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Ok∏adka ❚AVON MAGDALENA CIELECKA

zanowni Paƒstwo,

uda∏o si´, wreszcie jest. 
Stopnia∏y resztki Êniegu, zakwit∏y 
pierwsze tulipany i zazieleni∏y si´ drzewa.
Nieodwo∏alnie nasta∏a wiosna. 
Przyroda, a my razem z nià budzi si´ do ˝ycia. 
Cieszymy si´ rosnàcym s∏upkiem rt´ci 
i promieniami s∏oƒca, przedzierajàcymi si´
przez szyb´. 

Mamy ochot´ na nowe wyzwania, ch´tnie
zdobywamy nowà wiedz´. Warto to zrobiç 
ju˝ wkrótce, bo 24 maja w Warszawie Centrum
Edukacji INFOR Training organizuje podczas
targów interCHARM Polska 2007 dwudniowà
konferencj´ kupieckà „Najnowsze trendy
rozwoju rynku kosmetycznego”.
B´dzie okazja, by poszerzyç wiedz´ z zakresu
zarzàdzania kategorià, poznaç skuteczne
techniki promocji a tak˝e opanowaç 
techniki negocjacji, bo to one sà 
waszà tajnà kupieckà bronià.

Zapraszam na konferencj´ kupieckà 
– o szczegó∏ach piszemy w rubryce TARGI.
Tam tak˝e obszerne kalendarium 
imprez krajowych i zagranicznych. 
Warto zaprezentowaç firm´ i poszukaç 
nowych kontrahentów, a bezpoÊredni kontakt
jest przecie˝ w biznesie najskuteczniejszy. 

Wiosna to równie˝ pora zmiany wizerunku.
Cz´Êciej ni˝ zwykle mamy teraz ochot´ 
na nowà fryzur´, oryginalny makija˝. 
Na szcz´Êcie styliÊci wychodzà naprzeciw
naszym najÊmielszym planom. W rubryce
NOWOÂCI przedstawiamy to, co najmodniejsze
w tym sezonie - ka˝da kobieta (i kupiec)
znajdzie tam coÊ dla siebie. Prezentujemy
innowacyjne kosmetyki do stylizacji – teraz
nawet w domu mo˝liwe jest stworzenie
profesjonalnej fryzury i wykonanie efektownego
makija˝u. Podpowiadamy, jak piel´gnowaç
zniszczonà zimà skór´ i w∏osy. 

Nasi stali felietoniÊci majà dla Paƒstwa 
– jak zwykle – sporo ciekawych spostrze˝eƒ.
Bohdan Paw∏owicz tym razem oglàda∏ reklamy
kosmetyków premium, a Aleksandra
Pryczkowska wyjaÊni, dlaczego poprosi∏a 
szefa o dodatkowà szufladk´ w biurku.

˚yczàc mi∏ej lektury pozdrawiam wiosennie

S

redaktor naczelna ❚Editor-in-Chief
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Procter&Gamble 
zbuduje nowà fabryk´

Procter&Gamble chce zainwestowaç 
157 mln z∏ w budow´ nowej fabryki, 
która powstanie w Aleksandrowie 
¸ódzkim k. ¸odzi. Inwestycj´ zaplanowano
na terenach, które wkrótce zostanà
w∏àczone do ¸ódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (¸SSE).
Jak poinformowa∏ prezes ¸SSE Marek
CieÊlak, w∏adze amerykaƒskiego koncernu
z∏o˝y∏ylist intencyjny w tej sprawie. 
P&G jest zainteresowane utworzeniem
nowoczesnej fabryki zajmujàcej si´
produkcjà kosmetyków. Zak∏ad ma 
powstaç na powierzchni oko∏o 
25 ha, a zatrudnienie znajdzie w nim 
co najmniej 200 osób.
Wed∏ug deklaracji inwestora, budowa
zak∏adu mia∏aby si´ rozpoczàç jeszcze 
w tym roku.
Obecnie P&G posiada na terenie Polski
zak∏ad produkujàcy pieluszki jednorazowe 
w Warszawie i maszynki do golenia Gilette 
w ¸odzi, a tak˝e centrum dystrybucyjne 
na warszawskim Targówku. 
Koncern P&G zatrudnia na ca∏ym Êwiecie
niemal 130 tys. pracowników, a jego 
roczne obroty przekraczajà 70 mld dol.
❚

Kolastyna 
na gie∏dzie

Grupa Kolastyna osiàgn´∏a 
w ubieg∏ym roku przychody 
na poziomie 83,47 mln z∏ 
i zysk wysokoÊci 12,34 mln z∏. 
W ciàgu najbli˝szych trzech lat 
Grupa Kolastyna planuje zdobyç 
10% rynku kosmetyków 
piel´gnacyjnych w Polsce.
W po∏owie lutego spó∏ka zadebiutowa∏a 
na warszawskim parkiecie. 
Ârodki pozyskane z emisji akcji b´dà 
przeznaczone na dzia∏ania konsolidacyjne 
na rynku kosmetycznym, budow´
nowoczesnego laboratorium 
i zak∏adu produkcyjnego oraz rozwój
eksportu, zw∏aszcza w basenie Morza
Âródziemnego.
W ofercie publicznej spó∏ka oferowa∏a
wy∏àcznie akcje nowej emisji po cenie
maksymalnej równej 3,50 z∏ za akcj´. 
Stopa redukcji podczas zapisów wynios∏a
98,28% (dla inwestorów uczestniczàcych 
w book buildingu) i 99,14% 
(dla pozosta∏ych inwestorów).
❚

Per∏a wÊród opakowaƒ 
– nagrody 
Art Of Packaging 2006
przyznane
Ideà konkursu Art of Packaging
jest wy∏owienie per∏y wÊród opakowaƒ.
Ma ono byç ciekawe, funkcjonalne 
i trafnie dobrane. Aby wygraç, musi
zachwyciç jury twórczà wizjà 
i designerskim wyglàdem, zaskoczyç
innowacyjnoÊcià i wzbudziç podziw
swoim technologicznym 
i funkcjonalnym rozwiàzaniem. 
Ponadto ocenie poddawane sà
marketingowe i promocyjne zalety
opakowania. Honorowy patronat 
nad tegorocznym konkursem
sprawowa∏ Minister Gospodarki. 
Jury obradowa∏o w sk∏adzie: 
Gra˝yna Kulczyk 
(w∏aÊcicielka Centrum Stary Browar), 
Ewa Kruk (cz∏onkini rady nadzorczej W.
KRUK SA), Izabela Kwiatkowska 
(red. naczelna Packaging Polska,
organizator konkursu), Miros∏aw Boruc
(prezes zarzàdu Fundacji Promocja
Polska), prof. dr hab. Henryk Mruk
(kier. Katedry Strategii Marketingowych
AE w Poznaniu), prof. dr hab. in˝.
Stanis∏aw Tkaczyk (Prezes Polskiej Izby
Opakowaƒ), Bogus∏aw Zalewski
(Prezes MTP), prof. dr Werner Sobotka
(dziekan Akademii dla Mediów 
i Opakowaƒ Sankt Pölten k/Wiednia).

❚Magda Sobiƒska

ECOLLAGEN ORIFLAME
Odkrycie w piel´gnacji
twarzy!

Tri-Peptide Complex – czyli unikalny kompleks
trójpeptydowy opatentowany przez Oriflame,
znajdujàcy si´ w nowej serii kosmetyków Ecollagen, 
to innowacyjne po∏àczenie natury z naukà 
i nowoczesnà technologià Instytutu Badaƒ Oriflame.
Tri-Peptide Complex zawiera peptyd antyoksydacyjny,
który chroni skór´ przed atakiem wolnych rodników,
peptyd energetyczny zwi´kszajàcy energi´ komórkowà
oraz peptyd kolagenowy stymulujàcy odnow´
kolagenu. Kosmetyki z linii Ecollagen zwi´kszajà
wytwarzanie kolagenu, który wype∏nia zmarszczki,
nadajàc skórze g∏adki wyglàd.
W sk∏ad serii Ecollagen wchodzà:
❚Ecollagen Day Cream SPF 15 Tri-Peptide complex
Krem na dzieƒ Ecollagen
❚Ecollagen Night Cream Tri-Peptide complex
Krem na noc Ecollagen
❚Ecollagen Eye Cream Tri-Peptide complex
Krem po oczy Ecollagen
Kremy do piel´gnacji skóry twarzy Ecollagen
przeznaczone sà dla kobiet po 35. roku ˝ycia.
❚
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❚Zwyci´zcà w kategorii Opakowanie Urody
(jednej z siedmiu utworzonych w konkursie) 
okaza∏o si´ opakowanie na krem do twarzy 
Uj´drnianie Transepidermalne Dr Irena Eris
Prosystem Home Care (s∏oiczek w kartoniku) 
autorstwa Magdy Sobiƒskiej, projektantki 
i jednoczeÊnie szefowej pracowni projektowej 
w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris.
❚
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Intymnie od Carefree…
Higiena intymna wymaga szczególnej troski.

Zwyk∏e myd∏a czy ˝ele pod prysznic sà zbyt
„agresywne” dla naturalnej flory bakteryjnej.
Nowy p∏yn do higieny intymnej Carefree®
Aloe™ firmy Johnson&Johnson zawiera
naturalny wyciàg z aloesu, roÊliny znanej 
z w∏aÊciwoÊci kojàcych i ∏agodzàcych. 
Formu∏a produktu zosta∏a specjalnie opracowana
do piel´gnacji wra˝liwej skóry okolic intymnych
– wspó∏gra z ich naturalnym ph.
Produkt nie zawiera myd∏a i zosta∏ przetestowany
dermatologicznie i ginekologicznie.
❚PojemnoÊç: 200 ml
❚Rekomendowana cena: 200 ml – 7,95 z∏
P∏yn do higieny intymnej Carefree® Aloe™
uzupe∏nia lini´ Carefree® Aloe™, w sk∏ad 
której wchodzà: 
❚Wk∏adki do higieny intymnej Carefree® 
Aloe™ (opakowanie 20 szt. i 30 szt.) 
i ❚chusteczki do higieny intymnej 
Carefree® Aloe™.

…i Kolastyny
˚ele do higieny intymnej
to najnowsza propozycja Laboratorium Kolastyna.
Seria zawiera pi´ç kosmetyków do codziennej
higieny, dopasowanych do potrzeb paƒ w ka˝dym
wieku, równie˝ m∏odych dziewczàt oraz dojrza∏ych
kobiet. Sk∏adnikami poszczególnych preparatów serii
sà wybrane ekstrakty roÊlinne, znane ze swoich
w∏aÊciwoÊci przeciwzapalnych.

Seri´ tworzy pi´ç ˝eli:
❚∏agodzàcy z ekstraktem z rumianku
❚kojàcy z ekstraktem z nagietka
❚dla kobiet dojrza∏ych z ekstraktem z p∏atków ró˝y
❚dla m∏odych dziewczàt z ekstraktem z lilii wodnej
❚odÊwie˝ajàcy z ekstraktem z aloesu

❚PojemnoÊç: 250 ml  ❚Cena: 8,40 z∏
❚
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Dove
Dove wprowadza na rynek dwa
nowe p∏yny do kàpieli: ❚kremowy 
z olejkiem oraz ❚na noc. Opakowania
p∏ynów i ˝eli majà te˝ od tego roku
nowy, elegancki kszta∏t
przypominajàcy kropl´ wody. 
Teraz kobiety, urzàdzajàc wieczór SPA
w swojej ∏azience, mogà wybraç
wÊród 10 ˝eli pod prysznic 
i 4 p∏ynów do kàpieli Dove, w
zale˝noÊci od nastroju i potrzeb skóry.
❚P∏yn do kàpieli na noc – Dove
Calming Nigth Beauty Bath
Dotychczas dost´pny tylko 
w drogeriach Rossmann. Od stycznia
mo˝na go kupiç tak˝e w innych
sklepach. Stres i brak snu mo˝e
niekorzystnie wp∏ywaç na stan 

i wyglàd skóry. Dlatego piel´gnujàcy
p∏yn do kàpieli na noc dzia∏a
wyg∏adzajàco, ∏agodzàco 
i odpr´˝ajàco, dzi´ki po∏àczeniu 
1/4 kremu nawil˝ajàcego Dove 
z zapachem drzewa sanda∏owego.
❚Kremowy p∏yn do kàpieli 
z olejkiem – Dove Cream&Oil
Beauty Bath
Kremowy p∏yn do kàpieli z olejkiem
∏àczy w sobie 1/4 kremu nawil˝ajàcego,
olejki piel´gnujàce oraz zapach
lawendy, który ∏agodzi napi´cia 
i relaksuje. Pomaga uwolniç si´ 
od stresu i nawil˝yç skór´. 
Podczas kàpieli czujemy si´ odpr´˝one 
i prawdziwie rozpieszczane.
❚PojemnoÊç: 500 ml ❚Cena: ok.16 z∏
❚

CO POD PRYSZNIC?
Trawa cytrynowa przejawia zdumiewajàce

w∏aÊciwoÊci. Jej lekki, Êwie˝y zapach 
inspiruje nasze zmys∏y, stymuluje 

wydolnoÊç umys∏owà, a nawet mo˝e
zwi´kszyç zdolnoÊç koncentracji. Domem

roÊliny nale˝àcej do rodziny s∏odkich 
traw cytrynowych sà tropikalne klimaty 
Azji, Ameryki Po∏udniowej i Afryki. Tam

w∏aÊnie z jej kremowo zabarwionych 
korzeni o cytrynowym smaku cz´sto
sporzàdza si´ orzeêwiajàcà i gaszàcà

pragnienie herbat´. Im Êwie˝sza 
trawa cytrynowa, tym bardziej mi´kkie 

sà jej ∏odygi i intensywniejszy 
jest jej smak i aromat. 

Orzeêwiajàcy ˝el pod prysznic
NIVEA LEMON&OIL
zawiera pere∏ki olejku 

i ekstrakt z trawy cytrynowej.
❚PojemnoÊç: 250 ml  ❚Cena: 8,50 z∏

❚
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Kayah 
z markà

Oceanic
Znana wokalistka zosta∏a
ambasadorem marki AA. 
Kayah jest gwiazdà 
z wielkà osobowoÊcià,
którà podziwiamy 
za profesjonalizm 
i konsekwencj´ 
w dà˝eniu do celu.
Lubimy jej muzyk´ 
i szanujemy za promocj´
m∏odych, zdolnych
polskich artystów. 
Teraz b´dzie te˝ twarzà
lubianych i docenionych 
przez Polki kosmetyków.
Laboratorium Oceanic
obchodzi w tym roku 
25. rocznic´ powstania.
❚

Kawa dla zdrowia
BODYCOFFE to unikalna kolekcja
produktów do piel´gnacji cia∏a
stworzona na bazie kawy.
Kosmetyki odm∏adzajà 
i rewitalizujà zm´czonà skór´,
przywracajàc jej delikatnoÊç 
i pi´kny wyglàd. Ich wyjàtkowe
dzia∏anie odkry∏y gwiazdy
Hollywood oraz klienci
luksusowych oÊrodków SPA: 
Ritz Carlton, Four Seasons oraz
Hilton. Polska jest piàtym krajem
Europy, do którego zawita∏a ta
presti˝owa marka kosmetyczna.
Marka BODYCOFFE powsta∏a 
w 2001 roku w Kalifornii.
Inspiracjà do jej stworzenia 
by∏ oryginalny rytua∏ peelingu
kawowego znanego w rosyjskich
∏aêniach, receptury rdzennych
Amerykanów oraz historia kawy
jako naturalnego Êrodka
leczniczego. 
Marka BODYCOFFEE proponuje
dwie kolekcje produktów:
❚profesjonalnà dla oÊrodków SPA
oraz ❚do piel´gnacji domowej.
❚www.bodycoffee.pl

Ta artystka dla wszystkich jest
„darling”. Jej samej s∏owo kojarzy
si´ z kimÊ, z kim chce si´ byç
blisko. Nic dziwnego, ˝e Kylie
Minogue swoje pierwsze 
perfumy nazwa∏a Darling.
Tak jak we wszystkich dziedzinach
swojego ˝ycia, równie˝ do
tworzenia zapachu podesz∏a z pasjà
i wyjàtkowym zaanga˝owaniem. 
Pomys∏ na opakowanie by∏
inspirowany dynamicznym, pe∏nym
energii show Kylie. Jasnoró˝owy,
efektowny flakon jest wykonany 
z ci´˝kiego szk∏a. Nazwa Darling
zosta∏a delikatnie nadrukowana 
na Êciance flakonu i jest stylizowana
na podpis, osobisty zwrot do
ka˝dego, kto si´gnie po perfumy.
Lini´ Darling tworzà: 
❚woda toaletowa, 
❚woda perfumowana, 
❚dezodorant, 
❚˝el pod prysznic 
i ❚balsam do cia∏a.

❚Woda toaletowa 30 ml 
– cena 129,89 z∏
❚

Pachnieç jak Kylie

04-09 Panorama RYNKU  29/3/07  3:53 PM  Page 3



The Body Shop 
nareszcie w Polsce!

Znana z wysokiej jakoÊci kosmetyków naturalnych 
i produktów toaletowych sieç detaliczna 
The Body Shop International ma ju˝ pierwszy 
w Polsce sklep. MieÊci si´ on w Z∏otych Tarasach, 
nowej galerii handlowej w sercu Warszawy. 
The Body Shop b´dzie dzia∏aç za poÊrednictwem 
grupy Alshaya Retail, która posiada wy∏àczne prawo
franszyzy The Body Shop na rynku polskim. 
Z okazji wprowadzenia marki do Polski, jako wyraz
zaanga˝owania spo∏ecznego, The Body Shop 
wesprze stowarzyszenie SOS Wioski Dzieci´ce,
przekazujàc mu 10% zysku osiàgni´tego 
ze sprzeda˝y w pierwszym miesiàcu dzia∏alnoÊci sklepu.

