏ. äÎËÂÌÚ‡Ï,
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÍÓÒÏÂÚËÍË ÔÓ‰ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÍÓÈ, Ï˚
Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó.
ì˜ËÚ˚‚‡fl Ó„ÓÏÌ˚È  ÓÔ˚Ú ‚ ˝ÚÓÈ
ÒÙÂÂ, Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÏÓ„ÛÚ 
‚ ‚˚·ÓÂ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË, ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ „‡ÏÏ˚,
ÒÓÁ‰‡ÌËË ‰ËÁ‡ÈÌ‡ ˝ÚËÍÂÚÍË 
Ë ÙËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Â„Ó
Ò‡Ï˚Ï ‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ.

04-13 katalog      9/28/10  8:16 PM  Page 5

POLISH
NATIONAL PAVILION

ADOS hall 15 stand 15 B23
BELLE JARDIN COSMETICS hall 15 stand 15 B19
BI-ES POLSKA hall 15 stand 15 C23
CHANTAL hall 15 stand 15 B22 a
C+N POLSKA hall 15 stand 15 G09
DAX COSMETICS hall 15 stand 15 A24
DELIA COSMETICS hall 15 stand 15 B21
DERMIKA hall 14 stand 14 A31
EVELINE COSMETICS hall 15 stand 15 C21
FARMONA Natural Cosmetics Laboratory hall 15 stand 15 A27
HEINZ GLAS DZIALDOWO hall 15 stand 15 F06
HEINZ PLASTICS POLSKA hall 15 stand 15 F06
INTERTON hall 15 stand 15 F08
JOANNA COSMETICS LABORATORY hall 15 stand 15 A29
KAJ hall 15 stand 15 G07
LAZELL PARFUMS hall 15 stand 15 B21 a
PROSALON hall 15 stand 15 B22 a

media patronage the organizer 
of Polish National Pavilion of Polish National Pavilion

POLCHARM
www.cosmeticreporter.com e-mail: info@polcharm.com.pl

at interCHARM 2010
Moscow, October, 20th-23rd, www.intercharm.ru

4 cosmetic reporter X-XI-XII 2010 www.cosmeticreporter.comm
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C+N Polska Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 6
39-300 MIELEC
POLAND
Phone: +48 17 773 80 00
Fax:     +48 17 773 80 09
e-mail: cplusn@cnpolska.pl
www.cnpkg.com

C+N Polska Sp. z o.o., a subsidiary of C+N
Packaging Inc. based in New York, is a
leading supplier of competitively priced,
custom injection molded quality closures for
the world's top beauty companies. We offer
our customers a wealth of design,
engineering and manufacturing expertise in
molding a variety of thermoplastic materials
such as Surlyn™, PP, ABS, PCTA, SAN and TPE.
We have state of the art decorating
equipment for banding and hot stamping.
We also provide heat transfer labeling, UV
metallizing, electroplating and silk-screening.
As a full service supplier, we can meet all your
packaging needs from concept to
production.

“C+N èÓÎ¸¯‡”, ‰Ó˜ÂÌflfl ÙËÏ‡
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÙËÏ˚ “C+N
Packaging Inc.”, fl‚ÎflÂÚÒfl ‚Â‰Û˘ËÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ ËÒÍÛÒÒ-
Ú‚ÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚Ï
ˆÂÌ‡Ï ‰Îfl „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÙËÏ
‚ ÏËÂ. å˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
Ó·‡ÁˆÓ‚ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‚
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ ¯ËÓÍÓÈ
„‡ÏÏ˚ ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
Ì‡Ô. Surlyn™, PP, ABS, PCTA, ëÄç Ë
TPE. å˚ ËÏÂÂÏ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË
‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îfl
‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌËfl, Ú.Â. ıÓÚ-ÒÚ‡ÏÔËÌ„‡
(Ì‡‰ÔËÒË „Ófl˜ËÏ ¯ÚÂÏÔÂÎÂÏ),
Ú‡ÏÔÓÔÂ˜‡ÚË Ë ÒËÚÓÔÂ˜‡ÚË. å˚ ËÏÂÂÏ 
‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË Ú‡ÍÊÂ ÏÂÚ‡ÎË-
Á‡ˆË˛, „‡Î¸‚‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ë Î‡ÍËÓ‚ÍÛ. 
å˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡: ÓÚ Ë‰ÂË 
Í „ÓÚÓ‚ÓÏÛ ËÁ‰ÂÎË˛.

Dax Cosmetics Ltd 
Duchnow, Spacerowa 18
05-462 WIAZOWNA 
POLAND
Phone:  +48 22 779 05 00
Fax:      +48 22 779 05 01
e-mail: export@dax.com.pl
www.dax.com.pl

Dax Cosmetics is one of the leading cosmetic
manufacturers in Poland with 25 years of
experience in cosmetics production. Our
portfolio contains brands of cosmetics for
different groups of age, skin types &needs:
Yoskine - luxurious brand; 
Perfecta - mass-market brand;
Daxmen–men’s line; 
DAX SUN- suntan cosmetics; 
Celia –make-up brand.
The production is compatible with GMP 
and ISO 9001:2000.

Dax Cosmetics – ˝ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË ‚ èÓÎ¸¯Â 
Ò 25 ÎÂÚÌËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ. ç‡¯Â ÔÓÚÙÓÎËÓ
ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÍÓÒÏÂÚËÍË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı
„ÛÔÔ, ÚËÔÓ‚ Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ ÍÓÊË. 
Yoskine – ˝ÍÒÎÍ˛ÁË‚Ì˚È ·ÂÌ‰;
Perfecta – Ï‡Í‡ Ï‡ÒÒ-Ï‡ÍÂÚ; 
Daxmen – ÏÛÊÒÍ‡fl ÎËÌËfl; 
DAX SUN – ÍÓÒÏÂÚËÍ‡ ‰Îfl Á‡„‡‡; 
Celia – ÍÓÒÏÂÚËÍ‡ ‰Îfl Ï‡ÍËflÊ‡.
èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÌˆËÔ‡Ï
GMP Ë ËÏÂÂÚ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ISO 9001:2000.

04-13 katalog      9/28/10  9:09 PM  Page 7

in
te

rC
H

A
RM

st
a

nd
15

C
23

in
te

rC
H

A
RM

st
a

nd
15

B2
2

a

6 cosmetic reporter X-XI-XII 2010 www.cosmeticreporter.com

CHANTAL
Kacka 16
05-462 WIAZOWNA
POLAND
Phone: +48 22 789 04 54
Fax:     +48 22 789 08 03

info@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl
www.prosalon.eu
CHANTAL is a leading producer of quality
cosmetics for hair colouring, care and styling.
During 20 years we introduced the brand
PROSALON for professional hairdressers' salons
and the brands VARIÉTÉ, TV Color, HIP HOP
and MAXXI for retail sales.
MAXXI soft colour & gloss is our proposal for
customers wishing permanent hair colouring
without ammonia, which is so trendy now,
while the current version of VARIÉTÉ, our
traditional permanent hair colour cream sold
for many years, presents its new modern look. 
The line INTENSIS within the professional brand
PROSALON extends our offer with a series of
cosmetics for hair moisturizing, enlarging its
volume and colour protecting.
Our quality products offered at reasonable
prices sell well in European Union, Kazkhstan,
the Ukraine, Russia, Middle East, North Africa,
French Overseas Territories and, newly, in the USA.

CHANTAL fl‚ÎflÂÚÒfl ‚Â‰Û˘ËÏ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚÂÎÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË ‰Îfl
ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËfl ‚ÓÎÓÒ, ÛıÓ‰‡ Ë ÛÍÎ‡‰ÍË.
á‡ 20 ÎÂÚ Ï˚ ‚‚ÂÎË ·ÂÌ‰˚: PROSALON
‰Îfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ô‡ËÍÏ‡-
ıÂÒÍËı Ò‡ÎÓÌÓ‚ Ë VARIÉTÉ, TV Color,
HIP HOP Ë MAXXI ‰Îfl ÓÁÌË˜ÌÓÈ
ÔÓ‰‡ÊË.
MAXXI soft color & gloss ˝ÚÓ Ì‡¯Â
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‰Îfl ÍÎËÂÌÚÓ‚, ÊÂÎ‡˛˘Ëı
ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËfl ‚ÓÎÓÒ ·ÂÁ ‡ÏÏË‡Í‡,
Ó˜ÂÌ¸ ÏÓ‰ÌÓ„Ó ÒÂÈ˜‡Ò, Á‡ÚÓ ÚÂÍÛ˘‡fl
‚ÂÒËfl Ç‡¸ÂÚÂ, Ì‡¯ÂÈ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ
ÍÂÏ-Í‡ÒÍË ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ ÔÓ‰‡ÂÏÓÈ Ì‡
ÔÓÚflÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
Ò‚ÓÈ ÌÓ‚˚È ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‚Ë‰.
ãËÌË‡ INTENSIS ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ·ÂÌ‰‡ PROSALON ‡Ò¯ËflÂÚ
Ì‡¯Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÒÂËÂÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË
‰Îfl ‚ÓÎÓÒ Û‚Î‡ÊÌfl˛˘ÂÈ, ÔË‰‡˛˘ÂÈ
Ó·˙ÂÏ Ë Á‡˘Ë˘‡˛˘ÂÈ ˆ‚ÂÚ. ç‡¯‡
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ‡fl
ÔÓ ‡ÁÛÏÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ıÓÓ¯Ó
‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ÒÓ˛ÁÂ, ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ,
ìÍ‡ËÌÂ, êÓÒÒËË, Ì‡ ÅÎËÊÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ,
‚ ëÂ‚ÂÌÓÈ ÄÙËÍÂ, ‚ Á‡ÏÓÒÍËı
ÚÂËÚÓËflı î‡ÌˆËË Ë, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
‚ÂÏfl, ‚ ëòÄ.
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EVELINE COSMETICS

Eveline Cosmetics company, established
in 1983, is one of the biggest cosmetics
producers in Poland.
The company sells products in Russia, on
Ukraine, and in the countries of Western
Europe, Asia, Africa, North and South
America. The biggest part of production
are skin and body products together with
make-up ones. The main goal of Eveline
is production of innovative, high quality
cosmetics. The highest award is satis-
faction of clients who choose Eveline.

äÓÏÔ‡ÌËfl Eveline Cosmetics fl‚ÎflÂÚÒfl
Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË ‚ èÓÎ¸¯Â.
äÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓ‰‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ 
‚ êÓÒÒËË, Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÔ˚, ÄÁËË, ÄÙËÍË, 
‚ ûÊÌÓÈ Ë ëÂ‚ÂÌÓÈ ÄÏÂËÍÂ. äÓÏÂ
ÍÓÒÏÂÚËÍË ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl
ÛıÓ‰‡ Á‡ ÍÓÊÂÈ ÎËˆ‡ Ë ÚÂÎ‡, ÙËÏ‡
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÛ˛
ÍÓÒÏÂÚËÍÛ.

ëÚ‡ÚÂ„ËÂÈ Ë „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÍÓÏÔ‡ÌËË
fl‚ÎflÂÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËfl,
·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓ˚Ï Eveline Cosmetics
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÛÒÔÂıÓ‚.
ì‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ Ì‡¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚
fl‚ÎflÂÚÒfl Ò‡Ï˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï ÔÓ‰Ú‚ÂÊ-
‰ÂÌËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡¯ÂÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ.

Zytnia 19
05-506 LESZNOWOLA
POLAND 
Phone: +48 22 757 78 37
Fax: +48 22 757 79 92
e-mail: eveline@eveline.com.pl
www.eveline.eu
www.slimextreme.eu

FARMONA 
Jugowicka 10 c 
30-443 KRAKOW
POLAND 
Phone: + 48 12 252 70 75
Fax: + 48 12 252 70 01
e-mail: export.eu@farmona.pl
www.farmona.pl

FARMONA Natural Cosmetics Laboratory
was created in 1997. Within 10 years it has
won the recognition of customers who
value innovations and quality of natural
BIOcosmetics.
Our company combines the latest
achievements of cosmetology and the
nourishing properties of natural
vegetable ingredients. The high
efficiency of our products has been
confirmed by a number of applicative
researches, permanent cooperation with
outstanding dermatologists and many
precious awards.

