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■ RYNKI

Egzotyczne sk∏adniki, zarówno te z amazoƒskich lasów tropikalnych, jak i z afrykaƒskich
sawann, równie˝ zyskujà na popularnoÊci i pojawiajà si´ w zachodnich kosmetykach
i przyborach toaletowych.
Mimo, i˝ kulturowa homogenizacja b´dzie si´ rozwijaç w nadchodzàcym roku, to jednak
równie˝ w 2007 roku pojawi si´ odwrót od tego zjawiska. Niedawno kontrowersje
wzbudzi∏a jedna z ulubionych chiƒskich linii do piel´gnacji skóry SK-II wprowadzona 
na rynek przez Procter & Gamble. Sugerowano, i˝ zagraniczne marki, jak ta, wkrótce 
zalejà rynek w ca∏ym kraju. W krajach islamskich natomiast zbojkotowano produkty
duƒskie, po tym jak w jednej z duƒskich gazet opublikowano seri´ rysunków
przedstawiajàcych karykatury proroka Mahometa. 
To z kolei pokazuje ruch przeciwko zachodnim wp∏ywom na rynek bliskowschodni.
Niektórzy producenci zacz´li ju˝ zauwa˝aç ten problem. Shiseido wprowadzi∏o na rynek
chiƒski kosmetyki do piel´gnacji skóry przeznaczone specjalnie dla lokalnych
konsumentów, marka Aupres jest obecnie jednà z czterech najlepszych marek w kraju,
Urara, wypuszczona na rynek w 2006 roku, jest najnowszà ofertà tej marki.

❚Najwi´ksze marki wcià˝ na topie
Jednà z kluczowych strategii firm w ostatnich lat jest ograniczanie oferty jedynie do
g∏ównych linii produktów, a w 2007 roku trend ten b´dzie kontynuowany. Plan Path 
to Growth (droga do rozwoju) firmy Unilever obejmowa∏ okres od roku 1999 do 2004
i polega∏ na usuni´ciu „wàskiego gard∏a” w postaci 1600 nieefektywnych marek
i skupieniu si´ na 400 najlepszych. Obecnie firma rozpocz´∏a przedsi´wzi´cie Unilever
2010, które ma na celu skierowanie wszelkich inwestycji na rozwój tych marek, ich
odnowienie i umocnienie. Beiersdorf, Procter & Gamble i Coty równie˝ sà zwolennikami
tej strategii, zgodnie z którà rozwijajà tylko ograniczonà iloÊç marek na rynku
kosmetycznym i w ograniczonej liczbie krajów. Marka Nivea firmy Beiersdorf warta 
6,5 miliarda dolarów USD zosta∏a rozbudowana we wszystkich sektorach kosmetyków
i przyborów toaletowych (reprezentuje ona te˝ 15 pomniejszych marek) a tak˝e na
wszystkich regionalnych rynkach. Firma pragnie rozwijaç si´ na nowych, otwartych
rynkach, takich jak Ameryka Ârodkowa, region Azji i Pacyfiku, a tak˝e Europa Wschodnia.
L’Oréal podszed∏ do strategii najwi´kszych marek z innej perspektywy, w∏àczajàc
Mininurse (zakupiona z grudniu 2003) do linii Garnier.
Podczas gdy kosmetyczni giganci usuwajà „wàskie gard∏a”, mniejsze firmy opierajà swoje
strategie na zagarnianiu s∏abnàcych marek i przywracaniu ich do lepszej formy. 

Procter & Gamble, koncentrujàc si´ na takich markach dezodorantów jak Old Spice
i Secrets, postanowi∏ wprowadziç na rynek jeszcze trzecià mark´, Sure. Dla innowacyjnych
marek by∏o to dobrà wiadomoÊcià i niektóre z nich postanowi∏y równie˝ nabyç t´ lini´
dezodorantów. WczeÊniej, w 2006 roku, innowacyjne marki zakupi∏y od Procter & Gamble
lini´ Pert Plus. Lornamead, który naby∏ od Unilever dwie linie kosmetyków do piel´gnacji
w∏osów, a tak˝e Inter Parfums, znany jest z kupowania i przekszta∏cania pobocznych marek
wielkich mi´dzynarodowych koncernów. Trend ten wzbudzi∏ zainteresowanie wÊród
niezale˝nych firm inwestycyjnych, które wyszukujà okazji w niszach na rynku
kosmetycznym. Stila zosta∏a sprzedana firmie inwestycyjnej, tak jak oddzia∏y Alberto-Culver
zajmujàce si´ dystrybucjà kosmetyków Sally Beauty Company (Sally) i Beauty Systems
Group (BSG).
Trend Êwiatowych marek poszed∏ te˝ w innym kierunku, nadajàc swój znak firmowy
innym markom, by umocniç lojalnoÊç konsumentów zarówno dla ju˝ istniejàcych, jak
i nowych marek. Unilever pracuje nad poprawieniem rozpoznawalnoÊci swojej nazwy,
dlatego umieszcza jà na opakowaniach na nazwie produktu jako rodzaj ujednolicenia
ró˝nych etykiet, wykorzystujàc jednà mark´ do promowania lojalnoÊci wobec innej.
Colgate-Palmolive post´powa∏ podobnie w stosunku do niektórych swoich marek,
podobnie L’Oréal, powielajàc slogan reklamowy „JesteÊ tego warta”.
Istniejà te˝ inne opinie g∏oszàce, i˝ taka strategia wielkich marek os∏abia rynek, 
dlatego niektóre firmy post´pujà odwrotnie, wchodzàc w nisze rynkowe z ma∏ymi, 
ale specjalistycznymi markami. 
W maju 2005 Elizabeth Arden zrobi∏a solidny krok w kierunku tak zwanego rynku
„cosmeceutical”, zawierajàc porozumienie z firmà Allergan wytwarzajàcà botoks, która
wprowadzi∏a krem przeciwdzia∏ajàcy efektom starzenia Prevage na g∏ówny rynek.
Trend ten nabierze wkrótce rozp´du. W 2006 roku L’Oréal zakupi∏ sieç drogeryjnà The

Body Shop zajmujàcà si´ handlem kosmetykami naturalnymi; Colgate-Palmolive naby∏
Tom’s of Maine, firm´ zajmujàcà si´ sprzeda˝à produktów do piel´gnacji jamy ustnej,
a Amway Alticor przejà∏ presti˝owà mark´ kosmetyków do makija˝u Laura Mercier. Mimo
i˝ przejmowanie marek nie przyczynia si´ specjalnie do ogólnej wartoÊci sprzeda˝y
osiàganej przez mi´dzynarodowe koncerny, to jednak pozwala im czerpaç korzyÊci
z dynamicznie rozwijajàcych si´ nowych trendów, a tak˝e umo˝liwia popraw´ wizerunku
firmy. L’Oréal nie tylko naby∏ The Body Shop, ale tak˝e zainwestowa∏ w poszukiwanie
alternatyw wobec metod testowania produktów na zwierz´tach oraz wypuÊci∏ na rynek
we wrzeÊniu 2006 roku „zielony” produkt przeciwdzia∏ajàcy efektom starzenia - Absolue BX.
❚
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❚Poland is a country where the cosmetic industry
is composed of approximately 400 domestic companies. Contrary to for example
Western Europe, big international corporations have not dominated the market 
(their market share amounts to approx. 50%) that is still extremely absorptive and
open to new investors. It develops at the rate of approx. 5% annually and its value 
is estimated at 5 billion zlotys. The zero rate of excise duty on cosmetics has been
introduced in Poland since 1st December.  In the opinions of analysts its abolition will
result in the further sales increase.

Andrzej Grzegorzewski, president and co-owner of Laboratorium Kolastyna SA thinks
that the market of cosmetics will grow in the following years by 4-8% annually. 
In his opinion this growth will refer especially to a segment of anti-wrinkle products,
products for sensitive skin and skincare products as well as a currently niche segment
of skincare cosmetic products for men. Foreign tycoons take advantage 
of this fact to a large extent. Poland is an excellent ready market for them. International
network corporations make millions of zlotys in almost every segment.

❚Making money in Poland on washing hair
Sales value for shampoos market top players is more than 672 mln PLN. In a race of
the best-selling shampoos the main brands keep more or less the same pace. There is
no indisputable leader here and the differences between the leaders amount to max.
2%. The best-earning brand is Head&Shoulders but selling mostly bottles with the
Timotei content. Dove that took the ninth place on a list of the best-selling shampoos
did not qualify to the top ten most-willingly purchased products. This list opens in
Poland with shampoos that are not the cheapest ones: Timotei, Fructis, Elseve or
Palmolive. However it contains also a Polish brand, Familijny (fourth place in the terms
of sales volume). A considerable share of the market in Poland belongs to producers
of anti-dandruff shampoos who generate 27 % of the general sales value of the
shampoos.

Make money 
on beauty 
in Poland

MILENA WIÂNIOWOLSKA

cosmetic reporter maj czerwiec 2007  11

11-12 markets  15/5/07  10:52 PM  Page 1



■ MARKETS

www.cosmeticreporter.com12 cosmetic reporter maj czerwiec 2007

Hair conditioners form a marked shared by five companies. 
Unilever is an indisputable leader closely followed by the L’Oreal Group. 
The third place was taken by Henkel-Schwarzkopf that was followed by P&G and the
Polish Ziaja. The last one sells more in terms of volume but P&G has the biggest
percentage share in income. The brands that both in terms of quantity and quality are
among the leaders on the market of conditioners include Gliss Kur, Elseve and
Pantene Pro-V. Nivea that is still fighting for a bigger customer awareness of its brand
gained here only 4% and is the last one among the top ten players in terms of sales
volume and the last but one in terms of sales value. However, one should note the
company position in the segment of skincare cosmetic products where it is an
indisputable leader with 81% of the sales.

❚Shave the customer
As for shaving products Poles turned out to be enthusiasts of creams that are followed
by foams. The sales volume of gels is the lowest in this segment and soaps are not
perceived as shaving products at all any longer. The comparison between sales
volume and sales value of the creams is interesting because it may indicate a reason
for the consumer preferences. They are most-willingly bought products but they are
the least profitable ones. 
So the price may be a deciding factor for the purchase. The gels - the least-willingly
purchased product is quite profitable and directly follow the leader. The foams that are
the first in terms of sales value and have a 41% market share outdistanced the gels
only by 4%. The market of shaving products is still dominated by men. They are the
major purchasers who buy as much as 97% of the products. Sales value for top
players in this market segment is worth more than 165 mln PLN. 

❚Pecunia non olet
Top players on the market of mass fragrance cosmetic products for men earned a
total of 682 million zlotys in 2006. Any producers interested in conquering this market
should first concentrate on the segment of deodorants (43% of the sales value in
total), then of after-shave products and finally of eau de toilet/cologne. The set of
products are definitely the worst-selling segment (7 %).
The most popular brands in the previous year include: Nivea, Adidas and Bond
followed by Gillette, Rexona and STR 8. As for the sales value Adidas 
(19 %) turned out to be a definite leader whereas the second place was taken by
Nivea (13%). Though Mexx and Brutal were among the top ten of the best-selling
brands, compared to the other top brands their market shares were rather low,
amounting to only 2 %.
The sales of top players on the market of mass fragrance cosmetic products for
women in the previous year amounted to 676.1 million zlotys. The first tree places
were taken by Coty, P&G and Unilever. As for the sales volume the best-selling brands
include Nivea, Rexona, Dove, Adidas and Fa. In Poland deodorants are the most
popular products among the consumers (58% of the sales value on the market of
fragrance cosmetic products for women) whereas perfumes are the least popular
(1%); however, it does not necessarily result from the purchase preferences. The
main deciding factor here may be the price.

❚From head to toe
The total sales value of top players on the market of skincare cosmetic products in
Poland amounts to 1,538.5 million zlotys which equals the sales of 149.5 million
units. The best-selling products include cosmetics for regular facial skincare (53 %)
and body skincare (35%), whereas the sales levels of universal and antibacterial
cosmetics are much lower. The brands being leaders with regard to the sales volume
figures include Nivea Blue Tin and Garnier. The second place was shared by Lirene,
Glicea, Bambino and Nivea Visage. The most profitable brands in the segment of
skincare cosmetic products in 2006 included Garnier, Visage and Lirene.

Sources: WWW.biotechnologia.com.pl and MEMRB
❚
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Rosja zajmuje piàte miejsce wÊród krajów europejskich
pomimo tego, i˝ standard ˝ycia ludnoÊci znacznie odbiega

od Êredniej europejskiej. Rosja to kraj o du˝ym potencjale,
który mo˝e jeszcze wzrosnàç w najbli˝szej przysz∏oÊci.
Wskaênik wzrostu rynkowego wyniós∏ ok. 10–12% w 2006 r.,
rynek osiàgnà∏ w ubieg∏ym roku 7,8 biliona dol. dochodu.
Przewiduje si´, ˝e wielkoÊç rynku kosmetycznego oraz
perfumeryjnego osiàgnie 8,5 miliarda dol. w 2007 r.

❚MOSKWA I REGIONY
W 2006 r. moskiewski rynek osiàgnà∏ 1,5 miliarda dol. 
i wkroczy∏ w nowy etap rozwoju po budowie nowych centrów
handlowych na przedmieÊciach stolicy. Centra handlowe
stwarzajà wyjàtkowe okazje dla detalistów oraz osób
otwierajàcych dodatkowe sklepy. Pomimo tego, ˝e
moskiewski rynek zabiera 20% ca∏ej sprzeda˝y kosmetyków w
kraju, rosyjskie regiony charakteryzuje wysoki potencja∏
wynikajàcy z rozleg∏ego terytorium oraz nierozwini´tej
infrastruktury.
Rok 2006 odnotowa∏ du˝y udzia∏ firm kosmetycznych w
poszczególnych regionach Rosji. ProfesjonaliÊci bran˝y
kosmetycznej przywiàzujà du˝à wag´ do miast o ponad
milionowej populacji, takich jak Nowosybirsk, Ni˝nyj
Nowgorod, Jekaterynburg, Samara, Omsk, Kasan, Czeliabiƒsk,
Rostov-on-Don, Ufa, Wo∏gograd, Perm. Miasta te majà
znaczàcà liczb´ ludzi o wysokiej zdolnoÊci nabywczej. Rynek
kosmetyczny jest w nich urozmaicony dzi´ki lokalnym
wyspecjalizowanym detalistom, zarówno tym samodzielnym,
jak i sieciowym.
Wyspecjalizowane sieci detaliczne, które pojawi∏y si´ w
regionach, odnotowujà rocznie 25–40% wzrost. Obecna
sytuacja ustala okreÊlony kierunek rozwoju rynku. Wed∏ug
ExpoMediaGroup Staraya Krepost (organizator targów
interCHARM w Rosji), wyspecjalizowane sieci detaliczne
utrzymujà si´ na poziomie 24,1% w skali ca∏ego rynku
kosmetyczno-perfumeryjnego w Rosji. Wszystkie sklepy
detaliczne oraz butiki muszà sprostaç okreÊlonym wymogom.
Standard rosyjskich sklepów jest du˝o wy˝szy ni˝ przeci´tnych
sklepów w Europie.

W 2007 r. najwi´ksza sieç detaliczna L’Etoile planuje swojà
obecnoÊç w 19 miastach. Zamierza równie˝ rozszerzyç liczb´
sklepów przynajmniej do 140. W styczniu 2007 r. Brocard
Group GmbH&KgaA oraz L’Etoile poinformowa∏y o po∏àczeniu
obu detalistów, Brocard i L’Etoile w Rosji. L’Etoile posiada
pe∏nà kontrol´ nad lokalnym Brocard (8 sklepów). W
mi´dzyczasie Brocard Group zamierza skoncentrowaç si´ na
rozwoju detalicznym na Ukrainie. Zarzàd grupy firm L’Etoile
zwi´kszy∏ obroty do 50%, osiàgajàc 248,9 milionów euro.
W 2007 r. w Rosji zostanie otwartych 300 nowych sklepów
Arbat Prestige (obecnie jest ich 64). Co wi´cej, 60 sklepów
b´dzie otwartych na Ukrainie i 10 w Kazachstanie. Obroty sieci
wynios∏y 346 milionów dol. w 2006 r. (to o 44% wi´cej ni˝
w roku ubieg∏ym).
O ile de Beaute (60 sklepów) przywiàzuje wi´kszà wag´ do
regionów, jedynie 25% ich sklepów dzia∏a na rynku
moskiewskim. Ponadto firma rozwa˝a mo˝liwoÊç
wprowadzenia w∏asnej marki kosmetyków do piel´gnacji cia∏a.

❚KLUCZOWE SEGMENTY
Wed∏ug wszelkich prognoz wiodàcymi segmentami w 2007 r.
powinny byç piel´gnacja m´˝czyzn, depilatory oraz produkty
do opalania.

Sprzeda˝ kosmetyków dla m´˝czyzn wzros∏a o 25% do 680
milionów dol. w 2006 r., w 2005 r. dochód ze sprzeda˝y
m´skich kosmetyków wynosi∏ 510 milionów dol.
Producenci kosmetyków piel´gnacyjnych dla m´˝czyzn
dok∏adnie Êledzà tendencje segmentu. Zagraniczne firmy
przodujà we wprowadzaniu innowacji. Filtry ochronne UV,
produkty przeciw starzeniu, nowe opakowania i tzw. produkty
„trzy w jednym” znajdujà si´ w sprzeda˝y g∏ównie dzi´ki
zagranicznym producentom. Producenci dok∏adajà wszelkich
staraƒ, aby skusiç rosyjskich m´˝czyzn do wydawania wi´kszej
iloÊci pieni´dzy na piel´gnacj´ w∏asnego cia∏a. Jednak˝e
badania wykazujà, i˝ wi´kszoÊç m´skiej populacji sp´dza
jedynie pi´ç minut dziennie przed lustrem. Dlatego te˝
najwi´cej klientów wÊród m´˝czyzn zyskujà produkty majàce
zaoszcz´dziç ich czas. Przyk∏adowo oczekuje si´, ˝e tzw.
produkty „trzy w jednym” zawierajàce piank´ do golenia i
kosmetyk po goleniu, dezodorant i wod´ toaletowà, szampon
i ˝el do kàpieli w jednym flakonie w ciàgu najbli˝szych kilku lat
powinny osiàgnàç najwi´kszà popularnoÊç.

Produkty do opalania zostanà wzbogacone nowymi
sk∏adnikami, umo˝liwiajàcymi uzyskanie szybkiej i
równomiernej opalenizny. Piel´gnacja cia∏a za pomocà
pi´knej opalenizny to bardzo obiecujàcy segment rynku.
Ochrona w∏osów przed s∏oƒcem odkrywa inne, nowe
perspektywy. W najbli˝szej przysz∏oÊci znacznie wzrosnà
wymagania konsumentów w stosunku do tego rodzaju
produktów. Sprzeda˝ produktów do opalania osiàgn´∏a 42
miliony dol. w 2006 r., a oczekuje si´, ˝e w roku 2007
wzroÊnie ona do 50 milionów dol. Pomimo tego, ˝e Rosja
kojarzona jest z d∏ugimi zimami i obfitymi opadami Êniegu,
lokalny rynek produktów przeznaczonych do opalania wzrasta
rocznie o 15%. Powodem jest aktywny rozwój bran˝y
solaryjnej oraz wzrastajàce zainteresowanie wyjazdami
zagranicznymi. Zarówno telewizja, jak i prasa, biorà czynny
udzia∏ w promocji pi´kna opalonego cia∏a, dostarczajàc
jednoczeÊnie wielu informacji na temat ryzyka poparzeƒ
s∏onecznych. Potencja∏ rynku jest du˝y, roÊnie równomiernie
ze wzrastajàcym dochodem populacji, co przyczynia si´ do
nap∏ywu inwestycji w przemyÊle produktów przeznaczonych
do opalania.

Rynek produktów przeznaczonych do depilacji osiàgnà∏ 26
milionów dol. w 2006 r. Chocia˝ segment jest jednym z
najmniejszych, sprzeda˝ depilatorów rocznie odnotowuje
znaczàcy 20–23% wzrost. Zwi´kszone zainteresowanie
konsumentów spowodowane jest nowoÊciami oraz reklamà.
Goràcy wosk ust´puje miejsca woskowi na zimno, który w
2005 r. odnotowa∏ 14,5% wzrost w stosunku do 2004 r.
NowoÊcià wÊród wosków na zimno sà plastry.
Firma rozpoczynajàca kampani´ promocyjnà powinna skupiç
si´ na bezpieczeƒstwie, szybkoÊci oraz wygodzie w
stosowaniu depilatorów oraz Êrodków depilujàcych.
Produkty s∏u˝àce do usuwania ow∏osienia stanowià bardzo
obiecujàcy sektor. Powinny byç stosowane w formie
codziennie aplikowanego kremu do cia∏a. Rosyjskie firmy
importujàce produkty z zagranicy biorà udzia∏ w wàskiej
segmentacji rynku rosyjskich depilatorów. Przyk∏adowo, Unitop
– ekskluzywny dystrybutor Lui Wille, sprzedaje BioCare
Homme – depilatory dla m´˝czyzn. Firma Berdoues
zaopatruje rosyjskie kobiety w Blondepil – popularne
depilatory dla m∏odych dziewczàt.

❚ZMIANY W USTAWODAWSTWIE
W lipcu 2006 r. dystrybutorzy produktów perfumeryjnych
napotkali powa˝ne trudnoÊci zwiàzane z nowà ustawà
dotyczàcà produktów zawierajàcych alkohol. 1 stycznia 2006 r.
Paƒstwowy Komitet ds. Polityki Gospodarczej,
Przedsi´biorczoÊci i Turystyki wyda∏ prawo federalne „O
paƒstwowych regulacjach dotyczàcych produkcji i dystrybucji
alkoholu etylowego, produktów alkoholowych oraz
zawierajàcych alkohol”. Do koƒca 2006 r. kosmetyki i perfumy
zawierajàce alkohol zosta∏y zakwalifikowane jako produkty
niespo˝ywcze z alkoholem. Dopiero w grudniu 2007 r. rzàd

wyda∏ prawo, które zadekretowa∏o wy∏àczenie z powy˝szej
ustawy przedsi´biorczoÊci perfumeryjnej. Rynek przyjà∏
„perfumeryjnà” poprawk´ z ogromnà ulgà.
Zmiany w ustawodawstwie spowodowa∏y umocnienie pozycji
marek zagranicznych. Niemniej jednak, pomimo pewnych
przeszkód w sprzeda˝y detalicznej perfum, nowy sklep
specjalistyczny Vanille zosta∏ w∏àczony do rozwoju
regionalnego i otworzy∏ swój pierwszy sklep w 2006 r. w
Moskwie. Sieç Vanille planuje rozszerzenie sklepów do 5 w
2007 r. W przeciwieƒstwie do innych specjalistycznych rynków
zbytu, Vanille oferuje klientom zapachy wprowadzone na
rynek 3–4 lata temu – te, które bardzo spodoba∏y si´ pewnej
wiernej grupie odbiorców.

❚TENDENCJE
W któràkolwiek stron´ rozwinie si´ rosyjski rynek, zmiany
ustawodawcze i tak dokonajà pewnych przetasowaƒ w
uk∏adzie si∏ i b´dà stymulowaç dalsze umocnienie rynku. Ma∏e
firmy ustàpià miejsca wi´kszym. Szacuje si´, i˝ zale˝noÊç
pomi´dzy markami krajowymi a zagranicznymi zmieni si´ na
korzyÊç zagranicy. Detaliczni operatorzy rozwijajà swój biznes,
wprowadzajàc private label. Producenci szukajà innowacji,
zbierajàc pomys∏y z ró˝norodnych rodzajów przemys∏u.
Niewielcy rosyjscy producenci majà sk∏onnoÊç do
sprzedawania swoich marek i do koncentrowania si´ na
produkcji kontraktowej.
Firma Tubapack otworzy∏a produkcj´ w Nogiƒsku. 376
milionów tubek produkuje si´ na dwóch liniach produkcyjnych
Tubapack. W 2006 r. planowano wprowadziç dwie dodatkowe
linie produkcyjne.
DeKaroline zamierza otworzyç drugà fabryk´, dzi´ki której
firma b´dzie produkowaç 2–2,5 miliona produktów
miesi´cznie. Budowa zostanie zakoƒczona w 2009 r.
Nevskaja Kosmetyka otworzy∏a fabryk´ na Ukrainie.
Art-Visage zarejestrowa∏ lini´ europejskà. Latem 2006 r. firma
rozpocz´∏a sprzeda˝ cieni w Europie. W trakcie przygotowania
przez firm´ jest wprowadzenie na rynek tuszu do rz´s,
szminek, lakierów do paznokci oraz pudru.
W kwietniu 2006 r. produkcj´ kontraktowà rozpocz´∏a firma
Techkon. Przedsi´biorstwo ma w swoim asortymencie gotowe
formy do ˝eli, pianek, kremów, toników, balsamów oraz
szamponów.

W 2007 r. do bran˝y kosmetycznej coraz bardziej przeniknie
bi˝uteria, która znajduje swoje miejsce na pó∏kach
wyspecjalizowanych sklepów kosmetycznych oraz w
opakowaniach kosmetycznych. Firmy zastanawiajà si´ nawet
nad „p∏ynnà bi˝uterià” w formie kremu. Rynek aromatów
rozszerzy zastosowanie kompozycji perfumeryjnych:
zapachowe granulki wykorzystywane w poligrafii, zapachowe
telefony komórkowe, perfumy rozpylane podczas seansów
kinowych i inne pomys∏y stanowià poczàtek nowego trendu.

Nowe technologie spowodujà dynamiczny rozwój
kosmetyków, które nie zawierajà alkoholu. Innowacje te
umo˝liwiajà wykonanie trwa∏ych emulsji po niskich kosztach
produkcji.

Rosyjscy detaliÊci sieci kosmetycznych oraz firm
farmaceutycznych kontynuujà aktywne rozprzestrzenianie si´
w poszczególnych regionach Rosji. Pó∏nocno-zachodni region
czy Ural sà jednymi z najbardziej perspektywicznych regionów.
W zwiàzku z ogromnà dojrza∏oÊcià wzrost rynku
moskiewskiego zwolni do przewidywanych 10% w 2007 r.
Oczekuje si´ natomiast, ˝e z kolei rynek Sant Petersburga
odnotuje 13% wzrost i osiàgnie 530 milionów dol. w 2007 r.

Wed∏ug prognoz lista firm detalicznych zostanie uzupe∏niona o
detalistów otrzymujàcych dofinansowanie na rozwój
regionalny. Obok sieci detalicznych aktywnie rozwinà si´
sklepy markowe.
❚

Rosja 
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Russia holds the fifth place among European countries,
although its living standards are far from average

European. It is a country with high potential that can be
increased in the nearest future. The market growth rate was
about 10-12% in 2006 and its volume reached $7,8 bln.
Growth will remain dynamic thanks to consumers’ increasing
spending power, as well as the improving distribution
countrywide. An average Russian woman spends about $150
annually. The volume of the cosmetics and perfumery market
is forecasted to reach $8,5 bln in 2007.