Jak mówi Anita Roddick, za∏o˝ycielka The Body Shop:
„JesteÊmy firmà, która wszystko, co robi, robi z sercem 
i pasjà. Mam szczerà nadziej´, ˝e Polakom 
spodoba si´ niezwyk∏a gama produktów The Body Shop,
a tym samym i zakupy w naszych sklepach”.
❚

Smakowità kàpiel
gwarantujà
kosmetyki
Aquolina

P∏yny do kàpieli majà wyjàtkowo
apetyczne i oryginalne zapachy:
czekolady z pieprzem, czekolady 
i cukru pudru.
Wywa˝ona formu∏a p∏ynu 
z odpowiednim pH nie narusza
delikatnej równowagi skóry. 
Pozostawia d∏ugotrwa∏y zapach i daje
uczucie wypiel´gnowanej, g∏adkiej skóry.
❚PojemnoÊç: 750ml ❚Cena: 68z∏
❚

Na wiosn´ ch´tniej si´gamy po preparaty 
uj´drniajàce i modelujàce sylwetk´. 
Kilka nowoÊci ma w swojej ofercie 
firma MINCER.

˚eby skóra dobrze wch∏ania∏a kolejne 
preparaty warto zaczàç piel´gnacj´ od peelingu.
Kosmetyk  zawiera delikatne Êrodki myjàce, 
zmi´kczajàce skór´ dzi´ki czemu drobinki
jojoby lepiej usuwajà obumar∏y naskórek. 
Grube ziarna masujà , poprawiajà ukrwienie
naskórka, które sprawia, ˝e sk∏adniki aktywne
˝elu oraz stosowanych po kàpieli preparatów
piel´gnacyjnych ∏atwiej wnikajà w g∏àb 
skóry co zdecydowanie poprawia ich dzia∏anie. 
Preparat mo˝e byç stosowany zamiast myd∏a. 
Wyg∏adza, uelastycznia i napina skór´.

❚BALSAM MODELUJÑCY SYLWETK¢ MINCER
W kosmetyku zastosowano znane ze skutecznego
dzia∏ania sk∏adniki, takie jak: L-karnityna, kofeina,
koenzym A, koenzymQ10, ziarno kakaowca, 
bluszcz pospolity, algi morskie.
Przyspieszajà one spalanie nadmiaru tkanki 
t∏uszczowej, poprawiajà krà˝enie limfatyczne, 
zapobiegajà gromadzeniu si´ wody i produktów
przemiany materii w skórze, dzi´ki czemu 
przeciwdzia∏ajà postawaniu obrz´ków. 
Regularne stosowanie balsamu zdecydowanie 
poprawia kondycj´ skóry, znikajà zgrubienia, skóra 
jest doskonale nawil˝ona i od˝ywiona, przez 
co poprawia si´ jej elastycznoÊç i koloryt. Sylwetka 
jest zdecydowanie smuklejsza, nabiera lekkoÊçi i gracji.
Najlepsze efekty uzyskuje si´ stosujàc kilkuminutowy
masa˝ podczas wsmarowywania preparatu.

❚SERUM WYSZCZUPLAJÑCE MINCER
Sk∏adniki aktywne zawarte w serum 
przyspieszajà procesy przemian metabolicznych 
w skórzei poprawiajà mikrocyrkulacj´. 
Lepsze krà˝enie powoduje zmniejszenie si´ 
obrz´ków i lepsze od˝ywienie skóry. 
Wzmacniajà si´ Êciany naczyƒ krwionoÊnych. 
Serum usprawnia spalanie t∏uszczów. 
Pozwala w szybki sposób poprawiç wyglàd skóry, 
a dzi´ki intensywnemu dzia∏aniu antycellulitowemu
zdecydowanie wyg∏adza i wyszczupla partie cia∏a
najbardziej nim dotkni´te.
Mo˝na stosowaç na ca∏e cia∏o lub miejscowo 
na te partie, które chcemy wyszczupliç najbardziej.

❚BALSAM DO PIEL¢GNACJI BIUSTU MINCER
zawiera ziarno kakaowca, arnik´. zielonà herbat´, 
algi morskie oraz witaminy A i F. 
Delikatny balsam do piel´gnacji skóry biustu i dekoltu
lekko si´ rozsmarowuje, nie powoduje nadmiernego
napinania skóry podczas masa˝u. Poprawia krà˝enie,
nawil˝enie i napi´cie skóry. Od˝ywia, uelastycznia,
uj´drnia i nadaje ∏adny koloryt, przez co zdecydowanie
poprawia wyglàd dekoltu i piersi. Preparat szybko si´
wch∏ania nie pozostawiajàc t∏ustej pow∏oki.
❚
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Lubimy 
nutrikosmetyki

Z badaƒ przeprowadzonych przez TNS OBOP 
wynika, ˝e obecnie co druga Polka w wieku powy˝ej
15 lat stosuje preparaty witaminowe pomagajàce 
w piel´gnacji urody. Jak si´ szacuje, witaminy 
i suplementy ˝ywieniowe regularnie stosuje 10 
do 20% doros∏ych Europejczyków i Amerykanów. 
To oznacza 80 do 160 mln konsumentów. 
Tylko w ubieg∏ym roku mieszkaƒcy USA wydali 
na te Êrodki 2,3 mld dolarów. 
Kobiety (56%) dwukrotnie cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni
(29%) interesujà si´ prasà, ksià˝kami i programami
telewizyjnymi na temat medycyny, zdrowia i urody.
G∏ównym powodem si´gania po preparaty
witaminowe jest ch´ç dbania o w∏osy (20%),
poprawienie kondycji skóry (17%) i paznokci
(13%). Najm∏odsze kobiety (15–19 lat) cz´Êciej
jako przyczyn´ si´gania po tego typu produkty
wskazujà ch´ç poprawienia wyglàdu skóry i paznokci
(odpowiednio 21% i 18% wskazaƒ). 
Pozosta∏e kobiety wybór specyfiku cz´Êciej
motywujà ch´cià dbania o w∏osy (20%).
„W∏osy to jeden z najwa˝niejszych atrybutów
kobiecoÊci. Nic wi´c dziwnego, ˝e kobiety stosujà
Êrodki witaminowe przede wszystkim z myÊlà 
o ich piel´gnacji”. – komentuje Bart∏omiej Stràczak,
badacz z sektora TNS Healthcare.
❚

White Objective®

– kompleksowy program
leczenia przebarwieƒ skóry

W trosce o skór´ szczególnie sk∏onnà do
przebarwieƒ, Laboratoire Dermatologique
BIODERMA wprowadza na rynek seri´ kosmetyków
specjalistycznych White Objective®, która stanowi
kompleksowà i skutecznà odpowiedê na zaburzenia
pigmentacji skóry. Kosmetyki oparte sà na
opatentowanej formule czynnych sk∏adników,
dzia∏ajàcych w czasie czterech podstawowych faz
pigmentacji skóry. „Dzi´ki skutecznym filtrom
chroniàcym przed szkodliwymi promieniami UVA 
i UVB, kosmetyki z serii White Objective® ograniczajà
powstawanie przebarwieƒ powodowanych przez
promienie UV. Zawarty w kosmetykach kompleks
W.O.® zapobiega zaburzeniom pigmentacji 
i pojawianiu si´ nowych przebarwieƒ 
na powierzchni skóry. Witamina PP zmniejsza
transfer melaniny, dzi´ki czemu ogranicza
pojawianie si´ pigmentu na powierzchni skóry.
Stabilna pochodna witaminy C, uwalniana
stopniowo w czasie d∏ugotrwa∏ego dzia∏ania
kosmetyków, delikatnie rozjaÊnia cer´. Wchodzàcy 
w sk∏ad kosmetyków z serii White Objective® kwas
glikolowy, przyspiesza usuwanie komórek
ob∏adowanych melaninà i dzia∏a z∏uszczajàco 
– wyjaÊnia dr Iwona Marycz-Langner, dermatolog.
Kosmetyki z serii White Objective® charakteryzujà si´
przyjemnà, jedwabistà konsystencjà i sà
bezzapachowe. Stosowane ∏àcznie, rozÊwietlajà 
skór´ i likwidujà szpecàce jà przebarwienia. 
Ca∏a seria dost´pna jest wy∏àcznie w aptekach.
❚

Do wyboru do koloru
Zdrowe, zadbane, intensywnie lÊniàce w∏osy stanowià
prawdziwà ozdob´ nowoczesnej kobiety.
W∏aÊnie dla takich kobiet, laboratorium CHANTAL
opracowa∏o innowacyjnà farb´ Variété color. 
Paleta z∏o˝ona jest z dwudziestu modnych 
i eleganckich odcieni poczàwszy od g∏´bokich czerni 
i bràzów, poprzez intensywne czerwienie a˝ do
s∏onecznych blondów. Variété color to silne i pe∏ne
blasku w∏osy, aksamitne w dotyku, bez Êladów siwizny.
Dzi´ki konsystencji kremu, farby Variété wnikajà g∏´boko
we w∏ókno w∏osów, zapewniajàc równomierne pokrycie
od nasady, a˝ po same koƒce. Dodatek olejku jojoba jak
i innych substancji kondycjonujàcych to niezawodna
ochrona dla twoich w∏osów, która dzia∏a ju˝ w trakcie
zabiegu koloryzacji.Do ka˝dej farby Variété color
do∏àczona jest  witaminowa od˝ywka (witaminy E, PP 
i B-5), którà nale˝y zastosowaç po zabiegu koloryzacji,
dzi´ki niej w∏osy sà zregenerowane, odpowiednio
nawil˝one, nabierajà elastycznoÊci i g∏adkoÊci.
Variété color to niepowtarzalne kolory i bezpieczna
koloryzacja - te cechy sprawiajà, ˝e farbowanie w∏osów
staje si´ przyjemnoÊcià!!!
❚

Agnieszka Dygant  
i Garnier Color Naturals
Zawód aktorki wymaga idealnego wyglàdu. Wie o

tym Agnieszka Dygant i dlatego wybra∏a farb´ Garnier
Color Naturals. Zapewnia ona intensywny, lÊniàcy
kolor i doskona∏à ochron´ farbowanych w∏osów.
Garnier Color Naturals to wyjàtkowo delikatny krem
koloryzujàcy, który dzi´ki po∏àczeniu zaawansowanej
technologii i naturalnych sk∏adników nadaje w∏osom
intensywny kolor, piel´gnuje je i pokrywa siwe w∏osy. 

Farba zawiera naturalny olejek z oliwek znany ze

swoich dobroczynnych w∏aÊciwoÊci. 
Preparat wzbogacono tak˝e o polimery i woski, które
zmi´kczajà i wyg∏adzajà w∏osy.
W gamie Garnier Color Naturals jest a˝ 27
intensywnych odcieni: od czystych blondów, poprzez
pobudzajàce czerwienie, po∏yskliwe miedzie, po
intrygujàce bràzy i tajemnicze czernie. 
❚Cena11,99 z∏
„Odkryj kolekcj´ stylowych bràzów – ja ju˝ to
zrobi∏am!” – Agnieszka Dygant
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Pi´kne d∏onie 
z Nail Tek

❚Krem do ràk 
„wilgoç z pami´cià” 
z linii preparatów do piel´gnacji
paznokci Nail Tek jest teraz 
dost´pny w nowym opakowaniu.
Nowa szata graficzna jest spójna 
pod wzgl´dem kolorystycznym 
i graficznym z opakowaniami 
innych produktów marki Nail Tek. 
Krem „wilgoç z pami´cià”
przeznaczony jest do codziennej
piel´gnacji skóry d∏oni. Zawiera
kolagen, elastyn´, witamin´ E 
i gliceryn´.
❚Cena detaliczna w gabinecie 
– 63,00 z∏ (85 g)
❚

S¸ONECZNA CERA
Wi´kszoÊç kobiet jest przekonana, ˝e czuje si´
lepiej wtedy, gdy ich skóra jest delikatnie opalona.
S∏oneczna cera sprawia, ˝e wyglàdajà pi´knie 
i zdrowo. Niestety, nie od dziÊ wiadomo, ˝e cera
nara˝ona na dzia∏anie promieni UV staje si´
przesuszona i szybciej si´ starzeje. Na skórze
mogà pojawiç si´ przebarwienia oraz
przedwczesne zmarszczki, nie mówiàc ju˝ o
ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych.
W odpowiedzi na piel´gnacyjne potrzeby kobiet,
eksperci OLAY opracowali ❚krem Complete
S∏oneczna Cera, który odpowiednio nawil˝y
skór´, zapewniajàc potrzebnà ochron´, a
jednoczeÊnie nada jej s∏oneczny ocieƒ opalenizny.
Klasyczne samoopalacze zawierajà zazwyczaj
wysoki poziom DHA, który ju˝ po pierwszym

u˝yciu powoduje intensywny
ciemniejszy kolor nasycajàcy komórki
naskórka i blednàcy szybko przez
kolejne dni. DHA zawarte w Complete
S∏oneczna Cera to zwiàzek 
o najwy˝szej jakoÊci. Odpowiednia
jego zawartoÊç, dzi´ki której efekt
s∏onecznej cery budowany jest
stopniowo dzieƒ po dniu oraz
d∏ugotrwa∏e nawil˝enie, jakie
zapewniajà hydropere∏ki sprawia, 
˝e opalenizna jest równomierna, 
a przede wszystkim pozbawiona smug
oraz pomaraƒczowego zabarwienia.
❚Complete Care Multi Radiance
rozÊwietlajàca emulsja idealna 
dla skóry mieszanej i t∏ustej
❚

NOWE
DEZODORANTY 
DLA KOBIET
Seria kosmetyczna Sport Star
firmy Statestrong, dotychczas
skierowana wy∏àcznie 
do m´˝czyzn  zosta∏a
rozszerzona o produkty dla paƒ.
Sà to dezodoranty w czterech
wersjach zapachowych:
❚Energy, ❚Dynamic, 
❚Balance, ❚Active.
Przyjemny zapach i nowoczesne,
kolorowe opakowania zach´cajà
do si´gni´cia co rano po jeden 
z dezodorantów nowej serii.
Produkt zapewnia 24-godzinnà
ochron´.
❚PojemnoÊç: 125 ml
❚Cena: ok. 4 z∏
❚

cosmetic reporter

Blondynkà mi bàdê 
na wiosn´!

Produkty z serii VARIÉTÉ BLOND firmy Chantal
pozwalajà uzyskaç wspania∏y efekt blond w∏osów 

w warunkach domowych. 
❚RozjaÊniacz do w∏osów rozjaÊnia w∏osy o 4 do 5

tonów, w zale˝noÊci od czasu dzia∏ania.
❚RozjaÊniacz do pasemek zosta∏ opracowany z myÊlà 

o kobietach, które w warunkach domowych chcà uzyskaç 
modne blond pasemka. RozjaÊnia w∏osy od 5 do 6 tonów. 

Sprawia, ˝e w∏osy mienià si´ intensywnymi, 
s∏onecznymi odcieniami blondu, sà mocne i zadbane.

❚Preparat do rozjaÊniania odrostów 
w warunkach domowych. 

RozjaÊnia w∏osy nawet do 6 tonów, w zale˝noÊci 
od czasu dzia∏ania.Ka˝dy produkt z serii 

VARIÉTÉ BLOND zawiera proszek rozjaÊniajàcy 
i wod´ utlenionà. 

Dzi´ki temu jest wyjàtkowo ∏atwy i wygodny w u˝yciu.
Wszystkie produkty serii VARIÉTÉ BLOND zawierajà 
te˝ saszetk´ od˝ywki regenerujàcej, która sprawia, 

˝e w∏osy d∏ugi czas po zabiegu majà pi´kny po∏ysk, 
sà zdrowe i lÊniàce.

❚
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˚eby jednak w pe∏ni cieszyç si´ zmianami, warto 
na poczàtku roku podarowaç skórze i w∏osom
zastrzyk niezb´dnej energii.
Skóra twarzy i ràk po zimie jest bardzo zm´czona
mrozami. Cz´sto traci kolor, jest szorstka i sucha. 
Firma Zepter ma w swojej ofercie 
gam´ produktów, które pozwolà, aby zm´czona 
zimà skóra nabra∏a ponownie blasku. 
Kosmetyki linii Swisso Logical sà oparte na
aktywnym, wysokiej jakoÊci naturalnym sk∏adniku 
– ECHINACEI. U˝ywany do piel´gnacji skóry wyciàg 
z echinacei pobudza aktywnoÊç komórek, nawil˝a 
i koi oraz wzmacnia naturalny mechanizm obronny
skóry. Sk∏adniki aktywne stosowane w linii Swisso
Logical pochodzà z wybranych roÊlin rosnàcych 
w Valais w Szwajcarii, na wysokoÊci od 1 000 
do 1 600 metrów. RoÊliny zbiera si´ o Êwicie, 
a wszystkie sk∏adniki aktywne zostajà z nich
wyodr´bnione w nie wi´cej ni˝ dwie godziny, 
bez chemicznego suszenia. 
Przy uprawie echinacei nie stosuje si´ ˝adnych
nawozów sztucznych, pestycydów czy herbicydów. 
Linia kosmetyków Swisso Logical w pe∏ni zachowuje
wszystkie naturalne w∏aÊciwoÊci tych sk∏adników.
W sk∏ad linii Swisso Logical wchodzà mi´dzy innymi:
kosmetyki regenerujàce, oczyszczajàce i nawil˝ajàce
skór´ twarzy oraz kosmetyki do piel´gnacji d∏oni.

Wiosenne w∏osy
Pora zadbaç o zm´czone gwa∏townymi
zmianami temperatury i zniszczone 
pod grubymi czapkami w∏osy. 
Warto si´gnàç po od˝ywki, które szybko
poprawià kondycj´ w∏osów i skóry g∏owy. 

Produkty Sunsilk zosta∏y w tym roku
wzbogacone o nowà lini´ Âwie˝oÊç 
i WitalnoÊç. Niektóre kobiety skar˝à si´,
˝e w ciàgu dnia ich w∏osy tracà Êwie˝oÊç, 
stajà si´ zm´czone i pozbawione witalnoÊci.
Nowy szampon Sunsilk zapewnia Êwie˝oÊç 
i witalnoÊç dzi´ki lekkiej formule, od˝ywka
chroni w∏osy przed zniszczeniem, pozostawia
uczucie lekkoÊci Êwie˝o umytych w∏osów, 

a krem piel´gnacyjny bez sp∏ukiwania sprawia, ˝e
w∏osy lepiej si´ uk∏adajà, zachowujàc jednoczeÊnie
naturalny wyglàd.