ã‡·Ó‡ÚÓËfl ç‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÈ äÓÒÏÂÚËÍË
FARMONA ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ 1997 „.
Á‡‚ÓÂ‚‡Î‡ ‰Ó‚ÂËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ‚˚ÒÓÍËÏ Í‡˜ÂÒ-
Ú‚ÓÏ Ò‚ÓÂÈ Åàé ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. ç‡¯‡ ÙËÏ‡ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚ
ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„ËË Ò
ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÚÛ-
‡Î¸Ì˚ı, ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚ı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓ-
Ê‰ÂÌËfl. ÅÓÎ¸¯Û˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
Ì‡¯Ëı ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú
Ì‡ÎË˜ËÂ ‡ÔÔÎËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ Ë fl‰ ˆÂÌÌ˚ı Ì‡„‡‰ 
Ë ÔÓÓ˘ÂÌËÈ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÂÈÚËÌ„‡ı
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. 
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DELIA Cosmetics Sp. z o.o.

Delia Cosmetics – producer of modern
preparations for make-up, face, body,
hair and nails care. Currently Delia
Cosmetics produces over 300 different
kind of cosmetics which are developed
in according to the most advanced
technology while using natural raw
materials from international well-known
suppliers. High quality of Delia products
was granted by many customers and
local authorities and results in good
cooperation with foreign markets.

Delia Cosmetics – ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÎËÌËÈ
‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡ÏË, ÌÓ„ÚflÏË,
ÍÓÊÂÈ ÎËˆ‡ Ë ÚÂÎ‡ Ë ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÈ
ÍÓÒÏÂÚËÍË. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÙËÏ‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÍÓÒÏÂÚËÍÛ ·ÓÎÂÂ 300
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ, Ò
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò˚¸fl
‚Â‰Û˘Ëı ÏËÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. Ç˚ÒÓÍÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÁ‰ÂÎËÈ, ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ
ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚ı Ì‡„‡‰‡ÏË, fl‚ÎflÂÚÒfl
Ì‡¯ËÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌËË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ˚ÌÍÓ‚ Ò Ëı
ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË.

Lesna 5 
95-030 RZGOW
POLAND 
Phone:  +48 42 225 44 44
Fax:      +48 42 225 44 03
e-mail: export@delia.pl
www. delia. pl

DERMIKA is a leading manufacturer of
innovative cosmetics, focusing on exclusive
retail and professional products for facial
and body care. The preparations are based
on the state-of-the-art discoveries of
worldwide cosmetology as well as on
proven, safe, and, at the same time,
innovative natural ingredients from all over
the world. DERMIKA cosmetics are meeting
the highest quality standards which is
evidenced by over 70 prestigious awards
including a title of Superbrand 2009 and 
6 European Medals BCC. DERMIKA was also
accredited ISO 9001:2008 and complies
standards of GMP. All our products are
certified by GOST.
For detailed information please visit our
website: www.dermika.pl

DERMIKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 B 
02-222 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 22 340 30 21/12
Fax: +48 22 340 30 68
e-mail: oweber@dermika.pl;

izawila@dermika.pl
www.dermika.pl

DERMIKA - ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÌÌÓ‚‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÒÏÂ-
ÚËÍË ‰Îfl Ò‡ÎÓÌÓ‚ Ë ˆÂÌÚÓ‚ ëèÄ,
Ì‡ÌÓÍÓÒÏÂˆÂ‚ÚËÍË ‰Îfl ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó
ÛıÓ‰‡. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ÏË ÓÚÍ˚ÚËflÏË ‚ ÏËÓ‚ÓÈ
ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„ËË, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛıÓ‰‡ Á‡
Í‡Ê‰˚Ï ÚËÔÓÏ ÍÓÊË, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÂÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚflÏ Ë ‚ÓÁ‡ÒÚÛ. ÇÒÂ
ÔÂÔ‡‡Ú˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËflÏ Ö‚ÓëÓ˛Á‡ ISO 9001:2008
(ëËÒÚÂÏ‡ åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ä‡˜ÂÒÚ‚‡),
ëÂÚËÙËÍ‡Ú GMP («Good Manufac-
turing Practice» - ç‡‰ÎÂÊ‡˘‡fl
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡). 
ÇÒÂ Ì‡¯Ë ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ËÏÂ˛Ú
ëÂËÙËÍ‡Ú˚ Ééëí.
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INTERTON Sp. z o.o.

INTERTON is a polish supplier of colour
cosmetics and manufacturer of plastic
packaging designed for colour
cosmetics.
The products range is the same both for
cosmetics and packaging: lip glosses,
lipsticks, eye shadows, mascaras,
blushers, powders. Both finished products
and packaging are manufactured
according to ISO and GMP rules, from
the highest quality raw materials
imported from Western Europe.
Our goal is to provide highest quality
products at the most competitive price.

Interton fl‚ÎflÂÚÒfl  ÔÓÎ¸ÒÍËÏ ÔÓÒÚ‡-
‚˘ËÍÓÏ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ ËÁ
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰Îfl ‰ÂÍÓ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË.
É‡ÏÏ‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ú‡Í‡fl ÊÂ, Í‡Í ‰Îfl
ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ Ú‡Í Ë ‰Îfl ÍÓÒÏÂÚËÍË: 
·ÎÂÒÍ‡ ‰Îfl „Û·, „Û·Ì˚Â ÔÓÏ‡‰˚, ÚÂÌË
‰Îfl „Î‡Á, ÚÛ¯Ë ‰Îfl ÂÒÌËˆ, ÛÏflÌ˚,
ÔÛ‰˚.
ÇÒfl Ì‡¯‡ ÔÓ‰ÛÍˆËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓÏ‡Ï ISO Ë GMP ÔË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Ò˚¸fl ËÏÔÓÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÁ á‡Ôa‰ÌÓÈ
Ö‚ÓÔ˚.
ç‡¯ÂÈ ˆÂÎ¸˛ fl‚ÎflÂÚÒfl Â‡ÎËÁ‡ˆËfl
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï.

Laboratorium
Kosmetyczne 
JOANNA Sp. Jawna 
Gen. Zajaczka 11 c2 
01-510 WARSZAWA
POLAND
Phone:   +48 22 331 92 10
Fax:   +48 22 331 92 28
e-mail: m.malinowski@joanna.pl;   

s.gosciminska@joanna.pl
www.joanna.pl

Al. Jerozolimskie 202 
02-486 WARSZAWA 
POLAND
Phone: + 48 22 874 02 15 
Fax: + 48 22 874 03 70 
e-mail: oprzybyla@interton-wra.com.pl
www.interton-wra.com.pl

JOANNA Cosmetic Laboratory was
founded over 25 years ago. We are
experts in the field of cosmetics for hair
and body. We offer modern, high-quality
cosmetics given in attractive packages
and sold at affordable prices. Our offer is
designed for both individual clients and
professional hairdressing salons.
The company specializes in the production
of: Hair: shampoos, conditioners and
masks; colorants and lighteners; styling;
depilatory, Body: shower gels, peelings,
soaps, creams.

äÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ã‡·Ó‡ÚÓËfl ÑÜéÄççÄ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ·ÓÎÂÂ
25 ÎÂÚ.
å˚ fl‚ÎflÂÏÒfl ˝ÍÒÔÂÚÓÏ ‚ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÓ
ÛıÓ‰Û Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡ÏË Ë ÚÂÎÓÏ.
èÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È, ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‚ Í‡ÒË‚˚ı
ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ı ÔÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï.
ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl ÒÓÁ‰‡Ì˚ Í‡Í ‰Îfl
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl, Ú‡Í 
Ë ‰Îfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ò‡ÎÓÌÓ‚.
ëÔÂˆË‡ÎËÁËÛÂÏÒfl ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚:
ÑÎfl ‚ÓÎÓÒ: ¯‡ÏÔÛÌË, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ˚ 
Ë Ï‡ÒÍË, Í‡ÒÍË Ë ÓÒ‚ÂÚÎËÚÂÎË,
ÒÚ‡ÈÎËÌ„.
ÑÎfl ÚÂÎ‡: „ÂÎË ‰Îfl ‰Û¯‡, ÊË‰ÍËÂ
Ï˚Î‡, ÍÂÏ˚, ‰ÂÔËÎflˆËfl.
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Heinz Glas Dzia∏dowo Ltd. has more than
sixty years of experience in producing glass
packaging. We specialize in production
high-quality uncoloured glass and coloured
in mass glass containers from capacity 5 ml
to 500 ml. Among our products you will find
packaging for: 
- EDT and perfume,
- nail polishes,
- skin care cosmetics,
- roll-on cosmetic products,
- other products (alcohol, foodstuffs, ect.).

Heinz Plastics Polska
Sp. z o.o. 
Przemyslowa 57, 13-200 DZIALDOWO
POLAND 
Phone: +48 23 697 65 28
Fax: +48 23 697 52 52
e-mail: biuro@heinz-plastics.com
www.heinzplastics.com.pl

HEINZ GLAS
DZIALDOWO Sp.z o.o. 
Wl. Jagielly 40 
13-200 DZIALDOWO
POLAND
Phone: +48 23 697 01 00 
Fax: +48 23 697 01 64 
e-mail: handel@heinz-glas.com
www.hgd.pl
Office in Moscow: 

Heinz Glass & Plastic Moscow
125493,åoÒÍ‚‡, ÛÎ.îÎÓÚÒÍ‡fl, ‰.5Ä, 
ÓÙËÒ 612
ÚÂÎ.: +7 (495) 662 67 84

Heinz Glas Dzialdowo - ˝ÚÓ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
60-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË. å˚ ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÁËÛÂÏÒfl Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ËÁ
ÌÂÓÍ‡¯ÂÌÌÓ„Ó ÒÚÂÍÎ‡ ÂÏÍÓÒÚ¸˛ ÓÚ 5
‰Ó 500 ÏÎ Ë ËÁ ÒÚÂÍÎ‡, ÓÍ‡¯ÂÌÌÓ„Ó ‚
Ï‡ÒÒÂ. 
ëÂ‰Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı Ì‡ÏË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
Ç˚ Ì‡È‰fiÚÂ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ ‰Îfl:
- ‰ÛıÓ‚ Ë ÚÛ‡ÎÂÚÌÓÈ ‚Ó‰˚,
- Î‡ÍÓ‚ ‰Îfl ÌÓ„ÚÂÈ,
- ÍÂÏÓ‚
- ÍÓÒÏÂÚËÍË ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ÚÂÎÓÏ 

Ë ‚ÓÎÓÒ‡ÏË
- ¯‡ËÍÓ‚˚ı ‰ÂÁÓ‰Ó‡ÌÚÓ‚,
- ‡ÎÍÓ„ÓÎfl, ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl, Ë Ú.Ô.

