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Każdy z nas życzyłby sobie, aby nadchodzący rok
był lepszy. I właśnie do tych życzeń przyłącza się
w dniu dzisiejszym cały zespół redakcyjny
Cosmetic Reportera.
Życzymy
❚ producentom - innowacyjnych produktów
❚kupcom i handlowcom - wzrostu obrotów
❚konsumentom – możliwości wyboru z dobrej
i bogatej oferty w maksymalnym stopniu zaspakajającej ich
oczekiwania
Wszystkim życzymy zdrowia, tak niezbędnego
do osiągnięcia wyznaczonego celu.
Będziemy Państwu jak zawsze towarzyszyć w tych
zmaganiach. Przedstawimy światowe osiągnięcia,
pokażemy najlepszych, ich drogę do sukcesu.
Redaktor Naczelna
Anna Godek
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Wizyta ministra
gospodarki
w Azerbejd˝anie
Umowa o wspó∏pracy
gospodarczej Polska
- Uzbekistan podpisana
Przebywajàcy 3 paêdziernika br. z wizytà
w Uzbekistanie wiceminister gospodarki Marcin
Korolec podpisa∏ umow´ o wspó∏pracy gospodarczej
polsko-uzbeckiej oraz otworzy∏ w Taszkencie wystaw´
promujàcà polskà gospodark´. Ze strony uzbeckiego
rzàdu umow´ o wspó∏pracy mi´dzy Polskà
a Uzbekistanem podpisa∏ wiceminister wspó∏pracy
gospodarczej, handlu i inwestycji Akmal Kamalov.
Uzbekistan jest czwartym pod wzgl´dem obrotów
handlowych partnerem Polski spoÊród krajów
Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw. W ubieg∏ym roku
ich wartoÊç wynios∏a blisko 700 mln USD, co
stanowi∏o trzykrotny wzrost w stosunku do 2005 r.
RoÊnie równie˝ liczba firm zaanga˝owanych
w wymian´ handlowà. W 2006 r. by∏o ich 303,
o 73 wi´cej ni˝ rok wczeÊniej.

18 paêdziernika odby∏o
si´ w Ministerstwie
Gospodarki
polsko-gruziƒskie
seminarium
gospodarcze.
Jest nadzieja na poszerzenie kontaktów handlowych
na tym kierunku. Od momentu uzyskania przez
Gruzj´ niepodleg∏oÊci polsko-gruziƒskie obroty
handlowe wahajà si´ w granicach 5-15 mln dolarów.
W ostatnich dwóch latach odnotowuje si´ pewne
o˝ywienie (wzrost o ponad 65% do poziomu 27,7
mln USD w 2006 r.). W 2006 r. w wymian´
handlowà z Gruzjà zaanga˝owanych by∏o 319
polskich firm, w tym 249 eksporterów i 70
importerów. W I pó∏roczu 2007 r. w wymian´
handlowà z Gruzjà zaanga˝owanych by∏o 281 firm.
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W dniach 7–8 listopada 2007 r. minister gospodarki
Piotr Woêniak przebywa∏ z oficjalnà wizytà w stolicy
Azerbejd˝anu, Baku. Podczas pobytu minister wzià∏
udzia∏ w posiedzeniu Polsko-Azerbejd˝aƒskiej Komisji
Mi´dzyrzàdowej ds. Wspó∏pracy Gospodarczej,
spotkaniu z prezydentem Azerbejd˝anu oraz w
otwarciu Polskiej Ekspozycji Narodowej.
Minister Woêniak i minister Babajew wzi´li tak˝e
udzia∏ w otwarciu Polskiej Ekspozycji Narodowej.
Jej celem by∏a prezentacja polskich firm, które chcia∏y
przedstawiç swojà ofert´ eksportowà. W wystawie
wzi´∏o udzia∏ ok. 40 polskich przedsi´biorstw
reprezentujàcych najbardziej perspektywiczne obszary
wspó∏pracy (m.in. maszyny i urzàdzenia dla
budownictwa, przetwórstwo rolno-spo˝ywcze,
wyposa˝enie wn´trz, kosmetyki). Wystawie
towarzyszy∏o równie˝ seminarium nt. polskoazerbejd˝aƒskiej wspó∏pracy gospodarczej.

Polskie dni w Dubaju
W dnia 17-19 listopada w ramach „Polish
Business Days in Dubai” odby∏a si´ w Dubaju
Polska Wystawa Narodowa oraz III Polsko-Arabskie
Forum Ekonomiczne i Inwestycyjne. Honorowy
patronat nad imprezà sprawowali ministrowie
gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej i Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.

Coca Cola i Pepsi Cola
na rynku kosmetycznym
Coca Cola wspólnie z firmà L’Oréal planuje
wprowadzenie w 2008 r. do obrotu nowego napoju
pod nazwà Lumaé. Ma to byç napój z kategorii coraz
modniejszych obecnie nutraceutyków. Stworzony na
bazie herbaty b´dzie zawiera∏ substancje wspierajàce
piel´gnacj´ skóry. Coca cola jest zainteresowana
dystrybucjà napoju jako marki kosmetycznej.
G∏ówny konkurent Coca Coli – PepsiCo – wchodzi
na rynek kosmetyczny z linià produktów do
piel´gnacji skóry nazwanà Aquafina Advenced
Hydratation RX (PepsiCo produkuje wod´ Aquafina).

Nowa seria sk∏ada si´ z toników, p∏ynów do
oczyszczania skóry, peelingów, masek, kremów
nawil˝ajàcych. Na razie produkty b´dà dost´pne tylko
na terenie USA.