Timotei ma dla nas w tym sezonie nowe szampony
i od˝ywki do w∏osów normalnych. Uzupe∏niajà one
bogatà ofert´ produktów do w∏osów z serii Timotei
Sensations. Nowe linie szamponów i od˝ywek:
Mleczko Owsiane i Brzoskwinia oraz Piwonia 
i Czarna Porzeczka, dzi´ki zawartoÊci odpowiednio
dobranych sk∏adników, majà dobroczynny wp∏yw 
na skór´ g∏owy, której stan wp∏ywa na kondycj´ 
i zdrowy wyglàd w∏osów.

Wi´kszoÊç kobiet stosujàcych piel´gnacyjne produkty
do w∏osów farbowanych nie dostosowuje ich do typu
swoich w∏osów. Przecià˝one lub nieodpowiednio
od˝ywione szybko tracà swój urok i blask. Aby
rozwiàzaç ten problem, firma Wella stworzy∏a
System Professional Tailor Made – szampony,
fluidy, pianki i maseczki, które s∏u˝à skrojonej na
miar´ piel´gnacji koloru. Kosmetyki sà idealnie
dopasowane dla struktury poszczególnych rodzajów
w∏osów farbowanych: cienkich, normalnych i
grubych.

StyliÊci mogà si´ spieraç o to, co jest modne w tym
sezonie – jasne blondy, p∏omienne rudoÊci czy
g∏´bokie bràzy, fryzury krótkie czy d∏ugie. Jedno jest
pewne, nic tak nie dodaje kobiecie urody jak zdrowe,
lÊniàce w∏osy. 
Najnowsze produkty Welli pomagajà zadbaç o w∏osy
farbowane, tak by podczas stylizacji nie traci∏y swego
wyjàtkowego blasku. Suszenie, wysoka temperatura,
promienie UV, a tak˝e du˝e iloÊci kosmetyków
niszczà nasze w∏osy. Nowa linia Wella LÊniàcy
Kolor powsta∏a z myÊlà o szczególnych potrzebach
w∏osów farbowanych. Specjalnie skomponowane
sk∏adniki tworzà system potrójnej ochrony. Na
powierzchni w∏osa powstaje dzi´ki nim specjalna
warstwa ochronna. Dzi´ki niej w∏osy odbijajà Êwiat∏o,
a kszta∏t fryzury zostaje dodatkowo utrwalony.

■ NOWOÂCI

Nareszcie. ¸apiemy pierwsze promienie s∏oƒca,
zrzucamy grube swetry, uwalniamy od czapek
g∏owy. StyliÊci, jak co roku, przygotowali dla nas
nowe trendy w makija˝u i stylizacji w∏osów. 
Jest z czego wybieraç, by znaleêç najlepszy 
dla siebie wiosenny wizerunek.

10 cosmetic reporter kwiecieƒ 2007 

Wiosna,
AGNIESZKA LASKOWSKA
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ANDRE RAU DLA LOREAL

Poniewa˝ nic tak nie poprawia kobiecie humoru 
jak korzystna zmiana wizerunku, to mo˝e warto
pomyÊleç teraz o nowym kolorze w∏osów? 
Albo chocia˝ nowym odcieniu?
L’Oreal Professionnel nazwa∏ swà najnowszà 
kolekcj´ koloryzacji Kolory NagoÊci. 
Si´ga w niej po palet´ barw, która koresponduje 
z naturalnym kolorem skóry: blondy, odcienie ciep∏e,
z∏ociste, bursztynowe, miedzianei opalizujàce. 
W Polsce kolekcj´ L’Oreal Professionnel 
zinterpretowa∏ stylista Leszek Czajka. 
Jego zdaniem Polki ch´tnie si´gnà po 
propozycje Kolorów NagoÊci, gdy˝ dobrze 
czujà si´ w ciep∏ych odcieniach blondu.

hurra!
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Revlon ma w swojej
najnowszej ofercie
wygodny bronzer
z wysuwanym lusterkiem.
Nie musimy si´ ju˝
martwiç, ˝e nasza twarz
po zimie straszy bladoÊcià.
Delikatny, jedwabisty
kosmetyk nadaje odcieƒ
„skóry muÊni´tej
s∏oƒcem”, a subtelne
z∏ociste drobinki
rozÊwietlajà cer´.
Piel´gnujàce wyciàgi
roÊlinne (w tym ekstrakt 
z zielonej herbaty, gingko
biloba, ginseng oraz
ekstrakt z pestek
winogron) dbajà 
o kondycj´ skóry.
❚

ART DECO

ISADORA

Promienna twarz
Wiosenny makija˝ przywodzi na myÊl subtelne 
barwy budzàcych si´ do ˝ycia kwiatów. Delikatne, lekko
opalizujàce odcienie odnajdujemy w wiosenno-letnich
kolekcjach ArtDeco i IsaDora.
OlÊniewajàce kolory zaproponowane przez ArtDeco
w kolekcji Sensual Beauty sà jak lekki, wiosenny wietrzyk 
i pi´knie migoczà w Êwietle s∏onecznym. Opalizujàcy makija˝ 
oczu w delikatnych, per∏owych barwach perfekcyjnie
harmonizuje ze zniewalajàcymi ustami, o jasnoró˝owym
kolorze szlachetnych orchidei. Twarz jest jedwabiÊcie g∏adka. 
Podk∏ad Mat Finish d∏ugotrwale otula twarz mi´kkà
pow∏okà, nadajàc jej naturalny, matowy wyglàd. 
Sprawdza si´ nawet w ciep∏e, s∏oneczne dni. 
Korektor w p´dzelku Perfect Teint Concealer ukryje
wszystkie niedoskona∏oÊci cery, jak cienie pod oczami 
czy zmarszczki, a delikatny puder w kompakcie 
Silk Touch Compact Powder uzupe∏ni efekt. 
ArtDeco proponuje do tego ró˝owe odcienie lakierów 
do paznokci, które idealnie wspó∏grajà ze Êwie˝ymi,
delikatnymi kolorami pomadek.

Nowa, wiosenna kolekcja IsaDora Cool Spring
jest inspirowana trzema stylami:
❚Sweet Dreams  ❚Sporty  ❚Graphics
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Do naturalnych kolorów si´ga 
te˝ marka Yves Rocher. 

Dzi´ki kryjàcym podk∏adom z serii
Yria cera b´dzie 

promienna i jedwabista. 
Kosmetyki majà delikatnà 

konsystencj´ a powsta∏y na bazie
wyciàgów z ˝eƒ-szenia, 

zielonej herbaty i olejku ry˝owego. 
Cienie do oczu dzi´ki harmonijnym

Êwietlistym kolorom podkreÊlajà 
i odm∏adzajà spojrzenie. 

Szminki dzi´ki zawartoÊci 
wyciàgu z olejku ry˝owego 

nawil˝ajà i majà trwa∏y kolor.
❚

Makija˝owe propozycje z Sephory
sà jak zwykle kolorowe i zwariowane.

Apetyczne, delikatne odcienie ró˝u, 
bieli i b∏´kitu spodobajà si´ subtelnym
romantyczkom. 
Nawet, gdybyÊ mia∏a nie u˝ywaç tych
kosmetyków, warto mieç chocia˝ jeden 
w torebce, jako uroczy gad˝et.

SEPHORA
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■ SYLWETKI

Tym artyku∏em rozpoczynamy nowy
cykl w Cosmetic Reporterze. 

Chcemy przedstawiaç w nim wyjàtkowe
postaci bran˝y kosmetycznej – wybitnych
twórców perfum, uzdolnionych w∏aÊcicieli
firm, dynamicznych menad˝erów.
Opiszemy wielkie s∏awy, ale i nieznanych
geniuszy tworzàcych nowe formu∏y 
w zaciszu laboratoriów. Wszystkich, 
którzy pracujà lub pracowali w Êwiecie
urody i kosmetyków. Wierzymy, ˝e ich
pasja i zaanga˝owanie b´dà inspiracja
dla nas wszystkich w codziennej pracy.

Panie, Panowie! 

Oto Lorenzo 
Villoresi
- najlepszy perfumiarz ubieg∏ego roku.

Kapitu∏a presti˝owego konkursu Francois Coty’ego
uzna∏a Lorenzo Villoresi za najlepszy „nos” 
ubieg∏ego roku. 

Lorenzo Villoresi to ekscentryk z klasà. Jako student
filozofii i psychologii wyjecha∏ na badania naukowe na
Bliski Wschód, gdzie oczarowa∏o go bogactwo olejków,
przypraw i esencji. Zakupi∏ kilogramy tych produktów
XV-wiecznej kamienicy we Florencji zaczà∏ uczyç si´
perfumeryjnego rzemios∏a. Z jego laboratorium na
poddaszu rozpoÊciera si´ imponujàcy widok na stolic´
renesansu. W takim miejscu nietrudno o natchnienie.
Jego firma istnieje od 1990 roku. 

AGNIESZKA LASKOWSKA

www.cosmeticreporter.com14 cosmetic reporter kwiecieƒ 2007
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Rocznie produkuje 40 000 butelek perfum i oko∏o
10 000 sztuk produktów do kàpieli. Asortyment
uzupe∏niajà domowe akcesoria, m.in. pot pourri.
Nale˝y doceniç najwy˝szy profesjonalizm
Villoresiego, który nie przyjmuje kompromisów, jest
perfekcjonistà w ka˝dym detalu. Produkcja
przebiega r´cznie i wed∏ug tradycyjnych metod.
Wykorzystywane sà kryszta∏y, r´cznie obrabiane
srebro, alabaster z Volterry, marmur trawertynowy,
marmur z Carrary, drzewo oliwne i florencka skóra
– wysoko cenione materia∏y z warsztatów 
ksi´cia di Medici.

W jego zapachach odkrywa si´ staro˝ytne 
inspiracje i wp∏ywy dalekich krain orientu,
uzupe∏niane przepi´knà toskaƒskà przyrodà. 
To swoisty zmys∏owy wszechÊwiat pozbawiony 
jakichkolwiek ograniczeƒ. 
O Villoresim mówi si´, ˝e jest geniuszem, który
tchnà∏ nowe ˝ycie w dzieje perfumiarstwa. 

„Podà˝aj swojà w∏asnà Êcie˝kà, a nie drogà
wydeptanà przez innych” tà zasadà kieruje si´ 
Villoresi podczas tworzenia nowych perfum.
„Nie szukaj pomys∏ów – radzi innym kreatorom,
one same przyjdà do ciebie we w∏aÊciwym
momencie”.
Dzi´ki fenomenalnemu talentowi i kunsztowi
zdoby∏ Êwiatowe uznanie zaledwie w ciàgu dekady.
Koneserami jego zapachów sà takie s∏awy jak Sting,
Madonna i ˝ona brytyjskiego premiera Chemie
Blair. Villoresi tworzy te˝ zapachy na indywidualne
zamówienie. Inni perfumiarze z uznaniem
wypowiadajà si´ o trafnoÊci jego wyborów. 
Sam Villoresi najcz´Êciej wspomina perfumy, które

stworzy∏ dla swojej matki – na bazie najczystszych,
naturalnych esencji jaÊminu.
Dzieli zapachy na klasyczne: Aqua di Colonia,
Donna, Incensi, Musk, Patchouli, Uomo, Vetiver 
i Wild Lavender oraz zapachy-fantazje: Alamut,
Dilmun, Piper Nigrum, Teint de Neige i Yerbamate.
Jego kompozycje zachwycajà oryginalnoÊcià,
harmonià a jednoczeÊnie niezwyk∏à naturalnoÊcià. 
Nie dra˝nià, nie przeszkadzajà. Budzà za to mi∏e
skojarzenia i wspomnienia.

Oto kilka kreacji Lorenzo Villoresi:

❚Teint de Neige oznacza „barw´ Êniegu”. 
Jest zapachem niepowtarzalnym. Dominujà w nim
jaÊmin i ró˝a, pudrowe i kwiatowe nuty. Delikatny 
i ∏agodny aromat przywo∏uje na myÊl Êwiat∏o, obraz 
i atmosfer´ okresu belle epoque.

❚Piper Nigrum, czyli „czarny pieprz” to zapach
Êwie˝y i ostry. Jest wspomnieniem arabskich targów
nad Morzem Âródziemnym. Uwodzi zapachem
pieprzu i innych przypraw: dzikiego any˝u i kopru,
oregano, mi´ty pieprzowej, morskiego rozmarynu
oraz ga∏ki muszkato∏owej.

❚Alamut, najnowsza kompozycja Villoresiego, 
to zapach ciep∏y i zmys∏owy, który zabiera w podró˝
do krain Orientu. Rzadkie i cenne drzewa,
uwodzàce pi˝mo, g∏´boki i tajemniczy aromat
ambry i bogate, aksamitne kwiaty przywodzà na
myÊl tajemniczy ogród w Êwietle ksi´˝yca podczas
jednej z ch∏odnych orientalnych nocy.

W Polsce dystrybutorem zapachów Lorenzo Villoresi
jest Perfumeria Quality Missala.
❚
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Cosmobelleza 2007
Mi´dzynarodowe Targi Fryzjerstwa, 

Estetyki i Wellness Cosmobelleza 2007
ju˝ za nami. Od 10 do12 marca 

Barcelona goÊci∏a 750 wystawców, 
w tym 200 firm zagranicznych.

Zaprezentowano ponad 2000 marek. 
Polskie firmy mia∏y swój w∏asny pawilon narodowy.

Przez trzy dni Targi Cosmobelleza 
odwiedzi∏o ponad 155.000 osób. 

To imponujàcy i godzien pozazdroszczenia wynik.

Pawilon 2 poÊwi´cono Wellness&SPA, 
mieÊci∏a si´ tam równie˝ Strefa Paznokci. 

Wystawcy zaprezentowali te˝ wyposa˝enie 
salonów kosmetycznych, najnowszà ofert´

perfumeryjnà i kosmetycznà, tu 
znajdowa∏y si´ te˝ pawilony narodowe.

W Pawilonie 3 królowa∏o fryzjerstwo – styliÊci
prezentowali swoje najnowsze kolekcje, 

a producenci najnowsze artyku∏y fryzjerskie, 
dodatki, bi˝uteri´ i modne akcesoria.

W 2007 roku podczas targów Cosmobelleza 
po raz pierwszy zorganizowano 

program Business Rounds, cykl wczeÊniej
uzgadnianych spotkaƒ biznesowych pomi´dzy

producentami-wystawcami oraz
dystrybutorami/importerami/partnerami.

20-minutowe spotkania odbywa∏y si´ w specjalnych
pomieszczeniach Centrum Kongresowego. 

Bisness Rounds to szansa na rozmow´ z nawet 
15 ewentualnymi kontrahentami 

w ciàgu zaledwie dwóch dni.

16 cosmetic reporter kwiecieƒ 2007 www.cosmeticreporter.com
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interCHARM UKRAINA 2007
Ju˝ po raz piàty w lutym odby∏y si´ w Kijowie Mi´dzynarodowe Targi

Wyrobów Perfumeryjnych i Kosmetycznych interCHARM UKRAINA
2007. Kolejna edycja tej najwi´kszej na Ukrainie i jednej z najwi´kszych 

w Europie Ârodkowo-Wschodniej imprezy dla firm z bran˝y 
kosmetycznej zgromadzi∏a w tym roku 529 wystawców z 16 krajów.

Zdecydowanà wi´kszoÊç (ok 80%) stanowi∏y firmy ukraiƒskie, 
pozostali wystawcy reprezentowali takie kraje jak:

Anglia, Bia∏oruÊ, Bu∏garia,Czechy, Francja, Izrael, Korea, Niemcy, 
Pakistan, Polska, Rosja, Rumunia, Tajwan, Turcja, W∏ochy. 

Cosmetic Reporter towarzyszy∏ naszym firmom 
zgromadzonym w ramach sekcji polskiej. 

Organizator sekcji - firma Polcharm – zawióz∏ w tym roku 
na targi 29 przedstawicieli polskiej bran˝y kosmetycznej: 

ADOS COSMETICS, AREXIM, BASS, BELL,  BIO-COSMETICS, 
BLUX, CAWA, CHANTAL, DONEGAL, EDGAR, ESTETICA, EURO FASHION,

EUROVETROCAP, EVELINE, FARMONA, GORGOL, HEINZGLAS DZIA¸DOWO,
HEINZPLASTICS POLSKA, JOANNA, KAJ, LA FEMME, M&H, OW-PLAST,

POLMEDIA EXPO, POLCHARM, PROFI, TENEX, VIKI, ZIAJA.  

Wystawcy prezentowali swoje produkty w dwóch pawilonach o ∏àcznej
powierzchni 21 000m2 – to o ponad 3 000 m2 ni˝ rok temu. 

W pierwszym pawilonie zgromadzili si´ producenci kosmetyków i wyrobów
perfumeryjnych, produktów do tatua˝u oraz surowców, opakowaƒ 

i urzàdzeƒ do produkcji kosmetyków. Ponadto zorganizowano specjalne
sektory: Pharma Beauty, ZOOM oraz TREND ZONE. 

W tym ostatnim producenci mieli okazj´ przekonaç si´, co przykuje 
uwag´ klientów ju˝ jutro. Do najmodniejszych trendów organizatorzy zaliczyli:

Anti – Age, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla m´˝czyzn, 
produkty naturalne, ca∏y sektor SPA. 

Wcià˝ doskona∏e perspektywy rysujà si´ te˝ przed w∏aÊcicielami salonów
kosmetycznych – wartoÊç rynku us∏ug w∏osowych na Êwiecie si´ga 

ju˝ 150 miliardów dolarów. 
Drugi pawilon zgromadzi∏ producentów kosmetyki profesjonalnej, produktów

do piel´gnacji paznokci, piel´gnacji w∏osów oraz wyposa˝enia salonów
fryzjerskich i kosmetycznych. 