❚Moscow and regions
In 2006 the Moscow market reached $1,5 bln and stepped
on a new stage of development after new megamalls
construction in the city suburbs. These trade centers offer
excellent opportunities for retailers and opening additional
stores. Although Moscow market takes 20% of the total
cosmetics sales in the country Russian regions have great
potential due to their vast territory and undeveloped
infrastructure.
The 2006 year announced high interest of cosmetics
companies to the Russian regions. Beauty professionals pay
special attention to cities with over one million population –
Novosibirsk, Nizhniy Novgorod, Yekaterinburg, Samara, Omsk,
Kasan, Cheliabinsk, Rostov-on-Don, Ufa, Volgograd, Perm.
These cities have a substantial number of people with high
purchasing capacity. Cosmetics market there is diversified with
local specialized retailers, both standalone and chained.
Specialized retail chains, actively penetrating into the regions,
report 25-40% of annual growth. The current situation forms
a clear direction of market development. According to
ExpoMediaGroup Staraya Krepost (organizer of InterCHARM
in Moscow), specialized retail chains hold 24.1% of the
Russian perfumery and cosmetics market. All retail stores and
boutiques meet certain requirements, and their standards of
Russian stores, as a rule, much higher than in average
European ones.

In 2007 the largest specialized retail chain L’Etoile plans its
presence in 19 cities and to expand by 140 shops at least. In
January 2007 Brocard Group GmbH & KgaA and L’Etoile
group of companies unveiled the integration of two retailers,
Brocard and L’Etoile in Russia. L’Etoile obtains total control
over the local Brocard (8 stores). Brocard Group in the
meantime will concentrate on retail development in Ukraine.
Management of L’Etoile group of companies states increase
the turnover by 50% to reach 248,9 mln euros.
In 2007 300 new stores of Arbat Prestige will be opened in
Russia (there are 64 at the moment). Moreover 60 stores will
be opened in Ukraine and 10 stores in Kazakhstan. Turnover
of the specialized chain accounts for $346 mln in 2006 (that
is 44% more than in 2005).
Ile de Beaute (60 stores) pays more attention to regions, only
25% of its shops operate in the Moscow market. Besides that
the company considers opportunity to launch its private label
in body care.
Regional retail chains are not so divaricated, as national
operators. Nevertheless they report an active local
enlargement. 

❚The key segments
Male grooming, depilatories and sun care promise to be the
fastest segments in 2007.

Sales of men's cosmetics grew up 25% to $680 mln in 2006
as compared to $510 mln in 2005. Russian male grooming
manufacturers certainly monitor the segment tendencies.
However foreign companies are in the front line of
innovations. UV-protecting filters, anti-age products, new
packaging and three-in-one products are put into sale mainly
by foreign players. Producers make efforts to seduce Russian
man to spend more time on self pampering. However,
research shows the majority of male population spends five
minutes in front of mirror. That is why products positioned as
time saving means gain popularity. Three-in-one products, for
example, shaving foam and after shave product, deodorant
and toilet water, shampoo and shower gel in one flacon are
expected to be extremely popular in the next several years.
Sun care will be fueled by new ingredients, which enable to
get a quick and smooth tan. Body care with a slight tanning
effect is a much promising niche. Sun protection for hair
unfolds another perspective. Consumer demand for these
products will definitely increase in the nearest future. Sun care
sale reached $42 mln in 2006 and is expected to amount to
$50 mln in 2007. Though Russia is associated with long winter
and huge snowdrifts, local sun care market adds 15%
annually. The reason is active development of solarium
market and increasing popularity of traveling abroad. TV and
press contribute to promotion of tanned beauty and
simultaneously provide information on risks of sun burns. The
potential of the market is big; growing concurrently with the
income growth of the population what resulted in the
investment inflow in the suntan industry.
Depilatories market reached $26 mln by results of 2006.
Though the segment is one of the smallest ones, depilatories
sales value reports substantial 20-23% of annual growth.
Consumer interest is driven by novelties and advertising. Hair
bleaches promise gain popularity in the nearest future. Hot
wax looses its positions to cold wax. In 2005 the latter
increased by 14.5% as compared to 2004. Wax strips make
the leading performance in the segment of cold wax. A
company launching promotion campaign should focus on
safety, speed and convenience of depilatories.
Products slowing down hair growth make an extremely
promising sector. They should be represented in the form of
a daily applied body cream. Russian companies importing
foreign products contribute to narrow segmentation of
Russian depilatories market. For example, Unitop, an exclusive
distributor of Lui Ville, sells BioCare Homme, men’s
depilatories. Parfums Berdoues provides Russian women with
Blondepil, popular depilatories for young girls.

❚Changes in legislation
In July 2006 perfumery distributors met serious difficulties
provoked by a new legislation regarding products containing
alcohol. On 1 January 2006 the State Committee for
economic policy, entrepreneurship and tourism passed a new
Federal Law "On State Regulation of Production and
Distribution of Ethyl Alcohol, Alcoholic and Alcohol-Containing
Products". Till the end of the 2006 cosmetics and perfumes
containing alcohol were referred to as non-food products with
alcohol. Only in December 2007 the Government passed a
law that decreed to draw enterprises of perfumery out of the
force of the Integrated State Automated Information System.
The market accepted the "perfumery" amendments with
relief.Changes in legislation provoked consolidation of market
players, strengthening of foreign brands. Nevertheless, despite

certain obstacles in perfumery retail a new specialist store
Vanille is initially geared for regional development and opened
its first store in 2006 in Moscow region. The chain is to be
expanded by 5 in 2007. In contrast to other specialist outlets
Vanille offers fragrances launched 3-4 years ago and loved by
some consumers.

❚Tendencies
Whatever the way Russian market will develop, legislative
changes will alter the alignment of forces and stimulate further
market consolidation. Small companies leave the scene for
larger players. The correlation between national and foreign
trademarks is expected to shift in favor of the latter ones. Retail
operators develop their business with private label launches.
Manufacturers search for cross-border innovations, gathering
ideas from various industries. Small Russian manufacturers
tend to sell their own trademarks and focus on contract
manufacturing.
Tubapak opened its manufacturing facility in Noginsk. 376 mln
tubes are to be output from two the lines of a new Tubapack
production site. Two more lines planed to be launched in
2006. DeKaroline launched its second plant. The output is to
reach 2-2.5 mln items per month. The construction will be
fulfiled in 2009. Nevskaya Kosmetika acquired a factory in
Ukraine. 
Art-Visage registered its European line. In the Summer 2006
the company started sales of shades in Europe. The launch of
mascara, lipstick, nail varnish and powder is in the pipeline.
Techkon opened contract manufacturing in April 2006. The
enterprise has a wide assortment of ready-made formulations
for gels, lotions, musses, creams, tonic products, balms and
shampoos. In retail segment specialized chain operators
continued their robust growth.
The 2007 year companies crossing the borders of a
customary cosmetic product will have the most prominent
results. In the framework of holistic concept more skin care
means will be set with food additives. Jewelry penetrates into
cosmetics and finds its place on the shelves of specialized
cosmetics stores and in cosmetic packaging. Companies
muse upon "liquid jewelry" in cream format.
Aromatic marketing will widen application of perfumery
compositions: scent granules soldered in polygraphy, mobile
telephones with aromatic cartridges, perfumery sprayed
during cinema shows and other performances are just the
beginning of the new trend.
New technologies will provide dynamic development of
cosmetics containing no spirits. Water-soluble vitamin E and
ethers are among them. These innovations enable to make
stable nourishing emulsions at law production cost.
Russian retail cosmetic chains and pharmacy companies will
continue active proliferation in the Russian regions. North-
Western region, Privolzhski and Ural regions are the most
perspective ones. Due to certain maturity Moscow market
growth will slow down to forecasted 10% in 2007. Saint
Petersburg market is expected to grow by 13% and exceed
$530 mln in 2007.
The list of IPO companies will replenish with retailers gaining
finance for their regional development. Along with specialized
retail chains, brand stores will report active development.
❚

Russia 
■ MARKETS
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■ OPAKOWANIA

Rozwa˝ajàc problem rynku opakowaƒ i ich
niektórych funkcji, warto poczyniç pewne
uzgodnienia w zakresie u˝ywanej terminologii.
Po pierwsze, co rozumieç b´dziemy pod
poj´ciem „opakowanie”, bowiem w tym zakresie
funkcjonuje wiele ró˝nych okreÊleƒ /definicji/.
Proponujemy przywo∏aç definicj´ zamieszczonà
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy 94/62/EC. Wg tej definicji „Opakowanie
oznacza wszystkie produkty wykonane
z jakichkolwiek materia∏ów dowolnego
pochodzenia, wykorzystywanych dla
przechowywania, ochrony, przewozu,
dostarczania i prezentacji towaru, poczynajàc
od surowców do towarów przetworzonych i od
producenta do u˝ytkownika lub konsumenta”.
U˝ywajàc zaÊ poj´cia: „Rynek opakowaƒ”, mieç
b´dziemy na myÊli relacje pomi´dzy poda˝à
a popytem na opakowania, mierzonymi po stronie
„poda˝y” – wielkoÊcià produkcji, zaÊ po stronie
„popytu” – wielkoÊcià /skalà/ zu˝ycia opakowaƒ.

W wi´kszoÊci przypadków, przy analizie rynku
opakowaƒ, korzystamy ze wskaênika zu˝ycia
opakowaƒ wyra˝anego wskaênikiem wartoÊci 
/w jednostkach monetarnych/ lub wskaênikiem
masy zu˝ytych opakowaƒ /jednostki wagowe/.
Pos∏ugujàc si´ tymi wskaênikami mo˝emy
nast´pujàco opisaç aktualny rynek opakowaƒ
w Polsce /rok 2006/.

Zu˝ycie opakowaƒ w uj´ciu wartoÊciowym
wynosi w Polsce 108 euro na jednego
mieszkaƒca.
Zu˝ycie opakowaƒ w uj´ciu wagowym 
– wynosi ok. 95 kg na jednego mieszkaƒca.

Dla porównania, wskaêniki te dla rynku krajów
Europy Zachodniej wynoszà odpowiednio:

zu˝ycie w uj´ciu wartoÊciowym 280 euro
na jednego mieszkaƒca
zu˝ycie w uj´ciu wagowym 159 kg 
na jednego mieszkaƒca.

Porównanie tych wskaêników najlepiej opisuje
wielkoÊç i stan naszego rynku opakowaƒ, 
ze wskazaniem na ogromne perspektywy 
jego rozwoju.
Warto w tym miejscu poinformowaç, i˝ Polska
skutecznie nadrabia powsta∏e zapóênienie,
o czym Êwiadczy tempo rozwoju rynku
opakowaƒ w Polsce w latach 2000-2006. 
W okresie tym zu˝ycie opakowaƒ w Polsce
wzros∏o o 152 %. Analogiczny wskaênik dla

rynku krajów zachodnich, w tym samym okresie
wyniós∏ 112%. 
Wg analiz przeprowadzonych przez Polskà Izb´
Opakowaƒ, Êwiatowy rynek opakowaƒ w uj´ciu
wartoÊciowym /w 2006 r./, wyniós∏ 
ok. 405 mld euro.
Tak wi´c rynek opakowaƒ w Polsce stanowi 
1% Êwiatowego rynku opakowaƒ.

O rynku opakowaƒ w ogóle, a o rynku
opakowaƒ dla kosmetyków w szczególnoÊci
decyduje rynek produktów , które wymagajà
opakowaƒ.
Decydujà wi´c rozmiary popytu. Ten zaÊ ÊciÊle
powiàzany jest z si∏à nabywczà spo∏eczeƒstwa,
zasobnoÊcià.
Zale˝noÊç t´ najlepiej widaç analizujàc wskaêniki
zu˝ycia opakowaƒ na jednego mieszkaƒca oraz
poziom PKB na jednego mieszkaƒca wyra˝ane
w euro. Jad ju˝ wspomniano, zu˝ycie opakowaƒ
w Polsce w uj´ciu wartoÊciowym jest prawie
trzykrotnie mniejsze ani˝eli w krajach Europy
Zachodniej. W tym samym czasie Produkt
Krajowy Brutto na jednego mieszkaƒca w Polsce
wynosi∏ ok. 7,5 tys. euro, zaÊ w Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, Francji  - w pobli˝u 30 tys. euro.

Rynek wyrobów kosmetycznych w szczególnoÊci
jest wra˝liwy na wskaênik „zasobnoÊci
spo∏eczeƒstwa”. Kosmetyk, nie nale˝y bowiem 
– w odró˝nieniu od produktów spo˝ywczych 
– do niezb´dnych.
Nie wchodzàc w szczegó∏owe rozwa˝ania, co do
funkcji jakie spe∏nia opakowanie, poza ochronà
jego zawartoÊci w czasie transportu
i przechowywania, nale˝y zwróciç uwag´ na
marketingowo-promocyjnà funkcj´ opakowania.
Opakowanie w ka˝dym przypadku staje si´
silnym narz´dziem komunikacji marketingowej.
W szczególnoÊci si∏a tego narz´dzia uwidacznia
si´ w przypadku wyrobów kosmetycznych.
Odpowiedni kszta∏t, forma, kolorystyka, szata
graficzna wp∏ywajà bardzo mocno na szybkà
identyfikacj´ produktu oraz ch´ç zakupu.
Najwi´kszà grupà odbiorców przemys∏u
kosmetycznego stanowià kobiety. 
Stàd te˝ wi´kszoÊç dzia∏aƒ marketingowych
podejmowanych przez producentów
kosmetyków ukierunkowanych jest na ich gusta
i potrzeby.W warunkach du˝ej konkurencji na
rynku kosmetyków – ich producenci stosujà
wszelkie mo˝liwe sposoby na zwi´kszenie
rynkowego sukcesu. W tym wzgl´dzie, podobnie
jak i w innych ga∏´ziach przemys∏u, opakowanie
ogrywa kluczowà rol´.
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Stàd te˝ ogromne zainteresowanie producentów
opakowaƒ dla kosmetyków wszelkiego rodzaju
imprezami /targi, wystawy/, stanowiàcymi okazj´
do konfrontacji najnowszych trendów i osiàgni´ç
w dziedzinie opakowaƒ.

Dla zapewnienia sukcesu rynkowego wyrobom
kosmetycznym, stale poszukiwane sà nowe
rozwiàzania w zakresie wzornictwa opakowaƒ,
zastosowanych materia∏ów itp.
I chocia˝ w ogólnej strukturze rynku opakowaƒ,
opakowania dla kosmetyków nie przekraczajà 4%,
to szczególne funkcje marketingowe tych
opakowaƒ powodujà, i˝ ten segment opakowaƒ
posiada szczególny udzia∏ w kreowaniu post´pu
w przemyÊle opakowaƒ w ogóle.

Jak ju˝ wspomniano, opakowania dla wyrobów
kosmetycznych to ok. 3% Êwiatowego rynku
opakowaƒ. 
Wg szacunków Polskiej Izby Opakowaƒ, wskaênik
ten dla polskiego rynku opakowaƒ wynosi ok. 3,6%.

WÊród kosmetyków zarówno polskich, jak
i zagranicznych, wyró˝niamy generalnie trzy klasy:
❚prestige – kosmetyki presti˝owe, g∏ównie marki
zagraniczne,

❚selective – kosmetyki selektywne, wybieralne,
❚mass – kosmetyki dla masowych odbiorców.

Producenci opakowaƒ, dostosowujà swojà ofert´,
uwzgl´dniajàc ten podzia∏.
Omawiajàc rynek opakowaƒ dla kosmetyków,
musimy pami´taç, i˝ jest on to˝samy z rynkiem
kosmetyków. W bran˝y kosmetyków, bardziej jak
w innych przypadkach, opakowanie jest
„dedykowane” konkretnemu produktowi.
Rynek wyrobów kosmetycznych jest wysoce
zró˝nicowany i sk∏ada si´ z nast´pujàcych
segmentów:
❚Dezodoranty dla kobiet
❚Dezodoranty dla m´˝czyzn
❚Wody toaletowe damskie
❚Wody toaletowe m´skie
❚Preparaty po goleniu

❚˚ele pod prysznic
❚P∏yny do kàpieli
❚Kosmetyki kolorowe
❚Szamponu
❚Preparaty do uk∏adania w∏osów
❚Preparaty do koloryzacji w∏osów
❚Myd∏a w p∏ynie
❚Kosmetyki do piel´gnacji twarzy
❚Kosmetyki do piel´gnacji cia∏a
❚Myd∏a w kostce.

Na wielkoÊç sprzeda˝y niektórych wyrobów
kosmetycznych majà du˝y wp∏yw warunki
atmosferyczne. Bardzo wyraênie widaç to na
przyk∏adzie preparatów do piel´gnacji twarzy
i cia∏a. Lato upalne – to wysokie zapotrzebowanie. 
Lato chimeryczne to do 30% zmniejszone
zapotrzebowanie. 
Na zakoƒczenie kilka diagramów obrazujàcych
rodzaje stosowanych materia∏ów opakowaniowych
dla ró˝nych kosmetyków.
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❚Rodzaj zastosowanych materia∏ów opakowaniowych do piel´gnacji i upi´kszania w∏osów

❚Rodzaje materia∏ów dodatkowych dla Êrodków piel´gnacyjnych i upi´kszajàcych do w∏osów

❚Rodzaj zastosowanych materia∏ów dodatkowych dla perfum, 
wód toaletowych, perfumowanych, koloƒskich i po goleniu
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❚Liczba kolorów wyst´pujàca 
na opakowaniach wyrobów perfumeryjnych

❚Kolorystyka opakowaƒ Êrodków 
do piel´gnacji i upi´kszania w∏osó

❚Przedzia∏y cenowe 
dla opakowaƒ wyrobów perfumeryjnych
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■ PACKAGING

While taking into consideration issues concerning
the packaging market and some of its functions,
it is necessary to make certain arrangements
within the range of terminology used.
First of all, it is essential to establish what is
meant by „packaging” as there are several
different definitions/denominations.
We suggest using the definition found in the
Directive of European Parliament and European
Council 94/62/EC. According to this definition
„packaging” shall mean all products made of
any materials of any nature to be used for the
containment, protection, handling, delivery and
presentation of goods, from raw materials to
processed goods, from the producer to the
user or the consumer.
The term packaging market refers to relations
between supply and demand for packaging,
measured (supply) with the volume of
production and (demand) with the
volume/scale of packaging use.

In the majority of cases, while analyzing the
packaging market, we use the index of
packaging use expressed by means of value
index (in monetary units) or by means of use
index (units of weight). 
Using these indexes we can describe the
current packaging market in Poland (2006). 

The volume of packaging used, expressed
in quantity, amounts to 108 Euro per
inhabitant.
The volume of packaging used, expressed
by means of weight, equals 95 kg per
inhabitant.

To compare, the same indexes in Western
European countries equal respectively:

Use expressed in amount - 280 Euro per
inhabitant
Use expressed by means of weight, 159 kg
per inhabitant

Comparison of the above indexes shall describe
best the amount and the conditions of our
packaging market, with tear indication for the
purpose of large development.
In this case it is important to remember that
Poland, thought making up for the earlier delays
(it is proved by the rate of packaging
development) that packaging market shall

speed up its development (2000-2006). 
At the same time packaging use in Poland rose
by 102%. To compare, the index in Western
European countries equaled 112% in the same
period.
In accord with the analysis performed by the
Polish Chamber of Packaging, the world market
expressed in amount equaled 405 billion Euro,
and the Polish packaging market constitutes 
1% of the world packaging market.

World packaging market, and especially
packaging market for cosmetics, is determined
by products/goods which require packaging. 
To be more specific, the volume of
consumption/demand is a decisive index. The
above is strictly connected with the purchasing
power of the society (the level of its wealth)
and richness.
This is best shown by means of packaging use
per person and level of GDP per inhabitant. 
As it was mentioned earlier, the use per person
(taking into consideration value) is three times
lower in Poland than in other Western
European countries. At the same time GDP 
per inhabitant in Poland is 7.5 thousand Euro,
whereas in Switzerland, Great Britain and
France- around 30 thousand Euro.

The market of cosmetic products is particularly
sensitive to “society wealth”.
Without considering the functions fulfilled 
by the packaging, apart from transport and
containment, the attention must be paid 
to marketing-promotional actions.
Packaging, at all times, is a powerful tool 
of marketing communication. The real power 
of this tool can be seen in a collective cosmetic
category.
Proper size, form, colour, graphic form influence
people’s identification of products and
willingness to buy them.
The overwhelming part of cosmetic industry
customers are females. That is why the majority
of marketing actions aim at capitalizing on their
in tastes and needs.

In the situation of fierce competition in the
cosmetic market, producers are trying to do
anything to increase success opportunity. Here,
like in other branches of industry, packaging
plays the key role.
That is why packaging producers are extremely

Packaging market
in Polandand marketing-promotional

functions of packaging for
cosmetics
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interested in all sorts of events/fairs, exhibition,
which constitute a good opportunity to confront
and contrast the latest trends and achievements 
in packaging production.

In order to provide market success for their
cosmetic products, new solutions have constantly
been searched for, to improve decoration and
material application, etc. 
Despite the fact that in the general structure of
packaging market, cosmetic packaging do not exceed
4%, but the marketing function of the packaging
make it special for distribution and creating the
development of packaging industry as a whole.

As it was already mentioned, cosmetic packaging
constitutes around 3% of the world packaging
market.
The Polish Chamber of Packaging estimates that
the index for Polish packaging market amounts to
3.6%.

Cosmetics, both Polish and foreign, generally fall
into three major categories:
❚prestige – prestigious cosmetics, mainly foreign
makes,
❚selective – selective cosmetics, 
❚mass – cosmetics for mass recipients.

Packaging producers modify their offer, taking into
account the above classification. 
While discussing the packaging market we must
bear in mind that is identifiable with the cosmetic
market. In cosmetic branch, more than in other
cases, the packaging is dedicated to a given
product.
Cosmetic products market is highly varied. It falls
into the following sectors:
❚Deodorants for women
❚Deodorants for men
❚Colognes for women
❚Colognes for men
❚After-shave cosmetics
❚Shower gels

❚Bathing liquid
❚Colour cosmetics
❚Shampoo
❚Products for hair-styling
❚Products for hair dying
❚Liquid soap
❚Face care cosmetics
❚Body care cosmetics
❚Bar soap

The sales volume of some cosmetic products is
influenced by weather conditions. It is clearly seen
on the basis of face care and body care
cosmetics. Hot summer means high demand,
whereas summer with variable weather conditions
means 30% decrease of demand for these
cosmetics.
To sum up, a few diagrams presenting the types
of materials used in packaging for various
cosmetics.
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■ PACKAGING
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❚Types of materials used in packaging for hair care cosmetics

❚Types of additional materials used for hair care cosmetics

❚Types of additional materials used in packaging for perfume, colognes and aftershaves
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❚The number of colours occurring 
on packaging of perfume products

❚Colours of packaging for hair care products

❚Price ranges for perfume packaging
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Impreza organizowana od 40 lat w Bolonii nie straci∏a nic ze
swojej ˝ywio∏owoÊci. Po raz kolejny statystyki sà lepsze ni˝ w
latach poprzednich. Liczby nie k∏amià i niezaprzeczalnie lokujà
Cosmoprof w Bolonii na pozycji ÂWIATOWEGO LIDERA BRAN˚Y.

❚GoÊcie biznesowi
Targi Cosmoprof odwiedzi∏o 145 331 profesjonalnych goÊci
biznesowych, czyli o 5% wi´cej ni˝ podczas poprzedniej edycji
Ponad 36 359 goÊci, czyli ponad 25% ogó∏u zwiedzajàcych, 
to goÊcie zagraniczni (jest to o 6% wi´cej ni˝ w roku 2006 
i a˝ o 19% wi´cej ni˝ w roku 2005).

❚Wystawcy
Nie tylko goÊcie zje˝d˝ajà si´ na t´ imprez´
z ca∏ego Êwiata. 
Co drugi z 2.176 wystawców prezentujàcych swoje produkty 
i us∏ugi na targach pochodzi spoza W∏och: (56% ogólnej liczby
wystawców, czyli 1.217 firm). ˚adna inna impreza nie jest 
w stanie zgromadziç tak olbrzymiej iloÊci firm zagranicznych 
firm-wystawców, kupców i goÊci biznesowych w jednym miejscu
i o jednym czasie. W 2007 roku wystawcy reprezentowali 
51 krajów, z czego po raz pierwszy wystawcami by∏y firmy 
z Nowej Zelandii i Maroko. 
21 pawilonów narodowych zgromadzi∏o firmy z takich krajów jak:
Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Bu∏garia, Chiny, Egipt,
Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Korea, Niemcy, 
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W dniach 29 marca – 2 kwietnia
2007 odby∏y si´ w Bolonii 
targi Cosmoprof.
Âwi´tujàc 40-tà rocznic´ targi
Cosmoprof nie pozostawi∏y
˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e jest 
to najwi´ksza Êwiatowa impreza
bran˝y kosmetycznej 
oraz niekwestionowane miejsce
spotkaƒ biznesowych bran˝y
kosmetycznej.

■ TARGI
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Polska, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Turcja 
(po raz pierwszy), Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone. Wi´kszoÊç z nich 
zorganizowano dzi´ki dotacjom 
i wsparciu rzàdów poszczególnych krajów. 

W ramach sekcji polskiej, zorganizowanej
przez POLMEDIA Expo Sp. z o.o. dzi´ki
staraniom Konsulatu Generalnego RP 
w Mediolanie, wzi´∏o udzia∏ 26 polskich
producentów bran˝y kosmetycznej 
i opakowaniowej: 
ALMA COSMETICS, AROMA TREND, BASS
COSMETICS, BELL, BI-ES, BINGO, CHANTAL,
CM MICHEL, COLORIS, DEKORGLASS, DELIA
COSMETICS, DO¸OWY, EVELINE COSMETICS,
FARMONA, GORGOL, I.M.P.A., INTERTON, 
LA RIVE, MATT - FLASH COLLECTION,
PHARMA CF, POLCHARM, PROSALON,
WITOPLAST I WYTWÓRNIA SZPILEK IZA. 

Zaprezentowali oni swoje produkty w trzech
pawilonach: 
Pawilon 20 – Cosmopack
oraz 
29-30 i 42 – Cosmoprof.

Targi Cosmoprof znajdujà si´ na liÊcie imprez
dotowanych w ramach programu SPO WKP,
poddzia∏anie 2.2.2. Dzi´ki temu wszyscy
polscy uczestnicy mieli szans´ ubiegania si´ 
i skorzystania z 50% 
dofinansowania kosztów kwalifikowanych
(max. 20 000 z∏otych). 

Swój wk∏ad w promocj´ polskiej bran˝y
kosmetycznej wniós∏ tak˝e Cosmetic Reporter.
WÊród goÊci biznesowych rozdano 5000
egzemplarzy Cosmetic Reportera, który
poÊwi´ciliÊmy prezentacji polskiej 
bran˝y kosmetycznej.
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■ TARGI

Targi Cosmoprof Bologna podzielone zosta∏y 
na sektory bran˝owe skupione w poszczególnych pawilonach:

❚Cosmopack
❚Perfumery & Cosmetics
❚Beauty Salon 
❚Hair Salon
❚Beauty Landscapes
❚Beauty on Stage
❚Masterpieces
❚Cosmoprof Nature
❚Nail World
❚Press

❚BEAUTY SALON
Kosmetyka profesjonalna, rozleg∏y sektor produktów i us∏ug 
zaprezentowa∏ swój olbrzymi potencja∏ w ramach Cosmoprof 2007. 
Na 18,993 m2 poÊwi´conych zabiegom, produktom i urzàdzeniom 
dla salonów pi´knoÊci zaprezentowano najnowsze trendy w sektorze
wellness & beauty. 
Mnóstwo nowych produktów, technik i zabiegów potwierdza ogromnà 
ewolucj´ zachodzàcà w tym sektorze. Cosmoprof na przestrzeni wielu 
lat swojego rozwoju zawdzi´cza wiele sektorowi kosmetyki 
profesjonalnej a jednoczeÊnie wniós∏ olbrzymi wk∏ad w jego rozwój. 
W ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat obszar poÊwi´cony temu sektorowi 
wzrós∏ o 143%.