Heinz Plastics Polska - supplier of cosmetic
packaging is in the structure of Heinz Group
since 1998. 
We use three different manufacturing
processes in the production of packaging:
injection moulding, injection blow moulding,
extrusion blow moulding. 
Our Quality Assurance Labels are: ISO
9001:2008, SA 8000 
Heinz Plastics Polska offers: 
Perfume caps of surlyn, polypropylene 
and other materials 
Flip-top closures 
Screw caps for bottles and jars 
Cosmetic bottles from 30 to 1000 ml 
Roll-on packaging
decoration on caps and closures – HOT STAMPING
assembling of multi- parts caps 
Our plans for 2011includes:
Implementation of bi-injection technology 
Implementation of PET production 

Office in Moscow:
Heinz Glass & Plastic Moscow
125493, åÓÒÍ‚‡, ÛÎ.îÎÓÚÒÍ‡fl,
‰.5Ä, ÓÙËÒ 612
ÚÂÎ.: +7 (495) 662 67 84
mail: mavdoseyeva@heinz-glas.com 

Heinz Plastics Polska – ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ
Heinz Group c 1998 „o‰a. 
å˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÚË ‡ÁÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË: ËÌÊÂÍˆËÓÌÌÓÂ
ÙÓÏÓ‚‡ÌËÂ, ˝ÍÒÚÛÁËÓÌÌÓ-‡Á‰Û‚ÌÓÂ
ÙÓÏÓ‚‡ÌËÂ, ÔÌÂ‚ÏÓÙÓÏÓ‚‡ÌËÂ 
ç‡¯Ë ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡:ISO
9001:2008, SA 8000. 
Heinz Plastics Polska ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
Ô‡Ù˛ÏÂÌ˚Â ÍÓÎÔ‡˜ÍË ËÁ ÒÛÎËÌ‡
ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡ Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,
Í˚¯ÍË ÙÎËÔ-ÚÓÔ
Í˚¯ÍË ‰Îfl ÙÎ‡ÍÓÌÓ‚ Ë ·‡ÌÓÍ
ÙÎ‡ÍÓÌ˚ 30 ‰Ó 1000 ÏÎ
·‡ÌÍË ‰Îfl ÍÂÏ‡
ÙÎ‡ÍÓÌ˚ ÓÎÎ-ÓÌ
‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÎÔ‡˜ÍÓ‚ Ë Í˚¯ÂÍ 
– HOT STAMPING
ÏÓÌÚ‡Ê ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ˜‡ÒÚÂÈ Í˚¯ÂÍ
ç‡¯Ë ÔÎ‡Ì˚ Ì‡ 2011:
‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË bi-injection
‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ PET 
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LAZELL PARFUMS 
A i K Or∏os Sp. Jawna
Gen. Berlinga 98
05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI
POLAND
Phone: +48 22 775 61 61
Fax: +48 22 775 61 61 ext. 105
e-mail: export@lazell.pl
www.lazell.pl

Lazell Company was created in 2001. We
have collected noticeable experience
manufacturing toilet waters, perfumes ,
deodorants, aftershaves and the sets of such
products. Using strictly sorted raw materials
and modern technologies we can
guarantee high quality of final product. Also
we are making plenty of efforts to keep the
excellent relation between our product
quality and price. Lazell products are sold
worldwide by our partner companies. Lazell
is our registered trademark.

îËÏ‡ Lazell Ó·‡ÁÓ‚‡Ì‡ ‚ 2001 „Ó‰Û.
ë ÚÂı ÔÓ Ï˚ ÛÒÔÂÎË Ì‡ÍÓÔËÚ¸
ËÁfl‰Ì˚È ÓÔ˚Ú ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÚÛ‡ÎÂÚÌ˚ı ‚Ó‰, ‰ÛıÓ‚, ‰ÂÁÓ‰Ó‡ÌÚÓ‚,
ÎÓÒ¸ÓÌÓ‚ ÔÓÒÎÂ ·ËÚ¸fl, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚, ÒÎÓÊÂÌÌ˚ı ËÁ ˝ÚËı
ËÁ‰ÂÎËÈ. àÒÔÓÎ¸ÁÛfl Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÚÓ·‡ÌÌÓÂ Ò˚¸Â Ë ÔÂÂ‰Ó‚˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ï˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
èËÎ‡„‡ÂÏ Ú‡ÍÊÂ Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÛÒËÎËÈ
˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡¯Ëı
ËÁ‰ÂÎËÈ Ë Ëı ˆÂÌÓÈ. àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚
Lazell ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ ÔË
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ì‡¯Ëı ÚÓ„Ó‚˚ı
Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë ÔÓÒÂ‰ÌËÍÓ‚. Lazell – ˝ÚÓ
Ì‡¯ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ÚÓ‚‡Ì˚È
ÁÌ‡Í. 

KAJ Ltd
Grunwaldzka 44 
13-200 DZIALDOWO
POLAND
Phone: +48 23 697 53 29
Fax: +48 23 697 62 83
e-mail: sales@kaj-plastics.eu
www.kaj-plastics.eu

KAJ LTD, member of Wentworth Group,
worldwide recognized manufacturer of deo
roll ons and leader in IBM production at
Europe offers plastic packaging for cosmetic
and pharmaceutical industries. We are able
to provide a total product solution concept,
design of packaging, tools, production to
final decoration from different plastic
materials PE, PP and also PET. Our offer
includes different cosmetic bottles/ jars with
suitable caps and closures. Company is
certified according to ISO 9001:2000.

äÄâ, ˜ÎÂÌ „ÛÔÔ˚ Ç˝ÌÚ‚ÓÚı, ËÁ‚ÂÒ-
ÚÌ˚È ‚ ÏËÂ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ¯‡ËÍÓ‚˚ı
‰ÂÁÓ‰Ó‡ÌÚÓ‚ Ë ÎË‰Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
àÅå ‚ Ö‚ÓÔÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÔÎ‡ÒÚ-
Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ‰Îfl ÍÓÒÏÂÚËÍË 
Ë Ù‡Ï‡ˆËË. å˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ÓÚ ˝Ú‡Ô‡
‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË, ˜ÂÂÁ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÔÓÂÍÚ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÙÓÏ Ë ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÔÓ
ÛÍ‡¯ÂÌËÂ ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ ËÁ ‡ÁÌ˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ú‡ÍËı Í‡Í PP, PE Í‡Í 
Ë PET. ç‡¯Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ̋ ÚÓ ·ÛÚ˚ÎÍË
Ë ·‡ÌÍË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË Í ÌËÏ
Í˚¯Í‡ÏË. å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
àëé 9000:2000.
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èRÓD¸O:

MARKETS

Sales in number of items (in millions), Poland
VII.2009-VI.2010

COLOUR COSMETICS 74.0
Maybelline NY 7.0%
Miss Sporty 6.8%
Own brand 6.4%
Rimmel 6.4%
Wibo 6.0%

Value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in PLN (in millions), Poland

COLOUR COSMETICS 74
Total Lip Care Products 23%

Nivea Polska 15%
Bell 6%
Wibo 5%

Total Nail Related Products 23%
Wibo 12%
Miss Sporty Eye Make-ups 8%
Private Label 6%

Total Eye Make-ups 27%
Maybelline 12%
Rimmel 10%
Miss Sporty 9%

Total Face Make-ups 26%
LK dr Irena Eris 13%
Maybelline 9%
Soraya 8%
Gift Box 1%

colour cosmetics
MAIN BRANDS

Sales in PLN (in millions), Poland
VII.2009-VI.2010

COLOUR COSMETICS 1,046.8
Maybelline NY 12.3%
Rimmel 9.1%
L'Oreal Paris 8.4%
Astor 7.6%
Max Factor 6.5%

Quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions), Poland

COLOUR COSMETICS 1,047
Total Lip Care Products 17%

Nivea Polska 11%
Maybelline 7%
Rimmel 7%

Total Nail Related Products 21%
Wibo 9%
Miss Sporty 6%
Astor 6%

Total Eye Make-ups 31%
Maybelline 17%
Rimmel 12%
L`Oreal 10%

Total Face Make-ups 39%
Maybelline 12%
L`Oreal 10%
LK dr Irena Eris 9%
Gift Box 2%

P O L I S H C O S M E T I C M A R K E T

www.cosmeticreporter.com14 cosmetic reporter X-XI-XII 2010

tabele  9/29/10  10:28 AM  Page 1



02REKLAMA  9/27/10  4:19 PM  Page 1

èRÓD¸O:

MARKETS

Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

SKIN CARE 2,216  
Face care 61% 
Body care 34%
All-purpose 5%  

Main manufacturers: value ranking 
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

SKIN CARE 2,216 
L`Oreal Group 18%  
Nivea Polska 18%  
LK dr Irene Eris 8%  
Others 56%

Main manufacturers: value ranking 
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

BODY CARE 752  
Nivea Polska 17%  
L`Oreal Group 12%  
Johnson & Johnson 8%  
Others 63%  

Main manufacturers: value ranking 
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

FACE CARE 1,348  
L`Oreal Group 23%
Nivea Polska 12%  
LK dr Irene Eris 10%  
Others 55%  

Market segments: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)

SKIN CARE 191
Body care 52%
Face care 38%
All-purpose 10%

Main manufacturers: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)

SKIN CARE 191.1
Nivea Polska 21%  
Ziaja 13%  
L`Oreal Group 9%  
Others 57%

Main manufacturers: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)

BODY CARE 72.4  
Nivea Polska 20%  
Own label 9%  
Ziaja 9%  
Others 61%  

Main manufacturers: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)

FACE CARE 99.4  
Ziaja 18%
L`Oreal Group 12%
Dax Cosmetics 9%  
Others 61%  

skin & body care

P O L I S H C O S M E T I C M A R K E T

www.cosmeticreporter.com16 cosmetic reporter X-XI-XII 2010

tabele  9/29/10  10:28 AM  Page 2



02REKLAMA  9/29/10  2:48 PM  Page 1

èRÓD¸O:

MARKETS

Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

SHAMPOO 895
Procter & Gamble 24%
Grupa L`Oreal 19%
Unilever 13%
Others 44%
Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

SHAMPOO
Head&Shoulders 15%
Elseve 8%
Fructis 8%
Own labels 69%
Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

HAIR CONDITIONERS 279
Grupa L`Oreal 26%
Henkel-Schwarzkopf 20%
P&G 14%
Others 40%
Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

HAIR CONDITIONERS 279
Elseve (L`Oreal) 15% 
Gliss Kur (H-S) 13% 
Pantene Pro-V (P&G) 12% 
Others 60% 
Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 

HAIR COLOURING PRODUCTS 416
Grupa L`Oreal 43%
Henkel-Schwarzkopf 30%
Procter&Gamble 13%
Others 13%
Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10) 
Sales in PLN (in millions) 
STYLING PRODUCTS 502
Henkel-Schwarzkopf 26%
Procter&Gamble 20%
Nivea Polska 11%
Others 44%

hair care
Market segments: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)
SHAMPOO 105.6
Procter & Gamble 17%
Grupa L`Oreal 14%
Unilever 14%
Others 54%
Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)

SHAMPOO 105.6
Head&Shoulders 10%
Timotei 9%
Own labels 7%
Others 73%
Market segments: value ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)

HAIR CONDITIONERS 28.5
Grupa L`Oreal 22% 
Henkel-Schwarzkopf 18%
P&G 13% 
Others 47%
Market segments: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)
HAIR CONDITIONERS 28.5 
Elseve (L`Oreal) 13% 
Gliss Kur (H-S) 12%
Pantene Pro-V (P&G) 11% 
Others 63%
Market segments: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)

HAIR COLOURING PRODUCTS 36.1
Henkel-Schwarzkopf 31%
Grupa L`Oreal 27%
Joanna 19%
Others 23%
Market segments: quantity ranking
Poland/whole country, MAT (JA09 - MJ10)
Sales in number of items (in millions)
STYLING PRODUCTS 58.0
Henkel-Schwarzkopf 18%
Procter&Gamble 14%
Own label 11%
Others 57%

P O L I S H C O S M E T I C M A R K E T
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BioEvolution
Jantar 21
02-228 WARSZAWA
POLAND
Phone/fax : +48 (22) 863 20 14 
e-mail:info@bioevolution.eu
www.bioevolution.eu

BioEvolution has been presented in the world market of
permanent make-up for over 5 years. We place emphasis on
constant product development, high quality customer
service and the safety aspect of permanent make up
procedures.
BioEvolution devices are characterized by remarkable safety
and precision thanks to our patented needle-cartridge
system and Intel microprocessor control. We have attained
such superior standards by using the newest technologies
and the highest quality materials.