W specjalnie wydzielonej strefie przez ca∏y czas trwania targów 
odbywa∏y si´ pokazy dla fryzjerów i stylistów – YOU Proffessional Show.

Równolegle z targami przeprowadzono wiele konferencji i szkoleƒ m.in.:
❚„Anti-Age” – Mi´dzynarodowa Konferencja Estetyki Stosowanej,

❚„Fitness Management” –  seminarium dla w∏aÊcicieli i kierowników 
klubów fitness,

❚Forum Technik Masa˝u – szkolenie dla masa˝ystów i terapeutów,
❚BeautyNails 2007 – Mistrzostwa Ukrainy w Manicure,

Targi odwiedzi∏o ponad 51 500 osób, co w porównaniu 
z rokiem ubieg∏ym oznacza wzrost o ponad 19%. 

❚
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■ TARGI
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❚interCHARM
Polska 2007 
– warto tu byç
Czwartej edycji Mi´dzynarodowych
Targów Kosmetyki interCHARM Polska
2007 towarzyszy wielkie wydarzenie
bran˝y kupieckiej – konferencja
„Najnowsze trendy rozwoju rynku
kosmetycznego”, zorganizowana przez
Centrum Edukacji INFOR Training.
Konferencja jest kolejnym
przedsi´wzi´ciem czo∏owego polskiego
organizatora elitarnych spotkaƒ
bran˝owych. W zesz∏ym roku, 
na zaproszenie INFOR Training, 
wyk∏ad na temat przywództwa wyg∏osi∏
w Polsce ex-burmistrz Nowego Jorku 
– Rudolph Giuliani.

Pierwsze dwa dni targów sà
przeznaczone wy∏àcznie dla odbiorców
biznesowych – kupców, dystrybutorów,
hurtowników i producentów. Sobotnie
pokazy Fryzjerskiej Kadry Narodowej 
oraz Mistrzostwa Makija˝u przyciàgnà
profesjonalistów bran˝y fryzjerskiej,
w∏aÊcicieli salonów kosmetycznych
oraz szerokà publicznoÊç. 
Targom towarzyszà szkolenia 
dla stylistów, ogólnopolska konferencja
kupiecka oraz dwie konferencje 
dla przedsi´biorców, zwiàzane 
z zagadnieniami bezpiecznego
eksportu i bran˝à opakowaniowà.
Podczas targów, w obecnoÊci mediów
bran˝owych oraz uczestników
konferencji kupieckiej, liderzy 
rynku kosmetycznego zostanà
nagrodzeni Z∏otymi Medalami
interCHARM Polska 2007.

❚Konferencja dla
kupców z bran˝y
kosmetycznej
Konferencja „Najnowsze trendy rozwoju rynku
kosmetycznego” odb´dzie si´ w dniach 24–25
maja, a na jej potrzeby przeznaczono 500-osobowà
sal´ w Centrum EXPO XXI. Uczestnicy pozostanà 
na targach przez ca∏e dwa dni i odwiedzà stoiska
wystawców podczas specjalnie do tego
przeznaczonych przerw pomi´dzy wyk∏adami.
Wydarzenie zgromadzi kupców z ca∏ego kraju. 
B´dà to przede wszystkim reprezentanci du˝ych
sieci handlowych oraz w∏aÊciciele hurtowni.
Informacje i zaproszenia b´dà emitowane 
w mediach nale˝àcych do Grupy Wydawniczej
INFOR, w tym „Gazecie Prawnej” i wspó∏pracujàcym 
z „Financial Times”, presti˝owym magazynie 
„Biznes Trendy”, dystrybuowanym m.in. jako 
insert do „Gazety Prawnej”. BezpoÊrednio przed
targami na jego ∏amach uka˝à si´ tak˝e specjalne
kolumny poÊwi´cone konferencji.
„Centrum Edukacyjne INFOR Training jest Êwietnie
przygotowane do organizacji tego typu wydarzeƒ, 
stàd wybór, aby podjàç wspó∏prac´ w∏aÊnie z tà
firmà.” – mówi Anna Godek, dyrektor zarzàdzajàcy
Polmedia Expo. „INFOR Training dzia∏a w ramach
jednego z najwi´kszych wydawnictw prasowych 
w Polsce, ale planuje promocj´ konferencji nie tylko
poprzez w∏asne media. Przy wspó∏pracy z Data
Broker tworzy aktualnà baz´ kupców z ca∏ej Polski i
b´dzie pozyskiwa∏ uczestników konferencji tak˝e
poprzez direct mailing i bezpoÊrednie rozmowy
telefoniczne”.
Konferencyjna oferta dla kupców jest niezwykle
bogata. Poza atrakcyjnymi wyk∏adami, które
poprowadzà najlepsi eksperci, wszyscy s∏uchacze
otrzymajà w prezencie wartoÊciowe pakiety
kosmetyków, a wielu wygra wspania∏e nagrody 
w targowych konkursach. Targi, w po∏àczeniu 
z konferencjà, to doskona∏a okazja do spotkaƒ
pomi´dzy producentami kosmetyków a kupcami
dzia∏ajàcymi w tej bran˝y. Wystawcy interCHARM
Polska mogà dodatkowo zach´ciç do spotkania 
przy swoich stoiskach poprzez krótkà prezentacj´ 

produktów podczas konferencji i inne dost´pne
formy promocji.
„Udzia∏ w tym wydarzeniu to dla kupców mo˝liwoÊç
poznania nowoÊci produktowych nie tylko z Polski”
– mówi Anna Godek. „Prawie po∏owa wystawców
to producenci z zagranicy – swojà ofert´ prezentujà
tu firmy z 21 paƒstw. W tym roku w∏asne pawilony
narodowe przygotujà: Wielka Brytania, W∏ochy,
Niemcy, Turcja, Francja, Tajwan, Indie, Brazylia, 
Egipt i Korea. Bardzo ciekawà ofert´ dla
profesjonalistów bran˝y fryzjerskiej zaprezentujà
producenci z Pakistanu”.

W bran˝y kosmetycznej Polska ma bardzo dobrà
mark´. „Cosmetic Reporter” – patron konferencji,
promuje jà tak˝e wÊród kupców z paƒstw
oÊciennych, dla których polskie produkty sà
niezwykle atrakcyjne ze wzgl´du na wysokà 
jakoÊç i stosunkowo niskà cen´. „JesteÊmy 
obecni na wszystkich liczàcych si´ Êwiatowych
targach kosmetyki” – zapewnia Anna Godek. 

„Magazyn Cosmetic Reporter, lobujàcy na rzecz
polskiej bran˝y kosmetycznej, otrzymujà wszyscy
wystawcy oraz goÊcie, którzy odwiedzajà Polskie
Pawilony”. Impreza jest promowana za granicà
tak˝e dzi´ki wspó∏pracy z Izbami Handlowymi
kilkunastu krajów oraz zagranicznà prasà bran˝owà.

❚Z∏ote Medale
interCHARM Polska
2007 
dla najlepszych 
firm polskich 
zagranicznych

Ju˝ po raz drugi najlepsze przedsi´biorstwa 
bran˝y kosmetycznej zostanà nagrodzone 
Z∏otymi Medalami interCHARM Polska. 
To presti˝owe wyró˝nienie otrzymajà polskie firmy,
dla których okres maj 2006 – maj 2007, zakoƒczy∏
si´ sukcesem w jednej z czterech kategorii: 
❚1. Najlepszy debiut na rynku polskim, 
❚2. Najwi´kszy zasi´g eksportu, 
❚3. Budowa najlepszej sieci w∏asnych punktów
sprzeda˝y oraz 
❚4. Innowacje.

IV Mi´dzynarodowe 
Targi Kosmetyki

24 – 26 Maja 2007

19-22 targi +++  12/4/07  11:06 PM  Page 19



Dla przedsi´biorców spoza Polski przygotowane 
sà wyró˝nienia w trzech kategoriach: 
❚1. Najlepszy debiut na rynku polskim oraz 
❚2. Budowa najlepszej sieci w∏asnych punktów
sprzeda˝y oraz 
❚3. Innowacje. 
Medale interCHARM Polska 2007 zostanà
wr´czone podczas towarzyszàcego targom 
bankietu dla wystawców, w którym udzia∏ 
wezmà w tym roku tak˝e uczestnicy konferencji
kupieckiej organizowanej przez Centrum
Edukacji INFOR Training. Firmy zainteresowane
przystàpieniem do konkursu o Z∏ote Medale
interCHARM Polska 2007, mogà nadsy∏aç
zg∏oszenia do 7 maja 2007 na adres 
❚Polmedia Expo, ul. Jubilerska 10, lok. 116, 
04-190 Warszawa. Formularz zg∏oszeniowy 
mo˝na pobraç ze strony www.intercharm.pl.
Wyró˝nione firmy i produkty zostanà
zaprezentowane na ∏amach magazynu 
„Cosmetic Reporter”.

❚„Jak bezpiecznie eksportowaç”
konferencja dla przedsi´biorców
bran˝y kosmetycznej
Konferencj´ zorganizuje tygodnik Krajowej Izby
Gospodarczej „Rynki Zagraniczne”. Odb´dzie si´
ona 25 maja, drugiego dnia targów interCHARM
Polska 2007. Przewodnimi tematami wyk∏adów
b´dà: ❚„Instrumenty wspierania eksportu”,
❚„Bezpieczeƒstwo transakcji w handlu
zagranicznym”, ❚„Windykacja nale˝noÊci” oraz
❚podatki. Dla przedsi´biorców bran˝y kosmetycznej
udzia∏ w konferencji jest bezp∏atny. Zg∏oszeƒ mo˝na
dokonywaç drogà e-mailowà, wysy∏ajàc swoje dane
(imi´ i nazwisko, nazwa firmy oraz dane
kontaktowe) pod adres: goscie@intercharm.pl

❚Show Fryzjerskiej Kadry
Narodowej i pokazy 
najlepszych marek
26 maja, w godzinach 11–18, w tysiàcmetrowej
sali z profesjonalnà scenà, odb´dzie si´ 
TOP Professional Media Show. 
Zobaczymy nie tylko show Fryzjerskiej Kadry
Narodowej (6 seniorów i 6 juniorów), ale 
i najwi´kszych obecnych w Polsce marek.
Pomi´dzy wyst´pami mistrzów fryzjerstwa odb´dà
si´ pokazy autorskich kolekcji kreatorów mody.
GoÊçmi widowiskowych pokazów b´dà nie tylko
fryzjerzy i styliÊci. Swojà obecnoÊç potwierdzi∏y
stacje telewizyjne oraz Êrodowisko dziennikarskie
reprezentujàce kilkadziesiàt tytu∏ów prasowych.
Fryzjerska Kadra Narodowa jest reprezentacjà
polskich fryzjerów na najbardziej presti˝owych
konkursach – w tym Mistrzostwach Âwiata 

Fryzjerstwa Artystycznego. Prezentuje 
w∏asne dokonania i obserwuje najnowsze
osiàgni´cia mistrzów z kilkudziesi´ciu krajów.

❚Szkolenie dla fryzjerów i stylistów
25 maja w EXPO XXI odb´dzie si´ szkolenie dla
fryzjerów i stylistów. Instruktor omówi 
na modelce ka˝dy etap tworzenia i zaprezentuje
fryzury: autorskà oraz klasycznà. B´dzie to
prezentacja wykonania fryzur z najnowszej kolekcji
KADUS: Cyrk, Perfekcyjny Dysonans, Balans,
Magnes, Portret oraz Time&Space. Koszt udzia∏u 
w szkoleniu wynosi 100 z∏ (istnieje mo˝liwoÊç
udzia∏u w zamian za zakup produktów KADUS). 
Ka˝dy uczestnik otrzyma gratis folder wraz 
z DVD o wartoÊci 150 z∏ oraz notes szkoleniowy.
Zainteresowanych udzia∏em w szkoleniu prosimy 
o kontakt z Regionalnym Opiekunem Marki
KADUS, Zbigniewem Orzo∏kiem 
tel. 0-691 487 526.

❚ II Mi´dzynarodowe Mistrzostwa
Makija˝u interCHARM Polska
W sobot´, 27 maja w hali EXPO XXI, o tytu∏
mistrzowski oraz atrakcyjne nagrody finansowe 
i rzeczowe b´dà si´ ubiegaç osoby, których pasjà
jest sztuka wiza˝u. W roli wspó∏organizatora 
i jurora wystàpi Mi´dzynarodowy Mistrz Makija˝u
Profesjonalnego i Stylizacji oraz Juror
Mi´dzynarodowych Mistrzostw Makija˝u i Stylizacji
– Olaf Tabaczyƒski. Do fina∏u, na postawie
nades∏anych prac, zostanie dopuszczonych 
24 finalistów, po 12 w dwóch kategoriach
interpretacji: interpretacja klasyczna oraz
interpretacja awangardowa. 
Osoby zainteresowane startem w mistrzostwach
prosimy o zapoznanie si´ z warunkami udzia∏u 
oraz wype∏nienie formularza zg∏oszeniowego 
na stronie mistrzostwa.intercharm.pl, 
wraz z podaniem swojego adresu e-mail, 
na który otrzymajà potwierdzenie zg∏oszenia, 
a tak˝e dalsze instrukcje.

❚Warto tu byç
Na Mi´dzynarodowych Targach Kosmetyki
interCHARM Polska co roku spotykajà si´ kupcy,
dystrybutorzy, hurtownicy i producenci z niemal 
30 krajów. Czwarta edycja imprezy odb´dzie si´ 
w dniach 24–26 maja, tradycyjnie w Centrum
EXPO XXI. Patronat honorowy nad imprezà obj´∏y:
❚Ministerstwo Gospodarki, ❚Krajowa Izba
Gospodarcza oraz ❚Krajowa Izba Opakowaƒ. 
Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy! 

Informacje: www.intercharm.pl
❚

■ TARGI

Maria˝ 
wiedzy 
i biznesu

Ze S∏awomirem Chrzanowskim 
- Dyrektorem Centrum Edukacji
Grupy Wydawniczej INFOR SA
rozmawia Milena WiÊniowolska

❚Skàd pomys∏ zorganizowania konferencji 
podczas targów interCHARM Polska?

Zawsze dzia∏amy w sposób przemyÊlany 
i w ramach okreÊlonej strategii. Koncepcja 
powsta∏a w wyniku dyskusji nad rozszerzaniem
form wspó∏pracy z naszym biznesowym partnerem
- firmà Polmedia Expo, organizatorem konferencji.
Pomys∏odawcami byli natomiast jak zwykle klienci,
w tym przypadku uczestnicy poprzednich edycji
targów, którzy - zadowoleni ze swego
dotychczasowego udzia∏u w tych imprezach 
- sygnalizowali jednak wcià˝ nowe oczekiwania 
co do ich przebiegu. Sukces ma to do siebie, ˝e
sprawia, i˝ poprzeczka ustawiana jest coraz wy˝ej.

❚Jakie mo˝liwoÊci daje taka formu∏a?

Dla klientów targi to wielkie Êwi´to bran˝y, 
które chcà prze˝yç i spo˝ytkowaç jak najbardziej
efektywnie. Oprócz oczywistych korzyÊci, jakie daje
uczestnictwo w targach, dzi´ki konferencji
wyselekcjonowana grupa klientów dowiaduje si´,
jakie sà Êwiatowe trendy na rynku kosmetycznym 
i poznaje najbardziej aktualne raporty firm
analitycznych dotyczàce tej dziedziny biznesu.
Stanowi równie˝ dla ludzi pracujàcych w tej 
bran˝y na co dzieƒ dodatkowe forum wymiany
myÊli i doÊwiadczeƒ, co jest wartoÊcià nie 
do przecenienia.

❚Dziedzina ta nie znajdowa∏a si´ dotychczas 
w kr´gu zainteresowaƒ INFOR-u. 
Czy to oznaka otwarcia na nowe rynki?