❚COSMOLOUNGE
Gwiazdy Êwiatowego fryzjerstwa.

Targi Cosmoprof zawsze przyciàga∏y wiodàcych Êwiatowych stylistów
fryzjerstwa. W 2007 roku na targach Cosmoprof zaprojektowano
ekskluzywnà przestrzeƒ dla elity w∏oskich i zagranicznych fryzjerów 
– Cosmolounge. 
Strefa 1000m2 dost´pna jest jedynie dla zaproszonych goÊci,
zarezerwowana dla w∏aÊcicieli i menad˝erów salonów. Tematem
przewodnim edycji 2007 by∏a Architecture & Design: prawdziwe 
êród∏a inspiracji dla tych, którzy postrzegajà wystrój swoich salonów 
jako najlepszy wyraz ich w∏asnego dà˝enia do rozwoju. 

❚HAIR SALON 
Sektor fryzjerski zanotowa∏ znaczàcy rozwój na targach Cosmoprof 
w ciàgu ostatnich lat. Powierzchnia wystawiennicza przeznaczona 
dla prezentacji profesjonalnych produktów do piel´gnacji w∏osów, 
trendów we fryzjerstwie oraz sprz´tu i wyposa˝enia dla salonów 
wzros∏a od 1995 roku o ponad 80%. 

❚MASTERPIECES
mi´dzynarodowe spotkania z Perfumerià Artystycznà

Cosmoprof posiada potencja∏ do tworzenia wspólnych przestrzeni 
dla wystawców nale˝àcych do poszczególnych sektorów rynku. 
Jednym z przyk∏adów jest sektor Masterpieces zarezerwowany 
dla perfumerii artystycznej, najbardziej ekskluzywnych produktów 
do piel´gnacji cia∏a, produktów kosmetycznych i akcesoriów
perfumeryjnych. Zorganizowanemu po raz pierwszy w 2005 roku
Masterpieces uda∏o si´ ju˝ uzyskaç ÊciÊle okreÊlony profil
uprzywilejowanego obszaru zdolnego przyciàgaç nowoÊci Êwiata
kosmetycznego i perfumeryjnego, b´dàc jednoczeÊnie 
ekskluzywnym miejscem spotkaƒ dla najwa˝niejszych graczy tego 
jednego z czo∏owych sektorów bran˝y. 

❚NAIL WORLD
Z pomocà Nail World, wspania∏ego, wysokiego na 15 metrów pawilonu,
który zgromadzi∏ produkty, trendy i najwa˝niejsze firmy z bran˝y, Cosmoprof
sta∏ si´ wiodàca platformà prezentacji produktów do piel´gnacji d∏oni 
i paznokci. Wraz ze wzrostem samego rynku tych produktów, Nail World
rozrós∏ si´ z 1,893 m2 zajmowanych w 2006 roku do 2,182m2 w 2007 
i 49 wystawców reprezentujàcych najbardziej presti˝owe marki 
z tego sektora. 
❚
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LOOK 2007 rekordowy
Ponad 10 tysi´cy zwiedzajàcych, 170 wystawców, 
300 reprezentowanych marek i 70 nowoÊci – 
to bilans Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki LOOK 2007. 
Tegoroczne forum LOOK odbywajàce si´ 
w dn. 14 i 15 kwietnia 2007 roku, na terenie
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich to rekordowa edycja. 

LOOK to najwi´ksze w Polsce wydarzenie dla bran˝y fryzjerskiej i jedno 
z najciekawszych dla bran˝ kosmetycznej i solaryjnej. Podczas targów
zwiedzajàcy mieli okazj´ poznaç aktualne trendy panujàce w bran˝y 
i nowoÊci produktowe. 
W trakcie targów jeden z pawilonów zmieni∏ si´ w wielkà scen´, 
na której przez ca∏y czas odbywa∏o si´ prawdziwe show fryzjersko 
– kosmetyczne. Gwiazdà pokazów by∏a brytyjska grupa stylistów RUSH
LONDON. Mistrzowie fryzjerstwa artystycznego zaprezentowali swoje
nowatorskie techniki ci´cia i uk∏adania w∏osów, które cieszà si´ 
ogromnà popularnoÊcià w bran˝y fryzjerskiej. 
Ponadto najnowsze trendy w stylizacji, koloryzacji w∏osów oraz 
najbardziej po˝àdane fryzury pokazali styliÊci z najbardziej uznanych 
na rynku firm m.in. Wella, Londa, BES Polska. 

Atrakcji nie brakowa∏o równie˝ na stoiskach. Wystawcy zorganizowali
bowiem pokazy i prezentacje najnowszych produktów i us∏ug, 
a specjaliÊci zwiedzajàcy targi mogli zaopatrzyç si´ w produkty 
do salonów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych jak i solaryjnych
bezpoÊrednio u producentów  i dystrybutorów.  Ciekawà ofert´ 
w postaci rozbudowanej serii do stylizacji i koloryzacji w∏osów
zaprezentowa∏a marka PROSALON.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy∏y si´ zorganizowane po raz
pierwszy przez Ogólnopolskà Komisj´ Fryzjersko – Kosmetyczna 
Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego I Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Makija˝u Profesjonalnym.
Rywalizujàcy w zakresie makija˝u profesjonalnego musieli wykazaç si´
umiej´tnoÊciami w wykonaniu makija˝u „Bussiness woman”
prezentujàcym nowoczesnà kobiet´ prowadzàcà firm´ oraz w makija˝u
kreatywnym typu „Haute Couture” majàcym budowaç wizerunek kobiety
atrakcyjnej i zmys∏owej. 
Mistrzem Polski zosta∏a Edyta Zieliƒska.

Zwiedzajàcy forum LOOK mogli obserwowaç zmagania juniorów 
i seniorów stajàcych w szranki XV Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa
Polskiego. Mistrzostwa od 7 lat odbywajà si´ podczas LOOK. 
Mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim zosta∏ Wojciech Krosny 
z Katowic, tytu∏ II wicemistrza wywalczy∏ Grzegorz Flak z Poznania, 
a III Joanna Okoƒ z Gdaƒska. 
W dziale Fryzjerstwa m´skiego Mistrzem Polski zosta∏ Pawe∏ Staƒczak 
z Olsztyna. Tytu∏y II i III wicemistrza jury przyzna∏o: Marcinowi
Wojciechowskiemu z Konina i Damianowi Stachowiakowi z Poznania. 

Po raz V w trakcie LOOK odby∏ si´ konkurs “KREATOR” majàcy na celu
wy∏onienie bardzo zdolnych osób zajmujàcych si´ fryzjerstwem. 
Pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Agencj´ LOOK
Dany Puci∏owskiej i Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie zaj´∏a Beata
Dysiewicz z Cz´stochowy. Laureatka pokona∏a 50 uczestników z ca∏ej
Polski. 

Kolejna edycja Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki LOOK 
odb´dzie si´  26 – 27 kwietnia 2008. 

24-27 cosmoproff.qxd  18/5/07  4:49 PM  Page 4



■ TARGI

FAIR SCHEDULE
IV Mi´dzynarodowe 

Targi Kosmetyki
24 – 26 Maja 2007

EXPO XXI – ul. Pràdzyƒskiego 12/14 (wjazd od Bema), Warszawa

24th May
EXPO XXI Centre, hall C1

Time: 1100a.m. – 200p.m. The Seminar of Polish Chamber of
Packaging: “Packaging for Cosmetics:
Requirements, New Technologies,
Materials”

1100 a.m. – 1130 a.m. Opening of the Seminar by professor
doctor habilitated engineer Stanis∏aw
Tkaczyk, the President of Polish Chamber
of Packaging, Director of Polish Packaging
Research and Development Centre
Packaging market in Poland and marketing-
promotion functions of packaging for
cosmetics.

1130 a.m. – 1200 a.m. Research on packaging materials.
Assessment of packaging conformity with
global migration limits. M.Sc. Eng. Zofia
Pogorzelska, Polish Packaging Research and
Development Centre.

1200 a.m. – 1230 a.m. New packaging materials- biodegradable
foils. M.Sc. Eng. Marek Ros∏on, the
President of PAKMAR Company. 

1240 a.m. – 100 p.m. Cosmetic packaging. Ewa Gorczyƒska,
TUBUS Company

100 p.m. – 120 p.m. Certification of Packaging. M.Sc. Andrzej
Milewski; Certification Centre of Polish
Packaging Research and Development
Centre.

120 p.m. – 200 p.m. Discussion

Free admittion

EXPO Centre XXI, hall A

Time: 1100a.m. – 500p.m. MAGNUS brand- training for
hairdressers and stylists

24-25th May
EXPO Centre XXI, hall B1

Time: 1000a.m. – 500p.m. Merchant Conference “Latest
Development Trends of Cosmetic
Market,” organized by Education
Centre- INFOR Training, with the
sponsorship of newspapers “Gazeta
Prawna”, “Cosmetic Reporter” and
magazines “Detal Dzisiaj” and “Detal
Dzisiaj Network”

❚Shopping customs of Poles between
2000 – 2007

❚Customer shopping analysis
❚Shopping motives

❚Cosmetic market analysis
❚Poland ❚Europe ❚the World

❚Latest Development Trends of Cosmetic
Market

❚Category management – Advantages
and disadvantages

❚The concept and scheme of CatMan process 
❚Manufacturer-retailer co-operation models 
❚The role of a category manager in the
trade network 

❚The analysis of the most frequent mistakes 
❚New consumer trends in cosmetic branch   
❚Little research- beneficial results 

❚Promotion techniques in sale point 
❚Promotion as an element of marketing mix 
❚Promotion in retail sale point- tools, aims 
❚Loyalty, long-term strategies 
❚Ineffective promotion for manufacturer 
❚Never-ending promotion for retailers 
❚Creative approach to promotion 

• ❚Merchants’ game- negotiations 

FAIR SCHEDULE
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FAIR SCHEDULE

25th May
EXPO Centre XXI, hall C1

1030 a.m. – 130 p.m. Conference by the weekly of National
Chamber of Commerce-  “Rynki
Zagraniczne”: “How to Export Safely”

1030 a.m. – 1100 a.m. Registration of participants 

1100 a.m. – 1115 a.m. Introduction

1115 a.m. – 1145 a.m. The Report by RYNKI ZAGRANICZNE
weekly– “Safe export.”

1145 a.m. – 1215 a.m. Best practise in dues management 

1215 a.m. – 1245 a.m. How to check foreign partners’ credibility

1245 a.m. – 115 p.m. How to perform foreign debt collecting 

115 p.m. – 130 p.m. Summary

Free admittion

EXPO Centre XXI, hall C1

200 p.m. – 250 p.m. press conference

300 p.m. – 330 p.m. lunch (foyer)

EXPO Centre XXI, hall A

Time: 1200a.m. – 200p.m. PROSALON brand- training for
hairdressers and stylists 

The first- theoretical part- is devoted to the theory of colours
(primary and secondary colours, Newton’s colour circle, Oswald
star, inverse colours, hues, tinges).  The second part- practise- new
trends in hair dyeing for summer 2007 (colour streaks, baleyage,
hair dyeing and others). Each hair – do is finished – in the
presence of training participants- with a fashionable haircut. All the
participants receive gifts – a set of PROSALON products. 

Time: 500p.m. – 800p.m. Training: KADUS – Time&Space
Collection”

26th May
EXPO Centre XXI, STAGE - TOP Professional Media Show

1000 a.m. – 1105 a.m. Presentation of nail styling prepared by
professional magazine NAIL EXPERT, with
participation of many well-known Polish
nail stylists, masters of Nail Art and Nail
Design.
Subjects of the presentation: Problematic
nail plate vs. French manicure – the
application of correcting gel CONTROL
PLUS La Femme for extending nail bed
Lead by: nail stylist Monika Usarek, La
Femme company.

1100 a.m. – 600 p.m.
❚Hairdressing National Team Shows 
❚Shows by stylists from MAGNUS -
"FASHION FLAMENCO". World-famous
hairdresser Alberto "GITANO" Gomez
accompanied by 5 models: show of
curling and hair styling by means of
straightener, cropping/trimming and
cutting hair with a scissors. 

❚Show by MATRIX stylists
❚Show by KADUS company –Time&Space
collection presentation with dancing
arrangements 

❚Show by FREEHAIR stylists - Filip Galas
❚Shows by Riviera School of Dancing: belly
dance, Indian dance, Capoeira, samba.

❚Fashion shows by innovative clothes
designers

400 p.m. – 500 p.m. Spring-summer Nail Styling Trend
Show- NAIL EXPERT

Presentation of nail styling prepared by professional magazine NAIL
EXPERT, with participation of many well-known Polish nail stylists,
masters of Nail Art. and Nail Design. Presentation of new spring-
summer trends in nail styling and latest products used for nail care.
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24.05.2007 25.05.2007

1000 a.m. – 1130 a.m. conference debate 0900 a.m. – 1030 a.m. conference debate
1130 a.m. – 1230 a.m. talks with exhibitors 1030 a.m. – 1130 a.m. talks with exhibitors
1230 a.m. – 200 p.m. conference debate 1130 a.m. – 100 p.m. conference debate
200 p.m. – 330 p.m. lunch, talks with exhibitors 100 p.m. – 230 p.m. lunch, talks with exhibitors
330 p.m. – 500 p.m. conference debate 230 p.m. – 400 p.m. conference debate

Conference schedule
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4–––––––––––– RYNKI

■Nowe trendy na rynku
kosmetycznym: 2007

11––––––––––– MARKETS

■Make money on beauty 
in Poland

14––––––––––– RYNKI

■Rosja – drzemiàcy potencja∏

16– – – – – –– –– OPAKOWANIA PACKAGING

■Rynek opakowaƒ w Polsce
■Packaging market in Poland
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Ok∏adka ❚EVELINE

zanowni Paƒstwo,
nowoczesny marketing od lat 

docenia rol´ mi´dzynarodowych imprez
targowych. W∏aÊnie wtedy jest najlepsza 
okazja, by poznaç przysz∏ych kontrahentów,
nawiàzaç dobre kontakty, poszerzyç fachowà
wiedz´. Nawet najszybsze i najnowoczeÊniejsze
Êrodki komunikacji nie zastàpià przecie˝
spotkania twarzà w twarz.   
IV edycja targów interCHARM Polska to
niepowtarzalna biznesowa okazja dla kupców,
producentów i dystrybutorów. B´dziemy
podpatrywaç ich spotkania, uczestniczyç 
w seminariach, poznawaç nowoÊci, by 
w kolejnym numerze przedstawiç Paƒstwu 
obszernà relacj´ z tego wa˝nego wydarzenia
bran˝y kosmetycznej.   
A ju˝ dzisiaj zach´cam do lektury raportu 
o nadchodzàcych trendach w kosmetyce
przygotowanego przez Euromonitor 
(RYNKI str. 4).
W rubryce MARKETING Profesor Jacek Arct 
i mgr in˝. Katarzyna Pytkowska w pasjonujàcy
sposób opowiedzieli nam o roli towaroznawcy 
w powstawaniu i marketingu produktu (str. 40).
Nie zapominamy równie˝, ˝e stare powiedzenie, 
i˝ „nie szata zdobi cz∏owieka” nie znajduje
zastosowania w naszej bran˝y. 
O roli opakowania w promocji kosmetyków 
mogà wi´c Paƒstwo przeczytaç na stronie 16.
˚ycz´ mi∏ej lektury
Agnieszka Laskowska  

Dear Sirs/ Mesdames,

modern marketing has valued a role 
of international fair events for years. 
They constitute the best opportunity to meet
potential contractors, establish good contacts
and expand professional knowledge. After all,
even the fastest and the most modern means 
of communication will not replace face-to-face
meetings. 
The 4th edition of the interCHARM Polska Fair 
is a unique opportunity for buyers, producers 
and distributors. We will observe their meetings,
participate in seminars and get to know novelties
in order to give you in the next issue a broad
coverage of this important event of the
cosmetic industry.
And today I encourage you to read a report 
on future trends in the cosmetic industry
prepared by Euromonitor (MARKETS, p. 4).
In the MARKETING column Professor Jacek Arct
and M.Sc. Eng. Katarzyna Pytkowska tell us 
in a fascinating way about a role of commodity
scientist in the product development 
and marketing (p. 40).
We are aware that an old saying ‘Clothes do not
make the man’ does not apply to our industry. 
That is why you can read on page 16 about a role
of packaging in the promotion of cosmetics.

Have a nice read!

S

redaktor naczelna ❚Editor-in-Chief
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EXPO Centre XXI, hall A

Time: 1200a.m. – 200p.m. Exhibition of new JOICO hair dyes and
HAIRDREAMS hair extension

Presentation of brand new equipment for hair extension Hair
Dreams Laserbeamer XP and of new hair dyes JOICO Vero K-Pak
Color. For participants- discounts for purchase of chosen Joico
products and Hair Dreams Laserbeamer XP.

EXPO Centre XXI, hall C1

Time: 1100a.m. – 400p.m. Seminar on “Novelties in
Cosmetology”, organized by Higher
Vocational School of Cosmetic and
Healthcare in Warsaw

❚Session 1 Safety of cosmetic application

1100 a.m. – 1145 a.m. Katarzyna Pytkowska 
Legal regulations, cosmetic manufacturer’s
and cosmetologist’s liability

1145 a.m. – 1215a.m. Jacek Arct 
Toxicological assessment of cosmetics 

1215 a.m. – 130 p.m. Iwona Bia∏as 
Can cosmetics cause cancer? 
– commentary on media information

❚Session 2 New active substances and
technological solutions used in
cosmetics

115 p.m. – 200 p.m. Jacek Arct
Penetration of active constituents 
– possibilities and limitations, active
constituent carriers

200 p.m. – 230 p.m. Karolina Leleƒ
Active constituents – biologically active
peptides and other modern ingredients

230 p.m. – 300 p.m. Iwona Bia∏as 
Cosmetic regulation of skin colour-
bleaching substances, melanogenesis
regulatory agents and others 

300 p.m.– 330 p.m. Stanis∏aw KruÊ
Sunscreens and other protective
components- contemporary approach to
UV protection

330 p.m. – 400 p.m. Katarzyna Pytkowska
Cosmetics for sensitive skin – from skin
physiology to modern recipe 

Free admittion
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24 maja
Centrum EXPO XXI, sala C1

Godz. 1100 – 1400 Seminarium Polskiej Izby Opakowaƒ:
„Opakowania do kosmetyków: wymagania,
nowe technologie, materia∏y”

1100 – 1130 Rynek opakowaƒ w Polsce oraz marketingowo-
promocyjne funkcje opakowaƒ dla kosmetyków
– prof. Dr hab. In˝. Stanis∏aw Tkaczyk, Prezes
Polskiej Izby Opakowaƒ, dyr. Centralnego
OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowaƒ. 

1130 – 1200 Badania materia∏ów opakowaniowych. Ocena
zgodnoÊci opakowaƒ ustalonymi limitami migracji
globalnej – Mgr in˝. Zofia Pogorzelska, Centralny
OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowaƒ.

1200 – 1230 Nowe materia∏y opakowaniowe – folie
biodegradowalne mgr in˝. Marek Ros∏on, prezes
Spó∏ki PAKMAR. 

1240 – 1300 Opakowania dla kosmetyków. Ewa Gorczyƒska,
Spó∏ka TUBUS Zak∏ad Produkcji Opakowaƒ. 

1300 – 1320 Certyfikacja Opakowaƒ. Mgr in˝. Andrzej
Milewski Centrum Certyfikacji Centralnego
OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowaƒ.

1320 – 1350 Dyskusja

Wst´p wolny. 

Centrum EXPO XXI, sala A

Godz.1100 – 1700 szkolenie firmy MAGNUS dla fryzjerów
i stylistów

24 – 25 maja
Centrum Expo XXI, sala B1

Godz. 1000 – 1700 Konferencja kupiecka „Najnowsze trendy
rozwoju rynku kosmetycznego”

❚Zwyczaje zakupowe Polaków na prze∏omie
lat 2000 – 2007

❚Analiza zakupowa klientów, motywy zakupu

❚Analiza rynku kosmetycznego – Polska,
Europa, Âwiat

❚Najnowsze trendy rozwoju rynku
kosmetycznego

❚Zarzàdzanie kategorià – dwie strony medalu 
❚Istota oraz schemat procesu CatMan 
❚Modele wspó∏pracy producent – detalista 
❚Rola mened˝era kategorii w sieci handlowej 
❚Analiza najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów 
❚Nowe trendy konsumenckie w bran˝y
kosmetycznej   

❚Minimum badaƒ – maksimum efektu 

❚Techniki promocji w punktach sprzeda˝y 
❚Promocja elementem marketing mix 
❚Promocja w punkcie detalicznym – narz´dzie,
nie cel 

❚LojalnoÊç, strategie d∏ugoterminowe 
❚Nieskuteczne promocje dla producenta 
❚Nieskoƒczone promocje dla detalisty 
❚Kreatywne podejÊcie do promocji 

❚Gra kupiecka – negocjacje 

IV Mi´dzynarodowe 
Targi Kosmetyki

24 – 26 Maja 2007

cosmetic reporter maj czerwiec 2007       31

PROGRAM

EXPO XXI – ul. Pràdzyƒskiego 12/14 (wjazd od Bema), Warszawa

NowoÊci fryzjersko-kosmetyczne z ca∏ego Êwiata: Austrii, Belgii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Czech, Egiptu,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Korei, ¸otwy, Niemiec, Turcji, Pakistanu, Rosji, S∏owacji, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, W∏och i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

PROGRAM TARGÓW
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25 maja
Centrum EXPO XXI, sala C1

Godz. 1030 – 1330 Konferencja tygodnika Krajowej Izby
Gospodarczej „Rynki Zagraniczne”:  Jak
bezpiecznie eksportowaç?

1030 – 1100 Rejestracja uczestników 

1100 – 1115 Wprowadzenie

1115 – 1145 Raport tygodnika RYNKI ZAGRANICZNE –
„Bezpieczny Eksport”

1145 – 1215 Najlepsze praktyki w zarzàdzaniu nale˝noÊciami
eksportowymi

1215 – 1245 Jak sprawdziç wiarygodnoÊç partnerów
z zagranicy?

1245 – 1315 Jak przeprowadziç windykacj´ nale˝noÊci
zagranicznych.

1315 – 1330 Podsumowanie

Wst´p wolny  

Centrum EXPO XXI, sala C1

Godz. 1400 – 1450 konferencja prasowa

1400 – 1415 rejestracja goÊci

1415 – 1420 powitanie i przedstawienie prelegentów

1420 – 1435 raport tygodnika Rynki Zagraniczne dot. Eksportu

1435 – 1440 przyznanie statuetki Najlepszy Eksporter przez
tygodnik Rynki Zagraniczne

1440 – 1445 interCHARM Polska 2007 – podsumowanie,
prezes Polmedia Expo Roman Godek

1445 – 1450 przyznanie certyfikatu Gwarancja Najwy˝szej
JakoÊci przez Europejskie Centrum JakoÊci
i Promocji Regionalnej

1450 – 1500 wystàpienie przedstawiciela brazylijskiej bran˝y
kosmetycznej

1500 – 1530 lunch (foyer)

1530 – 1540 przekazanie pakietów kosmetyków
zarejestrowanym goÊciom 

Wst´p po potwierdzeniu obecnoÊci mailem: 
m. wisniowolska@intercharm.pl ( do 22 maja)

Centrum Expo XXI, sala A

Godz. 1200 – 1400 Szkolenie marki PROSALON dla fryzjerów
i stylistów

Pierwszy blok – teoretyczny – poÊwi´cony b´dzie teorii koloru.
Zostanà przybli˝one takie zagadnienia jak: barwy podstawowe
i dope∏niajàce, ko∏o barw Newtona, gwiazda Oswalda, kolory
przeciwstawne, odcieƒ czy ton.  Drugi blok – praktyczny  – to nowe
trendy w koloryzacji na lato 2007 (pasemka, balleyage, koloryzacja
i inne). Ka˝da fryzura b´dzie wykoƒczona modnym strzy˝eniem.
Szkolenie zostanie zakoƒczone wr´czeniem uczestnikom prezentów
skomponowanych z produktów PROSALON. 

Godz. 1700 – 2000 Szkolenie „KADUS – kolekcja Time&Space”
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. 

26 maja
Centrum EXPO XXI, SCENA – TOP Professional Media Show

Godz. 1000 – 1005 wprowadzenie – Radio Kolor 
Ziemowit P´dziwiatr

1005 – 1105 pokaz zdobienia paznokci
Pokaz stylizacji przygotowany przez fachowe czasopismo NAIL
EXPORT. W pokazie wezmà udzia∏ mistrzynie Nail Art i Nail Design.
Temat prezentacji: Trudna p∏ytka paznokciowa a frencz manicure –
wykorzystanie ˝elu korygujàcego Control Plus La Femme
w wyd∏u˝eniu ∏o˝a paznokciowego. Pokaz poprowadzi stylistka
paznokci Monika Usarek z La Femme.

I dzieƒ: II dzieƒ:

1000 – 1130 obrady konferencyjne 0900 – 1030 obrady konferencyjne
1130 – 1230 rozmowy z wystawcami 1030 – 1130 rozmowy z wystawcami
1230 – 1400 obrady konferencyjne 1130 – 1300 obrady konferencyjne
1400 – 1530 lunch, rozmowy z wystawcami 1300 – 1430 lunch, rozmowy z wystawcami
1530 – 1700 obrady konferencyjne 1430 – 1600 obrady konferencyjne

Harmonogram konferencji

Zg∏oszenia: m.wisniowolska@intercharm.pl

■ TARGI
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Godz. 1100 – 1800

❚Pokazy Fryzjerskiej Kadry Narodowej 
❚Pokaz stylistów MAGNUS – „FASHION
FLAMENCO”. Âwiatowej s∏awy fryzjer Alberto
„GITANO” Gomez z udzia∏em 5 modelek da
pokaz: kr´cenia i stylizacji w∏osów za pomocà
prostownicy, strzy˝enia za pomocà maszynki,
strzy˝enia za pomocà no˝yczek. 

❚Pokaz stylistów MATRIX
❚Pokaz firmy KADUS – show fryzjerski
prezentujàcy kolekcj´ Time&Space w aran˝acji
tanecznej 

❚Pokaz stylistów FREEHAIR – Filip Galas
❚Pokazy Szko∏y Taƒca Riviera: taniec brzucha,
taniec indyjski, capoeira, samba. 

❚Pokazy autorskich kolekcji kreatorów mody

1610 – 1710 Pokaz najnowszych trendów zdobienia paznokci
przygotowany przez firm´ Weller Polska

Wst´p wolny. 

Centrum EXPO XXI, sala A

Godz. 1200 – 1400 Pokaz nowych farb JOICO i przed∏u˝ania
w∏osów HAIRDREAMS

Nowe urzàdzenie do przed∏u˝ania w∏osów firmy Hair Dreams
Laserbeamer XP oraz nowe farby JOICO Vero K-Pak Color. Dla
uczestników – mo˝liwoÊç promocyjnego zakupu wybranych
produktów Joico i Hair Dreams Laserbeamer XP. 