We welcome new distributors. 

cosmetic reporter X-XI-XII 2010   21

CHANTAL
Kacka 16
05-462 WIAZOWNA
POLAND
Phone: +48 22 789 04 54
Fax:     +48 22 789 08 03

info@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl
www.prosalon.eu

During 20 years CHANTAL has become a leading producer of
quality cosmetics for hair colouring, care and styling. The
company owns the brand PROSALON for professional
hairdressers' salons and the brands VARIÉTÉ, TV Color, HIP HOP
and MAXXI for retail sales.
MAXXI soft colour & gloss was introduced into the market this
year as our proposal for customers wishing permanent hair
colouring without ammonia. Our traditional hair dye VARIÉTÉ
which has been succesfully sold for many years has got these
days a new modern looking packaging.  
The line INTENSIS within the professional brand PROSALON
extends our offer with a series of cosmetics for hair
moisturizing, enlarging its volume and colour protecting.
These products are meant both for hairdressers' salons and
for home use.
Offering good quality products at reasonable prices has
been our mission for the whole time of our activity and such
a policy results in good sales in our domestic, Polish market as
well as in many countries of the world: France, other
countries of the European Union, Kazkhstan, the Ukraine,
Russia, Middle East, North Africa, French Overseas Territories
and, newly, the USA.
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Bielenda Kosmetyki
Naturalne Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa
Fabryczna 20
31-553 KRAKOW
POLAND
Phone : +48 12 261 99 00 ext 131
Fax:      +48 12 261 99 01
For distribution inquiries 
e-mail: m.ostaszewska@bielenda.com.pl
mobile phone: + 48 510 130 556
www.bielenda.pl

POLISH
NATIONAL PAVILION
at COSMOPROF ASIA 2010
Hong Kong, November, 10th-12th, www.cosmoprof-asia.com

BIELENDA 1E – G6 A
BioEvolution 1E – G6 B
CHANTAL 1E – G6 D
Dr Irena Eris S.A. 1E – G6 C
EVELINE COSMETICS 1E – G6 G
FARMONA 1E – G6 F
I.M.P.A. 1E – G6 D
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Bielenda Natural Cosmetics was established in 1990. 
The company is using its extensive experience and knowledge
in formulating new products with the most innovative and
valuable natural ingredients. Our cosmetics contain such
ingredients as waxes, plant extracts, fruits, herbs, clays,
micronized algaes, aromatherapy oils, caviar extract, unique
exotic oils and many others. The company's range is
comprehensive and includes over 400 cosmetic products for
face, body and hair care. 
The high expectations of our consumers, and their confidence,
inspire us to search for new solutions, and therefore we created
IDEAL SKIN - a line of PROFESSIONAL COSMETICS dedicated for
beauty parlors only. 
Bielenda holds an ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certificates.
Our mission is to create natural cosmetics, containing the
highest quality organic ingredients to enhance the beauty of
any woman.
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IMPA 
Al. Kazimierza Wielkiego 6d 
87-800 WLOCLAWEK
POLAND 
Phone: +48 54 230 91 11 
Mobile: +48 60 717 23 41 
Fax: +48 54 235 52 51 
e-mail: impa@pumice.pl
skype: rafal-gol 
www.pumice.pl

I.M.P.A. is the biggest producer of pumice
sponges in Poland. We have etched our name in
35 markets of the world in the field of pumice foot
care. Our company has served our clients with
top quality products at reasonable prices for a
very long time and is proud to continue serving
our clients with full devotion and dedication. Our
aim is to provide our clients with products that
suffice their needs and create an enjoyable
experience with our products. Private labels and
products are welcome.

FARMONA
Jugowicka 10c 
30-443 KRAKOW
POLAND 
Phone: +48 12 252 70 75
Fax: +48 12 252 70 01
e-mail:dana.bartoszewicz@farmona.pl
www.farmona.pl

Farmona Natural Cosmetics Laboratory
produces cosmetics for face, body and hair
care, dermocosmetics and professional lines for
beauty salons. All the products of our
professional lines are evaluated and tested in
Farmona Bussines and SPA Center situated in
Cracov. We cooperate with all distribution
channels: wholesale companies, chemists and
shop chains on Polish and foreign markets. We
are looking for new customers.
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EVELINE COSMETICS
Zytnia 19 
05-506 LESZNOWOLA
POLAND
Phone: +48 22 757 78 37 
Fax:     +48 22 757 79 92
e-mail: eveline@eveline.com.pl
www.eveline.eu
www.slimextreme.eu

Eveline Cosmetics company, established in 1983, is one of
the biggest cosmetics producers in Poland.
The company sells products in Russia, on Ukraine, and in the
countries of Western Europe, Asia, Africa, North and South
America. The biggest part of production are skin and body
products together with make-up ones. The main goal of
Eveline  is production of innovative, high quality cosmetics.
The highest award is satisfaction of clients who choose
Eveline.

Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris SA
Armii Krajowej 12
05-500 PIASECZNO
POLAND 
Phone: +48 22 717 11 52, 696 494 386 
www.drirenaeris.pl

Dr Irena Eris Cosmetic Laboratories - a leading Polish
manufacturer and exporter of wide range of skincare
products, established in 1983. 20 million units of products
manufactured yearly, export to 27 countries worldwide,
brands among mostly valued and best-known in Poland: Dr
Irena Eris (selective cosmetics), Pharmaceris
(dermocosmetics), Lirene (mass-market cosmetics for
women), U20 (skincare for young consumers). All our
products developed by experts from Centre for Science
and Research are distinguished by the highest quality,
innovation, effectiveness and safety of use.
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Why invest in paper bags?

In times of increasing customer care the type of packaging is extremely important
– it should reflect an aesthetic values, purpose and value of purchase. It is also 
a great opportunity for advertising the manufacturer, product promotion and
introduction of its new logo or consolidating existing ones.
Owing to such solution, the influence of company’s logo is not limited to the
shop’s door but it extends to the whole area of the mall, and also throughout the
city, involving the perception of people, many of whom will also become the
buyers.
A well thought out and planned product marketing strategy, with its final element
in the form of appropriate bag, make final recipient to feel the highest standard
of bought cosmetic. Ranging from designing the product, through its careful
production, advertising activities, quality of service or company store design, to the
last element of the long sales process, which is professionally matched bag - all
of that impact overall customer satisfaction with the purchase made, encouraging
him to re-reach for the well-wrapped and given commodity. Top quality paper bag
should not be seen by the company as necessary expense, but as a good
investment. Compared for example to the billboard ads to say nothing about
advertising in the media, promoting the company through an exclusive bag is
much cheaper and often more effective, because it goes directly to the group of
potential buyers. Expenditures made in good quality packaging will not only be
recouped, but also bring additional benefits in the form of new clients.

What could be the reason to select appropriate advertisement bag?

The basic principle is to maintain the proper relationship between the goods and
packaging. Cosmetics company which is promoting a line of cosmetics based on
natural components will make the best choice choosing a bag of ecological paper,
preferably certified, and the manufacturer of an exclusive line of cosmetics should
offer its customers a bag with ennoblements like embossing, UV varnish or 
a metallic foil, adapted to the promoted cosmetic lines. 
In the multitude of products offerings one should not confine to only one format
of bag and it is appropriate to match the format of bag to the size of the product.
Not without significance is the selection of technical parameters determining the
strength of the bag and ensure customer's expected effect. 

How to minimize the cost of bags?

Good quality and elegant bag does not necessarily has to mean an expensive
bag, exceeding the planned budget. Influenced by purchaser satisfaction
professional manufacturer of bags should advise the best and most appropriate
solutions, allowing on one hand to reduce costs and, second, to preserve
aesthetic values and quality. Experienced manufacturer offers a diverse models of
bags, to ensure the best solution for each customer.
One way to reduce costs is to change the model manufactured completely
manually to a model with very similar quality but made full or semi-automatically;
this solution can save up to 40% of the expense!
Another step could be calculation of the annual requirement and submit 
an annual order delivered in several shipments, convenient for the customer; 
it allows to increase the quantity of ordered bags, which can significantly reduce
the unit price.
You should also make an appropriate choice of model, paper and a finish for
intended purpose of the bag. It generates savings resulting from the production
technology, because not always achievement of the desired effect should be
obtained with the most expensive models. 

What to look for when selecting suppliers?

When selecting a supplier one should start from reviewing his prevailing products
– they are the best proof of design and technical capabilities of the producer.
Simultaneously they are the reference list showing the rank and quantity of
customers. In this way one can check the usefulness of bags, thickness of paper
and foil, real colors – even the best printed catalogue does not offer this. The
supplier of bags should also be an advisor and taking into consideration the
customers wishes. He should be able to warn the customer against such
solutions, which are technically impossible or could bring unexpected effects. 
The customer who orders bags should be aware that any polygraphic activity
connected to performing individual projects requires time and make decisions
about the implementation of bags well in advance.
Anyone who examines the offers from different manufacturers should refer to the
specifications of a specific product and therefore do not compare price alone,
because they can relate to very different products, despite suggested identity.
One should pay attention to the paper, handles and reinforcements, because very
often they are different from those eventually used, and have a significant impact
on the price.
The paper should exactly match the customer's expectations as to the rigidity of
the packaging. Higher paper weight does not always mean greater rigidity bag!
Stock' papers are “waste” papers, which of course is reflected in the lower
purchase price of paper, but also in the quality. The price of handle is influenced
by the length of the string, its diameter and the material it is made of. Cotton
string does not always need to be more expensive than synthetic!
Reinforcements should be solid, made of cardboard 450-700 gsm (not flaccid
wastepaper), and on the bottom in addition to the bleached paperboard – glued
– not only put in the bag. Using lamination should be clarified whether it will be
done by hot or cold, because it affects both the price and quality.

Precise selection of the above-mentioned components of the product and the 
appropriate technology, will achieve the result in line with customer expectations 

What trends are offered in season, autumn / winter 2010-2011?

In response to the global interest in ecology and environmental protection the
bags made of FSC-certified paper (Forest Stewardship Council) are in high
demand. FSC since 1993, ensures that the global forest management is
conducted in a thoughtful and responsible way including local community's rights
and the principles of nature conservation. 
As a result of demand for high quality bags at affordable price, manufacturers are
offering new lines of paper bags, made full or semi-automatically. They combine
the features of exclusive models with competitive prices.
Meeting the expectations of demanding clients prefering plastic bags, a new
model of plastic bags made like exclusive paper bags appeared recently on the
market. Thanks to that, plastic bag is no longer boring and trite and often, with
much greater usability, looks better than its paper counterpart thus more
effectively meet its own, very important function of advertising.
On the Polish market, there are many companies offering advertising bags. 
The choice of which services to take advantage, as always, belongs to the
customer. Meanwhile, Cosmetic Reporter taking from the collected material and
interviews with the final recipients recommends you the E-bag (www.e-bag.pl),
which skillfully adapts the technologies used to individual customers' expectations
so as to achieve the best effect. And this effects are, really spectacular and tested
with success by many producers of cosmetics advertising bags.