I tak, i nie. Tematyka kosmetyczna jest ju˝ szeroko
poruszana na ∏amach naszego dodatku do Gazety
Prawnej pt. Kobiecy Punkt Widzenia. Natomiast
Centrum Edukacji, którym mam zaszczyt kierowaç
ju˝ od kilku lat, poszerza swojà ofert´
konferencyjnà i szkoleniowà o tematyk´
specjalistycznà, bran˝owà - mamy propozycje 
i produkty dla sektora finansowego, farmacji czy
s∏u˝by zdrowia. Nie staramy si´ byç ekspertem 
w ka˝dej z tych dziedzin. Naszà rolà, jako cz´Êci
koncernu informacyjno-medialnego jest jednak
przetwarzanie informacji biznesowej lepiej 
i szybciej od konkurencji. Sukcesy odnoszone 
przez INFOR, szczególnie w ostatnich latach, sà
dowodem, ˝e potrafimy to robiç. Zapraszamy
zatem na targi i konferencj´ - niech nasze
informacje b´dà dla Paƒstwa gwarancjà sukcesu.
❚
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Marta G∏owala, 
Kierownik Dzia∏u Konferencji 
i Szkoleƒ Finansowych 
Centrum Edukacji INFOR Training

Podczas tegorocznych targów interCHARM, Centrum
Edukacji INFOR Training organizuje dwudniowà
konferencj´ (24-25 maja 2007) dla kupców, której
tematem przewodnim sà „Najnowsze trendy rozwoju
rynku kosmetycznego”. Targi po∏àczone z konferencjà
to niepowtarzalna okazja do zapoznania si´ z
aktualnymi trendami w tej bran˝y i nowoÊciami
kosmetycznymi, a tak˝e mo˝liwoÊç poszerzenia
wiedzy z zakresu zarzàdzania kategorià, technikami
promocji, czy w koƒcu opanowania warsztatu
negocjacyjnego - nieodzownego elementu 
pracy kupca.
Tematy konferencji zosta∏y dobrane pod kàtem
potrzeb osób odpowiedzialnych za zakupy w bran˝y
kosmetycznej. ZadzwoniliÊmy do ponad stu kupców,
pracujàcych w du˝ych sieciach handlowych 
i zapytaliÊmy, jakie zagadnienia by∏yby dla nich
najbardziej interesujàce i na tej podstawie
opracowaliÊmy zakres tematyczny konferencji. 
W programie znajdà si´ m.in. nast´pujàce panele:
zwyczaje zakupowe Polaków na prze∏omie lat 
2000-2007, analiza udzia∏u w rynku poszczególnych
firm liderów w bran˝y kosmetycznej, ideologia
zarzàdzania kategorià w realiach polskiego rynku,
handel kosmetykami w ma∏ych sklepach 
- struktura i kana∏y dystrybucji, ekspozycja
kosmetyków na pó∏kach sklepowych, a tak˝e warsztat
negocjacyjny w formie gry kupieckiej.
Analiza zachowaƒ konsumentów rozpocznie pierwszy
dzieƒ konferencji - dowiemy si´, jakimi motywami
kierujà si´ klienci przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie konkretnego towaru. To bardzo szeroka
dziedzina wiedzy z zakresu marketingu i psychologii
zachowaƒ konsumenckich. Aktualnie obserwujemy
tendencjà spadkowà czasu przeznaczanego na
zakupy, a produkty codziennego u˝ytku najch´tniej
nabywane sà w sklepach samoobs∏ugowych 
i supermarketach. Jak w takich warunkach wp∏ywaç
na decyzje klienta? Jakie strategie stosowaç wobec
zró˝nicowanych kategorii produktów?
Postaramy si´ odpowiedzieç na pytanie, jak
spowodowaç wzrost obrotów sieci handlowej. 
Nast´pnie scharakteryzujemy rynek kosmetyczny
w Polsce, porównujàc go z innymi krajami
europejskimi. 
Wysokiej klasy specjaliÊci podzielà si´ z Paƒstwem
wiedzà dotyczàcà struktury tego rynku, segmentów 
i zarzàdzania kategorià. To proces z∏o˝ony 
i wymagajàcy Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy dostawcà 

a partnerem detalicznym, wymiany informacji na
temat ca∏ego rynku, konkurencji, asortymentu,
wielkoÊci sprzeda˝y oraz zachowaƒ 
i potrzeb konsumenckich. Celem zarzàdzania
kategorià jest osiàgni´cie jak najwi´kszych zysków,
zaspokojenie potrzeb klientów i generowanie
maksymalnej wartoÊci dla konsumenta. Nale˝y
przede wszystkim zdefiniowaç rol´, jakà kategoria ma
odgrywaç w ofercie danego sklepu - czy chcemy,
˝eby perfumy mia∏y wp∏yw na profil sklepu, co
wymaga posiadania bardzo szerokiego asortymentu,
istotnych nowoÊci oraz duêej promocji, czy te˝
chcemy mieç minimalny asortyment z∏o˝ony jedynie
z produktów najlepiej rotujàcych w normalnych
cenach. Rozstrzygni´cie tej kwestii pozwoli na
optymalizacj´ asortymentu - zgodnà zarówno ze
strategià sklepu, jak i potrzebami klientów. Produkty
generujàce najwi´kszy obrót muszà byç dost´pne 
w ciàg∏ej sprzeda˝y i nie mo˝emy dopuszczaç do ich
braku. Jednak i te, które sprzedajà si´ s∏abiej, mogà
spe∏niaç bardzo istotnà rol´, jeÊli oferujà dodatkowà
korzyÊç dla kupujàcego: sà niszowe, majà unikalny
zapach lub niespotykanà formu∏´. Wa˝ne sà tak˝e te
produkty, których sprzeda˝ iloÊciowa jest wprawdzie
nieco mniejsza, ale za to generujà du˝y obrót 
i gwarantujà wysokà mar˝´ dla partnera detalicznego.
Nale˝y natomiast unikaç sytuacji wprowadzania do
oferty produktów duplikujàcych si´ - z identycznà
wartoÊcià dla konsumenta pod wzgl´dem jakoÊci,
ceny i zastosowania, niezró˝nicowanych ze wzgl´du
na mark´. Nie wnoszà one bowiem wartoÊci
dodanej, a zabierajà cenne miejsce na pó∏ce. 
JeÊli w ofercie zidentyfikujemy tego typu produkty, 
nale˝y zastanowiç si´ nad ich wycofaniem.
Kolejnym istotnym tematem omawianym 
na konferencji b´dzie zarzàdzanie pó∏kà - bardzo
wa˝ne dla wszystkich rodzajów sklepów. 
Aran˝acja pó∏ki powinna przede wszystkim s∏u˝yç
uporzàdkowaniu produktów wed∏ug logicznego
schematu. Nast´pnym zagadnieniem b´dzie
promocja, czyli skuteczny sposób zdobywania
przewagi rynkowej. Szacuje si´, ˝e oko∏o 60%
konsumentów regularnie korzysta z okreÊlonej formy
promocji sprzeda˝y. 
Przygotowanie skutecznej kampanii promocyjnej 
nie jest prostym zadaniem - nale˝y wziàç pod 
uwag´ specyfik´ produktu, grupy docelowej, 
a nawet pory roku. Aby produkt zosta∏ zauwa˝ony 
na tle innych towarów, trzeba odpowiednio
zaprojektowaç narz´dzia promocji, nie zapominajàc
równie˝ o zasadach ekonomii.
Konferencj´ zakoƒczymy grà kupieckà. 
Wyk∏adowca przeprowadzi uczestników przez kolejne
etapy negocjacji, zaczynajàc od ich przygotowania,
zasad i strategii. Poka˝e, jak zastosowaç ró˝norodne

narz´dzia i techniki negocjacyjne oraz w jaki sposób
doprecyzowaç kontrakty gwarantujàce odpowiednià
ich realizacj´ lub mo˝liwoÊç egzekwowania ustaleƒ.
Dzi´ki udzia∏owi w konferencji ka˝dy kupiec b´dzie
móg∏ skoncentrowaç swoje wysi∏ki na dzia∏aniach
zmierzajàcych do poprawy rezultatów pracy dzia∏u
zakupów i do zwi´kszenia swojego wk∏adu w rozwój
przedsi´biorstwa.
Wszyscy goÊcie konferencji otrzymajà wartoÊciowe
nagrody - pakiety kosmetyków oraz pó∏rocznà
prenumerat´ magazynu Cosmetic Reporter. 
W specjalnie przygotowanych przerwach pomi´dzy
wyk∏adami s∏uchacze odwiedzà stoiska targowe,
uczestniczàc w prezentacjach nowoÊci produktowych
nie tylko z Polski. 
To niepowtarzalna okazja poznania najnowszych
propozycji producentów krajowych oraz unikatowej
oferty ponad stu wystawców zagranicznych. 
A˝ 10 paƒstw przygotowa∏o w∏asne Pawilony
Narodowe: Wielka Brytania, Niemcy, W∏ochy, Francja,
Turcja, Tajwan, Indie, Brazylia, Egipt i Korea.
Zaprezentujà nowinki, które z pewnoÊcià b´dà si´
cieszyç ogromnym powodzeniem wÊród klientów.
Organizator konferencji kupieckiej „Najnowsze trendy
rozwoju rynku kosmetycznego” - GRUPA
WYDAWNICZA INFOR SA - jest wydawcà dziennika
Gazeta Prawna oraz kilkudziesi´ciu innych
wydawnictw specjalistycznych i bran˝owych. 
Gazet´ Prawnà, która dwukrotnie zosta∏a uznana 
za Ogólnopolski Dziennik Roku (Media i Marketing
Polska), czyta co trzeci mened˝er w Polsce. Ârednia
sprzeda˝ egzemplarzowa wynosi prawie 80 tys., 
a badania czytelnictwa prasy pokazujà, ˝e Gazeta
Prawna dociera obecnie do ponad 780 tys.
czytelników. Ze wzgl´du na struktur´ czytelnictwa 
- 65% odbiorców Gazety Prawnej to kobiety - od
niedawna do dziennika insertowany jest magazyn
Kobiecy Punkt Widzenia. Jej kolejny, stosunkowo
nowy suplement to Biznes Trendy - ekskluzywny
miesi´cznik dla przedsi´biorców, oparty na danych
presti˝owego Financial Times. Grupa Wydawnicza
INFOR jest tak˝e w∏aÊcicielem portalu prawno 
-gospodarczego INFOR.pl oraz pierwszego w Polsce
specjalistycznego radia internetowego
www.RadioInfor.pl. Programy o tematyce
gospodarczej emitowane sà ponadto w a˝ 45
lokalnych rozg∏oÊniach. Ogromnym powodzeniem
cieszà si´ szkolenia prowadzone przez Centrum
Edukacji INFOR Training. Rocznie korzysta z nich
kilkanaÊcie tysi´cy osób.

Zapraszamy do zapoznania si´ z sylwetkami naszych
prelegentów i szczeg∏owym programem konferencji,
który przedstawimy w kolejnym numerze Cosmetic
Reporter. Bie˝àce informacje znajdà si´ tak˝e 
na stronie www.szkolenia.infor.pl/konferencje.

KONFERENCJA
KUPIECKA

NAJNOWSZE TRENDY 
W KOSMETYCE I MARKETINGU
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Brazylijski przemys∏ perfumeryjny i kosmetyczny 
w dniach 24 – 26 maja weêmie po raz pierwszy 

udzia∏ w targach interCHARM Polska 2007. 
W∏aÊnie w tym roku znalaz∏ si´ on na trzecim 
miejscu w rankingu najwi´kszych konsumpcyjnych
rynków kosmetycznych.

Podstawowà wartoÊcià brazylijskich produktów jest
po∏àczenie sk∏adników typowych dla tego kraju ze
spo∏ecznie odpowiedzialnym podejÊciem oraz politykà
ekologicznà przedsi´biorstw. Sk∏adniki naturalne
u˝ywane przy produkcji wyrobów perfumeryjnych 
i kosmetyków uzyskiwane sà w sposób nieinwazyjny
opracowany na podstawie naukowych bada∏.
Dzia∏alnoÊç ta wykonywana jest przy du˝ym
zaanga˝owaniu lokalnych spo∏ecznoÊci przyczyniajàc
si´ w ten sposób do wzrostu przychodów oraz 
do utworzenia nowych miejsc pracy.
W czasie tegorocznej edycji tagów interCHARM Polska,
ABIHPEC zaprezentuje produkty czterech brazylijskich
firm: Aroma do Campo, Mua Loa, Nunaat oraz Sther. 
“B´dzie to pierwsze doÊwiadczenie, które pozwoli nam 
oceniç czy targi spe∏niajà nasze potrzeby i oczekiwania. 
Mamy nadziej´, êe nasz udzia∏ zakoƒczy si´ sukcesem 
i pozwoli nam kontynuowaç t´ strategi´ przez
nast´pne lata” zapewnia João Carlos Basilio da Silva,
Prezes ABIHPEC. Stowarzyszenie korzysta równie˝ ze
wsparcia APEX-Brasil (Agencji Promocji Inwestycji
i Handlu), która ma ju˝ w∏asne centrum dystrybucji 
w Warszawie, w Polsce. 

Dane rynkowe
26% wzrost konsumpcji produktów kosmetycznych
mierzonej w dolarach, na rynku brazylijskim w 2006
roku, w porównaniu z 1,2% wzrostem na rynku
Êwiatowym, wyniós∏ kraj na trzecie miejsce w rankingu
Êwiatowym. Ju˝ w 2005 roku Brazylia wyprzedzi∏a takie
tradycyjne rynki jak Niemcy czy Anglia. 
Dzisiaj, przy sprzeda˝y która osiàgn´∏a wartoÊç 18.2
miliarda dolarów (ceny detaliczne) Brazylia znajduje si´
przed Francjà, przegrywajàc tylko w stosunku do
Japonii i Stanów Zjednoczonych.
W ciàgu ostatnich pi´ciu lat eksport w przemyÊle
kosmetycznym osiàgnà∏ rekordowy wzrost na poziomie
138%, co da∏o wartoÊç 484 miliony dolarów. 
W 2006 roku wzrost wartoÊci reala w stosunku 
do dolara spowodowa∏ wzrost importu w przemyÊle
kosmetycznym o 39% w stosunku do roku
poprzedniego, co pozwoli∏o osiàgnàç wartoÊç 
294 milionów dolarów. Pomimo niekorzystnego kursu
wymiany bilans handlowy pozostaje dodatni 
– 190 milionów dolarów. 
“W ciàgu zaledwie trzech lat zdo∏aliÊmy podwoi∏
wartoÊç naszej sprzeda˝y zagranicznej.  Wzrost
eksportu w 2006 roku przekroczy∏ Êrednià
mi´dzynarodowà, jasno wskazujàc na wzrost naszego
udzia∏u w rynku Êwiatowym” dodaje Basilio. 

Brazylia bierze udzia∏ w mi´dzynarodowych targach
takich jak Cosmoprof Bologna (od 2001 roku),
BeautyWorld Middle East (w Dubaju) od 2004 roku
oraz w ró˝nych wystawach w Stanach Zjednoczonych
m.in. NACDS Marketplace oraz Cosmoprof North
America (od 2003). 
ABIHPEC jest równie˝ odpowiedzialne za organizacj´
rozmów biznesowych z klientami i dystrybutorami na
ca∏ym Êwiecie. 
Na rynku krajowym przemys∏ perfumeryjny 
i kosmetyczny równie˝ osiàgnà∏ dobre wyniki 
– wzrost iloÊciowy o 5,6% i wartoÊciowy o 14% 
w sprzeda˝y hurtowej. W 2007, Basilio spodziewa 
si´ Êredniego wzrostu w tym sektorze przemys∏u 
na poziomie 12%. Przewiduje si´, ˝e do 2010 roku
inwestycje osiàgnà wartoÊç 100 milionów dolarów 
i b´dà skierowane g∏ównie na rozwój istniejàcych
przedsi´biorstw. 
Zgodnie z przewidywaniami Euromonitora - Brazylia 
- reprezentowana przez 1494 firmy – jest 
❚2. najwi´kszym konsumentem produktów
kosmetycznych, produktów kosmetycznych
dla dzieci i dezodorantów, 

❚3. najwi´kszym konsumentem produktów 
do piel´gnacji w∏osów, 

❚4. najwi´kszym konsumentem produktów 
do piel´gnacji jamy ustnej oraz kosmetyków 
dla m´˝czyzn, 

❚5. najwi´kszym konsumentem produktów do kàpieli, 
❚6. najwi´kszym konsumentem produktów do ochrony
przeciws∏onecznej, 

❚7. najwi´kszym konsumentem kosmetyków 
do makija˝u, 

❚8. najwi´kszym konsumentem produktów 
do piel´gnacji skóry 

i ❚9. najwi´kszym konsumentem produktów 
do depilacji.

Aby zaspokoiç taki popyt, przemys∏ kosmetyczny 
jest jednym z sektorów, który charakteryzuje si´
najwy˝szym odsetkiem zatrudnionych kobiet. 
JeÊli weêmie si´ pod uwag´ takie zawody jak 
fryzjerzy, manikiurzystki, specjaliÊci ds. estetyki,
sprzedawcy i przedstawiciele handlowi, to obejmà 
one ∏àcznie ok. trzech milionów miejsc pracy.    
Zgodnie z informacjà przekazanà przez firmy
kontrolujàce 60% rynku perfumeryjnego 
i kosmetycznego, w 2006 roku, podobnie jak 
rok wczeÊniej, odnotowano 5,8% wzrost iloÊci
bezpoÊrednich miejsc pracy  w stosunku do 
Êredniego wzrostu liczby miejsc pracy w przemyÊle.

❚Biuro Prasowe:
Sofia Carvalhosa, Viva Kauffmann, 
Fernanda Bonifácio
Tel: + 55 (11) 3083-5024/ Email:
sofiahc@uol.com.br 
❚

Brazylijczycy 
w Warszawie

Podczas targów
interCHARM Polska 2007

swoje nowoÊci 
po raz pierwszy

zaprezentuje brazylijski
przemys∏ kosmetyczny. 

Dzi´ki wsparciu ze strony
APEX-Brazil (Agencji
Promocji Inwestycji 

i Handlu) oraz dzia∏aniom
koordynacyjnym 

ABIHPEC
(Brazylijskie

Stowarzyszenie Wyrobów
Perfumeryjnych 
i Kosmetyków),

brazylijskie firmy 
mogà pokazaç swoje

produkty na rynku
wschodnioeuropejskim. 

19-22 targi +++  13/4/07  12:24 AM  Page 22



❚Aroma do Campo – firma obecna na rynku mi´dzynarodowym 
od 2000 roku, eksportuje do takich krajów jak: Francja, Boliwia, Paragwaj,
Portugalia, Emiraty Arabskie, Honduras i Stany Zjednoczone, gdzie nie
tylko posiada swoje biuro handlowe, ale tak˝e oferuje produkty specjalnie
opracowane na ten rynek. Stale troszczy si´ zarówno o Êrodowisko, jak 
i zasady etyczne wyznaczajàce humanitarnà polityk´ firmy ukierunkowanà
na wspólne dobro.  W zakresie ekologii firma Aroma do Campo
dystrybuuje sadzonki i nasiona drzew w regionie fabryki, w celu
odnowienia Êrodowiska i w konsekwencji poprawienia warunków ˝ycia
mieszkaƒców. 
W czasie swojej ostatniej kampanii, firma rozdystrybuowa∏a sadzonki
drzew brazylijskich w mieÊcie Nova Iguaçu w Stanie Rio de Janeiro oraz
ulotki edukacyjne z nasionami brazylijskich gatunków drzew pieprzowych
pochodzàcych z lasu deszczowego w punktach sprzeda˝y w ca∏ej Brazylii.  
❚Informacje: Pedro Burity – telefon + 55 (21) 2667-4549
e-mail: pburity@aromadocampo.com.br

❚Mua Loa – firma produkuje pe∏nà lini´ produktów do piel´gnacji
w∏osów opartych na idealnej mieszance naturalnych ekstraktów, z których
wiele pochodzi z Brazylii. Firma oferuje produkty o nieosiàgalnym dla
innych poziomie piel´gnacji ka˝dego rodzaju w∏osów, co jest mo˝liwe
dzi´ki produkcji wielu linii wliczajàc w to: produkty nawil˝ajàce, produkty
do prostowania w∏osów, produkty do rozczesywania w∏osów, produkty do
kr´cenia w∏osów, produkty Êciàgajace oraz nowe linie Sea & Pool (Morze
& Basen), Ochrona & Piel´gnacja oraz linie produktów do farbowanych
w∏osów. Przewaga Mua Loa zwiàzana jest nie tylko z ró˝norodnoÊcià
produktów, ale równie˝ z jakoÊcià obs∏ugi, która wyró˝nia si´ szacunkiem
oraz poÊwi´ceniem w stosunku do klienta. 
❚Informacje: Marcos Sthal – Tel: + 55 (11) 3071-4559 
e-mail: export@mualoa.com.br.