Centrum EXPO XXI, sala C1

Godz. 1100 – 1600 Seminarium „NowoÊci kosmetologii”,
organizowane przez Wy˝szà Szko∏´
Zawodowà Kosmetyki i Piel´gnacji
Zdrowia w Warszawie

❚Sesja 1: Bezpieczeƒstwo stosowania kosmetyków

1100 – 1145 Katarzyna Pytkowska – Regulacje prawne,
odpowiedzialnoÊç producenta kosmetyku
i kosmetyczki 

1145 – 1215 Jacek Arct – Ocena toksykologiczna kosmetyków 

1215 – 1300 Iwona Bia∏as – Czy kosmetyki mogà byç
rakotwórcze? – komentarz do doniesieƒ
medialnych z ostatnich lat 

❚Sesja 2: Nowe substancje czynne i rozwiàzania
technologiczne w kosmetykach

1315 – 1400 Jacek Arct – Penetracja sk∏adników czynnych –
mo˝liwoÊci i ograniczenia, noÊniki substancji
czynnych 

1400 – 1430 Karolina Leleƒ – Substancje czynne –
biologicznie aktywne peptydy i inne nowoczesne
surowce

1430 – 1500 Iwona Bia∏as – Kosmetyczna regulacja kolorytu
skóry – substancje wybielajàce, regulatory
melanogenezy i inne 

1500 – 1530 Stanis∏aw KruÊ – Filtry UV i inne sk∏adniki
ochronne – wspó∏czesne podejÊcie do ochrony
przed promieniowaniem UV 

1530 – 1600 Katarzyna Pytkowska – Kosmetyki do cer
wra˝liwych – od fizjologii skóry do nowoczesnej
receptury 

Wst´p wolny. 

SEMINARIUM
OPAKOWANIOWE
❚Polska Izba Opakowaƒ
❚Centralny OÊrodek
Badawczo-Rozwojowy
Opakowaƒ
❚Spó∏ka PAKMAR
❚Spó∏ka TUBUS Z-d
Produkcji Opakowaƒ

KONFERENCJA KUPIECKA
❚„Cosmetic Reporter”
❚Gazeta Prawna 
❚Centrum Edukacji 
INFOR Training

TOP PROFESSIONAL 
MEDIA SHOW
❚Radio Kolor – prowadzenie
show❚„TOP Professional”
❚Szko∏a Taƒca Riviera❚FREEHAIR
❚MATRIX ❚KADUS ❚MAGNUS
❚Ogólnopolska Komisja
Fryzjersko–Kosmetyczna 
Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego

POKAZ PAZNOKCIOWY
❚„Nail Expert”

KONFERENCJA O EKSPORCIE
❚Rynki Zagraniczne

SEMINARIUM
KOSMETOLOGICZNE
❚WSZKiPZ

SZKOLENIA FRYZJERSKIE
❚JOICO 
❚PROSALON 
❚POLWELL 

❚Kawà cz´stuje Nespresso 

❚P A T R O N A T  M E R Y T O R Y C Z N Y  -  O R G A N I Z A T O R Z Y  P R O G R A M U  T A R G Ó W

■ TARGI

PROGRAM
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Olgierd Rodziewicz-Bielewicz

„Nie warto”, „Nie je˝d˝´”, „Po co mi to?”. Jak na artyku∏
opisujàcy wydarzenia, które b´dà mia∏y miejsce na
najbli˝szej konferencji, zach´cajàco si´ zaczyna, prawda?
To jednak nie tyle moje s∏owa, co zaprzyjaênionych
menad˝erów, którzy odnoszà wra˝enie, ˝e marnujà czas
na s∏uchanie kilku mniej lub bardziej udanych prezentacji
na tematy „natury ogólnej”. No, chyba ˝e jest dobre

jedzenie i przyjazna atmosfera – wtedy mo˝na
potraktowaç konferencj´ jak przerw´ w pracy i okazj´ do
nawiàzania kontaktów. To te konferencje, na których
korytarz jest bardziej zat∏oczony, ni˝ sala wyk∏adowa.
Z perspektywy kilkunastu lat uczestniczenia w ró˝nych
wydarzeniach, generalnie podpisa∏bym si´ pod takimi
opiniami. Dlaczego?
Poniewa˝ najcz´Êciej konferencje prowadzone sà w stylu
wyk∏adowo-mentorskim, przy którym uczestnicy nie
odczuwajà w zasadzie ˝adnej satysfakcji z uczestnictwa.
Bywa lepiej, kiedy daje si´ im mo˝liwoÊç panelowych
dyskusji, wtedy akcja nabiera tempa i kolorytu.
Najatrakcyjniej (chocia˝ najrzadziej) bywa jednak wtedy,
gdy uczestnicy mogà aktywnie uczestniczyç i na sobie
samych doÊwiadczaç efektów prezentowanej wiedzy.
Z punktu widzenia mojej firmy takie w∏aÊnie wydarzenia
sà najbardziej interesujàce. Na co dzieƒ, w pracy
szkoleniowej i doradczej, korzystamy z aktywnych metod
warsztatowych odwo∏ujàcych si´ do doÊwiadczeƒ naszych
klientów. Koncentrujemy si´ przede wszystkim na pracy z
konkretnymi umiej´tnoÊciami, dajemy mo˝liwoÊç
doÊwiadczenia ich od razu, na w∏asnej skórze, aran˝ujemy
„˝ywà akcj´”, którà póêniej analizujemy i rozbieramy na
czynniki pierwsze, co w efekcie daje szans´ na przyj´cie
nowej, mobilizujàcej perspektywy i opracowania
skuteczniejszych standardów post´powania.

W ten sposób powsta∏ autorski program szkoleniowy
CatMan Buyer’s Games – Gry Kupieckie, którego cz´Êç 
zostanie wykorzystana podczas konferencji. Wiemy o tym,
˝e doÊwiadczeni Dyrektorzy Sprzeda˝y, KA Menad˝erowie
wielokrotnie s∏yszeli o stylach negocjacyjnych, etapach,
zadawaniu pytaƒ, parafrazach, technikach NLP… Ale
wiemy tak˝e, ˝e ta wiedza nie pomaga im w codziennej
pracy, gdy nie potrafià jej zastosowaç.
Dlatego nasz program opiera si´ na symulacji realnej

sytuacji, na prawdziwych emocjach. W osobnym
boksie negocjacyjnym, oko w oko z kupcem staje
handlowiec. Sytuacja tym trudniejsza, ˝e gdzieÊ 
w oddali oglàdana i analizowana (dzi´ki rejestracji
audio/video) przez grup´ uczestników 
i asesorów (osób weryfikujàcych u˝ycie w∏aÊciwych
narz´dzi negocjacyjnych). Od strony scenariusza 
za gr´ odpowiada Barbara Kowalewska, twórca
KOMPASU, specjalnego zestawu metodycznego 
dla trenerów. Rola „kupca” przypadnie autorowi
artyku∏u. Moje 2-letnie doÊwiadczenie na
stanowisku kupca, kilka lat sp´dzonych w halach,
tworzenie i coaching dzia∏ów kupieckich na
Ukrainie, wyry∏o „kupieckie” (niektórzy mówià
„psychopatyczne”) pi´tno, z którym uczestnik
grajàcy rol´ sprzedawcy z ca∏à pewnoÊcià b´dzie
mia∏ okazj´ si´ skonfrontowaç.
JeÊli spojrzycie na model treningu stosowany 
w naszej firmie (por. rys.), to Gra Kupiecka
koncentruje si´ g∏ównie na kszta∏towaniu
umiej´tnoÊci, zaÊ w∏aÊciwa postawa, w procesie
negocjacji z kupcem, odkrywana jest dzi´ki refleksji
i autoanalizie wspieranej, rzecz jasna, przez
ekspertów (pozosta∏ych uczestników) podczas
panelowej dyskusji.

■ TARGI

Czy warto jeêdziç na konferencje?
Sytuacj´ t´ dope∏ni program konferencji, 
w którym, poza grà, stanowiàcà silnà
stymulacj´ do aktywnego
wspó∏uczestnictwa, planujemy bli˝ej
przyjrzeç si´ równie˝ zagadnieniom:
❚efektywnego zarzàdzania kategorià,
❚efektywnej ekspozycji promocyjnej.

Aby zapewniç rzeczowà i inspirujàcà
dyskusj´ na temat zarzàdzania kategorià,
zaprosi∏em do udzia∏u w konferencji
Agnieszk´ Górnickà, Prezesa firmy
badawczej Inquiry. Pozwoli nam to
pracowaç na realnych przyk∏adach z bran˝y
kosmetycznej, przy wsparciu specjalisty 
z wieloletnim doÊwiadczeniem w pracy 
z procesami category management’u.

Ciesz´ si´ równie˝ z modu∏u dotyczàcego
realizacji promocji w PD. Promocja, jako
jedno z podstawowych narz´dzi
taktycznych procesu zarzàdzania kategorià,
ale i ogólnie rozumianego procesu
sprzeda˝y, cz´sto nie spe∏nia oczekiwaƒ
jednej z trzech stron: detalisty, handlowca,
jego dzia∏u marketingu. Tu znów jestem
goràcym zwolennikiem, po pierwsze:
zrozumienia pracy detalu (stàd te˝ ju˝
naprawd´ dziesiàtki szkoleƒ
przeprowadzanych w naszej w firmie pod
wspólnym szyldem – „Wizyta handlowa 
w punkcie sprzeda˝y – od potrzeb, do
realizacji targetu”), i po drugie: dialogu 
na osi marketing-si∏y sprzeda˝y.

Tyle zapowiedzi. Jestem przekonany, 
˝e pozytywnie na pytanie zawarte w tytule
odpowie nie tylko du˝a dynamika,
praktycznoÊç i zró˝nicowanie programu
konferencji, ale przede wszystkim jego
realizacja oraz Paƒstwa opinie i uwagi.
W przypadku jakichkolwiek pytaƒ oraz
pomys∏ów i sugestii, które mo˝na
uwzgl´dniç w programie, zapraszam do
kontaktu mailowego przed konferencjà, 
a tak˝e do komentowania i dzielenia si´
uwagami na bie˝àco w trakcie konferencji.

Autor jest Prezesem
Zarzàdu w Catman
Polska sp. z o.o.
Ekspert i trener 
od ponad 15 lat
zawodowo zwiàzany 
z handlem, sieciami,
dystrybucjà. 

W ˝yciu zawodowym pracowa∏ 
po „obu stronach barykady”
– zarówno dla producentów, 
jak i sieci handlowych. Ze szkoleniami 
i projektami zwiàzany od poczàtku
kariery. Cz´sto powierzano mu
zadania coachingu, projekty
szkoleniowe i opracowywanie
standardów.
❚
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■ MARKETING

J.A. Towaroznawstwo to przede wszystkim jakoÊç wyrobu, ale jakoÊç szeroko poj´ta,
daleka od typowych wyobra˝eƒ. Poj´cie jakoÊci zmieni∏o si´; przesta∏o byç czysto
techniczne, a zacz´∏o uwzgl´dniaç aspekty marketingowe, w tym szczególnie
psychologi´ konsumenta. JakoÊci nie definiuje si´ ju˝ jako pewnego standardu
powstawania produktu i jego wykonania. Obecnie wysokiej jakoÊci jest to, co
spe∏nia oczekiwania konsumenta. Je˝eli oczekuje on produktu drogiego, to
producent zachowuje – u˝ywajàc przenoÊni – standardy dla Mercedesa, a jeÊli
niskiej ceny – standardy na przyk∏ad dla Skody. Oba te produkty muszà spe∏niaç
pewne wymogi jakoÊciowe, ale oczywiÊcie sà one dla ka˝dego inne. Najbardziej
reprezentatywny dla takiego ujmowania jakoÊci jest sektor kosmetyków i chemii
gospodarczej ze wzgl´du na bezpoÊredni kontakt, jaki ma z tymi produktami klient.
Dlatego b´dzie oczekiwa∏ jakoÊci nie tylko w sensie skutków dzia∏ania wyrobu, ale
tak˝e ∏atwoÊci i przyjemnoÊci stosowania oraz walorów estetycznych. Opakowanie
˝elu do kàpieli ma nie wyÊlizgiwaç si´ z ràk podczas brania prysznicu, a etykieta
nalepiona na produkcie przeznaczonym dla dzieci ma wywo∏aç na ich twarzach
uÊmiechy. 
Nowoczesne poj´cie jakoÊci wprowadzili Japoƒczycy i wià˝e si´ z tym zabawna
anegdota. Pewien amerykaƒski importer z bran˝y elektronicznej, dokonujàc
zamówienia w japoƒskiej firmie, postawi∏ warunek: „produktów wadliwych ma byç
nie wi´cej ni˝ tyle i tyle”. Japoƒczycy zdziwili si´: „Jakich wadliwych produktów?”. 
I tu zacz´∏a si´ historia prawdziwego dbania o jakoÊç, która obecnie idzie w dwóch
kierunkach: spe∏niania oczekiwaƒ konsumenta i sterowania jakoÊcià, czyli takiej

Alfa i omega
kosmetologii 

Milena WiÊniowolska
rozmawia 
z dr in˝. Jackiem Arctem 
i mgr in˝. Katarzynà Pytkowskà 

O roli towaroznawcy 
w powstawaniu 

i marketingu
produktu
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organizacji produkcji, która ca∏kowicie wyklucza powstawanie wadliwych wyrobów. Nie jest to
bynajmniej efekt doskona∏ej kontroli jakoÊci, czyli odrzucaniu niepe∏nowartoÊciowych produktów.
Stwierdzenie, ˝e w procesie produkcyjnym powstajà produkty wadliwe, nawet w znikomej iloÊci,
oznacza koniecznoÊç zmian w ca∏ym systemie produkcji. To alarm, ˝e organizacja produkcji
wymaga poprawy. Jakiekolwiek b∏´dy oznaczajà, ˝e wadliwy jest system i t´pi si´ je ju˝ na
najbardziej podstawowym poziomie. Wyklucza si´ tak˝e problemy, które mogà powstaç na skutek
jednoczesnego wystàpienia dwóch b∏´dów. Przyk∏adowo: b∏àd na etapie A mo˝e nie spowodowaç
powstania wadliwego produktu, b∏àd na etapie B tak˝e. Ale wystàpienie obu tych b∏´dów
jednoczeÊnie da wybrakowany wyrób. Dlatego w nowoczesnej produkcji mówimy o sterowaniu
jakoÊcià i tym w∏aÊnie bardzo z∏o˝onym, wielodyscyplinarnym procesem zajmuje si´
towaroznawca. 
W przypadku kosmetyków sterowanie jakoÊcià zaczyna si´  ju˝ na etapie tworzenia koncepcji
wyrobu. Sk∏ada si´ na nià nie tylko skutecznoÊç wyrobu z punktu widzenia jego sk∏adu
chemicznego. Wiele do powiedzenia ma tu psychologia. Trzeba zrozumieç, czego oczekuje
konsument. 

K. P. Czym innym sà efekty dzia∏ania kosmetyku, a czym innym – dostosowanie go do potrzeb
klienta. Istniejà produkty, które dajà Êwietne efekty, ale rynek ich nie akceptuje. Wyznacznikiem
dobrej jakoÊci jest akceptacja produktu przez konsumenta i w oczywisty sposób z nià zwiàzane
wskaêniki sprzeda˝y.

J.A. Wystarczy niew∏aÊciwie dobrana kompozycja zapachowa, ˝eby ponieÊç marketingowe fiasko.
Prosz´ sobie wyobraziç s∏odki zapach w piance do golenia, której grupà docelowà sà kierowcy
TIR-ów. Produkt absolutnie niesprzedawalny, bez wzgl´du na to, jak doskona∏e ma w∏aÊciwoÊci. W
kosmetologii trzeba si´ liczyç z psychologicznymi aspektami w odbiorze produktu, z tym jak
konsument „czuje” dany wyrób.  Bardzo wa˝ne jest, czy u˝ycie produktu jest dla konsumenta
przyjemnoÊcià. Jakie szanse na rynku ma krem, który przy rozsmarowywaniu jest nieprzyjemnie
zimny i Êliski? W tym obszarze dzia∏ajà g∏´boko zakorzenione w kulturze archetypy warunkujàce
odczucia i reakcje emocjonalne.

K.P.  W ka˝dym przypadku konieczne jest dostosowanie kosmetyku do potrzeb klienta, w oparciu
o t∏o kulturowo-Êrodowiskowe. Na przyk∏ad niektóre produkty Êwietnie sprzedajàce si´ rynku
francuskim, w kraju s∏ynàcym z przemys∏u kosmetycznego,  mogà nie byç akceptowane w Polsce.
Tu jest po prostu inna kultura u˝ycia kosmetyku. Nie lepsza, nie gorsza, po prostu inna. 

J.A.   W latach dziewi´çdziesiàtych pewna firma wypuÊci∏a doskona∏y skàdinàd kosmetyk
skierowany do samodzielnej business woman, który okaza∏ si´ fiaskiem. By∏o zdecydowanie za
wczeÊnie na tego typu marketing, bo akceptowany spo∏ecznie by∏ wówczas zupe∏nie inny „model”
kobiety. Produkt poniós∏ pora˝k´ nie z powodu swoich w∏aÊciwoÊci, ale nietrafionej kampanii
reklamowej powielajàcej wzorce innego kraju. Towaroznawca musi byç uniwersalnym doradcà,
który bierze udzia∏ w drodze  kosmetyku od producenta do konsumenta na wszystkich etapach:
od koncepcji, przez sk∏ad chemiczny, a˝ po kampani´ promocyjnà i ekspozycj´ na sklepowej
pó∏ce. Musi wspó∏pracowaç ze wszystkimi, którzy w tym procesie uczestniczà – od technologa po
dzia∏ marketingu i sprzeda˝y. Jego wk∏ad w koncepcj´ reklamowà jest niezb´dny, bo to on zna
wszystkie walory produktu. Potrafi te˝ ze wszystkimi w∏aÊciwie si´ komunikowaç – j´zyk
technologów to zupe∏nie inny j´zyk, ni˝ ten, którym pos∏ugujà si´ specjaliÊci od marketingu. Sam
pami´tam, jakie trudne by∏o moje w∏asne pierwsze zetkni´cie z j´zykiem reklamy. 

K.P.  Problemy w komunikacji technologa ze specjalistà od marketingu b´dà zawsze, to wynika z
ró˝nego wykszta∏cenia, wiedzy, zasobu doÊwiadczeƒ i doraênych celów dzia∏ania. 

J.A. Ale towaroznawstwo jest kluczem, zwornikiem. To w∏aÊnie towaroznawca wie o produkcie
wszystko – co zawiera, jak dzia∏a, do kogo jest skierowany… Zna psychologi´ odbiorcy i – z
drugiej strony – mo˝liwoÊci technologiczne. Przyk∏adowo mniej wi´cej 10 lat temu w przemyÊle
kosmetycznym zacz´∏a si´ rozwijaç nowa dziedzina wiedzy towaroznawczej , opierajàca si´ o
chemi´, psychologi´, marketing i fizyk´ – sensoryka. Kosmetyk jest odbierany i oceniany przez
zmys∏y, które wbrew pozorom wcale nie sà ∏atwe do naÊladowania metodami aparaturowymi. 
K.P. Pierwotnie sensoryka zajmowa∏a si´ jedynie zapachami, a teraz jej zakres poszerzy∏ si´ o
analiz´ wra˝eƒ generowanych przez zmys∏y wzroku i dotyku, analizujemy ca∏y zespó∏ doznaƒ
odczuwanych przy stosowaniu wyrobu kosmetycznego . 

J.A. To, co odbierajà nasze zmys∏y, jest nast´pnie przetwarzane przez mózg. Zadaniem zmys∏ów
jest zarejestrowaç pewne doznania, ale ich interpretacja w kategoriach odczuç emocjonalnych –
to ju˝ rola mózgu. 
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■ RYNKI
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W roku 2007 rynek kosmetyczny b´dzie bazowa∏ na ju˝ istniejàcych trendach, 
ale tak˝e b´dzie poszerza∏ ich zakres. Nie b´dzie to jednak˝e powielanie ju˝
istniejàcych produktów. Nadchodzàcy rok przyniesie innowacje, które po∏àczà
wszystkie trendy ze sobà tak, by zaspokoiç rosnàcy popyt. Niektóre z nich b´dà
szukaç inspiracji poza przemys∏em kosmetycznym. W pierwszej z dwóch cz´Êci
Euromonitor International przeprowadzi analiz´ pierwszych szeÊciu z przewidywanych
top trendów na rynku kosmetycznym. 

Przewidywane top trendy na rok 2007:
❚Firmowanie kosmetyków przez „gwiazdy” 
❚Stosowanie sk∏adników naturalnych i organicznych 
❚Etyczna konsumpcja
❚Dominacja kosmetyków ekskluzywnych
❚Segmentacja rynku
❚Przemieszanie rynków
❚Kampanie reklamowe we wszystkich mediach
❚Konsumenci w centrum zainteresowania
❚SezonowoÊç
❚Innowacyjne opakowania
❚Kulturowa homogenizacja
❚Najwi´ksze marki

❚„Gwiazdy” Êwiecà pe∏nym blaskiem 
Obecnie kult „gwiazd” jest silny jak nigdy dotàd, dlatego te˝ w 2007 roku b´dzie
mo˝na zobaczyç coraz wi´cej marek firmowanych przez „gwiazdy”, zw∏aszcza
w segmencie perfum, kosmetyków do piel´gnacji skóry oraz kosmetyków kolorowych.
Jednak˝e ten rodzaj marketingu nie przemawia do wszystkich i nigdy nie b´dzie
wszechobecny, dlatego producenci celujà oddzielnie w ka˝dy segment konsumencki.
Dla przyk∏adu we Francji s∏awni i bogaci nie wzbudzajà takiego rozg∏osu jak w Wielkiej
Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych. Konsumenci natomiast sà bardziej
wyrafinowani w doborze zapachów, przedk∏adajàc zapach nad wizerunek. Jako takie,
zapachy firmowane przez gwiazdy nie uzyska∏y zatem miana g∏ównego trendu.
M´˝czyêni jak i dojrzalsze kobiety wykazujà mniejsze zainteresowanie tym rodzajem
kreowania marek, mimo to promowanie kosmetyków przez gwiazdy przynosi jak
dotàd skutek.

Jak sygnalizujà niektóre êród∏a z bran˝y, w nadchodzàcym roku widoczny jednak
b´dzie poczàtek nieuniknionego odwrotu od trendów kreowanych przez „gwiazdy”.
Sami konsumenci b´dà wp∏ywaç na zmiany w popycie, gdy˝ b´dàc bardziej
wyrafinowanymi, stanà si´ jednoczeÊnie podatniejsi na wysokiej jakoÊci sk∏adniki
i innowacyjne formy dostarczania produktów kosmetycznych, ni˝ na wymyÊlne
kampanie marketingowe. Jednak˝e producenci mogà staraç si´ wp∏ynàç na zmian´
tej sytuacji. JeÊli do∏àczymy do nowego kosmetyku lub przyboru toaletowego znanà
twarz lub nazwisko, tym samym dostarczamy danemu produktowi gotowy wizerunek
i nie musimy traciç czasu na budowanie marki od podstaw. Niestety marki tworzone
przez gwiazdy nie trwajà d∏ugo, zw∏aszcza dotyczy to bran˝y perfumeryjnej, dlatego
te˝ umiej´tnoÊç przed∏u˝enia ˝ywotnoÊci danej marki sta∏a si´ niezwykle istotna na
coraz bardziej kapryÊnym i zmiennym rynku.

Nowe trendy
na rynku kosmetycznym 2007

Euromonitor International:
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K.P. Rozpoznanie parametru który odbieramy nie zawsze jest Êwiadome. Nasza interpretacja jest
prosta: lubi´ – nie lubi´, podoba mi si´ lub nie podoba. Najcz´Êciej nie przetwarzamy informacji
na poziomie tak szczegó∏owym, ˝eby okreÊliç: to jest za lepkie lub za Êliskie… 

J.A. Jest jeszcze odczuwanie podprogowe, ca∏kowicie nieÊwiadome, doskonale znane z teorii 
i praktyki percepcji zapachów. Podprogowe odbieranie zapachów wykorzystuje si´ nie tylko 
w kosmetologii. PoÊrednicy w obrocie nieruchomoÊciami nawaniajà wystawione do sprzeda˝y
mieszkanie zapachem piernika czy babcinej szarlotki. Taki sam trick stosujà sprzedawcy
samochodów; nawet w starym trabancie mo˝na przecie˝ rozpyliç zapach charakterystyczny 
dla nowego auta. Skojarzenia bazujàce na zapachach sà w marketingu niezwykle istotne. 
I tu znów jest pole do popisu dla towaroznawcy – tak skonstruowaç wyrób by odczucia
podprogowe decydowa∏y o wyborze. Sensoryka, jak prawie wszystko w towaroznawstwie sta∏a si´
naukà z pogranicza wielu dziedzin. Dla przyk∏adu: jak si´ ocenia produkt pod kàtem odbioru
psychologicznego? Grupa ludzi otrzymuje go i okreÊla swoje wra˝enia, u˝ywajàc podanych im
s∏ów-kluczy, np. „kleisty”, „t∏usty”, „∏atwo rozprowadzalny”. O adekwatnoÊci oceny panelu
sensorycznego do wra˝eƒ odbiorcy decyduje dobór poj´ç

K.P. To jest sensoryka jakoÊciowa, nie hedonistyczna. Nie okreÊlamy tu wra˝eƒ: 
przyjemny-nieprzyjemny, ale dajemy okreÊlenia jakoÊciowe. Póêniej produkt otrzymujà do oceny
tzw. osoby niekompetentne – czyli nie fachowcy, a potencjalni konsumenci. Dopiero korelacja
wyników badaƒ sensorycznych jakoÊciowych z hedonistycznymi daje towaroznawcy wiedz´, 
które cechy sà w badanym produkcie kluczowe, czyli takie, które decydujà o jego sukcesie
rynkowym. Dowiadujemy si´ na przyk∏ad, jakie stajà si´ w∏osy po u˝yciu danego szamponu; 
a przede wszystkim - jak to ocenia klient. 

J.A. Analiza sensoryczna jakoÊciowa daje rezultaty obiektywne, powtarzalne. Wykonujàc je 
w ró˝nych grupach badawczych, nawet w ró˝nych krajach, uzyskujemy porównywalne same
wyniki. OczywiÊcie pod warunkiem, ˝e trening osób oceniajàcych i schemat wykonania 
analizy b´dzie identyczny. 

K.P. OczywiÊcie inne wzorce analizy b´dà dla kremów, inne dla kosmetyków myjàcych…

J.A. Wyniki analizy sensorycznej nie mogà byç interpretowane wy∏àcznie na gruncie 
fizyko-chemicznym. Nie ma mo˝liwoÊci opracowania ich za pomocà aparatury. Dopiero 
po∏àczenie wyników jakoÊciowych z ocenà odczuç, przeprowadzanà w wi´kszych grupach
badawczych, daje poglàd, jak produkowaç kosmetyk, ˝eby odniós∏ sukces rynkowy. 

K.P. W towaroznawstwie testuje si´ tak˝e skutki u˝ywania kosmetyku, zarówno doraêne jak 
i odleg∏e w czasie. Nie chodzi tu tylko o biologi´.  Czasem efekty dzia∏ania wynikajà z trudnych 
do przewidzenia przyczyn. Przyk∏adowo: w jednym z takich badaƒ podzielono testujàcych na dwie
grupy. Pierwsza otrzyma∏a kosmetyk w zwyk∏ym opakowaniu, druga – w pi´knym, kryszta∏owym
flakonie. Badania wykaza∏y, ˝e ta druga grupa mia∏a znacznie gorsze nawil˝enie skóry - co mia∏o
byç g∏ównà zaletà testowanego kremu - a przecie˝ u˝ywa∏a dok∏adnie tego samego preparatu. 
Po dok∏adnym zwa˝eniu kosmetyków podanych obu grupom, okaza∏o si´, ˝e panie, które
otrzyma∏y go w eleganckim flakonie, po prostu oszcz´dza∏y! Aplikowa∏y sobie znacznie mniejsze
iloÊci kremu, stàd s∏aby efekt nawil˝enia. 