Why invest in paper bags?
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The Fair is a great opportunity to learn about new marketing trends, to consider the comprehensive advertising
plan of our company, its image and perception by final recipient. This also applies to the packaging line of
business. Inherent in the fair are the ubiquitous advertising bags. It is worth giving them some attention. 
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W czasach coraz wi´kszej dba∏oÊci o klienta niezmiernie istotna jest forma
opakowania, która powinna odzwierciedlaç walory estetyczne, przeznaczenie oraz
wartoÊç zakupu. Jest to tak˝e Êwietna okazja do zareklamowania producenta,
promocji produktu oraz do wprowadzenia na rynek nowego znaku firmowego lub
utrwalania ju˝ istniejàcego.
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu oddzia∏ywanie umieszczonego na torbie logo, nie
koƒczy si´ za progiem sklepu. Trwa ono na ca∏ym obszarze centrum handlowego,
a poza nim tak˝e na terenie ca∏ego miasta, anga˝ujàc percepcj´ ludzi, z których
wielu stanie si´ w przysz∏oÊci nabywcami.
Dobrze przemyÊlana i zaplanowana strategia marketingowa produktu, z jej
finalnym elementem w postaci odpowiedniej torby, sprawi, ˝e ostateczny
odbiorca odniesie wra˝enie najwy˝szego standardu zakupionego kosmetyku.
Poczàwszy od zaprojektowania towaru, poprzez jego starannà produkcj´, dzia∏ania
reklamowe, jakoÊç obs∏ugi czy te˝ wystrój sklepu, a˝ po ostatni element d∏ugiego
procesu sprzeda˝y, czyli profesjonalnie dobranà torb´ – wszystko to ma wp∏yw na
ogólnà satysfakcj´ klienta z zakupu i zach´ca go do ponownego si´gni´cia po
dobrze opakowany i podany towar.
Najwy˝szej jakoÊci torba papierowa nie powinna byç postrzegana przez firm´ jako
konieczny koszt, a jako dobra inwestycja. W porównaniu do cen reklam np. na
billboardach, nie mówiàc ju˝ o reklamie w mediach, promocja firmy poprzez
ekskluzywnà torb´ jest du˝o taƒsza i niejednokrotnie bardziej skuteczna, gdy˝
trafia bezpoÊrednio do grupy potencjalnych nabywców. Nak∏ady na dobrej jakoÊci
opakowanie nie tylko si´ zwrócà, ale i przyniosà dodatkowe korzyÊci w postaci
nowych klientów.

Czym si´ kierowaç przy wyborze odpowiedniej torby reklamowej?

Podstawowà zasadà jest zachowanie prawid∏owej relacji mi´dzy towarem 
a opakowaniem. Firma kosmetyczna promujàca lini´ naturalnych kosmetyków
bazujàcych jedynie na naturalnych komponentach powinna zamówiç torby 
z papieru ekologicznego, najlepiej certyfikowanego. Producentowi ekskluzywnej
linii kosmetyków nale˝a∏oby poleciç torby wzbogacone uszlachetnieniem
dostosowanym do promowanej linii kosmetyku, np. t∏oczeniem, lakierem UV czy
te˝ folià metalizowanà. Przy wi´kszej liczbie i ró˝norodnoÊci oferowanych
produktów nie nale˝y poprzestaç na jednym formacie torby i wskazane jest
dostosowanie odpowiedniego jej formatu do wielkoÊci produktu. 
Nie bez znaczenia jest tak˝e dobór parametrów technicznych decydujàcych 
o wytrzyma∏oÊci torby i gwarantujàcy oczekiwany przez klienta efekt. 

Jak zminimalizowaç koszty zakupu toreb?

Dobra i elegancka torba nie zawsze musi byç drogà i powodowaç przekroczenie
przewidzianego bud˝etu. Majàc na wzgl´dzie satysfakcj´ zamawiajàcego,
profesjonalny producent toreb powinien doradziç najlepsze i najbardziej
odpowiednie rozwiàzania, pozwalajàce z jednej strony na obni˝enie kosztów, 
z drugiej zaÊ - na zachowanie walorów estetycznych i jakoÊciowych.
DoÊwiadczony producent posiada w swojej ofercie zró˝nicowane modele toreb,
gwarantujàce najlepsze rozwiàzanie dla ka˝dego klienta. 
Jednym ze sposobów obni˝enia kosztów jest zamiana modelu z wykonanego 
w ca∏oÊci r´cznie na model o bardzo zbli˝onej jakoÊci, ale wykonany w pe∏ni lub
pó∏automatycznie; tu warto zauwa˝yç, ˝e takie rozwiàzanie pozwala zaoszcz´dziç
a˝ do 40% ceny torby! 
Kolejnym krokiem mo˝e byç kalkulacja zapotrzebowania rocznego i z∏o˝enie
zamówienia rocznego z dostawami partiami wygodnymi dla zamawiajàcego.
Pozwala to na zwi´kszenie jednorazowego nak∏adu toreb, co powoduje znaczne
obni˝enie ceny jednostkowej.
Nale˝y tak˝e wybraç model, papier i sposób wykoƒczenia torby odpowiedni do jej
przeznaczenia. Pozwoli to na oszcz´dnoÊci wynikajàce z technologii produkcji,

gdy˝ nie zawsze dla osiàgni´cia po˝àdanego efektu konieczny jest najdro˝szy 
z oferty model.

Na co nale˝y zwróciç uwag´ przy wyborze dostawcy?

Przy wyborze dostawcy nale˝y zaczàç od zapoznania si´ z jego dotychczasowymi
produktami – sà one najlepszym dowodem mo˝liwoÊci technicznych 
i projektowych producenta, a jednoczeÊnie - listà referencyjnà Êwiadczàcà o
liczbie i randze odbiorców. W ten sposób mo˝na sprawdziç walory u˝ytkowe
toreb, gruboÊç papieru i folii, sztywnoÊç oraz rzeczywistà kolorystyk´ – tego
wszystkiego nie zapewnia najlepiej wydrukowany katalog. Dostawca toreb musi
byç tak˝e doradcà i uwzgl´dniajàc ˝yczenia klienta, powinien przestrzec przed
rozwiàzaniami, których realizacja ze wzgl´dów technicznych nie jest mo˝liwa albo
przyniesie niepo˝àdane efekty. 
Zamawiajàcy torby powinien mieç ÊwiadomoÊç, ˝e wszelka dzia∏alnoÊç
poligraficzna zwiàzana z realizacjà indywidualnych projektów wymaga czasu 
i podejmowaç decyzje o realizacji toreb z du˝ym wyprzedzeniem.
Ka˝dy, kto analizuje oferty ró˝nych producentów, musi cen´ odnosiç do
specyfikacji konkretnego produktu, a zatem nie porównywaç samych cen, bo
mogà dotyczyç bardzo ró˝niàcych si´ produktów mimo opisu sugerujàcego ich
identycznoÊç. Nale˝y zwróciç uwag´ na papier, uchwyty i wzmocnienia, gdy˝
bardzo cz´sto ró˝nià si´ one od tych finalnie zastosowanych, a majà istotny wp∏yw
na cen´.
Papier powinien dok∏adnie odpowiadaç oczekiwaniom klienta co do sztywnoÊci
opakowania. Wy˝sza gramatura papieru nie zawsze oznacza wi´kszà sztywnoÊç
torby! Papiery tzw. stockowe sà papierami odpadowymi, co oczywiÊcie powoduje
ni˝szà cen´ zakupu papieru, ale finalnie tak˝e wp∏ywa na jakoÊç. Na cen´ uchwytu
wp∏yw ma d∏ugoÊç sznurka, jego Êrednica oraz materia∏, z którego jest wykonany.
Sznurek bawe∏niany nie zawsze musi byç dro˝szy od syntetycznego!
Wzmocnienie powinno byç solidne, z tektury 450-700g (nie wiotkiego papieru 
z odpadu), a na spodzie dodatkowo z tektury bielonej – podklejone – a nie
jedynie w∏o˝one w torb´. Przy zastosowaniu laminowania nale˝y sprecyzowaç czy
b´dzie wykonane metodà na goràco czy na zimno, gdy˝ ma to wp∏yw zarówno
na cen´ jak i na jakoÊç.
Precyzyjny dobór wy˝ej wymienionych sk∏adowych produktu oraz w∏aÊciwej
technologii produkcji, pozwoli uzyskaç efekt zgodny z oczekiwaniami
zamawiajàcego.

Jakie trendy oferowane sà w sezonie jesieƒ/zima 2010-2011?

W odpowiedzi na Êwiatowe zainteresowanie zagadnieniem ekologii i ochrony
Êrodowiska najmodniejsze jest obecnie wykonanie toreb z certyfikowanego
papieru FSC (Forest Stewardship Council). Organizacja ta od 1993 roku dba o to,
aby Êwiatowa gospodarka leÊna prowadzona by∏a w sposób przemyÊlany 
i odpowiedzialny z uwzgl´dnieniem nale˝nych praw spo∏ecznoÊci lokalnych 
i zasad ochrony przyrody.
W wyniku widocznego du˝ego zapotrzebowania na torby wysokiej jakoÊci 
za przyst´pnà cen´, producenci toreb oferujà nowe linie toreb papierowych,
wykonywanych pó∏-, lub w pe∏ni automatycznie. ¸àczà one w sobie cechy
ekskluzywnych modeli z konkurencyjnoÊcià ceny.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom wymagajàcych klientów, ale preferujàcych
torby foliowe, w ostatnim czasie pojawi∏ si´ na rynku nowy model torby foliowej
wykonanej na wzór ekskluzywnej torby papierowej. Dzi´ki temu torba foliowa
przesta∏a byç nudna i sztampowa i niejednokrotnie, majàc du˝o wi´ksze walory
u˝ytkowe, wyglàda lepiej ni˝ jej papierowy odpowiednik, dzi´ki czemu skuteczniej
spe∏nia swojà - niezwykle wa˝nà - funkcj´ reklamowà.
Na polskim rynku istnieje wiele firm oferujàcych torby. Wybór, z której us∏ug
Paƒstwo skorzystajà, jak zawsze nale˝eç b´dzie do Paƒstwa. Tymczasem
Cosmetic Reporter na podstawie zebranego materia∏u i rozmów z ostatecznymi
odbiorcami, rekomenduje Paƒstwu firm´ E-bag (www.e-bag.pl), która 
w umiej´tny sposób dostosowuje wykorzystywane technologie do
indywidualnych oczekiwaƒ klientów tak, aby osiàgnàç najlepszy efekt. A tym
efektem sà naprawd´ efektowne i przetestowane z sukcesem przez wielu
polskich producentów kosmetyków torby reklamowe.

www.cosmeticreporter.com26 cosmetic reporter X-XI-XII 2010 

Dlaczego warto inwestowaç w torby reklamowe?

nMARKETING

Anna Godek

Targi kosmetyczne sà Êwietnà okazjà do zapoznania si´ 
z nowymi tendencjami marketingowymi, zastanowienia si´
nad kompleksowà reklamà firmy, jej wizerunkiem oraz
postrzeganiem przez ostatecznego odbiorc´. Nieod∏àcznym
elementem targów sà wszechobecne torby reklamowe.
Warto poÊwi´ciç im troch´ uwagi. 
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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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Jak wiadomo, o rynkowym sukcesie produktu decyduje wiele czynników, w tym 
o charakterze marketingowym Jednym z wa˝niejszych, jest przyciàgni´cie uwagi
nabywcy jego wyglàdem zewn´trznym. W tym celu opracowuje si´ m.in.
charakterystyczny kszta∏t opakowania i jego przyciagajàcà uwag´ grafik´. Pe∏ni ono
przy tym szereg funkcji rynkowych, od promocyjnych poczàwszy na
informacyjnych skoƒczywszy. Ze wzgl´du na to oraz na ogromnà iloÊç podobnych
i jednorodzajowych produktów, które jakoÊ trzeba od siebie odró˝niç,
opracowanie oryginalnego wyglàdu opakowania nie jest obecnie procesem
∏atwym i niedrogim. 