❚Nunaat – jest firmà oferujàcà konsumentom najnowszà technologi´ 
w zakresie piel´gnacji cia∏a i w∏osów tworzàc najwy˝sze jakoÊci formu∏y
opracowane w wyniku zaawansowanych badaƒ, zawierajàce naturalne
sk∏adniki aktywne pochodzàce z Brazylii. W czasie interCHARM Polska
2007, firma zaprezentuje lini´ Nunaat Naturals, w sk∏ad której wchodzi
szampon i od˝ywka zawierajàce ekstrakt buriti oraz brazylijskich
orzechów. Innà nowoÊcià sà produkty do piel´gnacji w∏osów zawierajàce
keratyn´ oraz cupuaçu, które doskonale nawil˝ajà w∏osy po zastosowaniu
preparatów chemicznych. Specjalne sk∏adniki nawil˝ajàce kontrolujà
poziom naelektryzowania w∏osów, zapewniajà g∏adkie i b∏yszczàce w∏osy
oraz d∏ugotrwa∏e nawil˝anie. 
❚Informacje: Débora Moro – Tel: + 55 (11) 2162-7835
e-mail: d.moro@nunaat.com.br.

Sther - Sther jest firmà która dba o potrzeby klienta i jest obecna 
w ró˝norodnych punktach sprzeda˝y. Jej innowacyjne produkty
gwarantujà satysfakcj´, a dzi´ki dobrej relacji jakoÊci do ceny sà
interesujàce z ekonomicznego punktu widzenia. Dzi´ki bardzo
szerokiemu wachlarzowi produktów klienci majà mo˝liwoÊç otrzymania
bogatej oferty kosmetyków wysokiej jakoÊci, rozpoznawalnych na ca∏ym
Êwiecie. Od 2005 Sther eksportuje do Polski swoje produkty do
piel´gnacji w∏osów, dezodoranty, kosmetyki dla dzieci – sà one dost´pne
w licznych punktach sprzeda˝y na terenie ca∏ego kraju. 
❚Informacje: Lucilene Ribeiro –Tel: + 55 (11) 4815-7785
e-mail:lucilene@sther.com.br. 
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Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia 
w Warszawie zaprasza na dwie sesje tematyczne:

1. Bezpieczeƒstwo stosowania kosmetyków
Wyk∏ady b´dà dotyczyç nast´pujàcych zagadnieƒ:
■ Regulacje prawne, odpowiedzialnoÊç producenta kosmetyku i kosmetyczki 
■ Ocena toksykologiczna kosmetyków
■ Czy kosmetyki mogà byç rakotwórcze? - komentarz do doniesieƒ medialnych z ostatnich lat 

2. Nowe substancje czynne 
i rozwiàzania technologiczne w kosmetykach
Zostanà omówione nast´pujàce zagadnienia:
■ Penetracja sk∏adników czynnych - mo˝liwoÊci i ograniczenia, noÊniki substancji czynnych
■ Substancje czynne - biologicznie aktywne peptydy i inne nowoczesne surowce
■ Kosmetyczna regulacja kolorytu skóry - substancje wybielajàce, regulatory melanogenezy i inne
■ Filtry UV i inne sk∏adniki ochronne - wspó∏czesne podejÊcie do ochrony przed promieniowaniem UV
■ Kosmetyki do cer wra˝liwych - od fizjologii skóry do nowoczesnej receptury 

Na zg∏oszenia osób ch´tnych do udzia∏u w seminarium czekamy pod adresem e-mail: 
goscie@intercharm.pl

Jedyna w Warszawie, niepubliczna Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki 
i Piel´gnacji Zdrowia rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç 5 lat temu. 
U podstaw dzia∏alnoÊci dydaktycznej uczelni le˝y autorski program opracowany 
przez wybitnych specjalistów z Akademii Medycznej, Politechniki Warszawskiej 
oraz fachowców praktyków kosmetyki piel´gnacyjnej i wiza˝u. 
DziÊ kadra naukowa liczy 91 osób i skupia wiele znanych osobistoÊci 
Êwiata akademickiego, wybitnych specjalistów o du˝ym dorobku naukowym
oraz doÊwiadczeniu dydaktycznym, cenionych praktyków. 
Gwarantuje to wysoki poziom nauczania z jednej strony, z drugiej pozwala 
to na prowadzenie zaj´ç laboratoryjnych i praktycznych w ma∏ych grupach, 
co znacznie u∏atwia studentom zdobywanie niezb´dnych umiej´tnoÊci. 
Adres: ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, telefon: (0-22) 635 50 09
■

■ TARGI

Bezp∏atne 
seminarium 
kosmetologiczne
26 maja 2007 podczas IV Targów interCHARM Polska 
odb´dzie si´ bezp∏atne seminarium kosmetologiczne. 
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TARGI Lady Wiosna 2007
ju˝ za nami VIII edycja targów kosmetycznych na Âlàsku 

by∏a bardzo udana, oceniajà organizatorzy. 
Przez dwa dni katowicki Spodek by∏ 
miejscem profesjonalnych spotkaƒ. 

Odby∏o si´ te˝ wiele pokazów, 
mistrzostwa makija˝u i zdobienia paznokci.

Po raz pierwszy wystawcà by∏ mieliÊmy 
tak˝e przyjemnoÊç goÊciç na naszych targach 

jako wystawc´ Zwiàzek Pracodawców 
- Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej. 
Coraz wi´kszym zainteresowaniem targi 

cieszà si´ wÊród firm profesjonalnych. 
Podczas obecnej edycji by∏o ich 84.

LADY WIOSNA 2007 - SPODEK KATOWICE 
to tak˝e wiele towarzyszàcych imprez. 

to VI Mistrzostwa Makija˝u - MOJA FANTAZJA 
oraz II Mistrzostwa Zdobienia Paznokci

❚CZTERY ˚YWIO¸Y - WODA, OGIE¡, POWIERZE, ZIEMIA, 
a tak˝e pokazy bielizny, mody, strojów fitness, 
strojówkàpielowych, show fryzjerskie, pokazy: 

doplatania i przed∏u˝ania w∏osów, makija˝u 
permanentnego, fitness,  taƒca. To tylko cz´Êç 
atrakcji dwudnioego spotkania w Katowicach.

❚W po∏owie wrzeÊnia organizatorzy zapraszajà 
na targi Kosmetyki Profesjonalnej do Warszawy:

15 - 16 wrzeÊnia 2007 LADY TORWAR WARSZAWA
❚

■ KALENDARIUM IMPREZ TARGOWYCH 
W POLSCE I NA ÂWIECIE

TARGI KRAJOWE
❚13 kwietnia 2007 - 15 kwietnia 2007
II Salon Medycyny estetycznej i Kosmetyki profesjonalnej VENUS Kielce

❚14 kwietnia 2007 - 15 kwietnia 2007
VI Edycja Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki Look Poznaƒ

❚11 maja 2007 - 13 maja 2007
Targi SPA & WELLNESS international EXPO Warszawa

❚24 maja 2007 - 26 maja 2007
interCHARM Polska 2007 Warszawa

TARGI ZAGRANICZNE
❚29 marca – 2 kwietnia 2007
Cosmoprof Bolonia, W∏ochy
(29.marca – 1 kwietnia 2007 Cosmopack)

❚3 kwietnia 2007 - 4 kwietnia 2007
Aerosol Forum 2007 Pary˝, Francja

❚17 kwietnia 2007 - 19 kwietnia 2007
in-cosmetics 2007 Porte de Versailles Pary˝, Francja

❚12 maja 2007 - 14 maja 2007
Mi´dzynarodowe Targi Fryzjerskie Hair & Beauty, 
Frankfurt n. Menem, Niemcy
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■ OKIEM ZAWODOWCA

Pod lupà
kosmetologa 

❚Jakie jest stanowisko Polskiego Zwiàzku Kosmetologów w sprawie
projektu rozporzàdzenia Ministra Zdrowia zmieniajàcego listy
substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami 
do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych
umieszczanych na opakowaniach kosmetyków?

Nie chc´ si´ wypowiadaç na ten temat w imieniu Zwiàzku. 
To, do czego czujemy si´ powo∏ani jako organizacja, obejmuje
przede wszystkim komentowanie w∏aÊciwoÊci poszczególnych
substancji. RobiliÊmy to mi´dzy innymi na potrzeby Polskiego
Zwiàzku Pracodawców Bran˝y Kosmetycznej (grupa „Lewiatan”),
jednak jako niezale˝ni eksperci. A moja prywatna opinia? Takie
rozporzàdzenia sà pochodnymi rozporzàdzeƒ unijnych, które ja
osobiÊcie, podobnie jak wi´kszoÊç moich kole˝anek i kolegów z
bran˝y kosmetycznej – uwa˝am za celowe i dobrze uzasadnione.
Problem tkwi gdzie indziej. Zdarza si´, ˝e rozporzàdzenia sà
t∏umaczone bardzo niefortunnie. Zach´cam do przeczytania
obszernego artyku∏u autorstwa Ewy Starzyk na temat b∏´dnego
t∏umaczenia ustawy o kosmetykach, który zosta∏ opublikowany w
kwartalniku „WiadomoÊci Polskiego Towarzystwa Kosmetologów” 
w numerze 9 (4) 2006.
W Polsce ustawa o kosmetykach by∏a poprawiana (chyba
trzykrotnie!) nie ze wzgl´du na braki czy wady oryginalnej treÊci, 
ale ze wzgl´du na niefortunne i niefachowe t∏umaczenie.
Przyk∏adów jest wiele. Jeden z nich to granica wieku 
w dopuszczeniu do stosowania pewnych preparatów u dzieci, 
która u nas – w∏aÊnie z powodu b∏´dnego sformu∏owania
semantycznego – jest przesuni´ta o rok. Gdyby od poczàtku
t∏umaczenie dyrektywy europejskiej konsultowano z fachowcami,
nie by∏oby potrzeby dokonywania poprawek. Komisja Europejska
opiera swoje decyzje o dane uzyskane od Scientific Committee for
Non Food Products (SCNFP), gdzie pracujà naprawd´ màdrzy
ludzie. OczywiÊcie, ich opinie cz´sto sà wynikiem kompromisów 
z przemys∏em – bo przemys∏ za pewnymi rzeczami lobbowaç
musi. Poza tym, jak w ka˝dej legislacji, zdarzajà si´ drobne wpadki.
Ale to wszystko sà drobiazgi. Generalnie decyzje SCNFP sà 

O nowoÊciach na rynku
kosmetycznym 

z dr in˝. Jackiem Arctem 
rozmawia 

Milena WiÊniowolska
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przemyÊlane i dobrze s∏u˝à ochronie konsumenta. Dzia∏ania tej
organizacji sà tak˝e podyktowane szeroko poj´tymi wzgl´dami
etycznymi. Przyk∏adowo, Komisja Europejska wprowadzi∏a zakaz
badaƒ surowców kosmetycznych na zwierz´tach – oczywiÊcie 
pod warunkiem, ˝e istniejà metody alternatywne. Za kilka lat
warunek ten mo˝e zostaç wycofany i zakaz zacznie obowiàzywaç
bezwzgl´dnie. Na razie w Êrodowisku toksykologów opinie na ten
temat sà podzielone. Jest sporo dyskusji, jednak groêba
wprowadzenia takiego zapisu si∏à rzeczy nap´dza badania 
nad alternatywnymi metodami – bez wykorzystywania zwierzàt
wy˝szych.

Je˝eli chodzi o znaki graficzne umieszczane na opakowaniach, 
a konkretnie PAO (period after opening), to bym si´ tym nie
przejmowa∏. Jest to nieco kontrowersyjne, bo czas trwa∏oÊci po
otwarciu opakowania zale˝y od wielu czynników, takich jak sposób
przechowywania czy u˝ycia. Mówiàc wprost – od czystoÊci palca,
którym nabieramy krem z otwartego s∏oiczka. PAO jest powa˝nym
problemem dla mniejszych producentów. Wielkie korporacje staç
na przeprowadzenie odpowiednich badaƒ. Podawane przez nich
okresy trwa∏oÊci sà z pewnoÊcià bardziej zbli˝one do rzeczywistoÊci.
Natomiast k∏opotliwe b´dzie na pewno stopniowe ograniczanie
liczby barwników dopuszczonych do stosowania w koloryzacji
w∏osów. Ostatnio kolejne osiem wpisano na list´ zakazanych.
Przyczynà by∏o ciàgle niewystarczajàce dossier toksykologiczne. 
To mo˝e niezbyt popularne stwierdzenie, ale w wielu przypadkach
zamiast obra˝ania si´ na Komisj´ Europejskà, nale˝a∏oby staranniej
badaç stosowane surowce.

❚Komisja Europejska zak∏ada mo˝liwoÊç zaostrzenia obecnie
obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych produktów kosmetycznych,
w tym zawartoÊci dossier oraz uk∏adu list substancji dozwolonych
do stosowania w kosmetykach. Jakie, Pana zdaniem, b´dà skutki
dla producentów?

Dla polskich producentów zaostrzenie przepisów na pewno b´dzie
k∏opotliwe, gdy˝ spowoduje koniecznoÊç podniesienia kwalifikacji
pracowników. A ograniczenie stosowania poszczególnych
substancji – nawet bardzo bolesne. Przyk∏adowo, jeÊli z listy
substancji dopuszczonych do stosowania zostaje skreÊlony barwnik
u˝ywany dotychczas w produkcji farb do w∏osów, mo˝e to
skutkowaç dla producenta pot´˝nym ciosem finansowym. 
JakiÊ czas temu du˝e straty ponieÊli producenci linii preparatów
barwiàcych, przeznaczonych do w∏osów siwych i zawierajàcych
barwnik usuwajàcy za˝ó∏cenia. Kiedy barwnik skreÊlono, z rynku
znikn´∏y ca∏e serie farb. Dla producenta to problem podwójny,
który nie koƒczy si´ na oczywistych skutkach finansowych
wynikajàcych z braku sprzeda˝y. Taki produkt trzeba czymÊ zastàpiç,
a to wymaga badaƒ i nowych technologii, które sà równie
kosztowne, co pracoch∏onne. A je˝eli ju˝ mowa o zaostrzaniu
przepisów – ca∏y czas podkreÊlam, ˝e zaostrzenia powinny dotknàç
przede wszystkim deklaracji marketingowych.

❚Jedna z firm wprowadzi∏a na rynek b∏yszczyk do ust, który
redukuje apetyt. Oferuje tak˝e b∏yszczyki pomagajàce pozbyç si´
na∏ogu palenia oraz zapobiegajàce efektom choroby lokomocyjnej.
Czego mo˝emy oczekiwaç w najbli˝szym czasie? Tuszu do rz´s,
który zwalcza depresj´?

I to jest w∏aÊnie jeden z przyk∏adów nieuczciwej deklaracji
marketingowej. Tym, co skutecznie redukuje apetyt, sà pochodne
amfetaminy, których stosowanie jest z oczywistych wzgl´dów
zabronione. Powodujà uzale˝nienie i u˝ywa si´ ich tylko 
w skrajnych przypadkach, np. oty∏oÊci zagra˝ajàcej ˝yciu. 
Rzecz jasna mówimy tu o redukcji apetytu za pomocà substancji
farmakologicznych, dost´pnych tylko na recept´. Inna metoda
redukcji ∏aknienia to wype∏nianie ˝o∏àdka substancjami
p´czniejàcymi („ciasteczka” odchudzajàce). Na rynku jest dost´pny
ca∏y szereg parafarmaceutyków, produkowanych m.in. na bazie
korzenia konjaku, który w ˝o∏àdku zwi´ksza swojà obj´toÊç,
wype∏niajàc go i „oszukujàc” g∏ód. Ale redukcja apetytu za pomocà
b∏yszczyka? Albo ten b∏yszczyk jest lekiem i w zwiàzku z tym ma
akceptacj´ Ministerstwa Zdrowia, albo jest po prostu jaskrawym
przyk∏adem nadu˝ycia marketingowego. Niestety, nie jedynym.
JakiÊ czas temu na rynku pojawi∏ si´ kosmetyk poprawiajàcy
nastrój. Wiadomo, ˝e tym, co wp∏ywa na popraw´ nastroju sà
endorfiny, które nie majà szans zadzia∏aç poprzez zakoƒczenia
nerwowe na skórze. Podobnie kolagen uzyskiwany ze skór rybich,
reklamowany jako Êrodek leczniczy, podczas gdy jest kosmetykiem.
Nie wnika w naskórek, nie mo˝e zatem dzia∏aç w sposób, w jaki
przedstawia to reklama i – si∏à rzeczy – jest po prostu
nieskuteczny.

❚W∏aÊnie odkryto nowe w∏aÊciwoÊci cebulek narcyza 
– spowalnianie odrastania niechcianych w∏osów. 
Czy to krok do innowacji depilatorów w kremie?

To ˝adna nowoÊç. Jest znany ca∏y szereg roÊlin, których ekstrakty
do pewnego stopnia spowalniajà odrost w∏osów. Niestety, ˝aden 
z nich nie ma 100% skutecznoÊci. Stosuje si´ je po epilacji 
– ich dzia∏anie polega na spowalnianiu odrostu po mechanicznym
wyrywaniu w∏osa. Epilacja jest zabiegiem, który niszczy mieszek
w∏osowy; ekstrakty majà tu dzia∏anie wspomagajàce. Niestety,
preparatu, który ca∏kowicie hamuje odrastanie w∏osa, jeszcze nie
odkryto.