J.A. ZnajomoÊç towaru, jego w∏asnoÊci sensorycznych cz´sto decyduje o sukcesie rynkowym.
Przyk∏adowo, wystarczy przyjrzeç si´ ˝elom pod prysznic prezentowanym na sklepowej pó∏ce. 
90% ma prawie identycznà receptur´ bazowà, jednakowo myje, chroni przed podra˝nieniami 
i wysuszeniem skóry. Sà jednak klienci, którzy przywiàzujà si´ do konkretnej marki i jeÊli wycofamy
ich ulubiony kosmetyk ze sprzeda˝y, zacznà kupowaç taki, który b´dzie mia∏ podobne w∏asnoÊci
sensoryczne. 

K.P. Wp∏ywu w∏asnoÊci sensorycznych na powodzenie rynkowe nie da si´ przewidzieç teoretycznie,
to trzeba zbadaç i to na du˝ych grupach konsumenckich. Takie badania tworzà szereg problemów,
∏atwo jest o b∏àd, który mo˝e zafa∏szowaç wyniki. A przecie˝ jest to dzia∏anie zwrotne – wyniki
badaƒ umo˝liwiajà optymalizacj´ sk∏adu.  

J.A. Od badaƒ sà socjologowie, od wniosków – marketing i stàd wychodzà ˝àdania kierowane 
do technologów. A od powiàzania jednego z drugim – towaroznawca. 

K.P. … który musi znaç zasady projektowania i prowadzenia badaƒ optymalizacyjnych. 

J.A. To jest dziedzina interdyscyplinarna, która obejmuje tak˝e metodyk´ badaƒ i psychologi´.
Wspó∏czeÊnie jednym zadaƒ towaroznawstwa staje si´ dba∏oÊç o pe∏nà nieszkodliwoÊç wyrobu, 
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a wi´c o toksykologi´ surowców i mo˝liwe nieprzewidziane efekty przy stosowaniu.
Towaroznawca musi byç alfà i omegà w wiedzy o swoim produkcie. Musi pilnowaç 
wszystkiego co sk∏ada si´ na jakoÊç – koncepcji wyrobu, optymalizacji sk∏adu 
i dostosowywania w∏asnoÊci produktu do cz´sto nieÊwiadomych potrzeb konsumenta, 
sterowania jakoÊcià w procesie produkcyjnym, opracowywania koncepcji marketingowych.
KP. I w∏aÊnie dlatego studia towaroznawcze w zakresie kosmetyków i produktów chemii
gospodarczej nie sà ∏atwe, wymagajà naprawd´ wielorakich zdolnoÊci i szerokiej wiedzy. 
I równie˝ dlatego sà takie fascynujàce. Zapotrzebowanie na towaroznawców w naszej bran˝y
gwa∏townie roÊnie, znacznie szybciej ni˝ oferta edukacyjna. Bo niestety wykszta∏cenie dobrego
towaroznawcy nie jest ∏atwe, tego te˝ trzeba si´ uczyç. 
❚

❚Jacek Arct
Profesor, prorektor d/s dydaktycznych i Kierownik Zak∏adu Chemii Kosmetycznej WSZKiPZ w
Warszawie. Wyk∏adowca na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Kierownik
specjalnoÊci chemii kosmetycznej. Przewodniczàcy Rady Naukowej Fundacji dr Seidla. Prezes
Polskiego Towarzystwa Kosmetologów i Redaktor Naczelny kwartalników: „Journal of the Polish
Society of Cosmetic Chemists” i „Cosmetology Today”. Autor ponad 200 artyku∏ów i patentów z
dziedziny kosmetologii i chemii kosmetycznej.

❚Mgr in˝. Katarzyna Pytkowska
Absolwentka Wydzia∏u Chemicznego Politechniki Warszawskiej, cz∏onek Zarzàdu Polskiego
Towarzystwa Kosmetologów oraz ekspert grupy roboczej „Bezpieczeƒstwo i SkutecznoÊç” przy
Polskim Zwiàzku Pracodawców Prywatnych Bran˝y Kosmetycznej. Redaguje dwa kwartalniki
bran˝owe: „WiadomoÊci Polskiego Towarzystwa Kosmetologów” oraz „Cosmetology Today”. Jest
Prorektorem Wy˝szej Szko∏y Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie, ale wyk∏ada
tak˝e na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Z jej konsultacji korzystajà m.in: Henkel
Polska, Johnson&Johnson Polska, Coty Polska S.A. (d. Benckiser Polska), Unilever Polska S.A.,
Laboratorium Kosmetyków Nowej Generacji „Dermika” i Laboratorium DermaPharm.
Wspó∏praca zagraniczna Wy˝szej Szko∏y Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia 

WSZKiPZ (Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia
prowadzi wymian´ studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu
Socrates-Erasmus. Umowy dwustronne w ramach tego programu podpisa∏a 
z London’s University of Art, College of Fashion i Helsinki Polytechnic. 
Umowa o wspó∏pracy dwustronnej wià˝e jà tak˝e z wydzia∏em podologii Vrije
University w Brukseli. WSZKiPZ oferuje mo˝liwoÊç wykonywania prac dyplomowych
oraz odbywania praktyk na terenie uczelni dla studentów zagranicznych 
poza programem Socrates.
Wspólnie z Polskim Towarzystwem Kosmetologów, Polskim Towarzystwem
Dermatologicznym, Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
uczelnia wspó∏organizowa∏a szereg konferencji mi´dzynarodowych 
(m.in. konferencje AFC – All For Cosmetics)
W seminariach organizowanych przez WSZKiPZ regularnie biorà udzia∏
przedstawiciele International Society of Cosmetic Dermatology (ISCD) 
oraz International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) jak równie˝
nie zrzeszeni w nich przedstawiciele europejskiego przemys∏u kosmetycznego. 

Towaroznawstwo
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie  prowadzi
kszta∏cenie na kierunku Towaroznawstwo, ze specjalnoÊcià Towaroznawstwo
kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Studia trwajà 3 lata, a absolwenci
uzyskujà tytu∏ licencjata.
To pierwsza w Polsce mo˝liwoÊç uzyskania specjalistycznej wiedzy w zakresie
towaroznawstwa kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Studenci dowiadujà
si´ m.in. co jest w kremie kosmetycznym, proszku do prania lub zmywarki, uczà si´
jak wytwarzaç takie wyroby i jak nadawaç im okreÊlone cechy. Kolejnym stopniem
wtajemniczenia sà laboratoria oceny jakoÊci, parametrów u˝ytkowych i
sensorycznych, metody odró˝niania wyrobów z∏ych od dobrych, podróbek od
produktów markowych.  W procesie kszta∏cenia szczególny nacisk jest po∏o˝ony na
bezpieczeƒstwo stosowania wyrobów tak dla u˝ytkownika produktu jak i jego
oddzia∏ywania na otaczajàce nas Êrodowisko. 
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The role of the Science of commodities in the
development and marketing of a product is

discussed by EngD Jacek Arct 
and M.Sc. Eng. Katarzyna Pytkowska 

J.A. The Science of Commodities is concerned with the quality of the product but a widely
understood quality, far from common understanding of quality. This term has changed; it is no
longer a clearly technical term, but it includes aspects of marketing, especially the psychology of
consumers. Quality is no longer defined as a sort of standard of product development and
creation. At present, products of high quality are those which fulfil the consumers’ expectations. 
If consumers expect an expensive product, then the manufacturer applies the standards- using
the metaphor- for Mercedes, and if consumers need low-price products, then the manufacturer
applies the standards, let’s say, typical for ?koda. Both these products must meet certain quality
requirements, but they are, of course, different for each of these products. The most
representative examples for this type of quality understanding can be found in the sector of
cosmetics and household chemistry due to the direct contact of a product with a customer. 
That is why a customer will expect quality not only in the sense of proper functioning, but also
easy and pleasant use as well as aesthetic qualities. The packaging of shower gel cannot slip out
of our hands while taking a shower and the label on the product for children is intended to make
them smile.
This modern approach to quality was introduced by the Japanese and it is connected with a
humorous situation. An American importer of electronics, while placing order in Japanese
company, emphasized that in the delivery there should be “no more than x of faulty products.”
The Japanese were surprised: “What faulty products do you have in mind?” And at this point the
story of real quality observance started. At present we have two approaches to quality: fulfillment
of consumer expectations and manipulating the quality which means organizing the production in
such a manner that it excludes the possibility of any faulty products. This is, of course, not
connected with the excellent quality control based on rejection of not fully valuable products.
Declaring that during the production process any faulty products occur (even in small volumes)
means that the whole system requires changes. This is the alert indicating that the production
requires alterations and/or improvements. Any faults and failures mean that the system is bad
and they are eliminated at the very basic level. The problems occurring as a result of two failures
simultaneously appearing. For instance: failure in the phase A may not cause the production of a
faulty item, failure in the phase B- as well. But if these two failures occur simultaneously, they
result in a production of faulty items. This is why in case of modern production we talk about
quality manipulation and a special commodity expert is acquainted with this complex, multi-
phase-process science.
In case of cosmetics, quality manipulation starts in the phase of creating the concept of a
product. It is not merely connected with the effectiveness of the product due to its chemical
contents. Psychology is of great importance here. It is important to know the expectations of
consumers.

K. P. The effectiveness of a cosmetic and its fulfillment of consumer’s expectations are two
separate issues. There are products ensuring marvellous effects, but the market does not accept
them. The real indicator of a good quality is the product’s approval by consumers and, of course,
sales indexes strictly connected with the first point.

J.A. It is enough to choose the wrong scent combination to experience marketing failure. Can you
imagine sweet smell of shaving foam, a target product for lorry drivers. This product is impossible
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to be sold, regardless of its miraculous properties. In cosmetology it is crucial to take into account
psychological aspects of a product reception by consumers (how does a consumer feel with a
given product). It is essential to check whether the use of a product is pleasant for a consumer.
What is the market future of cream which –after application- is cold and unpleasantly slippery.
In this case we encounter some deeply-rooted archetypes determining people’s reactions and
emotions.

K. P.In each case it is necessary to adjust the cosmetic to customer’s needs on the basis of
cultural-social background. For instance, some products are real hits on French market, a country
famous for cosmetic industry, but they are not acceptable in Poland. Here we have a different
culture of cosmetic use; it is not better or worse, it is simply different.

J.A. In the nineties one company released a then-marvellous cosmetic for a target group of
independent business women. The product turned out to be a failure. It was decidedly too early
for this type of marketing as a then socially acceptable “model” of a woman was completely
different. The product was a failure not because its bad properties but because of improper
advertising copying the social models of the other country. A commodity expert has to be a
versatile advisor, who takes part in the cosmetics’ way from a manufacturer to a consumer:
starting with the concept/idea, then chemical contents, then advertising, promotion and
exposition in a window shop or shelf. A commodity expert must co-operate with all the people
who participate in the process- starting with the technologist and finishing with a marketing or
sales department. An expert’s input to advertising is indispensable, because he/she is the person
who knows all the features of the product. A commodity expert is supposed to communicate
freely with many people using different language; the language of a technologist is completely
different from the one used by a marketing specialist. I remember myself how difficult experience
it was for me to comprehend the language of advertising. 

K. P. Communication problems between technologists and marketing specialist will always exist;
it results from different education, knowledge, scope of experience and immediate aims of
activity.

J.A. But the science of commodities is the key, the connector. This is the commodity expert who
know everything about the product- what does it included, how does it function, who is it
directed to… The commodity expert is familiar with the psychology of a consumer and
technological possibilities. For instance, 10 years ago, cosmetic industry saw the emergence of 
a new commodity sector, based on chemistry, psychology, marketing and Math and Physics-
the Science of Sensory Experience.
A cosmetic is first experienced with our senses which- regardless of the appearances, this is not
at all easy to trace with apparatuses.

K. P. Initially, the science of sensory experiences was focused on scents but its interests extended
with the analysis of impressions generated by the sense of sight and touch; we analyze the
whole set of impressions experienced during the application of a cosmetic product.

J.A. Everything experienced by our senses is next stored and processed by the brain. The senses’
task is to register impressions whereas their interpretation as a feeling is the role of the brain.

K. P. Recognition of the parameter which is experienced is not always conscious. Our
interpretation is simple- I don’t like it, I like it or it isn’t attractive. Mostly we do not process
information at such detailed manner to determine that something is too sticky or slippery ...

J.A. There is also a sub-threshold experience, completely subconscious, well known from theory
and practice of scent perception. Sub-threshold scent reception is used not only in cosmetology.
Real estate agents provide gingerbread or homemade apple pie scent for the houses they wish
to sell. The same trick is used by car salesmen; also in an old Trabant a scent of newness, typical
for a new car, may be spayed. Associations based on smell are very important for marketing. 
And this is another field for the commodity expert to act - how to produce a cosmetic in such 
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a way that sub-threshold experience would determine the choice. The Science of sensory
experience, as almost everything in the science of commodities, has become the science on 
the verge of many other disciplines. For instance: how is the product estimated on the basis 
of psychological reception? A group of people is given the product and assesses their experience
using key-words like sticky, greasy and easily applicable. The choice of these expressions
determines the adequacy of the assessment with the recipient’s impressions. 

K. P. This is the Science of quality sensory experience, it is not hedonism. We do not assess
impressions like pleasant-unpleasant, but we provide quality expressions. Later the product is
given for assessment to non-competent (non-expert) people (but they are potential future
customers). Only after receiving the correlative results of sensory research of quality and
hedonistic impressions (those determining marketing success) in a given product we learn, 
for example, what sort of hair can you have after use of a given shampoo and first of all
- how is it assessed by a customer.

J.A. Sensory quality analysis gives objective, repeatable results. Performing the assessment with
different research groups, even in different countries, we receive comparable results. Of course,
under the condition that the coaching of people participating in the assessment and the method
of the analysis are identical.

K. P. Of course, there are different assessment schemes for creams, different for washing
products…

J.A. Sensory quality analysis cannot be interpreter exclusively in physical-chemical terms. 
There is no possibility of assessing these impressions with the use of apparatuses. 
Only after quality results are connected with the assessment of impressions is it possible 
to draw conclusions if the product can be successful as a cosmetic on the market.

K. P. In the Science of Commodities it is important to test the results of cosmetic’s use as well,
both these direct results and these distant in time. It does not concern only biology. Sometimes
the results of cosmetic application result from the events difficult to anticipate. For instance, two
groups of people received a cosmetic to test. The first group received the same cosmetic in a
standard package, the other group- in a beautiful crystal flask. The research showed that the
latter groups had their skin much worse moistly after the use of exactly the same product
(moisting the skin was supposed to be the main advantage of the preparation). After weighing
the cosmetics it turned out that women who received cosmetic in a beautiful flask used less as
they wanted to save it. They applied smaller amounts of cream that was why their skin wad
drier.

J.A. A good knowledge of a product, its sensory qualities often determine the market success. 
For instance, it is enough to have a look at shower gels displayed on the shop shelf. 90% of
them has exactly the same basic contents and wash you in an identical way, protects against
skin irritations and skin drying. However, there are customers, who are attached to a specific
brand and if the brand is no longer produced (their favourite cosmetic is not longer sold), they
shall start buying the one with similar sensory properties.

K. P. The impact of sensory properties on market success cannot be predicted theoretically. It
must be measured with the help of huge consumer groups. But this is a vicious circle- the
results of such tests enable the manufacturer to optimize the contents.

J.A. It is sociologist’s job to perform research and marketing’s task to draw conclusions, and here
we have a source of demands and orders directed to technologists and the commodity expert’s
task would be to connect their work.

K. P. … who must be acquainted with methods of designing and optimizing research
performance.

J.A. This is definitely an interdisciplinary faculty, including methodology of research and
psychology. At present one of the main aims of the Science of Commodities ensuring the
production of a fully harmless product; it also includes raw materials toxicology and possible
unpredictable side effects of using. The commodity expert must be alpha and omega as far as
her/his product is concerned. She/he has to watch over everything which constitutes quality- the
idea of a product, content optimization and adjusting the properties of the product to often
unconscious needs of consumers, manipulating the quality in the process of production and
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K.P. And this is why studies of the science of commodities related to cosmetics and household
chemistry are not easy; they require various skills and abilities, as well as extensive knowledge. 
This is why those studies are so fascinating. Demand for the commodity experts in our branch is
constantly rising; it is rising much faster than out education offer, because- unfortunately- the education
of a good commodity expert is not easy and it has also to be learnt.

❚International co-operation of the Higher Vocational School of Cosmetic and Healthcare
(Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia - WSZKIPZ)
WSZKiPZ has been participating in students’ and tutors’ exchanges within the program Socrates-Erasmus.
Within the framework of the above program, it signed bilateral agreements with University of the Arts
London, College of Fashion and Helsinki Polytechnic. The bilateral co-operation contract binds it with the
Faculty of Podology at Vrije University in Brussels. WSZKiPZ offers the opportunity of preparing diploma
works as well as of the opportunity of apprenticeship at school for foreign students who are not included
in Socrates program. Together with Polish Society of Cosmetic Chemists, Polish Society of Dermatology
and Society of Aesthetic Dermatology, WSZKiPZ has co-organized a number of international conferences
(AFC- All For Cosmetics, among others). Seminars organized by WSZKiPZ have regularly been attended
by representatives of International Society of Cosmetic Dermatology (ISCD) and International Federation
of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC), as well as non-associated representatives of European
Cosmetic Industry. 

❚Science of Commodities
The Higher Vocational School of Cosmetics and Healthcare (WSZKiPZ) in Warsaw provides the
opportunity of education at the Faculty: Science of Commodities, specialization: Science of Cosmetic
Commodities and Household Chemistry Products. The studies last three years and graduates obtain the
degree of licentiate. In Poland this is the first opportunity of achieving specialist knowledge concerning
the science of commodities and household chemistry products. Students learn, among others, what is
the content of cosmetic cream, washing powder or what are the components of washing machines, how
to produce these goods and how to provide them with specific features. The next level of initiation
involves quality control laboratories, utility and sensory parameters, methods of differentiation between
good and bad products and brand products samples. The course of education particularly stresses safety
of commercial products as well as their impact on the surrounding environment.

Website: http://www.wszkipz.pl
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❚M.Sc. Eng. Katarzyna Pytkowska
Graduated from the Technical University in Warsaw,
the Faculty of Chemistry; board member of Polish
Society of Cosmetic Chemists and an expert in
“Safety and  Efficiency” working team at Polish
Union of Private Employees of Cosmetic Industry.
She has edited two trade quarterlies: “News of
Polish Society of Cosmetic Chemists” and
“Cosmetology Today”. She has been the pro-rector
of the Higher Vocational School of Cosmetic and
Healthcare” in Warsaw. She has also been giving
lectures at the Technical University in Warsaw, the
Faculty of Chemistry. The following companies
benefit from her advisory services: Henkel Poland,
Johnson & Johnson Poland, Coty Poland Joint Stock
Company (former Benckiser Poland), Unilever
Poland Joint Stock Company, “Dermika” Laboratory
of New Generation Cosmetics and DermaPharm
Laboratory.

❚Dr engineer Jacek Arct
Professor, Teaching Deputy Rector and Headmaster
of Institute of Cosmetic Chemistry - WSZKiPZ in
Warsaw. Lecturer on Chemistry Department of
Warsaw Polytechnic, Headmaster of The Dr. Seidl
Fundation Scientific Council. President of Polish
Society of Cosmetologists and Editor in Chief of
quarterlies:„Journal of the Polish Society of Cosmetic
Chemists” and „Cosmetology Today”. Author of
more than 200 press articles and patents in the field
of cosmetology and cosmetic chemistry science.
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Cola dla urody?
Coca-Cola przygotowa∏a we wspó∏pracy z koncernem
L’Oréal napój, który b´dzie mia∏ szczególne
w∏aÊciwoÊci kosmetyczne. Producent gazowanego
napoju zamierza zdobyç kolejny rynek. Swój nowy
produkt – upi´kszajàcà herbat´ mro˝onà Lumae’ –
kieruje g∏ównie do kobiet  w wieku powy˝ej 25. roku

˝ycia. Grup´ docelowà szczegó∏owo okreÊlono – sà to
aktywne, dbajàce o swoje zdrowie i wyglàd, kobiety z
du˝ych miast. Lumae’ pojawi si´ w wybranych
sklepach w 2008 r.
Jak podajà twórcy tego projektu, nowa marka ma byç
kreowana przede wszystkim jako brand kosmetyczny. 
Takie b´dà reklamy i punkty dystrybucji.
Nowa oferta Coca-Coli to efekt mody, jaka panuje
wÊród producentów ˝ywnoÊci na produkty spo˝ywcze
uzupe∏nione o dodatkowe sk∏adniki upi´kszajàce
(jogurty odm∏adzajàce czy witaminowa woda
mineralna odm∏adzajàca skór´).
Upi´kszajàca herbata to nie pierwszy taki produkt na
rynku. Podobny – o nazwie Borba Skin Balance –
sprzedaje ju˝ na Êwiecie od 2005 r. sieç drogerii
Sephora. 
❚

DEPILATORY – JESZCZE
DELIKATNIEJSZE 
I BARDZIEJ SKUTECZNE

Jak co roku o tej porze, marka Braun oddaje 
do dyspozycji kobiet zestaw nowoczesnych
urzàdzeƒ do kompleksowej depilacji ca∏ego 
cia∏a – depilatory, golarki, trymer.
Depilatory z linii Silk-épil X’elle gwarantujà
najefektywniejszà depilacj´ dzi´ki 40 parom
podwójnych p´set w nasadce EfficiencyPro
zwi´kszajàcej obszar depilacji oraz nowej nasadce
masujàco-relaksujàcej, zmniejszajàcej dyskomfort
powsta∏y podczas depilacji. Dodatkowo majà
wypustki SoftLift, które podnoszà nawet le˝àce 
na skórze w∏oski oraz lampk´ SmartLight,
podÊwietlajàcà depilowany obszar.

Najwy˝szym modelem z linii Silk-épil X’elle jest 5585
Easy Start Body&Face System posiadajàcy nowà
wàskà g∏owic´ depilujàcà z 4 parami p´set, dzi´ki
której jeszcze delikatniej i dok∏adniej mo˝na usunàç
w∏oski z linii bikini, spod pach oraz z twarzy.
Dodatkowo model zosta∏ zaopatrzony w zestaw Easy
Start z g∏owicà o mniejszej liczbie p´set oraz r´kawicà
ch∏odzàcà z ˝elem, które u∏atwiajà pierwszy kontakt 
z depilatorem. Rekomendowana cena detaliczna 
dla modelu 5585 ES BF to 489 z∏.
❚Informacje o producencie
Marka Braun, nale˝àca do Procter and Gamble
Company, jest  jednym z najwi´kszych
mi´dzynarodowych producentów drobnych urzàdzeƒ
elektrycznych znanych z wysokiej jakoÊci,
nowatorskich rozwiàzaƒ i znakomitych projektów. 
Poza urzàdzeniami do piel´gnacji urody takimi, jak
depilatory i golarki, produkuje równie˝ osobiste
urzàdzenia diagnostyczne (ciÊnieniomierze
nadgarstkowe i termometry douszne), produkty 
do higieny jamy ustnej oraz artyku∏y gospodarstwa
domowego.
Najnowsze depilatory Panasonic Beauty Care
pozwalajà u˝ytkowniczkom na zastosowanie pianki
podczas depilacji „na mokro”, w wannie lub pod
prysznicem. Dzi´ki temu ten doÊç nieprzyjemny
zabieg stanie si´ znacznie delikatniejszy dla skóry.
Wystarczy zwil˝yç g∏owic´ depilatora, na∏o˝yç na nià
ma∏à iloÊç np. ˝elu pod prysznic, nast´pnie w∏àczyç

urzàdzenie tak, aby powsta∏a piana i rozpoczàç
depilacj´. Podwójna ruchoma g∏owica i strumieƒ
piany sprawiajà, ˝e zb´dne ow∏osienie usuwane jest
bardzo dok∏adnie i niemal bezboleÊnie. U˝ycie pianki
zwi´ksza efektywnoÊç i przyspiesza o oko∏o 20%
proces depilacji. Warto podkreÊliç, ˝e najwy˝szy
komfort u˝ytkowania zapewniony jest nie tylko
podczas depilowania ∏ydek czy ràk, ale tak˝e trudno
dost´pnych miejsc np. okolic pach i linii bikini.
Depilacja „na mokro” z piankà posiada wiele zalet.
Przy zastosowaniu tej metody nast´puje zmniejszenie
o ponad 50% liczby czerwonych punktów na skórze
po usuni´tych w∏oskach, co wp∏ywa na jej estetyczny
wyglàd. Ta innowacja sprawia równie˝, ˝e ryzyko
uszkodzenia skóry w skutek depilacji, czyli utraty
keratyny, zmniejsza si´ a˝ o 1/6. Woda i pianka
sprawiajà, ˝e skóra jest nawil˝ona, bardziej elastyczna,
nie ulega podra˝nieniom i nie ma tendencji do
z∏uszczania si´.
Panasonic (www.panasonic.co.jp/global) to marka
handlowa koncernu Matsushita Electric Industrial, Co
Ltd (MEI) z Osaki, który jest jednym z najwi´kszych
na Êwiecie producentów sprz´tu elektronicznego (31
miejsce na liÊcie najwi´kszych przedsi´biorstw na
Êwiecie pod wzgl´dem przychodów). Koncern
powsta∏ w 1918 roku. 
Panasonic Polska Sp. z o.o. (www.panasonic.pl)
funkcjonuje jako przedstawicielstwo handlowe
koncernu od maja 1993 roku.
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GOLF JEST PI¢KNY!
U progu lata na wszystkie mi∏oÊniczki golfa czeka
nie lada atrakcja: 16 czerwca – pod oficjalnym
patronatem Polskiego Zwiàzku Golfa – odb´dzie
si´ turniej Dr Irena Eris Ladies Golf Cup. SpoÊród

imprez organizowanych wy∏àcznie dla paƒ jest to
jedna z dwóch najbardziej presti˝owych w naszym
kraju. Drugim wydarzeniem tej rangi sà Mistrzostwa
Polski Kobiet. Udzia∏ w turnieju firmowanym przez
doskonale znanà wszystkim Polkom mark´
kosmetycznà Dr Irena Eris daje szans´ zdobycia
cennych punktów w Dell Polskim Rankingu
Golfowym 2007. Dodatkowo, dzi´ki porozumieniu 
o wspó∏pracy podpisanemu z Golf Morava 
– organizatorem m.in. cyklu Ladies Czech Open 
– polskie zawodniczki b´dà mia∏y szans´ powalczyç 
z kole˝ankami zza po∏udniowej granicy. 
Panie b´dà ze sobà konkurowaç na 18-do∏kowym
mistrzowskim polu golfowym w Mazury Golf&Country
Club w Naterkach ko∏o Olsztyna.