Obserwujàc rynek z tego punktu widzenia mo˝na zauwa˝yç, ˝e w odniesieniu do
niektórych towarów uwag´ nabywców przyciàga przede wszystkim w∏aÊnie
opakowanie, rozumiane bàdê jako wyglàd towaru (typu: buteleczki perfum,
szamponów, kszta∏t i kolorystyka klawiatury komputera czy komórki) bàdê
opakowanie zewn´trzne, jak np. kartonik lekarstwa, pude∏ko zawierajàce
kosmetyk, torba, w którà pakuje si´ zakupiony towar itp.
Odpowiednie prace projektowe powierza si´ zwykle fachowcom, co implikuje
niekiedy wysokie koszty. JeÊli za∏o˝ony cel marketingowy zostanie osiàgni´ty,
odpowiednio zaprojektowane opakowanie wyró˝ni konkretny produkt 
w ÊwiadomoÊci klientów, stwarzajàc wra˝enie unikalnoÊci, wyjàtkowoÊci nawet
tam, gdzie w∏aÊciwie na takie ró˝nice nie ma miejsca. Niekiedy wystarczy zmieniç
uk∏ad kolorów, czy zastosowaç „chwytliwy” motyw, aby zwróciç uwag´ na
niedostrzeganà dotàd ofert´ rynkowà. 
Mo˝na zatem bez pope∏nienia b∏´du stwierdziç, ˝e to przede wszystkim
opakowanie, szczególnie w odniesieniu do towarów jednorodzajowych, dla
których ma ono promocyjne znaczenie (np. kosmetyki, produkty z grupy AGD),
wp∏ywa bezpoÊrednio na wybory dokonywane przez klienta. Szczególnie 
w odniesieniu do „nag∏ych”, nieprzemyÊlanych wyborów zasadnie mo˝na przyjàç,
˝e to wyglàd zewn´trzny towaru zadecydowa∏ o zakupie.
Wzrost znaczenia tego wyglàdu sprawi∏, ˝e okreÊla si´ je mianem „niemych
sprzedawców”, to on bowiem, szczególnie w sklepach samoobs∏ugowych,
zamiast sprzedawców reklamuje produkt.

Powy˝sze uwagi, zapewne poruszajàce kwestie znane czytelnikowi, stanowi∏y
jednak konieczny wst´p do dalszych uwag prawnych, w zamierzeniu majàcych
podkreÊliç wag´ zapewnienia sobie odpowiednich praw w∏aÊnie do opakowaƒ. 
W tym tekÊcie mowa b´dzie o jednym z prawnych sposobów zapewnienia
bezpieczeƒstwa w tym zakresie, tj o nabyciu praw autorskich do odpowiednich
projektów. W du˝ej liczbie przypadków projekty opracowane w tym zakresie
stanowiç b´dà utwory, zaÊ przepisy je chroniàce sà tak restryktywne, ˝e w szeregu
przypadkach nie zdajemy sobie sprawy z tego, ˝e wkraczamy w obszar chroniony
w∏aÊnie przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Poni˝sze uwagi obejmowaç b´dà nie tylko utwory ucieleÊnione w opakowaniach,
w wyglàdzie zewn´trznym produktów, lecz tak˝e np. znaki towarowe czy logo
przedsi´biorcy. Ich celem jest zwrócenie uwagi na niezwykle istotny dla praktyki
rynkowej problem zwiàzany z prawnoautorskà ochronà utworów. Wydawa∏oby si´,
˝e tematyka ta zwiàzana jest raczej z aktywnoÊcià w zakresie szeroko rozumianej
kultury i sztuki, jednak ze wzgl´du na szerokà mo˝liwoÊç stosowania
odpowiednich przepisów tak˝e w odniesieniu do opracowaƒ twórczych 

Prawo autorskie 
do grafiki i kszta∏tu

opakowaƒ produktów

Prof. dr hab. Ewa Nowiƒska
Instytut Prawa W∏asnoÊci Intelektualnej UJ
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Nabór wniosków 
do dzia∏ania 6.1 PO IG 
w roku 2010 - runda III

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI¢BIORCZOÂCI
jako Instytucja Wdra˝ajàca Dzia∏anie 6.1 „Paszport 
do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 og∏osi∏a 
III rund´ aplikacyjnà konkursu projektów w 2010 r. 
w ramach Dzia∏ania 6.1 „Paszport do eksportu”.
Wniosek o dofinansowanie projektu nale˝y z∏o˝yç
poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków
dost´pnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie 
od 20 wrzeÊnia 2010 r. do 08 paêdziernika 2010 r. 
Instytucja Wdra˝ajàca (PARP) mo˝e zamknàç nabór
wniosków przed dniem 08 paêdziernika 2010 r., 
je˝eli ∏àczna kwota dofinansowania w ramach z∏o˝onych
wniosków osiàgnie 120% alokacji wyznaczonej 
w ramach danej rundy aplikacyjnej.
Kwota Êrodków przeznaczonych na dofinansowanie
projektów w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2010
wynosi 180 200 000,00 PLN (w tym kwota Êrodków
przeznaczonych na dofinansowanie I etapu wynoszàca
6 000 000,00 PLN oraz kwota Êrodków
przeznaczonych na dofinansowanie 
II etapu wynoszàca 174 200 000,00 PLN).

Dobre pó∏rocze 
Po pewnych perturbacjach zwiàzanych z kryzysem
gospodarczym potentaci bran˝y kosmetycznej 
chwalà si´ wynikami pierwszego pó∏rocza 2010. 
L’Oréal odnotowa∏ ponad 10% wzrost sprzeda˝y, 
w drugim kwartale 2010 obroty firmy Avon wzros∏y 
o 10%, Oriflame donosi o 12% wzroÊcie sprzeda˝y.
Obroty sklepów sieci Rossmann zwi´kszy∏y si´ o 14,3%.

Rosyjski rynek perfumerii 
We wrzeÊniu 2010 agencja badaƒ marketingowych
Discovery Research Group zakoƒczy∏a badania
rosyjskiego rynku perfumerii. Wg jej oceny tempo
wzrostu w I po∏owie 2010 roku znacznie wzros∏o 
i wynios∏o 15% w porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku. Rynek perfumerii osiàgnà∏ wartoÊç
758 mln USD ale jest to wcià˝ o 130 mln USD mniej
ni˝ by∏o w rekordowym roku 2008. Do siódemki
liderów wg wielkoÊci sprzeda˝y w uj´ciu wartoÊciowym
nale˝à tradycyjnie marki zagraniczne: Avon, Oriflame,
Eurocos, Christian Dior, P&G Prestige Beaute, Mary Kay,
Chanel. Sprzeda˝ tradycyjnymi kana∏ami osiàgn´∏a 
w I pó∏roczu wartoÊç 515 mln USD a sprzeda˝
bezpoÊrednia 243 mln USD. 
Najwi´kszy wzrost odnotowa∏y specjalistyczne 
sieci perfumeryjne.

M´skie kosmetyki w ofensywie
Wg doniesieƒ Euromonitora Amerykanie wydali 
w ostatnim roku 4,8 mld USD na kosmetyki 
dla m´˝czyzn, co oznacza dwukrotny wzrost tych
wydatków w ostatnim 10-leciu. Tendencja ta ma szans´
utrzymaç si´ dzi´ki szybko rozwijajàcej si´ sprzeda˝y 
on-line w tym w∏aÊnie sektorze rynku kosmetycznego.
Jak wynika z badaƒ, m´˝czyêni preferujà zakupy 
przez Internet, unikajàc w ten sposób ucià˝liwego

poszukiwania produktów na pó∏kach sklepowych. 
Najwi´kszym sukcesem cieszà si´ kosmetyki do
piel´gnacji skóry. Widzàc potencja∏ tej kategorii specjalne
linie dla m´˝czyzn wprowadzi∏y ostatnio takie marki takie
jak: Jean Paul Gautier, Yves Saint Laurent czy Clinique. 
P&G ze swojà markà Olay jako lider w sprzeda˝y
kosmetyków do piel´gnacji skóry w USA, 
Wielkiej Brytanii i Chinach tak˝e zmierza w kierunku
rozszerzenia swojej oferty o kosmetyki dla m´˝czyzn. 

Odwrócenie trendu
Od 2008 roku amerykaƒski rynek kosmetyków
piel´gnacyjnych odnotowuje powolny spadek wartoÊci
obrotów zwiàzany z recesjà i niedostatkiem nowych
uruchomieƒ. SpoÊród 4 wiodàcych na rynku
amerykaƒskim firm: Johnson&Johnson, Beiersdorf,
Unilever i Kao tylko Beiersdorf odnotowa∏ ostatnio
wzrost sprzeda˝y, do czego w du˝ej mierze przyczyni∏
si´ sukces marki Eucerin. Jednak wg specjalistów firmy
Mintel spadkowy trend ma szans´ na odwrócenie 
i stopniowy wzrost w ciàgu najbli˝szych kilku lat
(przewidywane sà zwy˝ki rz´du 3% rocznie). 
W 2015 roku segment kosmetyki piel´gnacyjnej 
mo˝e osiàgnàç wartoÊç 1,1 mld USD.

Indie - dalszy rozwój
Przemys∏ kosmetyczny jest jednym z najlepiej
rozwijajàcych si´ sektorów gospodarki Indii. 
Wg badaƒ wzrost tej ga∏´zi gospodarki b´dzie 
oscylowa∏ wokó∏ 17% mi´dzy 2010 a 2013 rokiem. 

INGLOT w Las Vegas
1 wrzeÊnia otwarto firmowy salon Inlgot w Las Vegas.
Jest to drugi firmowy sklep w USA (pierwszy otwarto 
w Nowym Jorku). W∏aÊciciel firmy zapowiada, 
˝e w planach jest posiadanie oko∏o 30 sklepów 
w dobrych amerykaƒskich centrach handlowych. 
Polska firma z PrzemyÊla ma ju˝ ponad 70 salonów 
w prawie 20 krajach Êwiata. 

Kosmetyki w aptece 
W ostatnim czasie daje si´ zaobserwowaç wzrost
udzia∏u sprzeda˝y aptecznej na rynku kosmetycznym
Rosji. Wed∏ug specjalistów wi´kszoÊç klientów aptek
przychodzi kupowaç w nich nie lekarstwa a inne artyku∏y
w nich sprzedawane, w tym g∏ównie kosmetyki.
Powoduje to sta∏e rozszerzanie dzia∏u kosmetyków, 
oraz wprowadzanie nowych formatów aptecznych,
takich jak bezp∏atna diagnostyka skóry i w∏osów,
konsultacje kosmetologiczne. Us∏ugi te cieszà si´ 
du˝ym zainteresowaniem klientów. Prognozy przewidujà 
i˝ rynek wyrobów parafarmaceutycznych osiàgnie do
2012 roku wartoÊç 9 mld. USD. W obrocie towarowym
aptek sieciowych sprzeda˝ detaliczna wyrobów poza
lekami stanowi w Moskwie 40% sprzeda˝y, 
a w regionach 30%. Dobrze rozwija si´ te˝ sprzeda˝
kosmetyków w aptekach na Ukrainie. W 2009 roku
dzia∏a∏o tam prawie 17 tysi´cy punktów aptecznych. 
Na 1 punkt przypada 2300 mieszkaƒców. 2/3 rynku
stanowià apteki sieciowe, w których obecnych jest 
oko∏o 300 producentów kosmetyków (77%
wartoÊciowo i 49% w sztukach to firmy zagraniczne). 
Pozycja lidera nale˝y do Laboratorium Vichy. 

W wartoÊci sprzeda˝y w I pó∏roczu 2010 Laboratorium
Vichy osiàgn´∏o przyrost o 80% w stosunku do
analogicznego okresu 2009, a w sztukach o 113 %. 

Myd∏o w p∏ynie 
wypiera tradycyjnà kostk´

Z roku na rok spada w Rosji zapotrzebowanie na myd∏o
toaletowe i gospodarcze. Du˝a cz´Êç jego produkcji jest
eksportowana do krajów by∏ego ZSRR, podczas gdy
coraz popularniejsze wÊród Rosjan myd∏o w p∏ynie i ˝ele
do kàpieli pochodzà g∏ównie z importu. Rozwija si´
jednoczeÊnie segment myd∏a r´cznie produkowanego 
i sprzedawanego w specjalistycznych sklepach. 