❚Na rynku kosmetycznym staje si´ modne wprowadzanie
ekstraktów z warzyw i owoców. To marketingowe wykorzystanie
„mody na zdrowie”, czy rzeczywiÊcie te ekstrakty sà lepsze?

Ekstrakty z warzyw rzeczywiÊcie zawierajà substancje kosmetycznie
czynne. Tyle ˝e nie wszystkie roÊliny majà równie dobre w∏asnoÊci
kosmetyczne, co marketingowe. Âwietne substancje
przeciwrodnikowe otrzymuje si´ z kapusty, ale kto by chcia∏ u˝ywaç
kremu z kapusty? Nie zawsze w∏aÊciwoÊci przek∏adajà si´ na
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■ OKIEM ZAWODOWCA

atrakcyjnoÊç dla klienta. Olej s∏onecznikowy jest jednym 
z najlepszych olejów kosmetycznych, ale olej z migda∏ów ma
wi´ksze przebicie rynkowe. Dla klienta migda∏ brzmi lepiej 
ni˝ s∏onecznik, dzia∏a tu tak˝e ogromna tradycja wykorzystywania 
w kosmetyce otràbków migda∏owych.
Tymczasem w kosmetologii nie jest istotne, czy mamy 
do czynienia z roÊlinà dzikà – o atrakcyjnym z punktu widzenia
reklamy, egzotycznym brzmieniu nazwy – czy z polskim
warzywem. Liczy si´ skutecznoÊç, a nie atrakcyjnoÊç marketingowa.
Trzeba tak˝e braç pod uwag´, ˝e z tej samej roÊliny mo˝na uzyskaç
substancje o ró˝nych w∏aÊciwoÊciach. Na przyk∏ad ekstrakt 
z pietruszki mo˝e wywo∏ywaç fotouczulenie, a nasiona marchewki
majà dzia∏anie halucynogenne. Tymczasem ekstrakt z korzenia
marchewki to baza ca∏ej linii kremów, które jeszcze do niedawna
widzia∏em w polskich drogeriach.

❚Wyniki badaƒ opublikowane w British Medical Journal wskazujà,
˝e roÊnie procent osób reagujàcych alergicznie na znajdujàcà si´ 
w farbach do w∏osów tzw. „sztucznà henn´”. Ale na rynku
surowców nie ma  obecnie substancji, która mog∏aby jà zastàpiç.
Co Pan radzi – wycofaç, czy – póki nie ma odpowiednika 
– stosowaç? 

Tu mamy do czynienia z problemem statystycznym, a nie
kosmetycznym. Na pewno roÊnie ogólna liczba osób uczulonych
na farby, ale nie mo˝emy autorytatywnie stwierdziç, czy ta liczba
roÊnie niezale˝nie, czy ze wzgl´du na u˝ywanie farb. Prosz´
zwróciç uwag´, w jaki sposób powstajà statystyki dotyczàce
uczuleƒ. èród∏em danych sà gabinety lekarzy dermatologów, którzy
mogà okreÊliç dane liczbowe tylko w pewnym zakresie – wiedzà,
˝e w zesz∏ym roku do przychodni zg∏osi∏o si´ tysiàc osób, w tym
uczulonych pi´ciu, natomiast w tym roku na tysiàc pacjentów
uczulonych by∏o ju˝ dwudziestu. Nie bierze si´ tu pod uwag´ faktu,
˝e wzros∏a ogólna liczba kontaktów z danà substancjà; innymi
s∏owy – zwi´kszy∏a si´ liczba  osób farbujàcych w∏osy. 
˚eby okreÊliç szkodliwoÊç substancji, potrzebne sà znacznie
bardziej z∏o˝one badania epidemiologiczne. Dane statystyczne 
to za ma∏o. Dlatego dermatolog – zapytany, które konserwanty
uczulajà – wymieni list´ najbardziej bezpiecznych. 
Bo sà najcz´Êciej stosowane.
A dla „sztucznej henny”, która notabene jest mylnà nazwà,
poniewa˝ nie ma nic wspólnego z hennà ze zmielonych liÊci
roÊliny Lawsonia Inermis, nie ma obecnie ˝adnej alternatywy. 
Tak zwana „henna” do brwi i rz´s, to po prostu odpowiednio
spreparowana czarna farba do w∏osów, dzia∏ajàca wed∏ug
mechanizmu oksydacyjnego – tak jak wszystkie preparaty trwale
barwiàce w∏osy. W chwili obecnej nie ma skutecznej 
i równoczeÊnie bezpiecznej alternatywy dla tego typu preparatów.
W kosmetologii – choç wydaje si´ to niemo˝liwe – wcià˝ brakuje
wiedzy, zw∏aszcza na temat bezpieczeƒstwa stosowania niektórych
substancji. Wiele ciekawych prac prowadzonych przez przemys∏,
nigdy nie zosta∏o opublikowanych z powodów cz´sto
niezwiàzanych z naukà, ale z biznesem. Innych po prostu nie

podj´to z braku odpowiednich dotacji – pami´tajmy, ˝e
kosmetologia ciàgle jest przez koryfeuszy nauki traktowana po
macoszemu – jako coÊ gorszego. Producentom farb do w∏osów
konieczna jest wiedza, jakie substancje toksyczne przenikajà przez
skór´, a jakie nie. Badania nad tym zagadnieniem podj´to dopiero
niedawno pod naciskiem SCCP (Scientific Committee on
Consumer Products). Ciàgle bardzo ma∏o wiemy o przenikaniu soli
metali przez skór´, a taka wiedza w kosmetologii jest niezb´dna 
z dwóch powodów: musimy wiedzieç, jak si´ chroniç przed
metalami szkodliwymi i jak dostarczaç bezpoÊrednio do skóry takie,
które sà potrzebne – np. miedê i cynk.
Nie posiadamy te˝ wystarczajàcych danych o przenikaniu przez
skór´ konserwantów i filtrów s∏onecznych. Nie wiemy, jakie formy
kosmetyczne sprzyjajà, a jakie utrudniajà przenikanie. Troch´
korzystamy z doÊwiadczeƒ farmacji, ale nie w ka˝dym przypadku
sà dla nas przydatne, bo nasze cele sà ró˝ne. Np. silnie okluzyjne
preparaty (t∏uste maÊci), które wspomagajà wch∏anianie leków, sà
kosmetycznie nieakceptowane, poniewa˝ po ich u˝yciu skóra
okropnie wyglàda. Ciàgle mamy du˝o substancji czynnych, których
dzia∏anie zosta∏o zbadane na hodowlach komórkowych, nie
wiadomo natomiast, jak zachowajà si´ na skórze.
Pozostaje te˝ aspekt marketingowy. Przyk∏adowo: sole kwasu
mlekowego i kwasu piroglutaminowego (PCA) to dwa sk∏adniki o
takim samym dzia∏aniu nawil˝ajàcym. Jednak dzi´ki agresywnej
kampanii reklamowej tylko jeden z nich (ten znacznie dro˝szy)
wpisa∏ si´ w ÊwiadomoÊç konsumentów jako skuteczny.

❚Czy tego typu zagadnienia pojawià si´ na organizowanej przez
Polskie Towarzystwo Kosmetologów konferencji pod has∏em
„Edukacja i nauka dla urody”?

Wiodàcà tematykà konferencji naukowej AFC – All for Cosmetics
(Wszystko dla kosmetyków), b´dà: dzia∏anie biologiczne 
i w∏asnoÊci fizykochemiczne surowców kosmetycznych,
optymalizacja nowych receptur, bezpieczeƒstwo u˝ytkowników 
i metody oceny dzia∏ania, zarzàdzanie przez jakoÊç w przemyÊle
kosmetycznych oraz edukacja w naukach kosmetologicznych.
AFC jest jedynà w Polsce konferencjà z zakresu szeroko rozumianej
chemii kosmetycznej i kosmetykologii, majàcà charakter
mi´dzynarodowy. Przedsi´wzi´cie skupia specjalistów z obszaru
Unii Europejskiej i krajów sàsiadujàcych, a jego bezpoÊrednim
celem jest wymiana doÊwiadczeƒ i poglàdów. Tematyka konferencji
b´dzie dotyczyç przede wszystkim aktualnych problemów 
– nowych trendów i kierunków rozwoju oraz nowych surowców,
metod technologicznych i substancji czynnych. Wzorem
poprzedniej edycji AFC, oprócz specjalistów z Europy Ârodkowej 
i Wschodniej, referaty b´dà prezentowali tak˝e zaproszeni goÊcie 
z Europy Zachodniej i USA. 
Konferencja jest planowana na 20–21 listopada 2007, a organizuje
jà Polskie Towarzystwo Kosmetologów. 
Informacje: tel/fax. (22) 871 67 64, 0-602 72 16 17, 
e-mail: ptk@sisco.pl.
❚
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■ PRAWO

Plany na przysz∏oÊç
Dyrektywa Kosmetyczna jest doskona∏ym przyk∏adem,
jak akt prawny mo˝e „dojrzeç” do uproszczenia: dziÊ
Dyrektywa 76/768/WE to zbiór przepisów z∏o˝ony z
ponad 45 poprawek, bez zbioru definicji i bez spójnej
terminologii. Wiele z jej postanowieƒ jest niejasnych
lub – z przyczyny póêniejszych poprawek – pojawiajà
si´ one w niew∏aÊciwym kontekÊcie. Tworzy to
wàtpliwoÊci przy interpretacji przepisów prawnych, a w
rezultacie sprawia, ˝e stosowanie Dyrektywy
Kosmetycznej bywa du˝ym i kosztownym ci´˝arem. 
Przemys∏ kosmetyczny to przemys∏ mi´dzynarodowy,
w którym Europa jest bardzo wa˝nym graczem. Jednak
w skali Êwiatowej struktury prawne dla produktów
kosmetycznych sà bardzo ró˝ne. Zwi´ksza to koszty
dla firm europejskich, niekoniecznie przyczyniajàc si´
do bezpieczeƒstwa produktów kosmetycznych. 
Komisja rozwa˝a te˝ przekszta∏cenie Dyrektywy
Kosmetycznej w rozporzàdzenie. 
Oznacza∏oby to, ˝e przepisy ogólnoeuropejskie
obowiàzywa∏yby bezpoÊrednio, bez potrzeby ich
transpozycji do ustawodawstwa krajowego 
27 paƒstw cz∏onkowskich (jak to ma miejsce 
w przypadku Dyrektywy). Stworzy∏oby to jednà 
identycznà struktur´ legislacyjnà, b´dàcà jedynym
odniesieniem dla podmiotów gospodarczych na ca∏ym 

rynku wewn´trznym, oraz usun´∏oby wczeÊniej
wymienione trudnoÊci. 
Ró˝ne postanowienia Dyrektywy Kosmetycznej
obejmujà pewnà liczb´ definicji, ale brak jest spójnej
listy definicji. Utrudnia to bie˝àce administrowanie
Dyrektywà Kosmetycznà zarówno dla przemys∏u, 
jak i dla w∏aÊciwych w∏adz.
Komisja nie kwestionuje faktu, ˝e szczegó∏owe
uregulowania dotyczàce poszczególnych substancji
mogà byç potrzebne dla ochrony funkcjonowania
rynku wewn´trznego. Poniewa˝ Dyrektywa
Kosmetyczna jest w zasadzie prawem dotyczàcym
specyficznych substancji chemicznych, w pewnych
przypadkach mo˝e byç potrzebne ograniczenie,
autoryzacja lub zakaz stosowania pewnej substancji
chemicznej w skali ca∏ej Wspólnoty. Jest to
szczególnie wa˝ne wobec tendencji wprowadzania
innowacyjnych sk∏adników kosmetyków. 
Przyk∏ady obejmujà pewne substancje „aktywne”
(zwane czasem „dermokosmetykami”) i czàstki
mikronizowane. Nasuwa to pytanie, czy cz´Êç
Dyrektywy Kosmetycznej zawierajàca zapisy
dotyczàce substancji chemicznych wymaga
zaostrzenia w celu zabezpieczenia w przysz∏oÊci
„bezwzgl´dnego bezpieczeƒstwa” w tym zakresie. 

Dyrektywa
Kosmetyczna 

b´dzie prostsza
Komisja Europejska zamierza uproÊciç Dyrektyw´ Kosmetycznà

76/768/WE za pomocà jej przeformu∏owania. Tekst zostanie
skodyfikowany, b´dà wprowadzone niezb´dne poprawki 

i udoskonalenia merytoryczne. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w ramach
uproszczenia nie zostanà zaproponowane ˝adne zmiany zasad
dotyczàcych testów na zwierz´tach. Komisja popiera te zasady, 

a jakiekolwiek otwarcie tego kontrowersyjnego tematu
odwróci∏oby uwag´ od pierwotnego celu uproszczenia. 
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Komisja zakoƒczy∏a w∏aÊnie rozpatrywanie w ramach konsultacji
publicznej ∏àcznie 18 punktów dotyczàcych ewentualnych zmian 
w Dyrektywie Kosmetycznej.

Sytuacja obecna
W zgodnej opinii przedstawicieli bran˝y kosmetycznej, a tak˝e w∏adz
nadzorujàcych polski rynek, ustawa o kosmetykach (Dziennik Ustaw
2001, nr 42, poz.473) jest jednym z najlepszych aktów prawnych 
w naszym ustawodawstwie. Zarówno interpretacja jak i praktyka
stosowania przepisów ustawy z rzadka budzà wàtpliwoÊci. Jednak
szczegó∏owe porównanie przepisów ustawy i dyrektywy unijnej
76/768/WE pokazuje, ˝e w polskim prawie bran˝owym jest szereg
zapisów ró˝niàcych si´ od istniejàcych w dyrektywie. NiezgodnoÊci
nak∏adajà na przedsi´biorców dodatkowe obcià˝enia i utrudniajà
swobodny przep∏yw produktów w obr´bie unijnego rynku. 
Ponadto w przepisach Dyrektywy jest kilka zapisów, które 
umo˝liwiajà instytucjom ustawodawczym poszczególnych krajów
cz∏onkowskich UE stosowanie indywidualnych uregulowaƒ. 
Jak dotàd nie wszystkie z tych mo˝liwoÊci wykorzysta∏ polski
ustawodawca. 
Ka˝dego roku Komisja Europejska publikuje kilka nowych dyrektyw
majàcych zwykle na celu dostosowanie przepisów do post´pu
technicznego – sà to tzw. ATP – adaptations to technical progress).
Zmiany najcz´Êciej dotyczà listy substancji niedozwolonych 
do stosowania w kosmetykach lub list substancji dozwolonych 
do stosowania z ograniczeniami. 
Terminy wdro˝enia tych zmian do ustawodawstwa krajowego sà 
zwykle bardzo krótkie, czasem nawet trzy miesiàce. 

Jednym z najwa˝niejszych obowiàzków paƒstwa cz∏onkowskiego jest
harmonizacja prawa w zakresie wymogów dotyczàcych kosmetyków.
Przepisy krajowe dotyczàce produktów kosmetycznych wykraczajàce
poza zapisy Dyrektywy (w sposób utrudniajàcy swobodny przep∏yw
produktów) w przypadkach spornych mogà byç traktowane przez
instytucje odpowiedzialne za wyk∏adni´ przepisów (w tym sàdy 
krajowe i Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci) jako niezgodnoÊci. 
Dlaczego ustawy w poszczególnych krajach cz∏onkowskich sà ró˝ne? 
Niew∏aÊciwe transponowanie zapisów Dyrektywy 76/768/WE mo˝e
wynikaç z prób dostosowania wdra˝anego ustawodawstwa 

do specyfiki rynku i sposobu funkcjonowania instytucji nadzorujàcych,
takich jak np. inspekcje sanitarne. W bardzo rzadkich przypadkach
przyczynà mo˝e byç tak˝e niedok∏adne t∏umaczenie na j´zyk paƒstw
cz∏onkowskich. 
Jednak najcz´stszà przyczynà wyst´powania niezgodnoÊci jest
niew∏aÊciwe wykorzystanie przez kraj cz∏onkowski Unii Europejskiej
mo˝liwoÊci ˝àdania od producenta okreÊlonych informacji w celu
zapewnienia bezpieczeƒstwa konsumenta. Zakres informacji
przekazywanych kompetentnym w∏adzom cz´sto budzi kontrowersje
wÊród producentów. Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci kilkakrotnie
orzeka∏ w kwestii zgodnoÊci przepisów krajowych z dyrektywà
76/768/WE.
W 2005 roku Europejskie Stowarzyszenie Przemys∏u Kosmetycznego,
Toaletowego i Perfumeryjnego Colipa opracowa∏o zestawienie
zgodnoÊci przepisów krajowych z dyrektywà unijnà wÊród nowo
przyj´tych paƒstw cz∏onkowskich UE. 
Jedynie w przypadku trzech – S∏owenii, S∏owacji i Malty, wymogi
prawne dotyczàce produktów kosmetycznych zosta∏y uznane za 
w pe∏ni zgodne z dyrektywà 76/768/WE. 
Regulacje prawne dotyczàce bran˝y kosmetycznej sà modyfikowane
na bie˝àco, wraz z rozwojem nowych technologii, wykorzystywaniem
niestosowanych wczeÊniej substancji, czy rozwojem wiedzy 
nt. szkodliwoÊci niektórych sk∏adników. Z tego powodu potrzebna jest
nieustajàca debata dotyczàca nie tylko istniejàcych przepisów, ale
równie˝ tych b´dàcych dopiero w fazie projektów. Jak pokazuje ˝ycie,
dopiero praktyka rynkowa pozwala na okreÊlenie kierunków, 
w których prawo mo˝na i trzeba udoskonalaç. 