Turniej nie jest jedynà atrakcjà tego wyjàtkowego
przedsi´wzi´cia, bowiem przyjemnoÊci zosta∏y
roz∏o˝one na ca∏y weekend: od 15 do 17 czerwca.
Na wszystkie mi∏oÊniczki golfa czeka
czterogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza
Dylewskie oraz Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris.
Ten nowoczesny i luksusowy kompleks
wypoczynkowy oferuje szerokà gam´ zabiegów
kosmetycznych i piel´gnacyjnych. W niepowtarzalnej
atmosferze, przy relaksujàcej muzyce, poÊród
kojàcych, aromatycznych zapachów mo˝na si´ oddaç
rozkoszy nieskr´powanego relaksu. Atrakcje
zaplanowano tak˝e z myÊlà o osobach
towarzyszàcych golfistom. Specjalnie dla nich odb´dà
si´ Akademie Golfa, konkursy golfowe dla
poczàtkujàcych oraz ca∏a masa atrakcji dodatkowych,
których organizatorzy nie chcà tak od razu zdradzaç.
Wi´cej informacji oraz rejestracja on-line na
stronie: www.DrIrenaErisGolf.com
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MODA NA
PRAWDZIWE
PI¢KNO Z DOVE!
Ambasadorki kampanii Dove
Prawdziwe Pi´kno: Katarzyna

Figura i Dorota Wellman, polska
twarz kampanii Joanna Kocój oraz
organizatorki kampanii – zespó∏
Dove zapoczàtkowa∏y Mod´ na
Prawdziwe Pi´kno, które nie zale˝y
od kszta∏tu cia∏a, rozmiaru ubrania
ani wieku. Noszàc bia∏e koszulki 
i bransoletki z napisem Prawdziwe
Pi´kno, inspirujà Polki 
do podkreÊlania tkwiàcej w nich kobiecoÊci 
i pi´kna. Teraz ka˝da kobieta mo˝e zdobyç
gad˝ety kampanii, by noszàc je wyraziç swoje
poparcie dla idei Prawdziwego Pi´kna i
oznajmiç – Jestem pi´kna, akceptuj´ si´!
„Stojàc przed lustrem, chcemy potrafiç Êmiaç si´
oraz traktowaç nasze zmarszczki 

i niedoskona∏oÊci z aprobatà i uÊmiechem. Chcemy czuç si´
pi´knie bez wzgl´du na wiek”. Kosmetyki marki Dove sà
produkowane i dystrybuowane przez mi´dzynarodowà firm´
Unilever. Dove to kosmetyki do piel´gnacji cia∏a i w∏osów,
stosowane przez kobiety na ca∏ym Êwiecie. Marka Dove
pokazuje w reklamach prawdziwe kobiety, nie modelki.
www.prawdziwepiekno.pl.
❚

cosmetic reporter kwiecieƒ 2007  5

CHANTAL
info@chantal.com.pl

Z myÊlà o zm´czonych zimà, zszarza∏ych w∏osach,
laboratorium Chantal opracowa∏o innowacyjnà 
seri´ szamponów i od˝ywek, przeznaczonych 
do piel´gnacji ró˝nego typu w∏osów - Variété salon. 
JeÊli jesteÊ blondynkà, idealny dla ciebie b´dzie
zestaw wzbogacony ekstraktem z limonki, który
wydob´dzie z twoich w∏osów s∏oneczne refleksy.
Dle posiadaczek fryzur w odcieniach czerwieni,
mamy szampon i od˝ywk´, które dzi´ki ekstraktowi 
z hibiskusa podkreÊlà ognistoÊç twoich w∏osów. 
Teraz mieniç si´ b´dà mahoniem, rubinem i purpurà.
Specjalnie dla brunetek stworzyliÊmy produkty 
z zawartoÊcià ekstraktu z kakaowca- dzi´ki nim
odkryjesz g∏´bi´ swojego koloru, który zalÊni 
w odcieniach od kasztanowego, a˝ po ciemnà
czekolad´.
Podaruj swoim w∏osom nowà si∏´ i blask!
❚

IsaDora - makija˝ z minera∏ami
IsaDora Mineral Make-up to pierwsza w Polsce linia
kosmetyków mineralnych, w sk∏ad której wchodzà produkty
stworzone w 100% z krystalicznie czystych minera∏ów!
Kosmetyki o niezwykle lekkiej konsystencji, idealnie wtapiajà
si´ w skór´, tworzàc bardzo naturalny efekt. Odbijajà Êwiat∏o,
dzi´ki czemu doskonale korygujà zmarszczki, blizny,
przebarwienia, piegi czy zmiany skórne. Odpowiednie 
dla ka˝dego rodzaju cery, nie powodujà alergii, idealne 
nawet do bardzo wra˝liwej ametyst, turmalin, 
cytryn i akwamaryn
❚dzia∏anie energetyzujàce,
❚opóêniajà efekty starzenia si´ skóry,
❚poprawiajà cyrkulacj´ powietrza, 
pozwalajàc skórze swobodnie oddychaç.
❚
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Nauka taƒca w rytmie Rexony

Trwa wyjàtkowa promocja Rexony Women, w której 
do wygrania b´dzie a˝ 60 intensywnych, weekendowych
kursów taƒca dla kobiet, prowadzonych przez mistrzów
taƒca z programu Taniec z Gwiazdami: Rafa∏a Maseraka 
i Roberta Kochanka. Oprócz tego w  promocyjnych
zestawach Rexona Women znajdà si´ p∏yty DVD z kursem

taƒca: cha-cha z Robertem Kochankiem lub salsa 
z Rafa∏em Maserakiem. Promocyjne produkty

Rexona Women oznakowano naklejkà. Ka˝dy, 
kto kupi promocyjny produkt, mo˝e wziàç udzia∏
w sms-owej loterii.
Zestawy promocyjne dost´pne sà w dwóch
wariantach zapachowych: Biorythm i Oxygen
(spray 150 ml + kulka 50 ml) z p∏ytà z naukà

taƒca. Cena sugerowana 18,99 z∏.
Po raz pierwszy Rexona pojawi∏a si´ w 1967 r. na

rynku fiƒskim, a potem tak˝e na innych rynkach.
Rexona zosta∏a wprowadzona na rynek polski 

w 1993 r. Marka ta by∏a ju˝ wtedy dobrze znana polskim
konsumentom. Od lat 70. Rexona by∏a dost´pna 
w sklepach Pewexu, a póêniej tak˝e w wielu drogeriach.
❚

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!!!
❚

Kobiety lubià bràz
Szczególnie jeÊli jest to bràz opalenizny na
ich skórze. Expose to nowoczesny
samoopalacz w piance do ca∏ego cia∏a,
Wzbogacony o aloes jednoczeÊnie nawil˝a i
piel´gnuje skór´. Delikatna pianka
b∏yskawicznie si´ wch∏ania i nie powoduje
smug.
❚PojemnoÊç: 150 ml
❚Cena: 13 z∏
❚Dystrybutor: Statestrong Polska
❚

Nowoczesne
farby Chantal

48 cosmetic reporter maj czerwiec 2007 
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Collagen Beauty® to kosmetyki naturalne, a jednoczeÊnie
produkowane zgodnie z najnowszymi osiàgni´ciami
wspó∏czesnej kosmetologii. W sk∏ad preparatów wchodzà
substancje czynne, które zapobiegajà procesom starzenia si´
skóry i stymulujà endogenne funkcje przemiany materii.
Nowoczesne substancje czynne wykorzystywane w
kosmetykach Collagen Beauty® to m.in.: stymulujàce
peptydy, kwasy owocowe (kwas glikolowy, mlekowy,
jab∏kowy, salicylowy), olej z awokado, olej z pestek
brzoskwini, olej z ogórecznika, olej z kie∏ków pszenicy,
witaminy C, A i E, woda heksagonalna, substancje
nawil˝ajàce oraz wyciàgi roÊlinne.

Przyjrzyjmy si´ bli˝ej niektórym z tych wyjàtkowych
substancji, aby przekonaç si´, jakich dobroczynnych 
skutków mo˝emy si´ po nich spodziewaç.
❚Kolagen szlachetny Collagen Beauty
Kolagen jest najwa˝niejszym bia∏kiem w organizmie,
poniewa˝ stanowi 30% ca∏kowitej masy bia∏ka ludzkiego 
i 70% masy bia∏ek skóry. Kolagen szlachetny Collagen
Beauty® to naturalny ˝el pozyskiwany ze szlachetnych
gatunków ryb o niezwykle silnych w∏aÊciwoÊciach
nawil˝ajàcych, regenerujàcych i odm∏adzajàcych. G∏´boko
nawil˝a i uj´drnia skór´, spowalnia proces jej starzenia,
wyg∏adza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych.
Wyraênie zmniejsza zm´czenie skóry, rozÊwietlajàc jà 
i wyrównujàc jej koloryt, doskonale regenerujàc jà t
ak˝e po opalaniu.
❚AHA (alfahydroksykwasy)
Kwas mlekowy wykazuje w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce, stabilizuje
NMF, u∏atwia z∏uszczanie warstwy rogowej naskórka,
poprawia wyglàd skóry przesuszonej i ∏uszczàcej si´, dzia∏a
dezynfekujàco i rozjaÊniajàco. Kwas glikolowy dzia∏a
zmi´kczajàco, zapobiega rogowaceniu naskórka.
Kwas jab∏kowy przyspiesza i wspiera proces odnowy skóry.
❚BHA (betahydroksykwasy)
Kwas salicylowy dzia∏a keratolitycznie na warstw´ rogowà
naskórka, bakteriostatycznie, dezodoryzujàco, grzybobójczo,
antyseptycznie i lekko dezynfekujàco, przyspiesza tak˝e
procesy gojenia. Jego czàsteczki sà mniejsze od czàsteczek
AHA, dzi´ki czemu lepiej penetrujà pory oraz majà lepsze
dzia∏anie eksfoliacyjne. Jest to bardzo istotne przy zabiegach
dotyczàcych skóry tràdzikowej.
❚Aminokwasy
Dzia∏ajà nawil˝ajàco, pobudzajà wytwarzanie w∏asnego
kolagenu w skórze, sà tak˝e niezb´dne w procesie syntezy
bia∏ek w komórkach mi´Êniowych organizmu.

❚Witaminy
❚Retinol (witamina A) jest niezb´dny do
zachowania w∏aÊciwego stanu skóry oraz  do
reprodukcji, wzrostu, regeneracji i ró˝nicowania
czynnoÊci nab∏onków. Jego niedobór mo˝e byç
powodem zmian skórnych: suchoÊci i
nadmiernego rogowacenia skóry oraz metaplazji
nab∏onka b∏on Êluzowych. 
❚Tokoferol (witamina E), zwany równie˝ witaminà
m∏odoÊci, jest g∏ównym antyoksydantem, który
chroni komórki przed utleniaczami. Bierze udzia∏ 
w dostarczaniu sk∏adników od˝ywczych do
komórek, wzmacnia Êciany naczyƒ krwionoÊnych.
¸àczne zastosowanie witaminy A i E zwi´ksza
dzia∏anie ochronne przed czynnikami
uszkadzajàcymi komórki organizmu 
i przyÊpieszajàcymi proces starzenia.
❚Kwas askorbinowy (witamina C) jest konieczny
dla prawid∏owego procesu tworzenia tkanki
∏àcznej i kolagenu. Odgrywa istotnà rol´ 
w procesie wzrostu komórek, tkanek i naczyƒ
krwionoÊnych. Wykazuje silne dzia∏anie
antyoksydacyjne. RozjaÊnia przebarwienia.
❚Peptydy
Dzia∏ajà przeciwbakteryjnie oraz stymulujà dzia∏anie
zwiàzków budulcowych skóry: kolagenu, elastyny,
kwasu hialuronowego. Pobudzajà lub hamujà
proces melanogenezy (rozjaÊniajà plamy starcze),
hamujà aktywnoÊç enzymów starzeniowych,
dzia∏ajà tak˝e przeciwbólowo.
❚Oczar wirginijski (hamamelis)
Jest silnym Êrodkiem o dzia∏aniu Êciàgajàcym,
przeciwkrwotocznym i przeciwzapalnym. Znajduje
zastosowanie w przypadku podra˝nienia skóry po
depilacji i goleniu, miejscowych zapaleƒ skóry,
niektórych egzem i zmian grzybiczych. Przyspiesza
proces regeneracji skóry skutecznie jà odm∏adzajàc,
wspomaga ziarninowanie skóry. Zwalcza bakterie
gram dodatnie i gram ujemne. Kosmetyki z
oczarem wirginijskim znajdujà szczególne
zastosowanie w piel´gnacji cery zniszczonej, z
zamkni´tymi porami oraz cery wra˝liwej na zimno,
wilgoç, z rozszerzonymi naczynkami krwionoÊnymi,
alergicznej.
❚Kosmetyki Collagen Beauty® dost´pne sà w sieci
sprzeda˝y bezpoÊredniej. www.collagenbeauty.com
❚

Tajemnica substancji aktywnych 
w kosmetykach Collagen Beauty®
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❚Naturalne sk∏adniki wcià˝ modne
Dostarczanie naturalnych i organicznych sk∏adników do kosmetyków by∏o
nowoÊcià wprowadzonà na rynek kosmetyczny w 2006 roku. W 2007 roku
planowane jest natomiast zwi´kszanie ich obecnoÊci, tak by sta∏y si´ g∏ównym
elementem nowych ofert na rynku kosmetycznym. Na rozwój tego trendu
wp∏yw majà g∏ównie takie czynniki jak przywiàzywanie wi´kszej wagi do zdrowia
i dobrego samopoczucia, cz´stsze wyst´powanie ró˝nego typu alergii, a tak˝e
obawa przed niezliczonà iloÊcià chemikaliów, na które ludzie nara˝eni sà
ka˝dego dnia. Inicjatywy podejmowane przez w∏adze tak˝e pomagajà
w zwi´kszeniu ÊwiadomoÊci w tym zakresie. Dla przyk∏adu, w Unii Europejskiej
uchwalono w grudniu 2006 roku nowe przepisy prawne, które wejdà w ˝ycie
w lipcu 2007, zawierajàce list´ potencjalnie szkodliwych chemikaliów
stosowanych w kosmetykach i produktach toaletowych. Nak∏adajà on tak˝e
obowiàzek przeprowadzania testów dla pozosta∏ych sk∏adników. Wed∏ug nowych
przepisów, wprowadzonych w ˝ycie w Kanadzie w listopadzie 2005 roku, na
opakowaniach wszystkich kosmetyków powinny byç wyszczególnione ich
wszystkie sk∏adniki. Rozrastanie si´ takich sieci handlu detalicznego jak Whole
Foods (które obecnie rozszerzajà swojà dzia∏alnoÊç poza obszar rodzimego
rynku w Stanach Zjednoczonych), The Organic Pharmacy, a tak˝e Wal-Mart’s
Natural and Organic Bodycare Oases przyczyni∏y si´ do podniesienia poziomu
produktów naturalnych i organicznych.
Fakt, i˝ mi´dzynarodowe koncerny takie jak L’Oréal (wskutek przej´cia sieci
drogeryjnej The Body Shop, zajmujàcej si´ handlem kosmetykami naturalnymi,
oraz Sanoflore nale˝àcej do producenta francuskich organicznych kosmetyków
i przyborów toaletowych), Colgate-Palmolive (przez nabycie Tom’s of Maine 
- firmy zajmujàcej si´ sprzeda˝à produktów do piel´gnacji jamy ustnej) podà˝ajà
za tym trendem, oznacza, ˝e naturalne i organiczne sk∏adniki zagoszczà na rynku
kosmetycznym na d∏u˝ej. W lutym 2007 roku brytyjska sieç supermarketów
Tesco wprowadzi∏a na rynek w∏asne propozycje oznakowania towarów.
Trzy podstawowe trendy w zakresie naturalnych i organicznych sk∏adników

w kosmetykach w 2006 roku to: stosowanie egzotycznych roÊlin (g∏ównie
z regionu Amazonii), minera∏ów (g∏ównie w makija˝u), a tak˝e sk∏adników
produktów ˝ywnoÊciowych i napojów. Podczas gdy te pomys∏y wydajà si´ utrzymaç
na rynku do 2007 roku, pojawienie si´ innych trendów, zw∏aszcza popytu na
produkty etyczne, równie˝ b´dzie mia∏o wp∏yw na rozwój naturalnych
i organicznych kosmetyków oraz przyborów toaletowych. W pewnym sensie ju˝
w tej chwili ma to miejsce. Dla przyk∏adu, wiele brazylijskich firm kosmetycznych
pracuje nad tym, by zwróciç amazoƒskim lasom tropikalnym to, co zosta∏o im
odebrane. I tak w 2006 roku firma O Boticário ofiarowa∏a datek w wysokoÊci 
1 miliona USD na wspieranie programu ochrony i zachowania tego regionu.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wejÊcia na rynek marek, które korzystaç b´dà jedynie
z sezonowych sk∏adników pochodzenia regionalnego. Patrzàc w przysz∏oÊç,
Êwiatowe organy nadzorujàce dà˝yç b´dà do ustanowienia jednego standardu
certyfikacji ekologicznej, który b´dzie precyzyjnie definiowa∏, co oznacza zwrot
sk∏adnik„naturalny”.

❚Etyka konsumencka
Nowym trendem, który cz´Êciowo wywodzi si´ z popytu na sk∏adniki naturalne
i organiczne, jest etyczna konsumpcja. Z uwagi na fakt, i˝ media zwracajà uwag´
wszystkich na takie zjawiska, jak globalne ocieplenie, czy eksploatacja rozwijajàcych
si´ rynków pracy, obudzi∏o si´ konsumenckie sumienie 
- konsumenci chcà, by produkty dost´pne na rynku by∏y zgodne z ich wartoÊciami.
Oznacza to, i˝ produkty powinny wywieraç zaledwie minimalny wp∏yw na
Êrodowisko, a tak˝e powinny przysparzaç korzyÊci spo∏ecznoÊciom, w których
funkcjonujà. KiedyÊ by∏y to nisze rynkowe wspierane przez specjalistyczne marki
takie jak Green People, obecnie nawiàzywanie do ekologii sta∏o si´ istotnà zaletà
danego produktu, zatem nawet najwi´ksze mi´dzynarodowe koncerny
kosmetyczne stajà si´ przyjazne dla Êrodowiska.
W 2006 roku L’Oréal jako pierwszy producent na rynku masowym wprowadzi∏
„zielony” produkt kosmetyczny, Absolue BX, kosmetyk przeciwdzia∏ajàcy efektom 
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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.
❚

Blondynkà mi bàdê na wiosn´!

Dieta dla skóry
Skóra jest jednym z ostatnich elementów

ludzkiego organizmu, które korzystajà ze sk∏adników
od˝ywczych zawartych w pokarmach. Oznacza to, ˝e
wszystkie rodzaje skóry mogà wykazywaç niedobory
sk∏adników od˝ywczych, co mo˝e przyspieszyç proces
starzenia.Aby pomóc w wyrównaniu tych niedoborów,
laboratoria Garnier opracowa∏y gam´ produktów
NutriDermist obejmujàcà g∏´boko nawil˝ajàce 
i regenerujàce kremy do twarzy, które zawierajà
nienasycone kwasy Omega 3+6 i magnez.
Zadaniem kremów jest uzupe∏nienie diety skóry.
Dzi´ki nim pierwsze zmarszczki sà wyg∏adzone, 
a cera staje si´ promienna. Nienasycone kwasy
t∏uszczowe Omega 3 i Omega 6 nie sà wytwarzane 
w organizmie ludzkim i muszà byç dostarczone 
z po˝ywieniem. W kremach marki Garnier zawarto
kwasy omega 3 i Omega 6 pochodzàce z olejku
owocu dzikiej ró˝y. Magnez jest pot´˝nym êród∏em
energii komórkowej, która stymuluje wzrost komórek
naskórka. W kremach Garnier zawarto magnez
pochodzàcy z owoców kiwi.
Produkty Garnier NutriDermist to rezultat wspó∏pracy
dermatologów i specjalistów ˝ywienia.
W sk∏ad gamy wchodzà:
❚Krem dla cery normalnej i mieszanej ❚Krem dla cery
suchej i wra˝liwej ❚Krem na noc❚Krem pod oczy
www.garnier.pl
❚
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■ BYLIÂMY TAM

Wody perfumowane zosta∏y
zamkni´te w eleganckich
ró˝niàcych si´ kolorem
flakonach: No.1 w z∏otej, 
X w czarnej i 1872 
w zielonej. Z kolei perfumy
zamkni´to w kryszta∏owych
flakonach zwieƒczonych
poz∏acanym srebrnym korkiem.
Na jednà kropl´ perfum No.1
sk∏ada si´ niemal 200
wyjàtkowych sk∏adników, 
m.in. kwiat ylang-ylang 
z Madagaskaru, tahitaƒska
wanilia, drzewo sanda∏owe 
oraz korzeƒ irysa, które kosztujà 
nawet tysiàce dolarów za kilogram.
Zapachy marki Clive Christian dost´pne sà tylko 
na g∏ównych rynkach Êwiata w starannie dobranych 
i najbardziej presti˝owych punktach sprzeda˝y, takich
jak Fortnum&Mason i Harrods w Londynie czy Saks
Fifth Avenue i Bergdorf Goodman 
w Nowym Jorku. W Polsce sà prezentowane tylko 
w jednym miejscu – salonie Perfumerii Quality
Missala w Centrum LIM przy hotelu Marriott.

Zapachy sygnowane nazwiskiem Clive’a Christian’a
uwielbiajà m.in. El˝bieta II i Elton John. Katie Holmes
w dniu Êlubu z Tomem Cruise’em równie˝ pachnia∏a
perfumami tej marki. Victoria Beckham zamówi∏a dla
siebie zdobiony diamentami flakon 
w kszta∏cie buta pi∏karskiego.
„Perfumy sà jak przed∏u˝enie uÊcisku d∏oni, coÊ
bardzo osobistego. – mówi Clive Christian. Nie
powinny krzyczeç, ale wyró˝niaç ci´ z t∏umu”. 
„Perfumy sà twojà niewidzialnà ozdobà – dodaje jego
córka, Victoria. Ka˝da ich kropla przechowuje
pami´ç pi´knych zdarzeƒ twojego ˝ycia”.
❚ 

Najdro˝szy 
flakon perfum 
w Warszawie!

Dwóch ros∏ych ochroniarzy pilnujàcych flakonu perfum to doÊç
niespotykany widok! Ale te˝ butelka, której pewnego s∏onecznego
dnia strzegli w Perfumerii Quality Missala uzbrojeni agenci jest
zupe∏nie wyjàtkowa!
26 kwietnia odby∏o si´ tam niezwyk∏e spotkanie z Victorià
Christian, córkà za∏o˝yciela ekskluzywnej marki Clive Christian. 
Na jeden dzieƒ do Warszawy z londyƒskiego Harrodsa
sprowadzono najdro˝szy na Êwiecie flakon perfum 
– IMPERIAL MAJESTY.
Jest on r´cznie wykonany z kryszta∏u Baccarat i 18-karatowego
z∏ota, a jakby tego by∏o ma∏o, równie˝ ozdobiony 5-karatowym
diamentem. We wn´trzu tego delikatnego cacka zamkni´to 
a˝ pó∏ litra najczystszych perfum. Na zamówienie marki Clive
Christian powsta∏o jedynie 10 flakonów, z których 
5 przeznaczono do sprzeda˝y. Nabywców znalaz∏y dotychczas 
3 sztuki. Pozosta∏e dwie wcià˝ mo˝na kupiç. Eksponowane 
sà w s∏ynnych domach towarowych Harrods w Londynie 
i Bergdorf Goodman w Nowym Jorku. Cena flakonu IMPERIAL
MAJESTY to… 115 000 brytyjskich funtów czyli 675 000 z∏otych.
Czy wÊród polskich milionerów znajdzie si´ wielbiciel niezwyk∏ych
zapachów i pi´knych kryszta∏owych flakonów?
Zapach zamkni´ty we flakonie IMPERIAL MAJESTY
to No.1 – flagowa kompozycja Clive’a Christiana. 
Notabene „zwyk∏a” 50 ml buteleczka zapachu No.1 
kosztuje 2690 z∏ i jest najdro˝szym standardowym 
produktem perfumeryjnym na Êwiecie.
„Ten zapach – podkreÊla projektant – jest jak jazda Bentleyem.
Wystarczy, ˝e do niego wsiàdziesz, by poczuç si´ szcz´Êliwie 
i dostatnio. To samo robi z tobà No.1”.

Clive Christian jest doskonale znany w Wielkiej Brytanii 
jako projektant ekskluzywnych mebli. Jego produkty stojà 
w domach najbogatszych ludzi na Wyspach, a on sam równie˝
zalicza si´ do grona brytyjskich milionerów. 
W 1999 r. projektant przejà∏ The Crown Perfumery. 
Ten presti˝owy londyƒski dom perfumeryjny, za∏o˝ony 
w 1872 r., swojà nazw´ zawdzi´cza∏ królowej Wiktorii, która,
doceniajàc jakoÊç wytwarzanych przezeƒ perfum, pozwoli∏a mu
u˝ywaç znaku korony (ang. crown). Zainspirowany bogatà historià 
i klasycznymi formu∏ami zapachów Clive Christian stworzy∏ gam´
elitarnych perfum. Clive Christan to ultra luksusowa firma, która ∏àczy
tradycj´ Crown Perfumery z w∏asnà reputacjà zbudowanà przez jej
w∏aÊciciela. Bogate zapachy powsta∏y z rzadkich i egzotycznych
naturalnych sk∏adników najwy˝szej jakoÊci. Sà nimi absoluty albo
najbardziej skoncentrowane esencje zapachowe. 
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■ OKIEM ZAWODOWCA

Magdalena Be∏cikowska, Jacek Arct,
Katarzyna Pytkowska
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki 
i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie

Jednym z istotnych czynników jakoÊci ka˝dego wyrobu jest
jego cena. Strategia ustalania cen wyrobów rynkowych jest
procesem z∏o˝onym, ceny mogà byç tworzone na
podstawie kosztów wytwarzania i sprzeda˝y danego
produktu lub na podstawie rzeczywistej wartoÊci jakà
wyrób stanowi dla konsumenta. Strategie ustalania cen nie
zawsze sà oparte na bezpoÊredniej zale˝noÊci pomi´dzy
cenà i jakoÊcià, dotyczy to zw∏aszcza przypadków, gdy
stosuje si´ strategi´ wygórowanych cen, cz´sto spotykanà
w obszarze produktów markowych, w przypadku
kosmetyków okreÊlanych cz´sto jako selektywne. 
Krajowy rynek kosmetyczny jest ciàgle jeszcze rynkiem
stosunkowo ma∏o stabilnym, charakteryzujàcym si´
znacznym rozdrobnieniem – w Polsce mamy oko∏o 
500 producentów kosmetyków, podczas gdy na bez
porównania wi´kszym rynku niemieckim jest ich zaledwie
200. JednoczeÊnie jest to rynek stosunkowo ma∏o znany,
dost´pne analizy (Euromonitor, MEMRB 
i inne) przy ca∏ej swojej szczegó∏owoÊci sà doÊç
powierzchowne i z regu∏y nie uwzgl´dniajà jakoÊci
wyrobów. W tej sytuacji strategie cenowe stosowane przez
producentów w wielu segmentach sà ma∏o zrozumia∏e i
nie zawsze podajà si´ racjonalnej analizie. W szczególnoÊci
dotyczy to relacji pomi´dzy cenà kosmetyku a jego
rzeczywistà wartoÊcià aplikacyjnà. 
W odbiorze konsumenckim parametry te sà ze sobà ÊciÊle
zwiàzane, dla przeci´tnego odbiorcy dro˝szy kosmetyk
musi byç lepszy. Regu∏a ta sprawdza si´ 
w przypadku niektórych grup wyrobów, dotyczy to
zw∏aszcza kosmetyków upi´kszajàcych, takich jak np.
szminki do warg, cienie do powiek, farby do w∏osów 
i inne kosmetyki, których efekty aplikacyjne sà dla
konsumenta ∏atwe do sprawdzenia. Sytuacja przedstawia
si´ zupe∏nie odmiennie w przypadku wyrobów
stosowanych w piel´gnacji skóry i produktów higieny
osobistej, w przypadku których odbiór konsumencki 
jest oparty przede wszystkim na prostych wra˝eniach
sensorycznych odbieranych w trakcie stosowania 
i w pierwszych minutach po u˝yciu. 
Badaniu poddano grup´ 119 szamponów dost´pnych na
polskim rynku, na terenie Warszawy w okresie od
listopada 2004 do marca 2005. Analizowana grupa
obejmuje szeroki zakres segmentów cenowych, od
sprzedawanych w du˝ych opakowaniach najtaƒszych
szamponów „familijnych” po markowe wyroby nale˝àce
do kategorii kosmetyków selektywnych. Do analizy nie
w∏àczono nielicznych na rynku produktów selektywnych
dla których cena za opakowanie jednostkowe przekracza∏a
100z∏. Dla u∏atwienia przy ich kategoryzacji przyj´to
wskaênik oparty o cen´ detalicznà przeliczanà na 200cm3

szamponu. Stwierdzono bardzo du˝e zró˝nicowanie cen,
które waha∏y si´ od poni˝ej z∏otówki za 200cm3

(szampony marek supermarketowych) do prawie 100 z∏
za t´ sama iloÊç (marki selektywne). 
Analiz´ sk∏adu szamponów przeprowadzono opierajàc si´
na danych zamieszczanych na opakowaniach, opierano si´
tu wy∏àcznie na pe∏nych sk∏adach podawanych zgodnie 

z nomenklaturà INCI. Znajdujàce si´ w szamponach
sk∏adniki podzielono na dwie grupy: Êrodki myjàce, których
zadaniem jest usuwanie z w∏osów i skóry g∏owy zabrudzeƒ
oraz substancje kondycjonujàce, stosowane w celu
poprawy w∏asnoÊci w∏osów po umyciu. W przypadkach
wàtpliwych podstawà klasyfikacji by∏ g∏ówny kierunek
aktywnoÊci w danej recepturze. 
Sk∏adniki o dzia∏aniu myjàcym (Êrodki powierzchniowo
czynne) stanowià stosunkowo zwartà grup´ surowcowà,
podzielono je na kilka kategorii w oparciu o funkcje
substancji pe∏nione w konkretnej recepturze. G∏ównà linia
by∏ tu podzia∏ na detergenty g∏ówne i pomocnicze. 
Ze wzgl´du na du˝à ró˝norodnoÊç struktur i kierunków
dzia∏ania substancji kondycjonujàcych stosowanych w
szamponach, ustalenie jednoznacznych kryteriów podzia∏u
nie by∏o tu mo˝liwe. Dlatego przy analizie tej grupy
przyj´to mieszany system kategoryzacji uwzgl´dniajàcy
zarówno zakres dzia∏ania jak i struktury chemiczne
zwiàzków. Wydzielono substancje hydrofilowe o
potencjalnym bezpoÊrednim dzia∏aniu nawil˝ajàcym w∏osy,
substancje renat∏uszczajàce (w tym lipidy oraz substancje
amfifilowe o ró˝nym HLB), silikony i czwartorz´dowe sole
amoniowe (quaty). 