Zmiany w rejestracji wyrobów
kosmetycznych w Rosji

Od 01.07.2010 Âwiadectwa Sanitarno Higieniczne
zosta∏y zastàpione Paƒstwowà Rejestracjà wyrobu albo
Âwiadectwem potwierdzajàcym zgodnoÊç wyrobu 
z normami sanitarno epidemiologicznymi Unii Celnej. 
W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie z dniem 1 lipca 2010 r.
Porozumienia Unii Celnej, w sprawie przep∏ywu 
Êrodków sanitarnych mi´dzy Federacjà Rosyjskà,
Republikà Bia∏orusi i Kazachstanu, wystawienie Âwiadectw 
Sanitarno-Epidemiologicznych mo l̋iwe by∏o tylko 
do 1 lipca 2010r. Âwiadectwa Sanitarno-Epidemiologiczne
oraz Âwiadectwa Paƒstwowej Rejestracji wystawione 
do 1 lipca 2010 r. b´dà wa˝ne na terytorium 
Federacji Rosyjskiej do 1 stycznia 2012 r. 
Wa˝noÊç Âwiadectwa Sanitarno Epidemiologicznego 
oraz Âwiadectwa Paƒstwowej Rejestracji wystawionych
do dnia 1 lipca 2010 r., nie dotyczy terytorium innych
paƒstw Unii Celnej (Kazachstan, Bia∏oruÊ).

Oriflame inwestuje w Rosji 
Oriflame rozpoczyna budow´ swojej nowej fabryki 
w Rosji. Odby∏a si´ ju˝ uroczystoÊç po∏o˝enia 
kamienia w´gielnego pod zak∏ad, który powstanie 
w Nogiƒskim Parku Przemys∏owym (Podmoskowie). 
Budowa wielofunkcyjnego obiektu w ramach projektu
optymalizacji produkcji i logistyki pozwoli nie tylko
znacznie zwi´kszyç moce produkcyjne w kluczowym 
dla szwedzkiej firmy obszarze SNG i krajów
Nadba∏tyckich, ale tak˝e zaopatrywaç inne rynki
produkcjà z nowej fabryki. Kompleks b´dzie szóstym
pod wzgl´dem wielkoÊci zak∏adem produkcyjnym
Oriflame na Êwiecie. Budowa ma si´ zakoƒczyç 
w 2013 roku. Koszt inwestycji przewidziany 
jest na 125-175 mln Euro. Moc produkcyjna 
to 150-200 mln sztuk rocznie, a same powierzchnie
magazynowe zajmà 40tys.m2. Zak∏ad przewidziany jest
do certyfikacji w systemie LEED (Certyfikat LEED
potwierdza zastosowanie zarówno w procesie budowy,
jak i w bie˝àcym funkcjonowaniu tzw. zielonych
rozwiàzaƒ, czyli sposobów na obni˝enie m.in. zu˝ycia
energii podczas prowadzenia prac budowlanych,
minimalizacj´ odpadów, wtórne wykorzystanie
surowców czy wykorzystanie technologii 
gwarantujàcej ni˝szà emisj´ CO2). 
B´dzie to pierwszy taki zak∏ad w Rosji.

Z KRAJU I ZE SWIATA

Materia∏y opracowa∏a 
Anna Lesiƒska

BioForum – Ârodkowoeuropejskie Forum
Biotechnologii i Innowacyjnej BioGospodarki 
jest najwi´kszym i najwa˝niejszym
mi´dzynarodowym wydarzeniem sektora
biotechnologii w regionie Europy Ârodkowej.
Efekty dziewiàtej ju˝ edycji BioForum po raz 
kolejny przeros∏y oczekiwania organizatorów
przedsi´wzi´cia: ponad 1500 uczestników 
– przedstawicieli 20 krajów, 100 wystawców,
prezentacja ponad 100 projektów badawczo-
rozwojowych, ponad 900 spotkaƒ biznesowych 

w ramach BioPartneringu. G∏ównà atrakcjà
BioForum by∏ BioPartnering, czyli wczeÊniej
umówione spotkania B2B. Odpowiednia atmosfera
sprzyja∏a nawiàzywaniu odpowiednich relacji,
kontaktów z potencjalnymi partnerami
naukowymi/biznesowymi bàdê odbiorcami czy 
te˝ klientami produktów czy us∏ug w sektorze „bio”.
Jubileuszowa 10. edycja BioForum, podczas której
swój potencja∏ zaprezentuje równie˝ azjatycki
biotech, odb´dzie si´ w ¸odzi w dniach 
11-13 maja 2011.
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Wzrost zainteresowania
opakowaniami typu „airless”

EfektywnoÊç i design to dwa g∏ówne powody, 
dla których opakowania „airless” sta∏y si´ jednym 
z najlepiej rozwijajàcych si´ segmentów w sektorze
opakowaƒ kosmetycznych. Rynek kosmetyczny 
wymaga aby opakowania by∏y „tamper-proof”
czyli takie, których otwarcie wymaga z∏amania 
lub przerwania jego cz´Êci, doskonale uszczelnione 
oraz dawa∏y maksimum ochrony przed bakteriami,
alergenami i mikroorganizmami. Receptury
nowoczesnych kosmetyków sà coraz bardziej
zaawansowane technologicznie i wymagajà 
systemu aplikacji, który zapewnia stabilnoÊç 
sk∏adników kosmetyku. Opakowania „airless” 
dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom zabezpieczajà kosmetyki
przed zanieczyszczeniami zewn´trznymi. Formu∏y 
mogà zatem zawieraç znacznie mniej konserwantów,
które podejrzewa si´ o szkodliwe dzia∏ania uboczne.
Produkty o du˝ej g´stoÊci te˝ ∏atwo daje si´ 
aplikowaç z takiego rodzaju opakowania i ∏atwo 
jest je opró˝niç prawie do samego koƒca. 
Zdrowa konkurencja w tym segmencie pozwala 
na znalezienie zarówno pi´knych opakowaƒ 
dla presti˝owych marek jak i poprawnych 
wzorniczo dla odbiorców mass-marketowych. 
Z uwagi na fakt, i˝ w obrocie znajduje si´ te˝ 
wiele opakowaƒ udajàcych opakowania „airless”, 
5 najwi´kszych producentów opakowaƒ 
tych naprawd´ „airless” czyli Lablabo, Lumson,
Megaplast, Quadpack i Rexam postanowi∏o stworzyç
Airless Packaging Association (APA) - stowarzyszenie

informujàce producentów kosmetyków i konsumentów 
o technologicznych i funkcjonalnych zaletach 
opakowaƒ typu”airless”.

Certyfikat „zielonej chemii” 
Znany dostawca surowców dla kosmetyki piel´gnacyjnej,
firma Cognis, uzyska∏ certyfikat „zielonej chemii”.
Potwierdza on, ˝e zarówno w fazie tworzenia receptur
jak i podczas produkcji firma trzyma si´ „zielonych
zasad”. 12 z nich jest przewodnikiem „zielonej chemii„ 
a pierwsza g∏osi, ˝e lepiej jest zapobiegaç wytwarzaniu
odpadów ni˝ prowadziç utylizacj´ po ich wytworzeniu.
Warto dodaç, ˝e firma Cognis osiàgn´∏a w tym roku
spektakularny sukces zwi´kszajàc swà sprzeda˝ 
o ponad 16% w pierwszej po∏owie roku. 

Sobotnie gabinety 
z Ró˝owà Wstà˝kà 

Ju˝ po raz czwarty sukcesem zakoƒczy∏a si´ spo∏eczna
kampania Avon Cosmetics Polska oraz Stowarzyszenia
Amazonki Warszawa - Centrum. W czerwcowe soboty 
w 81 gabinetach z ca∏ej Polski przebadano ok. 4000
pacjentek. Po raz kolejny kobiety powiedzia∏y 
NIE rakowi piersi, wybierajàc Wielkà Kampani´ ˚ycia 
– Avon Kontra Rak Piersi. Kolejna Ró˝owa Wstà˝ka  
ju˝ 16 paêdziernika.

Rekrutacja trwa
Trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe 
"Wiedza o kosmetykach i chemia kosmetyczna" 
w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji
Zdrowia przy. ul. Podwale 13 w Warszawie. 

Formularz zg∏oszeniowy mo˝na wype∏niç on-line na
stronie internetowej: www.chemiakosmetyczna.edu.pl
mail: kosmeto@wszkipz.pl
Studia skierowane sà do osób zainteresowanych 
chemià i technologià kosmetyków, a w szczególnoÊci
absolwentów wydzia∏ów chemicznych,
farmaceutycznych, biologicznych. 

Kongres Beauty Innovations 2010
- nowoczesne technologie,
innowacyjne surowce 
w Êwiecie wspó∏czesnej
kosmetologii

W dniach 29-30 wrzeÊnia 2010 r. w Warszawie 
odby∏ si´ drugi Krajowy Kongres Producentów
Innowacyjnych kosmetyków Beauty Innovations. 
Tegoroczna edycja przebieg∏a pod znakiem
innowacyjnych technologii, które optymalizujà
funkcjonowanie firm produkujàcych kosmetyki. 
Liczne bloki tematyczne Kongresu porusza∏y
kwestie zwiàzane m.in. z innowacyjnymi
surowcami i ich rolà w toku produkcji
kosmetyków. Nie zabrak∏o tak˝e informacji
dotyczàcy zmian legislacyjnych czy
alternatywnych metod testowania kosmetyków. 
Organizator Kongresu firma Bio-Tech Consulting 
ju˝ dziÊ serdecznie zaprasza Paƒstwa 
na kolejnà edycj´ wydarzenia, która 
odb´dzie si´ w maju 2011 roku. 
Szczegó∏owe informacje dost´pne sà na stronie
Kongresu: www.beautyinnovations.pl

Z KRAJU I ZE SWIATAZ KRAJU I ZE SWIATA

www.ilcosmetics.com

Firma Polcharm prowadzi nabór wystawców  
na targi Cosmoprof i Cosmopack, których 44-ta
edycja odb´dzie si´ dniach 18-21 marca 2011. 
Ju˝ po raz piàty, pod patronatem Cosmetic
Reportera, na powierzchni ponad 600 m2

zlokalizowanej w pawilonach: opakowaniowym,

produktów detalicznych, kosmetyki profesjonalnej,
piel´gnacji paznokci, polskie firmy b´dà mia∏y
mo˝liwoÊç zaprezentowania swojej oferty.
Zg∏oszenia i zapytania: tel. 502 22 90 90 lub 
info@polcharm.com.pl  
Zapraszamy.