Artyku∏ opracowano na podstawie:
❚referat Ewy Starzyk, dyrektora naukowego PZPPBK
wyg∏oszony podczas CHI Personal Care&Homecare
Ingredients Exhibition&Conference, Warszawa X 2006 
❚materia∏y Unii Europejskiej dot. uproszczenia
dyrektywy 76/768/WE 
❚informacje z www.kosmetyczni.pl
❚
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W Dzieƒ Kobiet marka Avon rozpocz´∏a kampani´ pod nazwà Hello Tomorrow
(Powitaj jutro). Jest to zintegrowana inicjatywa marketingowa o zasi´gu globalnym,
która ∏àczy przekaz dotyczàcy znanej Êwiatowej marki kosmetycznej oraz kana∏u
sprzeda˝y bezpoÊredniej w jednà, zintegrowanà platform´ komunikacyjnà. 

Kampania Hello Tomorrow oznacza nowy dzieƒ pe∏en nowych mo˝liwoÊci, radoÊci 
i korzyÊci dla klientów, optymistycznie podkreÊlajàc mo˝liwoÊç zmieniania ˝ycia na
lepsze. Dzi´ki nowym, odwa˝nym reklamom, ciekawym katalogom oraz jednolitej
komunikacji kampania ta kreuje nowoczesny, barwny i dynamiczny wizerunek marki.
Avon mocno podkreÊla mo˝liwoÊci zarobkowe oferowane przez firm´ w systemie
sprzeda˝y bezpoÊredniej, rozwój zawodowy, samorealizacj´ i wi´kszà niezale˝noÊç.
Na ca∏ym Êwiecie pracuje a˝ 5 milionów konsultantek Avonu. 

W grudniu ubieg∏ego roku aktorka Magdalena Cielecka podpisa∏a 
z firmà Avon Cosmetics Polska roczny kontrakt reklamowy 
i promocyjny, na mocy którego zosta∏a twarzà 15-lecia firmy Avon 
w Polsce i b´dzie pe∏niç rol´ rzecznika dla kluczowych marek
kosmetyków.

Magdalena Cielecka b´dzie wspiera∏a wizerunkowo aktywnoÊci 
i wydarzenia zwiàzane z jubileuszem15 lat istnienia Avonu w Polsce,
a tak˝e poszczególne marki i produkty Avonu oraz spo∏eczny program
firmy Wielka Kampania ˚ycia – Avon kontra Rak Piersi.

Wizerunek aktorki b´dzie obecny w katalogach, materia∏ach
reklamowych, promocyjnych, prasowych oraz na stronach
internetowych (www.avon.com.pl, www.wielkakampaniazycia.pl).
Gwiazda b´dzie uczestniczy∏a w najwa˝niejszych wydarzeniach,
spotkaniach oraz konferencjach zwiàzanych z jubileuszem firmy 
i promocjà kosmetyków.

Avon to jeden z najwi´kszych Êwiatowych koncernów kosmetycznych.
Oferuje produkty w systemie sprzeda˝y bezpoÊredniej poprzez ponad
5 milionów niezale˝nych Konsultantek. Firma powsta∏a w 1886 roku 
w USA. Obecnie dzia∏a w ponad 100 krajach, w Polsce od 1992 roku.
Avon Cosmetics zajmuje si´ sprzeda˝à i marketingiem produktów,
obs∏ugujàc polski rynek. W ofercie Avonu znajduje si´ ponad 1000
produktów, w tym kosmetyki do piel´gnacji twarzy i cia∏a, zapachy,
kosmetyki kolorowe, a tak˝e akcesoria i bi˝uteria. Liczba niezale˝nych
Konsultantek Avonu wynosi w Polsce ponad 200 tys.
❚

■ MARKETING

Avon ma pi´knà twarz
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Jesienià 2006 r. marka Puma
wprowadzi∏a na rynek nowy zapach 
– Puma Create. 
Wraz z nowà linià przygotowano dwa
kreatywne konkursy, które zainspirowa∏y
m∏odych ludzi do tworzenia i wyra˝ania
w∏asnego, indywidualnego stylu. 
Udzia∏ w konkursach przerós∏
najÊmielsze oczekiwania, a zg∏oszone
prace zadziwi∏y oryginalnoÊcià. 
14 wrzeÊnia 2006 r. ruszy∏a Start!Kreacja
– ogólnopolski konkurs, w którym
m∏odzi widzowie mieli okazj´ pochwaliç
si´ swojà kreatywnoÊcià, pokazaç, w jaki
sposób wyra˝ajà siebie, swoje pasje i jak
tworzà swój niepowtarzalny styl. 
Przez 5 tygodni w specjalnych
programach widzowie stacji mogli
podziwiaç uczestników konkursu 
i zag∏osowaç na najciekawszego, 
ich zdaniem, twórc´. 
Zwyci´zca Start!Kreacji nagrodzony
zosta∏ kamerà, która mia∏a zainspirowaç
go do dalszych kreatywnych dzia∏aƒ.
Druga cz´Êç wielkiej akcji konkursowej
Pumy Create, skierowana tym razem do
internautów trwa∏a przez 8 tygodni.
Strona www.pumakreacja.pl by∏a
niewyczerpanym êród∏em pomys∏ów na
najoryginalniejsze opakowanie flakonu
Puma Create. Pierwszym powa˝nym
wyzwaniem towarzyszàcym konkursowi
by∏a obawa, czy stworzenie projektu
graficznego nie oka˝e si´ zadaniem zbyt
ambitnym dla osób niemajàcych
doÊwiadczenia z programami
graficznymi. Tymczasem marce Puma
zale˝a∏o na wciàgni´ciu do zabawy
szerokiego grona odbiorców – nie tylko
grafików. Z tego wzgl´du na potrzeby
projektu agencja Opcom wykona∏a
aplikacj´ umo˝liwiajàcà projektowanie
opakowaƒ on-line w intuicyjnie prosty
sposób, z przygotowanych wczeÊniej
elementów. Z myÊlà o bardziej
zaawansowanych twórcach
pozostawiono mo˝liwoÊç tworzenia
projektów we w∏asnych programach
graficznych, a nast´pnie umieszczenia
ich na serwerze.

Wszystkie projekty, które przebrn´∏y
przez etap moderacji, pojawia∏y si´ w
internetowej galerii, gdzie przedstawiono
je do zaopiniowania innym internautom.
Ka˝dy projekt oceniano jednym g∏osem
tygodniowo, w skali od 1 do 10. 
To internauci wybierali wi´c
najciekawsze projekty – te z najwy˝szà
Êrednià g∏osów co tydzieƒ trafia∏y do
grona finalistów. Ostatni tydzieƒ
konkursu zak∏ada∏ g∏osowanie
internautów, które wy∏oniç mia∏o
najciekawszy spoÊród fina∏owych
projektów. Autor zwyci´skiego projektu
otrzyma∏ laptopa, pojawi∏ si´ na antenie
MTV, a co najwa˝niejsze, stworzony
przez niego projekt ju˝ w marcu trafi∏ 
na opakowania limitowanej edycji
kosmetyków Puma w ca∏ym kraju.
Media plan promocji konkursu
powierzono domowi mediowemu
MediaCom. Promocja obj´∏a emisj´
form reklamowych w mediach takich jak
superpopularny wÊród m∏odzie˝y
komunikator gadu-gadu czy te˝ na
portalach onet.pl, interia.pl oraz o2.pl.
Silne wsparcie reklamowe pojawi∏o si´
tak˝e w stacji MTV, a adres strony
internetowej pojawia∏ si´ w spotach
reklamowych wyÊwietlanych w telewizji
publicznej.
W ciàgu 10 tygodni zabawy strona
odnotowa∏a blisko pó∏ miliona wizyt.
Nades∏ano ponad 20 tys.
indywidualnych projektów. 
W konkursie aktywny udzia∏ wzi´∏o
prawie 9 tys. uczestników, 
a ich projekty oceni∏o prawie 25 tys.
internautów. Baza e-mailowa
powi´kszy∏a si´ o ponad 30 tys.
rekordów. Pozytywne wyniki konkursu
odbi∏y si´ szerokim echem 
w europejskich strukturach
Procter&Gamble. 
Genewska centrala firmy podj´∏a decyzj´ 
o wdro˝eniu kampanii na kilku rynkach
lokalnych. Analogiczna zabawa dobiega
koƒca w Finlandii. Trwajà przygotowania
do rozpocz´cia kampanii na kolejnych
rynkach.
❚

PROJEKT ADAMA HUDYMY

PROJEKT GRZEGORZA DOMARADZKIEGO

PROJEKT PAW¸A NOWAKOWSKIEGO

ZWYCI¢SKI PROJEKT 
DAWIDA KILJANA 

JU˚ W FORMIE 
OPAKOWANIA

Internauci 
projektujà 

dla Pumy
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■ ZAPISKI PODGLÑDACZA

Witam Paƒstwa po krótkim „zimowisku”, na które uda∏em si´, by 
troch´ odetchnàç i nabraç dystansu, potrzebnego cz∏owiekowi w
ogóle, ale i do reklam równie˝. Samo s∏owo „zimowisko” zdaje si´
jednak pewnym nadu˝yciem, wszak czas w którym odpoczywa∏em,
„obfitowa∏” w takà iloÊç Êniegu, jak p∏acz przys∏owiowego kota.
Zawsze jednak sam widok gór, w po∏àczeniu z dystansem, jakim
wobec k∏opotów wspó∏czesnego Êwiata charakteryzujà si´ „górole“,
robi swoje.

Tegoroczna iloÊç Êniegu niechybnie nasun´∏a mi na myÊl nasycenie polskich
mediów reklamami kosmetyków luksusowych. NieÊmia∏e „Êwiàteczne” próby
Chanela i Armaniego, czy te˝ pokazujàce si´ teraz na TVN Style spoty
BVLGARIego, cieszà i to na kilka sposobów. Po pierwsze, ze wzgl´du na
swoje wyrafinowanie. I choç nie twierdz´, ˝e ka˝da reklama kosmetyków z tej
pó∏ki jest fantastyczna, to jednak widaç swojego rodzaju starannoÊç przy ich
wykonaniu – zarówno na etapie kreatywnym, jak i produkcyjnym. 
Jak w przytoczonym ju˝ Chanelu – zr´cznie opowiedziana „ca∏a historia
romansu” – ju˝ niezale˝nie od tego, czy ktoÊ lubi Nicole Kidman, czy nie. 
I nie doÊç, ˝e to wszystko opowiedziane w 30 sekund, to jak sfilmowane!
Czasem nieco denerwowaç mo˝e to przesadne „zad´cie” w spotach
kosmetyków luksusowych, ale – koniec koƒców – mówimy o luksusie, 
w którym „zad´cie” jest samo w sobie i ju˝.
Drugi powód, dla którego mo˝na si´ cieszyç, wynika z pierwszego. 
Im wi´cej w naszych telewizjach spotów trzymajàcych tak wysoki standard,
tym wi´ksza nadzieja, na zawstydzenie twórców rozmaitych „spotów-
-be∏kotów”, traktujàcych odbiorców, a bardziej odbiorczynie na jednà
„popowo-masowà” mod∏´. OczywiÊcie zdaj´ sobie spraw´, ˝e czasem do
okreÊlonego targetu niby tak naj∏atwiej trafiç, ale nikt mnie nie przekona, ˝e
nie mo˝na trafiaç, robiàc reklamy, które poza tym, ˝e sprzedajà, to równie˝
podnoszà pewnà poprzeczk´ – estetycznà czy intelektualnà. Czy wymagam

od ich twórców zbyt wiele? MyÊl´, ˝e nie. I szcz´Êliwie jest spora cz´Êç 
z nich, która w tych kategoriach postrzega swój zawód. Reszta niech si´ 
na mnie wkurza.
Powód trzeci: je˝eli te reklamy „luksusowe” zaczynajà si´ pojawiaç, to
znaczy, ˝e spo∏eczeƒstwo, a przynajmniej jakaÊ jego cz´Êç, „zamo˝nieje”.
Na koniec powstaje pytanie – czy tych reklam jest tak niewiele, bo wcià˝
jeszcze ta zamo˝na grupa jest zbyt ma∏a na ich wi´kszà ekspansj´, czy
te˝ to producenci jej nie doceniajà… Sam nie wiem. Tak czy inaczej, 
Paƒstwu i sobie ˝ycz´ tego luksusu jak najwi´cej.
A przy okazji dzi´kuj´ za listy i obiecuj´ w miar´ si∏ odpowiadaç.

Bohdan Paw∏owicz – specjalista ds. reklamy, do niedawna
Dyrektor Generalny IAA –Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia
Reklamy w Polsce. W∏aÊciciel agencji PR i konsultingu
strategicznego „Paw∏owicz i partnerzy”, Prezes Zarzàdu AArt
Design – agencji specjalizujàcej si´ w broadcast design i
corporate identity.
Prezentowane w cyklu poglàdy sà prywatnymi i subiektywnymi
ocenami autora.
❚

Troch´
luksusu...
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■ Z DRUGIEJ STRONY LUSTRA

Nowa Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2013 jako priorytet
(ulubione ostatnimi czasy s∏owo polityków i urz´dników) traktuje

bezpieczeƒstwo energetyczne paƒstwa, a podejmowane w tym wzgl´dzie
dzia∏ania majà byç zbie˝ne z politykà energetycznà Unii Europejskiej. 
Czy w Êwietle tylu wa˝nych stwierdzeƒ, mo˝na ten temat potraktowaç
nieco bardziej na luzie? Owszem, mo˝na. Zw∏aszcza gdy w wieku lat
trzydziestu paru chce si´ byç trexi (trendy + sexi, ulubione s∏owo moich
prawie doros∏ych kolegów). Rzecz rozchodzi si´ tak˝e o kr´gos∏upy
polskich, ba, europejskich kobiet. Jak to ze sobà powiàzaç? 
Ano tak... Pó∏ Êwiata, a mo˝e nawet Êwiat ca∏y nawo∏uje, aby nowym
êród∏em energii uczyniç jej oszcz´dzanie. Oszcz´dzanie, czyli ocieplanie,
uszczelnianie, stosowanie materia∏ów, które nie pozwalajà na 
jakikolwiek przep∏yw powietrza w sposób inny ni˝ kontrolowany. 
Daje to podobno niez∏e wyniki ekonomiczne, ale ma te˝ swoje wady 
i powoduje negatywne skutki. Wiadomo, co za du˝o, to niezdrowo.  
Energooszcz´dne budynki cz´sto wi´c chorujà na tzw. zespó∏ chorego

budynku (ZCHB). Sà za szczelne.
Dlatego ich lokatorów mogà, ale nie
muszà, co trzeba koniecznie zaznaczyç
zanim ktoÊ posàdzi mnie o propagand´,
trapiç ró˝ne dolegliwoÊci. Niektórzy 
z nich nieustannie kaszlà, inni (w tym ja)
majà na przyk∏ad problemy z cerà, która
nagle staje si´ za sucha lub zbyt t∏usta. 

MyÊla∏am, ˝e ten etap ˝ycia mam nareszcie za sobà. Tymczasem w nowym
miejscu pracy tràdzik powróci∏ niczym morderca na miejsce zbrodni. 
I przesta∏o mi pochlebiaç, ˝e kierowcy autobusów znowu chcà sprzedawaç 
mi bilet ulgowy jak dla m∏odzie˝y. Dlaczego? Bo w kalendarzu wiosna 
i chcia∏abym czuç si´ Êwie˝o i radoÊnie, bez niepotrzebnych zgrzytów 
z powodu jakichÊ tam wyprysków. Chcia∏abym, ˝eby moja cera troch´
odpocz´∏a, a tu tymczasem musz´ tuszowaç niedoskona∏oÊci, odwiedzaç
kosmetyczk´ itd. itd. 
Podobno nic tak nie cieszy jak nieszcz´Êcie innych. CoÊ w tym jest, bo nie
czuj´ si´ êle, spotykajàc a ∏azience kole˝anki rozk∏adajàce torby kosmetyków.
Nie jestem sama. I nie jest to wcale kobieca pró˝noÊç. Kto chocia˝ raz 
w czasie wa˝nego spotkania zaczà∏ zastanawiaç si´, czy przypadkiem 
na nosie nie wyskoczy∏a mu jakaÊ krosta, wie, o czym pisz´. Kto nagle 
poczu∏, ˝e musi koniecznie u˝ywaç tony dezodorantów, ˝eby czuç si´ 
Êwie˝o – jest ze mnà. 
Ile energii marnuje si´ przy okazji tych wszystkich zabiegów i ile czasu 
z 15-minutowej przerwy zamiast na odpoczynek w pracy przeznacza si´ 
na tak zwane zabiegi piel´gnacyjne, tego budowniczy i architekci budynków
nie wzi´li pod uwag´. Energia marnuje si´ tak˝e przy przenoszeniu tych
wszystkich mleczek, toników, chusteczek odÊwie˝ajàcych itp. z domu 
do pracy i z pracy do domu. Chocia˝ widzia∏am ju˝ ró˝ne patenty: 
dezodoranty poupychane w szafkach z przyborami do pisania, kosmetyczki
wepchni´te pod biurko czy wreszcie – osobne, zbiorcze krzes∏o trzech paƒ 
na niezb´dne dla ich dobrego samopoczucia specyfiki. 

Wczuwajàc si´ zatem w ducha epoki powszechnego globalizmu, 
proponuj´, dla oszcz´dnoÊci, tym razem ludzkiej energii, daç nam 
wszystkim po dodatkowej szufladce na... kosmetyki!
❚

Felieton Aleksandry Pryczkowskiej

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

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 advertise-
ment in our monthly magazine is. Check what 
discounts and promotional packages you 
can get.

■ O REKLAMIE
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W prenumeracie taniej! Cena numeru 9 z∏otych
Szanowni Paƒstwo, by mieç pewnoÊç, ˝e dotrze do Paƒstwa ka˝dy nast´pny numer magazynu zach´camy do wykupienia prenumeraty. 
Wystarczy tylko wype∏niç poni˝szy druk przelewu i wp∏aciç odpowiednià kwot´ na podany numer konta. Potwierdzenie wp∏aty prosimy 
wysy∏aç do redakcji faxem na numer: +48 22 673 18 50

Prenumerata roczna (11numerów) – 99 PLN, prenumerata pó∏roczna (6 kolejnych numerów) – 54 PLN
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