❚Ârodki powierzchniowo czynne
Analizowane szampony zawiera∏y 43 ró˝ne Êrodki
powierzchniowo czynne. Wiele z nich sà to odmienne
warianty podobnych struktur, praktycznie nie ró˝niàce si´
miedzy sobà pod wzgl´dem w∏asnoÊci u˝ytkowych.
Przyk∏adowo w grupie pochodnych siarczanów wolnych 
i oksyetylenowanych alkoholi t∏uszczowych znaleziono
dziewi´ç zwiàzków ró˝niàcych si´ mi´dzy sobà jedynie
d∏ugoÊcià ∏aƒcucha alkilowego lub rodzajem kationu.
Ârodki myjàce z tej grupy dominujà jako g∏ówne
detergenty w szamponach nale˝àcych do wszystkich
kategorii cenowych. W szamponach dro˝szych
zaskakujàcy jest du˝y udzia∏ pochodnych
alkanoloamidowych. Zwiàzki te, od pewnego czasu
stopniowo wycofywane z kosmetyków, znajdujà si´ 
w 42% badanych preparatów. Najwi´kszy udzia∏
alkanoloamidów ze zrozumia∏ych wzgl´dów obserwuje
si´ w produktach najtaƒszych, najmniej zaawansowanych
technologicznie. 
Trudny do wyt∏umaczenia jest ich du˝a zawartoÊç 
w produktach nale˝àcych do wysokiej kategorii cenowej
(5,00 – 11,99 z∏) wynoszàca a˝ 51%. Alternatywnym
uk∏adem modyfikujàcym reologi´ sà w ocenianych
szamponach betainy, wyst´pujà one w sk∏adzie wyrobów
ze wszystkich kategorii. Nowoczesne uk∏ady
zag´szczajàce, oparte na niskopolarnych niejonowych
Êrodkach powierzchniowo czynnych wyst´pujà jedynie
sporadycznie, równie˝ w grupie preparatów najdro˝szych. 
Podobnie zaskakuje stosunkowo niewielki udzia∏ ∏agodnie
dzia∏ajàcych amfoterycznych i niejonowych spc nowej
generacji, zwiàzki tego typu wyst´pujà sporadycznie w
pojedynczych szamponach, przy czym nie obserwuje si´
tu ró˝nicy w poszczególnych kategoriach cenowych. 
Podsumowujàc, jedynà grupà szamponów wyró˝niajàca
si´ pod wzgl´dem sk∏adu Êrodków powierzchniowo
czynnych sà produkty nale˝àce do najtaƒszej kategorii, 
o wyjàtkowo ubogich recepturach. W szamponach
nale˝àcych do pozosta∏ych kategorii cenowych dominujà

rozwiàzania klasyczne oparte na tanich detergentach,
dotyczy to tak˝e wyrobów selektywnych. 

❚Hydrofilowe substancje nawil˝ajàce
SpoÊród hydrofilowych substancji nawil˝ajàcych
wyst´pujàcych w szamponach na szczególnà uwag´
zas∏uguje pantenol, hydrolizaty protein i pochodne
poliglikoli. 
Wszystkie trzy grupy Êrodków nawil˝ajàcych najcz´Êciej
spotyka si´ w szamponach nale˝àcych do Êredniej
kategorii cenowej. W ograniczonym zakresie obserwuje si´
tu wyraênà zale˝noÊç pomi´dzy jakoÊcià produktu
(mierzonà obecnoÊcià sk∏adników) a cenà. W produktach
najtaƒszych nie stosuje si´ stosunkowo drogiego
pantenolu. To samo dotyczy poliglikoli zast´powanych
taƒszym glikolem propylenowym lub glicerynà. U˝ycie
protein jest w tej grupie prawdopodobnie wymuszone
stosowaniem tanich, agresywnych uk∏adów myjàcych.
Zaskakujàcy jest znikomy udzia∏ zarówno pantenolu jak i
protein w szamponach selektywnych. 

❚Sk∏adniki renat∏uszczajàce
Kolejnà wa˝nà grupà Êrodków kondycjonujàcych
stosowanych w szamponach sà substancje o dzia∏aniu
renat∏uszczajàcym, pozostawiajàce na w∏osach film
zapobiegajàcy nadmiernej ucieczce wody. W literaturze
brak jest informacji o przydatnoÊci aplikacyjnej
poszczególnych substancji z tej grupy, szczególnie ubogie
sà dane na temat zale˝noÊci pomi´dzy budowà zwiàzków
a ich substantywnoÊcià do keratyny w∏osa. 
W przypadku sk∏adników o dzia∏aniu renat∏uszczajàcym
obserwuje si´ relacj´ sk∏ad – cena podobnà do
wyst´pujàcej w przypadku substancji nawil˝ajàcych. 
W badanych szamponach najcz´Êciej spotykanymi,
substancjami o w∏asnoÊciach renat∏uszczajàcych sà
oksyetylenowane pochodne lipidów. Wyst´pujà w oko∏o
60% produktów niezale˝nie od kategorii cenowej, za
wyjàtkiem wyrobów najtaƒszych (cz´stoÊç wyst´powania
na poziomie 36%). Stosowanie zwiàzków o silniej
wyra˝onej lipofilowoÊci (alkoholi i estrów t∏uszczowych,
monoglicerydów itp.) jest ograniczone przede wszystkim
do kategorii 5,00 – 12,00 z∏. Jest to prawdopodobnie
warunkowane wzgl´dami technologicznymi wprowadzenie
tych sk∏adników do szamponu mo˝e silnie obni˝aç jego
w∏asnoÊci pianotwórcze, co wymaga stosowania bardziej
zaawansowanych technologicznie rozwiàzaƒ
recepturowych. Zwiàzki te stosunkowo rzadko wyst´pujà
równie˝ w wyrobach selektywnych, czego w tym
przypadku nie mo˝na t∏umaczyç wzgl´dami
technologicznymi. 

❚Polisiloksany
W najni˝szej kategorii cenowej producenci nie stosujà
silikonów, co jest zrozumia∏e ze wzgl´du na
uwarunkowania ekonomiczne. Silikony stosuje si´ w
ponad jednej trzeciej szamponów tanich (2,49 do 5,00 z∏
za 200 cm3), przy czym sà to ∏atwiejsze technologicznie i
efektywniejsze w dzia∏aniu dro˝sze produkty o
podwy˝szonej polarnoÊci. Proste polisiloksany dominujà w
kategorii wy˝szej, w której ogólny zakres stosowania
silikonów przekracza 50%. Podobnie jak w przypadku
innych surowców tak i w tym przypadku uderza
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stosunkowo niewielkie zastosowanie silikonów w najdro˝szych szamponach
selektywnych (ogó∏em oko∏o 25%), przy czym sà to g∏ównie tanie 
i stosunkowo mniej skuteczne proste siloksany.

❚Pochodne czwartorz´dowych soli amoniowych (quaty)
Ze wzgl´du na bardzo dobra substantywnoÊç zwiàzki zawierajàce
czwartorz´dowe ugrupowania amoniowe nale˝à do najskuteczniejszych
sk∏adników kondycjonujàcych. Proste uk∏ady z podstawnikami
w´glowodorowymi nie mogà byç stosowane w szamponach poniewa˝ sà
niekompatybilne z wi´kszoÊcià anionowych Êrodków powierzchniowo
czynnych. Pochodne zawierajàce ugrupowania hydroksy- i alkoksyalkilowe
mogà byç stosowane w obecnoÊci zwiàzków anionowych, jednak wykazujà
nieco s∏absze w∏asnoÊci kondycjonujàce. 
Pochodne czwartorz´dowych soli amoniowych sà bardzo szeroko stosowane
w szamponach tanich, mo˝na je znaleêç w prawie 90% produktów z kategorii
2,00 – 4,99 z∏ za 200 cm3 nie ma ich natomiast w wyrobach najtaƒszych
(poni˝ej 2,00 z∏). W wy˝szej kategorii cenowej cz´stotliwoÊç stosowania tych
zwiàzków jest nieco mniejsza (oko∏o 76%). JednoczeÊnie praktycznie
wszystkie szampony z grupy produktów selektywnych zawiera w swoim
sk∏adzie quaty, przy czym du˝y udzia∏ majà w tym przypadku pochodne
hydroksyalkilowe. Ze wzgl´du na du˝y asortyment stosowanych zwiàzków 
i brak porównawczych danych na temat ich efektywnoÊci okreÊlenie wp∏ywu
u˝ycia quatów na jakoÊç produktów nale˝àcych do poszczególnych kategorii
cenowych nie jest mo˝liwe. 
Na podstawie analizy sk∏adu szamponu mo˝na wyciàgnàç daleko idàce
wnioski dotyczàce jego parametrów jakoÊciowych. Zale˝à one od rodzaju 
i stopnia technologicznego zaawansowania surowców, ich liczby i
ewentualnych interakcji w recepturze. Przeprowadzona analiza sk∏adu i relacji
sk∏ad – cena 119 szamponów wykaza∏a brak wyraênej zale˝noÊci pomi´dzy 
tak okreÊlanà jakoÊcià a cenà produktów. Wyjàtkiem sà najtaƒsze szampony,
których cena nie przekracza 2 z∏ za 200cm3 . Receptury tych szamponów sà
bardzo ubogie, oparte na podstawowych tanich detergentach i przestarza∏ych
systemach modyfikujàcych w∏asnoÊci reologiczne. Potwierdza to równie˝
pozycja chlorku sodu w podawanych przez producentów sk∏adach INCI.
Szampony z tej grupy nie zawierajà praktycznie ˝adnych sk∏adników
kondycjonujàcych. 
Sk∏ady produktów nale˝àcych do dwóch sàsiadujàcych obszarów cenowych:
2,00–4,99 i 5,00–11,99 z∏ za 200cm3 sà bardzo zbli˝one, dotyczy to zarówno
stosowanych Êrodków powierzchniowo czynnych i systemów zag´szczajàcych
jak i uk∏adów kondycjonujàcych. Obserwuje si´ tu pewne anomalie, takie jak
na przyk∏ad zakres wykorzystywania hydrolizatów proteinowych, prostych
siloksanów i w´glowodorów. Wydaje si´ jednak, ˝e nie majà one wi´kszego
wp∏ywu na jakoÊç wyrobów i sà wynikiem doboru surowców w procesie
optymalizacji. Dlatego mo˝na z du˝ym prawdopodobieƒstwem stwierdziç, 
˝e w grupie szamponów w cenach 2,00 – 12,00 z∏ za 200cm3 ceny nie majà
istotnego zwiàzku z jakoÊcià wyrobów. Szczegó∏owa analiza sk∏adów
poszczególnych produktów z tej grupy wskazuje, ˝e mogà wyst´powaç mi´dzy
nimi znaczne ró˝nice jakoÊciowe, które w niektórych przypadkach mogà
wynikaç z przyczyn ekonomicznych, nale˝y je jednak traktowaç jako wyjàtki. 
W grupie produktów najdro˝szych (od 45,00 do 99,99 z∏ za 200cm3) 
nie istnieje ˝adna relacja pomi´dzy cenà a mierzona sk∏adem jakoÊcià
szamponów. W przypadku wi´kszoÊci wyrobów z tej kategorii spotykamy sk∏ady
stosunkowo ubogie, niekiedy znacznie ubo˝sze ni˝ sk∏ady szamponów ze
znacznie ni˝szej grupy cenowej. Wskazuje to, ˝e mamy tu do czynienia z
bardzo wyraênà strategià ustalania wygórowanych cen, uzasadnianych markà
towaru. Z punktu widzenia interesów konsumentów wskazane by∏oby tu
wykonanie odpowiednich porównawczych badaƒ sensorycznych i majàcych 
na celu okreÊlenie skutecznoÊci dzia∏ania. 
Praca prezentowana na mi´dzynarodowej konferencji 
chemików – kosmetologów Personal Care & Home Care Ingredients
2006
❚
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Anita Roddick
Przedsi´biorczoÊç
to sposób 
na przetrwanie

■ SYLWETKI

Imperium The Body Shop
to 2100 sklepów w 55 krajach
Êwiata, zatrudniajàce 
ponad 31 000 osób.

Firma powsta∏a 30 lat temu jako maleƒki rodzinny
sklepik w po∏udniowej Anglii.
The Body Shop od samego poczàtku zdoby∏ serca
klientów wyjàtkowo prospo∏ecznà i proekologicznà
postawà. W 1999 r. zosta∏ uznany przez brytyjskie
Stowarzyszenie Konsumentów za firm´ najbardziej
godnà zaufania. Roczne obroty przekroczy∏y w 2006 r.
772 mln funtów (7% wzrost w porównaniu z 2005 r.).
The Body Shop zawsze intensywnie dba∏ o ochron´
Êrodowiska, anga˝owa∏ si´ w akcje spo∏eczne, nigdy
nie testowa∏ produktów na zwierz´tach. Ku
zaskoczeniu klientów w lipcu 2006 r. Anita Roddick
sprzeda∏a swojà firm´ koncernowi L’Oréal za 652 mln
funtów szterlingów.
Natychmiast te same organizacje, które wczeÊniej
popiera∏y dzia∏alnoÊç The Body Shop zapowiedzia∏y
jego bojkot.
Marka zarzeka si´, ˝e przej´cie nie zmieni polityki
przedsi´biorstwa w stosunku do problemów etycznych,
s∏ychaç te˝ g∏osy, ˝e mo˝e to L’Oréal weêmie przyk∏ad
z mniejszego partnera i przyjmie jego filozofi´.
Dlaczego Anita Roddick sprzeda∏a swojà wyjàtkowà
firm´? Na to nurtujàce wiele osób pytanie odpowiada
sama Anita Roddick.

Urodzi∏am si´ w Littlehampton w roku 1942. Jako
dziecko pary w∏oskich imigrantów w nadmorskim,
angielskim mieÊcie, w sposób naturalny by∏am
outsiderem, któremu odpowiada∏o towarzystwo innych
outsiderów i buntowników. Moim idolem w latach
szkolnych by∏ James Dean. Mia∏am równie˝ silne
poczucie sprzeciwu moralnego; przebudzi∏o si´ ono
we mnie, kiedy w wieku dziesi´ciu lat natrafi∏am na
ksià˝k´ o HolokauÊcie. Zdoby∏am zawód nauczycielki,
jednak próba nauczania w pewnym kibucu w Izraelu
ostatecznie zmieni∏a si´ w d∏u˝szà podró˝ do ró˝nych
miejsc pracy na ca∏ym Êwiecie. Krótko po moim
powrocie do Anglii matka przedstawi∏a mi m∏odego
Szkota, Gordona Roddicka. Natychmiast po∏àczy∏a nas
niezwyk∏a wi´ê. Wspólnie otworzyliÊmy pierwszà
restauracj´, potem hotel w Littlehampton. PobraliÊmy
si´ w roku 1970, kiedy na r´kach nosi∏am ju˝ jedno, a
w brzuchu drugie dziecko.
Otworzy∏am The Body Shop w roku 1976 i wtedy by∏
to po prostu sposób na utrzymanie siebie i moich
dwóch córek, podczas gdy mój mà˝, Gordon,
przemierza∏ w swojej w´drówce obie Ameryki. 
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Nie mia∏am ˝adnego wykszta∏cenia ani doÊwiadczenia w tym
zakresie, a moja wiedza o biznesie ogranicza∏a si´ do rady Gordona,
˝eby tygodniowo sprzedawaç towary za 300 funtów. Nikt nie
postrzega przedsi´biorczoÊci jako sposobu na przetrwanie, ale tym
w∏aÊnie ona jest – i dlatego sprzyja kreatywnemu myÊleniu.
Prowadzenie tego pierwszego sklepu nauczy∏o mnie, ˝e biznes to
nie nauka o finansach, ˝e nie chodzi w nim o handel: kupno
i sprzeda˝. Chodzi o to, ˝eby stworzyç produkt lub us∏ug´ tak dobre,
˝e ludzie b´dà chcieli za nie zap∏aciç. Teraz, 30 lat póêniej, The Body
Shop jest wielonarodowà firmà z ponad 2 100 sklepami
obs∏ugujàcymi ponad 77 mln klientów na 55 ró˝nych rynkach 
w 25 ró˝nych j´zykach i w 12 strefach czasowych. A ja naprawd´
nie mam poj´cia, w jaki sposób do tego doszliÊmy!

Nie tylko zwyk∏a potrzeba ekonomiczna stanowi∏a inspiracj´ do
stworzenia The Body Shop. Podró˝e, jakie odby∏am we wczesnej
m∏odoÊci da∏y mi niezwyk∏e bogactwo doÊwiadczeƒ. 
Sp´dza∏am czas w spo∏ecznoÊciach farmerskich i rybackich,
przebywajàc z ludami epoki przedindustrialnej, i mog∏am
obserwowaç zwiàzane z ich cia∏ami rytua∏y kobiet ca∏ego Êwiata.
Równie˝ oszcz´dnoÊç, z jakà potrafi∏a gospodarowaç moja matka 
w latach wojny, kaza∏a mi kwestionowaç konwencjonalne formy
sprzeda˝y detalicznej. Po co niszczyç pojemnik, skoro mo˝na 
go ponownie nape∏niç? 
I po co kupowaç czegoÊ wi´cej ni˝ jesteÊmy w stanie zu˝yç?
To w∏aÊnie w takich zasadach ma poczàtek ekologiczny aktywizm
The Body Shop. Mam ÊwiadomoÊç tego, ˝e sukces wymaga czegoÊ
wi´cej ni˝ tylko dobrego pomys∏u. Potrzebne jest te˝ dobre 
wyczucie czasu. The Body Shop pojawi∏ si´ w∏aÊnie wtedy, 
kiedy Europa zaczyna∏a stawaç si´ „zielona”. Zawsze by∏
rozpoznawalny dzi´ki swojemu zielonemu kolorowi, jedynemu, 
jaki uda∏o nam si´ znaleêç do pokrycia wilgotnych, pokrytych 
pleÊnià Êcian mojego pierwszego sklepu.
Firmy majà mo˝liwoÊç zrobienia czegoÊ dobrego. W∏aÊnie dlatego
Deklaracja Misji The Body Shop rozpoczyna si´ od nadrz´dnego
zobowiàzania: „poÊwi´ciç dzia∏alnoÊç naszej firmy dà˝eniu do zmian
spo∏ecznych i ekologicznych”. Wykorzystujemy nasze produkty 
i nasze sklepy do tego, by g∏osiç prawa cz∏owieka i mówiç 
o kwestiach ekologii.
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DziÊ niemo˝liwe jest oddzielenie wartoÊci,
jakimi kieruje si´ firma od kwestii, które sà
niezwykle bliskie mojemu sercu 
– odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej, szacunku 
dla praw cz∏owieka, ochrony Êrodowiska 
i zwierzàt. The Body Shop nie jest ani nigdy 
nie by∏ osiàgni´ciem jednej kobiety – jest on
przedsi´wzi´ciem globalnym, w którym tysiàce
ludzi pracuje nad osiàgni´ciem wspólnych
celów i wyznajà wspólne wartoÊci. 
To w∏aÊnie to daje firmie t´ si∏´ oddzia∏ywania 
w ramach kampanii, jak i si∏´ handlowà 
– i w∏aÊnie to wcià˝ odró˝nia jà od g∏ównego
nurtu dzia∏alnoÊci biznesowej.
Je˝eli potentat w Êwiecie przemys∏u
kosmetycznego, którym jest L’Oréal, chce
nauczyç si´ od mojego przedsi´biorstwa, 
jak prowadziç etyczny biznes, jak pomagaç
biednym i zapewniç im prac´ – to jest to
pozytywny sygna∏.
Najbardziej ekscytujàcà cz´Êcià mojego ˝ycia
jest czas obecny – wierz´, ˝e z wiekiem
stajemy si´ bardziej radykalni. Uwielbiam ten
cytat z Dorothy Sayers: „Kobiety zbli˝ajàcej si´
do staroÊci nie jest zdolna powstrzymaç ˝adna
ziemska si∏a”.
Moimi najwi´kszymi pasjami sà teraz kampanie
spo∏eczne, które wspieram. Nadal b´d´ walczyç
o prawa cz∏owieka, a przeciwko inicjatywom 
i strukturom gospodarczym, które je ignorujà 
lub naruszajà. To wystarczajàco wymagajàce
zadanie, ˝eby poÊwi´ciç mu co najmniej
kolejnych 30 lat.”- mówi Anita Roddick.
❚

■ SYLWETKI

56 cosmetic reporter maj czerwiec 2007

50-52 sylwetki.qxd  16/5/07  10:07 AM  Page 56



■ Z DRUGIEJ STRONY LUSTRA

Wnaszym kraju istnieje 40 centrów sektora B+R, czyli badania i rozwój. 
Ich dzia∏alnoÊç skupia si´, w myÊl definicji, na „pracach twórczych

podj´tych dla zwi´kszenia zasobów wiedzy o cz∏owieku, kulturze
I spo∏eczeƒstwie oraz poszukiwaniach nowych rozwiàzaƒ dla tej wiedzy”.
Dokonania naukowców majà przynosiç konkretne i wymierne korzyÊci
materialne, a rozwój sektora B+R liczy si´ do okreÊlania poziomu
gospodarczego paƒstw na ca∏ym Êwiecie. Przytoczona definicja tak
naprawd´ niewiele mówi o tej bran˝y. Dopiero przyglàdajàc si´ 
konkretnym dokonaniom widaç, ˝e chodzi w niej g∏ównie o rozwój nowych

technologii, innowacyjne rozwiàzania w ró˝nych dziedzinach przemys∏u,
szukanie sposobu na problemy, z którymi do tej pory cz∏owiek sobie nie
poradzi∏. Swoim charakterem B+R przypomina mi odrobin´ 
XVII-wieczny racjonalizm. „Królestwo Rozumu”, które ze Êwiata teorii
przenika powoli i niezauwa˝alnie do naszego ˝ycia codziennego. 
Czy jest w tych dà˝eniach coÊ dziwnego? 
Dla mnie – tak. Widz´ tu bowiem pewnà prawid∏owoÊç: próba poznania 
i wyjaÊnienia praw rzàdzàcych Êwiatem prowadzi do mno˝enia tajemnic 
i spraw niewyjaÊnionych. Przynajmniej tutaj, z drugiej strony lustra.
Sà to jednak zagadki z innej pó∏ki ni˝ oddzia∏ywanie na nasze ˝ycie mitów 
czy niewyjaÊnione zjawiska przyrodnicze. Mimo to i one poniekàd 
zaczynajà pe∏niç funkcj´ kulturotwórczà. Pe∏na tajemnic i nieodgadniona 
dla przeci´tnego cz∏owieka jest na przyk∏ad bran˝a kosmetyczna (która 
w sektorze B+R ma wiele do zrobienia). W jaki sposób? 
A czy nie jest wielkà zagadkà rzàd napisów informujàcych o sk∏adzie
kosmetyku? 
Czy nazw, zw∏aszcza brzmiàcych z francuska, kremów, toników i innych
specyfików nie wypowiada si´ jak zakl´cia? Zw∏aszcza, gdy uda si´ je
powtórzyç bez pope∏nienia b∏´du. Niewa˝ne, czym sà ceramidy, retinol
i inne cudowne substancje. 
Wa˝ne, ˝e nazwa jest naukowa i – wypowiedziana g∏oÊno – pi´knie brzmi.
Dzi´ki temu wzmacnia si´ wiara w dzia∏anie specyfiku. Dobra, fachowa
nazwa potrafi uwieÊç wiele kobiet. 
Kto wie, mo˝e uda∏oby si´ na tym zaoszcz´dziç? Nazwy pe∏ni∏yby funkcj´
placebo – chcesz pi´knie wyglàdaç? Mów trzy razy w tygodniu, przez dwa
miesiàce „Isopropyl Myristate”. Koszt – 3,5 z∏ za ca∏à kuracj´.
Czasami jednak te zakl´cia majà zbyt wielkà moc oddzia∏ywania. 
Dlatego podoba mi si´ jedna z reklam emitowanych w TV, sugerujàca, by
przed wyborem czy zmianà kremu przeciw zmarszczkom zasi´gnàç porady
farmaceuty. Mo˝e si´ bowiem okazaç, ˝e chocia˝ jestem ju˝ po trzydziestce,
nie potrzebuj´ jeszcze (!) kremu przeznaczonego dla kobiet w moim wieku.
Pierwszy kryzys wieku dojrza∏ego, pierwsze odrobin´ pog∏´bione zmarszczki
mimiczne to jeszcze nie powód, by si´gaç po niektóre kosmetyki.
Przekona∏a si´ o tym niedawno moja znajoma. Zach´cona wspania∏ym
efektem osiàgni´tym dzi´ki próbce jednego z kremów, zapragn´∏a ów krem
kupiç. Jednak po konsultacji z kosmetyczkà zrezygnowa∏a ze swojego
zamiaru. Powód? Fachowiec oceni∏, ˝e krem ów by∏ dla znajomej zbyt silny.
Czy˝ to nie wspania∏e? Teraz cieszy si´ m∏odà cerà, a za 10–15 lat
spokojnie si´gnie po ten lub inny, jeszcze silniejszy specyfik. 
No w∏aÊnie – co nam przyniesie przysz∏oÊç, je˝eli teraz moc kosmetyków
jest tak ogromna? A˝ boj´ si´ pomyÊleç, jakie b´dà ich sk∏adniki 
i uzyskiwane dzi´ki nim efekty. Jakich nazw-zakl´ç u˝yjà specjaliÊci 
od reklamy, ˝eby wyczarowaç nam kolejny Êwiat?