28-30 Z KRAJU I ZE SWIATA.qxd  9/28/10  10:35 PM  Page 2



www.cosmeticreporter.com36 cosmetic reporter VII-VIII-IX 2010

Cera naczynkowa nale˝y do tzw. cer problemowych, 
a terminem tym nazywamy skór´ charakteryzujàcà si´
zaczerwienieniami, „rumieƒcami”, z widocznymi liniami
naczynek krwionoÊnych, tzw. teleangiektazji. Ten typ cery
obserwuje si´ przede wszystkim u osób o jasnej karnacji
(fototyp I i II), g∏ównie u kobiet. Pierwsze symptomy 
w postaci nag∏ego, szybko ust´pujàcego zaczerwienienia
sugerujàce rozwój cery naczynkowej pojawiajà si´
niekiedy ju˝ w okresie dojrzewania, zmiany w∏aÊciwe 
w postaci trwa∏ego rumienia oraz teleangiektazji stajà si´
wyraêne w wieku 30-40 lat. 
Termin teleangiektazja t∏umaczy si´ cz´sto jako
„pop´kane” naczynka. W rzeczywistoÊci sà to widoczne,
trwale rozszerzone powierzchniowe naczynia w∏osowate
splotu podbrodawkowego, które „przeÊwitujà” przez
cienki naskórek. Najcz´Êciej wyst´pujà na nosie 
i policzkach, ale bywajà wyraêne tak˝e na innych partiach
ca∏ej twarzy, jak równie˝ na szyi i dekolcie.
Skóra naczynkowa predestynuje do rozwoju tràdziku
ró˝owatego, co potwierdza dodatkowo fakt, ˝e czynniki
przyczynowe sà w obu przypadkach takie same. Znacznie
rzadziej skóra naczynkowa towarzyszy ∏ojotokowemu
zapaleniu skóry czy zapaleniu skóry z podra˝nieniami.
Cechà charakterystycznà jest równie˝ du˝a wra˝liwoÊç
tego typu cery na ró˝nego rodzaju czynniki egzogenne
zarówno miejscowe, jak i ogólne. Jak pokazujà badania
oko∏o 80% osób ze skórà naczynkowà deklaruje
jednoczeÊnie typ cery wra˝liwej.
WÊród przyczyn cery naczynkowej wymienia si´ przede
wszystkim predyspozycje genetyczne, a tak˝e zwiàzane 
z nimi p∏ytko po∏o˝one naczynia krwionoÊne i ich wysokà
nadreaktywnoÊç. Zmianom tym sprzyjajà równie˝
zaburzenia hormonalne, nadciÊnienie t´tnicze oraz
zaburzenia przewodu pokarmowego np. infekcja
bakteryjna pa∏eczkami Helicobacter pyroli. Efekt rumienia
pot´gujà zazwyczaj liczne czynniki egzogenne – przede
wszystkim promieniowanie UV powodujàce powstawanie
wolnych rodników uszkadzajàcych Êcianki naczyƒ
krwionoÊnych, a tak˝e temperatura zarówno niska (mróz),
jak i wysoka (np. pobyt w saunie), a w szczególnoÊci jej
nag∏e zmiany np. przejÊcie z zimnego Êrodowiska
zewn´trznego do ciep∏ego pomieszczenia w okresie
zimowym. Niekorzystny wp∏yw mo˝e mieç równie˝
spo˝ywanie okreÊlonego typu ˝ywnoÊci i tryb ˝ycia jaki
prowadzimy – kawa, ostre przyprawy, alkohol czy palenie
papierosów. Te czynniki sprzyjajà rozszerzeniu i/lub
os∏abieniu (wskutek reakcji wolnorodnikowych) Êcianek
naczyƒ krwionoÊnych. 
W mechanizmie powstawania objawów zaczerwienienia

cz´sto bierze si´ pod uwag´ dzia∏anie neuropeptydów
oraz histaminy. Taki sam mechanizm towarzyszy
nadwra˝liwoÊci skóry przejawiajàcej si´ tzw.
neurogennym stanem zapalnym, w którym dochodzi do
nadmiernej reakcji na bodêce zewn´trzne fizyczne
(mechaniczne i cieplne) lub chemiczne (np. okreÊlone
sk∏adniki kosmetyków) w postaci rozszerzenia (rozkurczu)
naczyƒ krwionoÊnych, spadku ciÊnienia, wzrostu
przepuszczalnoÊci i efektu silnego rumienia. 
Jedna z ostatnio promowanych teorii t∏umaczàcych
nadreaktywnoÊç naczyƒ krwionoÊnych zak∏ada zaburzenia
mikrokrà˝enia w uk∏adzie ˝y∏ kàtowych twarzy w∏àczonych
bezpoÊrednio w system sch∏adzania mózgu. 

Z powodu nadmiernej wra˝liwoÊci na wiele czynników
zarówno ogólnych, jak i miejscowych, cera naczynkowa
jest cerà niezwykle trudnà w piel´gnacji. Z pewnoÊcià
jednà z podstawowych zasad jest unikanie wysokich 
i niskich temperatur, zw∏aszcza niekorzystanie z goràcych
lub lodowatych kàpieli (dotyczy to równie˝ goràcych
kàpieli ca∏ego cia∏a, nawet gdy woda nie ma
bezpoÊredniego kontaktu ze skórà twarzy), a w gabinecie
kosmetycznym unikanie masek rozgrzewajàcych 
i zabiegów z wapozonem.  Niezwykle wa˝na jest ochrona
przed promieniowaniem UV, dlatego preparaty polecane
osobom z cerà naczynkowà powinny zawieraç tak˝e filtry
promieniochronne, przede wszystkim filtry fizyczne
(tlenek tytanu, tlenek cynku). Cerze tej nie sprzyja tak˝e
wszelkie dra˝nienie mechaniczne, dlatego wszelkie
zabiegi z∏uszczania powinny mieç charakter pilingów
enzymatycznych lub – jeÊli odbywajà si´ w gabinecie 
- z u˝yciem alfa-hydroksykwasów. Niedopuszczalne jest
mechaniczne dra˝nienie skóry, stosowanie pilingów
drobno- i gruboziarnistych czy mikrodermabrazji.

Podczas opracowywania kosmetyków do cery
naczynkowej zwykle uwzgl´dnia si´ równie˝ potrzeby
cery z tràdzikiem ró˝owatym ze wzgl´du na wiele
podobieƒstw obu typów cery. Kosmetyki te powinny
poprawiaç funkcje barierowe naskórka oraz wzmacniaç
w∏osowate naczynia krwionoÊne, ograniczaç ich
przepuszczalnoÊç, poprawiaç mikrocyrkulacj´, a tak˝e
dzia∏aç ∏agodzàco i przeciwzapalnie.

Cennymi sk∏adnikami majàcymi korzystny wp∏yw na
odnawianie bariery naskórkowej sà oleje roÊlinne bogate
w niezb´dne nienasycone kwasy t∏uszczowe, okreÊlane
niekiedy jako witamina F. Szczególnà znaczenie majà te
zawierajàce du˝e iloÊci kwasu linolowego, stanowiàcego

element struktury ceramidu i warunkujàcego w∏aÊciwà
struktur´ cementu miedzykomórkowego warstwy
rogowej. Kwas linolowy jest tak˝e prekursorem kwasów
t∏uszczowych z szeregu omega-6 oraz prostaglandyn 
– hormonów tkankowych odpowiedzialnych w skórze za
powstawanie odczynów zapalnych oraz za prawid∏owy
proces rogowacenia naskórka. Do wyjàtkowo cennych
olejów nale˝à olej z wiesio∏ka (Oenothera biennis),
ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis) czy czarnej
porzeczki (Ribes nigrum) stanowiàce bogate êród∏o
kwasu gamma-linolenowego. Na rynku surowców znaleêç
mo˝na tak˝e oleje dodatkowo wzbogacone o bardzo
wysokà, si´gajàcà nawet 25%, zawartoÊç frakcji
niezmydlanej oraz fitosterole. Doskonale poprawiajà one
struktur´ warstw okluzyjnych, uszczelniajàcymi 
i wspomagajàcymi odbudow´ cementu mi´dzy-
komórkowego warstwy rogowej.

Szczególnà grupà zwiàzków, b´dàcych podstawà
kosmetyków do cery naczynkowej, sà flawonoidy
nazywane tak˝e witaminà P. Pod tym poj´ciem kryje si´
du˝a grupa (kilka tysi´cy zwiàzków!) bardzo
zró˝nicowanych - pod wzgl´dem zarówno struktury
chemicznej, jak i i kierunku dzia∏ania - zwiàzków, których
êród∏o stanowià ekstrakty roÊlinne. Do witaminy P nale˝à
zatem flawony, flawonole, izoflawony, antocyjanidyny,
kwasy fenolowe i inne. Zwiàzki te charakteryzuje bardzo
rozleg∏e spektrum dzia∏ania – wzmacniajà i uszczelniajà
naczynia w∏osowate, usprawniajà przep∏yw w naczyniach,
przeciwdzia∏ajàc zastojom i dzia∏ajàc przeciwobrz´kowo.
Niektóre z nich hamujà uwalnianie mediatorów stanów
zapalnych lub dzia∏ajà przeciwhistaminowo. Jeden 
z najbardziej znanych flawonoidów, escyna, ma zdolnoÊç
hamowania hialuronidazy (enzymu rozk∏adajàcego kwas
hialuronowy), dzi´ki ochronnemu dzia∏aniu i zapo-
bieganiu niszczenia Êródb∏onka naczyƒ krwionoÊnych. 
I wreszcie jedno z najwa˝niejszych i najskuteczniejszych
dzia∏aƒ flawonoidów to aktywnoÊç przeciwrodnikowa. 
W tym zakresie szczególne znaczenie majà katechiny 
z zielonej herbaty, flawonole z pestek, skórek i liÊci
winogron, a tak˝e flawonoidy sosny Êródziemnomorskiej
(pyknogenole).  
Flawonoidy rzadko wprowadzane sà do receptur
kosmetycznych jako konkretne zwiàzki np. rutyna czy
escyna. Zwykle stosuje si´ ekstrakty bogate w rozmaite
substancje z tej grupy. SpoÊród nich ekstrakt z czerwonych
winogron, ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego, ekstrakt z
arniki górskiej, mi∏orz´bu japoƒskiego, ruszczyka
kolczastego czy oczaru wirginijskiego.  
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Dzi´ki zdolnoÊci przerywania ∏aƒcuchowych reakcji
wolnorodnikowych zastosowanie w kosmetykach do cery
naczynkowej znalaz∏o wiele witamin – witamina E
chroniàca i wzmacniajàca Êcianki naczyƒ krwionoÊnych, a
tak˝e witamina C, która nie tylko dzia∏a antyoksydacyjnie,
ale tak˝e stymuluje syntez´ kolagenu, zwi´kszajàc
elastycznoÊç naczyƒ krwionoÊnych. SpoÊród witamin do
niedawna bardzo cz´sto stosowano równie˝ witamin´ K
o dzia∏aniu uszczelniajàcym i obkurczajàcym naczynia
krwionoÊne. Jednak na poczàtku 2009 roku jej
stosowanie w kosmetykach na terenie Unii Europejskiej
zosta∏o zakazane. 
SpoÊród witamin stosuje si´ tak˝e witamin´ B3 (niacyna),
poniewa˝ dzia∏a ∏agodzàco na  podra˝nienia, zmniejsza
tak˝e nadmiernà reaktywnoÊç naczyƒ i usprawnia
ukrwienie skóry. 

Pozytywny wp∏yw mo˝e mieç równie˝ witamina A,
zw∏aszcza dzia∏ajàcy ∏agodniej retinol, który poprzez
stymulacj´ wzrostu komórek naskórka mo˝e zmniejszaç
widocznoÊç rozszerzonych naczyƒ w∏osowatych. 
W publikacjach naukowych zwraca si´ równie˝ uwag´ na
fakt, ˝e witamina A ma zdolnoÊç hamowania czynnika
wzrostu Êródb∏onka naczyƒ odpowiedzialnego za wzrost
sieci naczyƒ i ich rozszerzanie.  JednoczeÊnie zaleca si´
doÊç ostro˝ne podejÊcie do miejscowego stosowania
witaminy A ze wzgl´du na mo˝liwy efekt pobudzenia
angiogenezy (tworzenia naczyƒ krwionoÊnych) 
i zaostrzenia zmian rumieniowych. 

Szczególnym rodzajem sk∏adników wykorzystywanych 
w recepturach dla cery naczynkowej sà pigmenty
nadajàce produktom zielonkawe zabarwienie, sprzyjajàce

optycznej poprawie kolorytu skóry poprzez
zamaskowanie widocznych zaczerwienieƒ. 
Trwa∏a poprawa wyglàdu cery naczynkowej za
pomocà preparatów piel´gnacyjnych jest
niezwykle trudna. Kosmetyki dzia∏ajà przede
wszystkim prewencyjnie, a uzupe∏nieniem tego
dzia∏ania mo˝e byç doustna kuracja Êrodkami
zawierajàcymi odpowiednie iloÊci witamin B2, C,
PP, rutyny czy ekstrakty bogate w zwiàzki 
z grupy flawonoidów, a tak˝e zabiegi
profesjonalne – galwanizacji, jonoforezy 
i sonoforezy, przeprowadzane wczesnà wiosnà
przed okresem letnich upa∏ów lub jesienià przed
nadejÊciem mroênych dni. 

Anna Frydrych – chemik, kosmetolog.
Specjalista ds. informacji naukowej 
w firmie Dermika. Wyk∏adowca 
z zakresu chemii kosmetycznej 
w Wy˝szej Szkole Zawodowej
Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia 
w Warszawie.
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