W tym miejscu chcia∏abym jednak zwróciç uwag´ na to, czego uczy 
nas historia – po „wiekach rozumu” nastawa∏y zawsze „wieki serca”. 
Na drugi romantyzm nie ma chyba co liczyç, ale kto wie, czy mocy 
Sodium PCA nie zastàpi „moc Kupidyna”?
❚
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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.
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■ RYNKI

starzenia firmy Lancôme. Ekologiczny status Absolue wynika z faktu, i˝ produkt jest
wytworzony z surowców odnawialnych. Zosta∏ on poddany minimalnemu
przetworzeniu, ∏atwo równie˝ ulega biodegradacji. L’Oréal, a teraz tak˝e Unilever,
szukajà alternatyw wobec testowania produktów na zwierz´tach. Uczciwy handel,
poj´cie, które ju˝ doÊç dobrze zakorzeni∏o si´ w bran˝y spo˝ywczej (zw∏aszcza
w sektorze czekolad i kawy), a tak˝e niedawno zosta∏o wprowadzone do
przemys∏u odzie˝owego, nied∏ugo powinno pojawiç si´ na etykietach kosmetyków
i przyborów toaletowych. B´dzie to nowy element rozwoju rynku kosmetycznego
w 2007 roku. 

❚Rynek podnosi poprzeczk´
Podobnie jak w 2006 roku, dominacja produktów ekskluzywnych b´dzie
kluczowym elementem innowacji na rynku kosmetycznym w przysz∏ych latach.
Dlaczego? Produkty najwy˝szej jakoÊci, produkty b´dàce po∏àczeniem biochemii
z kosmetologià oraz marki polecane przez lekarzy b´dà cieszy∏y si´ nies∏abnàcym
powodzeniem, tak jak linie aktywnie dzia∏ajàcych podk∏adów przeciwdzia∏ajàcych
efektom starzenia, a tak˝e po∏àczenie kosmetyków nawil˝ajàcych
i samoopalajàcych. Nie tylko odpowiednia formu∏a stanowi o doskona∏oÊci
kosmetyku, ale sk∏adajà si´ na to równie˝ forma, opakowanie i wizerunek marki.
¸àczàc te wszystkie elementy uzyskamy najskuteczniejszà innowacj´, stanowiàcà
wy∏àcznà cech´ rynku najwy˝szej jakoÊci, która jest niezb´dna, by trzymaç rywali
daleko w tyle. W szczególnoÊci wp∏ynie to na marki ekskluzywne, umo˝liwiajàc im
utrzymanie statusu na rynku, gdzie równie˝ jakoÊç produktów masowych ulegnie
znacznemu polepszeniu, zamazujàc granic´ pomi´dzy dwoma sektorami
i w konsekwencji tworzàc trzeci sektor – masstige, czyli produkty masowego
presti˝u. Rozwój ten móg∏by zach´ciç równie˝ producentów marek z najwy˝szej
pó∏ki do obj´cia ÊciÊlejszej kontroli nad ich dystrybucjà, trzymajàcej je z dala od
detalistów rynku masowego, by chroniç ich presti˝owy wizerunek.

❚Segmentacja rynku
Nie jest to nowy trend, który pojawi si´ w roku 2007, jednak wed∏ug przewidywaƒ
segmentacja b´dzie g∏ównà si∏à nap´dowà do wprowadzania innowacji na rynku
przez nast´pne 12 miesi´cy. Producenci skupiajà uwag´ na okreÊlonych grupach
spo∏ecznych, bazujàc na wieku, p∏ci, pochodzeniu, a nawet na preferencjach
religijnych czy ˝ywieniowych (pasta do z´bów Halal czy kosmetyki do piel´gnacji
skóry dla wegetarian), by usprawiedliwiç wy˝sze ceny, a tak˝e by przyciàgnàç
wi´kszà iloÊç konsumentów do okreÊlonych kosmetyków i przyborów toaletowych.
W 2007 roku oÊrodkiem zainteresowania dla producentów b´dà sektory
dotychczas najmniej rozwini´te, a mianowicie ró˝ne grupy spo∏eczne, nastolatki,
bliêni´ta, dzieci w przedziale wiekowym 4-11 i starsi m´˝czyêni. Zgodnie
z oczekiwaniami, doprowadzi to równie˝ do wielokulturowej segmentacji, 
w której grupà docelowà b´dzie na przyk∏ad m∏odzie˝ afroamerykaƒska 
lub przedstawiciele ras mieszanych.
W nadchodzàcym roku widoczny jednak b´dzie poczàtek odwrotu od 
mikro-segmentacji. Konsumenci b´dà zasypywani ró˝nymi mo˝liwoÊciami 
wyboru odpowiedniego kosmetyku, w konsekwencji mo˝e to spowodowaç 
powrót zainteresowania kosmetykami, które mogà byç stosowane 
przez wszystkich.

❚Wp∏ywy z zewnàtrz
Granice pomi´dzy rynkiem kosmetyków i przyborów toaletowych a sektorem
FMCG powoli zacierajà si´; jest to trend, który wyszed∏ na pierwszy plan 
w 2006 roku i nabiera rozp´du równie˝ na przysz∏e lata. Po pierwsze pojawi∏y si´
produkty powsta∏e wskutek po∏àczenia biochemii z kosmetologià, marki polecane
przez lekarzy, a tak˝e naturalne suplementy diety (takie jak Imedeen firmy
Ferrosan). Zaciera si´ tak˝e linia oddzielajàca produkty OTC (produkty kupowane
w aptekach bez recepty) od kosmetyków do higieny osobistej. Nast´pnie przysz∏a
pora na domowe zabiegi SPA i rozbudow´ niektórych marek kosmetycznych
w odr´bne sektory us∏ug kosmetycznych. Nivea Haus, czy Simple Spa to przyk∏ady
dwóch linii kosmetycznych, które rozwin´∏y si´ w 2006 roku i które pokazujà, ˝e
zabiegi SPA nie sà ju˝ tylko domenà ekskluzywnych sektorów kosmetycznych.

Ostatnio nowoÊcià rynkowà jest po∏àczenie rynku kosmetycznego z bran˝à
spo˝ywczà oraz wprowadzenie takich innowacyjnych produktów jak kolagen
wzbogacony aromatem ptasiego mleczka, jadalne kosmetyki, a tak˝e piwne SPA.
Trend ten powsta∏ z rosnàcego przekonania o istnieniu zwiàzku pomi´dzy
od˝ywianiem a urodà, wspó∏gra on równie˝ z modà na stosowanie sk∏adników
naturalnych i organicznych. Umo˝liwia to producentom nale˝àcym do obu bran˝
znalezienie wspólnej drogi rozwoju na konkurencyjnych rynkach. Jedzenie ma
wp∏yw nie tylko na odpowiednià formu∏´ kosmetyków, ale tak˝e na kolor czy

opakowanie. Dla przyk∏adu Dior wprowadzi∏ na rynek nowà kremowà konturówk´
do ust Cocoa Shake, a Diane Brill pakuje swoje b∏yszczyki 
do pude∏ek po cukierkach.

Najnowszà kombinacjà wynikajàcà z po∏àczenia rynków jest pojawienie si´
elektrycznych przyborów kosmetycznych. W 2006 roku Procter & Gamble Gillette
uzyska∏ zgod´ w∏aÊciwych organów Stanów Zjednoczonych na wprowadzenie 
na rynek zestawu do laserowego systemu usuwania ow∏osienia w domu, co ma
zrewolucjonizowaç sektor kosmetyków do depilacji. Otworzy to drog´ równie˝
innym laserowym zabiegom kosmetycznym, które mo˝na b´dzie przeprowadziç
w domu, takim jak usuwanie zmarszczek, czy zabiegi antycellulitowe. Nad ich
wprowadzeniem pracuje aktualnie Johnson & Johnson. Innym mieszanym
produktem wprowadzonym na rynek w 2006 roku jest na przyk∏ad zestaw
elektrycznych p∏atków przeciwzmarszczkowych, Perfectionist Power od Estée Lauder,
czy zestaw do cieplnej terapii antytràdzikowej Zeno od Tyrell.

Zgodnie z przewidywaniami, trend polegajàcy na ∏àczeniu si´ ró˝nych sektorów
rynku b´dzie si´ nadal utrzymywa∏. JeÊli chodzi o jego rozwój, bardziej
prawdopodobne jest to, i˝ b´dzie on mia∏ charakter marketingowy, ni˝ to, ˝e
b´dzie wp∏ywaç na pojawianie si´ kolejnych innowacji 
na rynku. Sephora, perfumeria zajmujàca si´ detalicznà sprzeda˝à kosmetyków, by
przypomnieç o sobie w Wigili´ 2006 roku, wraz z twórcami gry Monopoly
wprowadzi∏a na rynek gr´ planszowà o tematyce kosmetycznej. W 2006 roku na
ekrany kin wesz∏y filmy „Diabe∏ ubiera si´ u Prady” i „Pachnid∏o”, którym
towarzyszy∏o wprowadzenie na rynek nowych perfum; a tak˝e fragment reklamy
telewizyjnej najnowszego zapachu od Elizabeth Arden „With Love...”
z Hilary Duff, który zosta∏ wmontowany do teledysku najnowszego singla
piosenkarki pop pod takim samym tytu∏em.

❚Marketing na najwy˝szym poziomie
KiedyÊ specjaliÊci od marketingu mieli do dyspozycji jedynie druk, radio, telewizj´,
czy bilboardy, by dotrzeç ze swoim przes∏aniem. W dzisiejszym Êwiecie komunikacji
utrzymanej na najwy˝szym poziomie ich mo˝liwoÊci sà wprost nieograniczone,
pozwalajàc producentom zbli˝yç si´ do konsumentów bardziej ni˝ kiedykolwiek,
a nawet dostosowaç reklamy do indywidualnych klientów. Procter & Gamble
u˝ywa najnowszej technologii, by lepiej zrozumieç psychik´ konsumenta, tworzàc
mo˝liwoÊç doÊwiadczenia wirtualnych zakupów, co ma na celu poznanie reakcji na
nowe produkty, nowy uk∏ad sklepu, nowe opakowania i wiele innych kwestii.
Jednak˝e nie wszystkie nowinki sà idealne. Cyfrowa telewizja, gry komputerowe
i inne nowe formy rozrywki umo˝liwiajà konsumentom wybór w∏asnych treÊci bez
koniecznoÊci oglàdania zaplanowanych dla nich reklam. Rozwój Internetu równie˝
sprzyja nasileniu si´ “Ery informacji”. Na dzisiejszym konsumencie kampanie
reklamowe nie robià ju˝ takiego wra˝enia, ma∏o tego, mogà one byç nawet
wyszydzane na stronach internetowych czy w blogach. Technologia robi si´ coraz
sprytniejsza, a wi´c specjaliÊci od marketingu równie˝ nie mogà pozostaç w tyle.

W rezultacie przemys∏ zaczà∏ wykorzystywaç Internet do propagowania swoich
produktów, czego przyk∏adem sà strony promocyjne, wyskakujàce okienka, pliki
dêwi´kowe, blogi, wirusowe wiadomoÊci e-mail i inne. Równie˝ telefony
komórkowe stanowià potencja∏, z którego mogà skorzystaç producenci, by dotrzeç
do m∏odszych konsumentów, nale˝àcych do tak zwanego ‘Generation teXt’
(pokolenie wiadomoÊci tekstowych). Shiseido i L’Oréal podj´∏y ju˝ próby
wykorzystania telefonów komórkowych do promowania swoich produktów,
a obecnie Procter & Gamble og∏osi∏ swoje plany marketingowe zwiàzane z siecià
Amp’d Mobile. Gry wideo, powieÊci, a nawet podr´czniki szkolne stajà si´
narz´dziem marketingowym do przekazywania potencjalnym m∏odym
konsumentom reklam. Aby przemówiç do starszych konsumentów, producenci
mogà zastosowaç bardziej wyrafinowany chwyt, a mianowicie próbujà nasyciç
wszechobecny g∏ód informacji, dostarczajàc okreÊlone us∏ugi, tak by jednoczeÊnie
promowaç w∏asne marki. Na stronie Showstudio.com poÊwi´conej ekskluzywnej
modzie, ró˝nym akcesoriom oraz kosmetykom znajduje si´ opcja „powiedz
Miko∏ajowi”, która umo˝liwia kobietom wys∏anie do swoich partnerów/m´˝ów
wskazówek dotyczàcych prezentów, jakie chcia∏yby dostaç pod choink´. 

❚Konsumenci majà decydujàcy g∏os
Najnowszy trend na rynku kosmetycznym, w przeciwieƒstwie do kultu „gwiazd”,
stawia konsumenta na piedestale. Ten rodzaj kreowania lojalnoÊci sprawiania, i˝
konsument czuje, ˝e jego ulubiony produkt jest w∏aÊnie dla niego, ma spe∏niç
jego oczekiwania i ˝e on sam bierze udzia∏ w budowaniu marki danego produktu.
W rezultacie powstajà produkty dostosowane do upodobaƒ poszczególnych
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klientów, jak us∏uga Colorprint dost´pna w Prescriptives, polegajàca na idealnym
dobraniu podk∏adów i kolorów odpowiednich dla danego typu skóry. W handlu
detalicznym skupienie uwagi na kliencie wiàza∏o si´ równie˝ z ulepszeniem
ogólnej obs∏ugi klienta. Dla przyk∏adu w Wigili´ 2006 mo˝na by∏o zaobserwowaç
ca∏à gam´ nowych inicjatyw majàcych na celu u∏atwienie i przyÊpieszenie
zakupów Êwiàtecznych, dzi´ki czemu by∏yby mniej stresujàce dla kupujàcych.
Domy towarowe Macy stara∏y si´ zmniejszyç d∏ugie kolejki do kasy, wprowadzajàc
ruchome terminale kasowe ze czytnikami, a tak˝e przenoÊne kasy. Sears
oferowa∏o klientom, którzy zamawiali prezenty na stronie sears.com,
gwarantowanà opcj´ 5-minutowego odbierania produktów. W sieci sklepów 
J Crew kupujàcym rozdawano czekoladowe ciasteczka i goràcà czekolad´, 
a tak˝e, by zmniejszyç nerwowà atmosfer´ towarzyszàcà zakupom, 
wprowadzono na swojej stronie jcrew.com opcj´ wyszukiwania
najodpowiedniejszych prezentów, tzw. GiftFinder.
Jest  to pewnego rodzaju reakcja na nowà er´ demokracji, gdzie w∏adza 
nale˝y do wszystkich; Internet sta∏ si´ wi´c narz´dziem, które zbiera razem 
ka˝dy, nawet najmniejszy udzia∏ w rynku milionów ludzi i sprawia, ˝e nabiera 
on znaczenia. Trend polegajàcy na umieszczeniu konsumenta w centrum uwagi
zdoby∏ Êwiatowe uznanie w grudniu 2006, gdy magazyn Time og∏osi∏, i˝ ka˝dy
z konsumentów jest Cz∏owiekiem Roku.
Procter & Gamble jest jednà z firm kosmetycznych, która dobrze zrozumia∏a 
realia sytuacji. Kent Oldham, wice-dyrektor firmy, a tak˝e dyrektor do spraw
konsumenckich GBS, poinformowa∏ specjalistów od marketingu na konferencji
w grudniu 2006 roku, i˝ marki nale˝à przede wszystkim do konsumentów.
Powiedzia∏, ˝e “konsumenci czujà potrzeb´ sprawowania kontroli”. Poradzi∏
specjalistom od marketingu, by przestali kontrolowaç rynek i wyrazi∏ swoje poparcie
dla koncepcji wp∏ywu konsumentów na treÊci marketingowe. Linia Dove firmy
Unilever przyj´∏a podobnà strategi´, werbujàc „prawdziwe kobiety” do tworzenia
reklam telewizyjnych, które mia∏y byç prezentowane na rozdaniu Oskarów w lutym
2007 roku.

❚Produkt na wszystkie sezony
Podobnie jak w przypadku segmentacji rynku, producenci mogà wp∏ywaç 
na zwi´kszenie popytu tworzàc produkty sezonowe. Trend ten przyjà∏ si´ ju˝
w sektorze kosmetyków kolorowych, inspirujàc kolekcje w nowych barwach
odpowiadajàcych najnowszym, choç krótkotrwa∏ym, trendom mody. 
Równie˝ wiele markowych kosmetyków do piel´gnacji skóry stworzy∏o linie
produktów letnich i zimowych, podczas gdy powodzenie wielu sektorów
kosmetycznych, mi´dzy innymi kosmetyków do opalania i dezodorantów, wcià˝
uzale˝niona jest od sezonowego popytu. Jednak˝e producenci mogà iÊç krok dalej,
zw∏aszcza, ˝e globalne ocieplenie trwa nieprzerwanie, wywo∏ujàc coraz to bardziej
ekstremalne i nieprzewidywalne warunki pogodowe.
W roku 2006 jesieƒ zdominowa∏a kalendarz rynku kosmetycznego. 
Przyk∏adowo dynia sta∏a si´ sk∏adnikiem kilku nowych linii kosmetycznych, takich jak
produkty Bath & Body Works o zapachu Pumpkin Pie Paradise. Linia MAC od Estée
Lauder wysz∏a naprzeciw „atmosferze Halloween” promujàc na swojej stronie 
21 wzorów umalowanych twarzy przez specjalistów od makija˝u MAC wed∏ug
ró˝nych kategorii, takich jak potwory, wypadki, fantastyka, zwierz´ta i owady.
Expansion Plus podejmuje próby wprowadzenia kosmetyków nawil˝ajàcych
i ochronnych dla skóry zanim jeszcze zacznie si´ zima. Majà one stanowiç
koniecznà ochron´, którà powinno si´ stosowaç ju˝ na jesieni, by zabezpieczyç
skór´ przed d∏ugà i ostrà zimà. W roku 2007 uwaga producentów mo˝e zwróciç
si´ tym razem ku wioÊnie.

Zgodnie z przewidywaniami, produkty majàce pomóc konsumentom w lepszym
przystosowaniu si´ do zmiennych warunków pogodowych mogà pojawiaç si´ 
na rynku równie dobrze, jak produkty, które oszcz´dzajà wod´ nie wymagajàc 
ani kropli.
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❚Innowacyjne opakowania
W 2006 roku zwracano du˝à uwag´ na opakowanie jako sposób polepszania
jakoÊci produktu, nadania mu lepszego wizerunku, a tak˝e odró˝nienia go od
innych produktów. Wysokie ceny ropy naftowej jak równie˝ rosnàce ceny szk∏a
sprawi∏y, ˝e producenci musieli szukaç sposobów na obni˝enie kosztów, lub na
usprawiedliwienie rosnàcych cen na rynku przez wprowadzenie innowacyjnych
opakowaƒ produktów. W 2007 roku g∏ówny rozwój b´dzie dotyczy∏ przyk∏adania
szczególnej wagi do wygody opakowania, zw∏aszcza w zwiàzku
z wprowadzeniem nowych zakazów na lotniskach, ograniczajàcych iloÊç 
p∏ynnych kosmetyków w baga˝u podr´cznym. Innowacje w kwestii opakowaƒ
dotyczyç b´dà zw∏aszcza produktów w aerozolu oraz perfum dla m´˝czyzn, 
gdy˝ zwykle przekraczajà one limit pojemnoÊci wynoszàcy 100ml. 
Produkty operowane w opakowaniach o rozmiarach próbek - format preferowany
przez kanadyjskà mark´ kosmetyków podró˝nych Cargo - równie˝ mogà zyskaç
na popularnoÊci, nie tylko na rynku turystycznym, ale tak˝e w sektorze
kosmetyków piel´gnacyjnych i sektora perfum dla m´˝czyzn. Próbki w sektorze
kosmetyków piel´gnacyjnych dla m´˝czyzn zach´cajà do eksperymentowania,
natomiast w sektorze perfum mniejsze rozmiary opakowaƒ wià˝à si´ z ni˝szà
cenà, przyciàgajàc m∏odsze grupy wiekowe i umo˝liwiajàc coraz m∏odszym
konsumentom kupowanie jednorazowo wi´cej ni˝ jednego opakowania perfum.
Opakowania przyjazne dla Êrodowiska takie jak pojemniczki na szminki Avenda
z mo˝liwoÊcià ponownego nape∏niania stanà si´ bardziej rozpowszechnione
w przysz∏ych latach, przedostajàc si´ do g∏ównego nurtu rynkowego, poniewa˝
tematy zwiàzane ze Êrodowiskiem i globalnym ociepleniem wcià˝ b´dà na topie.
Crabtree & Evelyn pracuje nad zastàpieniem do marca 2009 roku opakowania,
z którego przy produkcji emitowana jest chemiczna substancja dioksyna, a Johnson
& Johnson postanowi∏ zredukowaç stosowany przez siebie PVC. Tworzywa sztuczne
tworzone na bazie kukurydzy, ulegajàce biodegradacji, stanà si´ powszechne,
a producenci, zgodnie z oczekiwaniami, zredukujà iloÊç opakowaƒ, nawet
rezygnujàc z opakowaƒ wewn´trznych, by ograniczyç iloÊç odpadów
i jednoczeÊnie zaoszcz´dziç na kosztach.

Rozwój opakowaƒ inteligentnych b´dzie nowym trendem wprowadzonym
w 2007 roku na rynku kosmetycznym. Wg szacunków bran˝y, zastosowanie
systemu identyfikacji towarów przez fale radiowe (RFID) lub inne technologie
pakowania towarów osiàgnà do roku 2013 wartoÊç 618 milionów USD, startujàc
od 9 milionów USD w roku 2005. Pojawienie si´ opakowaƒ inteligentnych daje
mo˝liwoÊci kreowania to˝samoÊci marek poprzez u˝ycie technologii najwy˝szej
jakoÊci, takiej jak SunCheck, która poprzez zmian´ koloru informuje o zbyt d∏ugiej
ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe gro˝àcej poparzeniem. Mo˝e to
przyczyniç si´ do poprawy jakoÊci i przed∏u˝enia terminu przydatnoÊci. Firma
Cosnessens rozwin´∏a rodzaj opakowania, które reguluje temperatur´ produktu.
Kwestia fa∏szowania, b´dàca problemem tak˝e w przemyÊle kosmetycznym,
mog∏aby zostaç ograniczona przez zastosowanie Êladów, takich jak wymyÊlone
przez firm´ 3M.

❚Globalna kultura, a lokalne preferencje
Globalizacja i ogólny wzrost dobrobytu oznacza, i˝ normy wydatków na rozwój,
g∏ównie zachodnich rynków kosmetycznych, obejmujà równie˝ te, w przypadku
których popyt w przesz∏oÊci by∏ ni˝szy i bardziej ograniczony. 
Ta kulturowa homogenizacja jest czynnikiem korzystnym dla producentów, gdy˝
zwi´ksza zasi´g przemys∏u, dostarczajàc nowych konsumentów spoza
konkurencyjnych rynków. Chiny sta∏y si´ jednym z najwi´kszych konsumentów
ekskluzywnych linii kosmetyków, gdy˝ ich mieszkaƒcy domagajà si´ rzucajàcej
si´ w oczy konsumpcji, by zapomnieç o ci´˝kich czasach z przesz∏oÊci. Pomimo
restrykcyjnych islamskich praw, które wymagajà, by kobiety zakrywa∏y si´
ca∏kowicie, zachodnie trendy przyjmujà si´ w Iranie, a kraj jest obecnie wa˝nym
rynkiem. Dzi´ki silnej gospodarce i du˝ej populacji stanowi on wrota do
Bliskiego Wschodu.
Jednak globalizacja nie tylko wprowadza zachodnià mod´ i trendy konsumenckie
do innych krajów, ale tak˝e dzia∏a w drugà stron´. 
Tradycyjna medycyna wschodnia dostarczy∏a Zachodowi nie tylko skutecznych
metod leczenia, ale tak˝e formu∏ opartych na naturalnych sk∏adnikach. 

DANE HISTORYCZNE PRZEWIDYWANIA
KOSMETYKI I PRZYBORY TOALETOWE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Austria 1505 1567,6 1614,1 1664,4 1716 1769,3 1824,5

Belgia 1927,4 1986,9 1992,2 2003 2017,6 2034,6 2057,3

Francja 13892,8 14113,7 14247,1 14470 14763,6 15074,7 15411,6

Niemcy 13414,3 13577,7 13591,6 13661,5 13721,2 13816,4 13878

Irlandia 764,3 808,1 835,8 859 877,9 893,4 906,2

W∏ochy 9854,6 10049,7 10107,8 10213 10341,5 10493,9 10657,7

Holandia 3151,9 3248,6 3336,9 3422,9 3505,1 3584,6 3660

Hiszpania 7302,5 7771,4 8008,8 8220,6 8404,3 8568,8 8718,3

Turcja 1800,7 2042 2069,3 2100,6 2137,7 2181,4 2230,6

Wielka Brytania 13081,9 12906,8 13181,4 13449,6 13695,1 13920,9 14132,3

Republika Czeska 1016,8 1044,9 1066 1087,6 1107,7 1125,7 1140,9

Rosja 7385,9 8452,6 9161,7 10055,8 11054,4 12051,2 13012,1

S∏owacja 517,5 480,3 486,6 493,8 501,7 510,8 521,4

Ukraina 2046,8 2498 2798,1 3097,1 3382,8 3652,2 3894,4

Chorwacja 259,4 274 286,6 300 313,3 326,4 339,5

¸otwa 113,9 112 112,3 112,5 112,5 112,6 112,8

Brazylia 14427 18202,9 19238,7 20172,3 21042,7 21802,3 22521,2

Chiny 10487,4 11700 12928,8 14262,3 15679,7 17176,4 18764

Indie 3750 4000,3 4185,6 4397 4627,8 4856,2 5082,9

Korea Po∏udniowa 5529,2 5889,2 6095,5 6312,2 6531,4 6756 6983,9

Tajwan 2546,5 2808,3 2937,1 3061,8 3180,1 3294,2 3404,5

Korea Pó∏nocna 32,8 35,1 37,8 40,7 43,8 47,1 50,7

Pakistan 553,4 619,4 629,4 640,4 652,4 665,3 679,6

Egipt 451,7 477,7 484,3 494,7 505,3 515,3 523,9

Zjednoczone Emiraty Arabskie 520,4 598,5 662,3 718,1 768,2 812,6 851,6

Prawa autorskie i prawo do bazy danych Euromonitor International 2007

WielkoÊci rynku - dane historyczne - wartoÊç sprzeda˝y detalicznej w mln dolarów USD r/r

❚
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