„Cudowne” pomadki
Jedna z amerykaƒskich firm kosmetycznych
proponuje kobietom po∏àczenie troski o zdrowy
i pi´kny wyglàd ust z pomocà w walce z nadwagà lub
na∏ogiem palenia. Firma stworzy∏a pomadk´
i balsamy do ust zawierajàce ekstrakty z zió∏, które
tak jak na przyk∏ad mi´ta przyt∏umiajà apetyt, a inne
– takie jak cytryna, geranium, nieÊmiertelnik –
obni˝ajà sk∏onnoÊç do u˝ywania nikotyny.
Pomadki z dodatkiem wanilii i cynamonu majà
wg ekspertów czyniç kobiety bardziej pociàgajàcymi
w oczach m´˝czyzn.

Super puder
w rewolucyjnym
opakowaniu
Firma Maybelline nie tylko opracowa∏a innowacyjnà
receptur´ super delikatnego i jedwabistego pudru
kompaktowego, ale opakowa∏a go w rewolucyjnà
kasetk´ pochodzàcà z firmy Rexam. Dream Matte
Powder, bo o tym produkcie mowa, oferowany jest w
opakowaniu, jakiego dotàd nie by∏o. Okràg∏a kasetka
otwiera si´ w dwóch p∏aszczyznach
– pionowej i poziomej. Przezroczyste wieczko
pozwala od razu zobaczyç odcieƒ pudru.
Pod pojemniczkiem z pudrem znajduje si´ wysuwana
cz´Êç z lusterkiem (slide cover), w której znajduje si´
równie˝ puszek do aplikacji.

M´˝czyzna opalony
ca∏y rok
Producent dezodorantów Axe, Unilever wprowadzi∏
na rynek europejski „Axe Best of Summer”
– samoopalajàcy balsam do twarzy i cia∏a
przeznaczony dla m´˝czyzn, którzy chcà posiadaç
lekko opalonà skór´ niezale˝nie od pory roku.
Produkt jest oferowany w wygodnym,
anatomicznie ukszta∏towanym do r´ki,
u∏atwiajàcym aplikacj´ opakowaniu.
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PZ Cussons inwestuje
w Nigerii i Wlk. Brytanii
D∏uga obecnoÊç (koniec XIX w.) i ostatnio
odniesiony sukces na rynkach krajów Afryki takich jak
Nigeria, Ghana czy Kenia sk∏oni∏ mi´dzynarodowego
producenta artyku∏ów do piel´gnacji cia∏a, myde∏
i detergentów PZ Cussons do podj´cia decyzji
o zainwestowaniu sumy 18 mln funtów
w modernizacj´ zak∏adów w Nigerii. JednoczeÊnie,
aby sprostaç rosnàcym zamówieniom, firma
kontynuuje inwestycje w Wielkiej Brytanii, gdzie
nowa fabryka ma byç oddana w 2008 r. wraz
z centrum badawczo rozwojowym.

Pierwsze spotkanie TEC
(Transatlantic Economic
Council)
W∏aÊnie zakoƒczy∏y si´ w Waszyngtonie rozmowy
majàce na celu popraw´ relacji handlowych
pomi´dzy USA i UE, w tym zwi´kszenie
konkurencyjnoÊci wyrobów pochodzàcych z tych
rynków zw∏aszcza wobec rosnàcej presji krajów
azjatyckich. W porzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in.
tematy dotyczàce bran˝y kosmetycznej, w której
Stany Zjednoczone ze wzgl´du na wiele barier
administracyjnych i ró˝nicy w standaryzacji nie majà
swobodnego dost´pu do rynku europejskiego.
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D∏u˝sze ˝ycie wyrobów
na pó∏ce
Francuska firma Rosas opatentowa∏a w∏aÊnie
technologi´ ca∏kowitego usuwania tlenu z opakowaƒ
foliowych formowanych termicznie.
Dzi´ki nowej technologii wyroby kosmetyczne b´dà
mog∏y byç transportowane bez koniecznoÊci
regulowania temperatury przewozu, co przyniesie
ekonomiczne i ekologiczne korzyÊci.
Tradycyjna metoda pakowania wyrobów nie dawa∏a
mo˝liwoÊci 100% usuni´cia tlenu z opakowania.
Dwukomorowy system opracowany przez firm´ Rosas
pozwala na jego ca∏kowite usuni´cie.
Nowy typ opakowaƒ nadaje si´ zarówno do wyrobów
sta∏ych, jak i p∏ynnych. Dalsze badania powinny
pomóc w ustaleniu dok∏adnego okresu przed∏u˝enia
trwa∏oÊci poszczególnych produktów.
Rosas opracowa∏ prototyp maszyny, ale nowa
technologia nie jest jeszcze dost´pna dla przemys∏u.
Firma poszukuje partnerów w celu jej wdro˝enia.

Naukowcy
Procter&Gamble poznali
genom grzyba
wywo∏ujàcego ∏upie˝.
Byç mo˝e ju˝ wkrótce powstanà nowe Êrodki
przeciw∏upie˝owe, a to za sprawà naukowców
z Procter&Gamble, którzy zsekwencjonowali genom
grzyba Malassezia globosa, ˝yjàcego na ludzkiej
skórze i powodujàcego ∏upie˝.
Obecnie Êrodki przeciw∏upie˝owe zawierajà sk∏adniki
przeciwgrzybiczne, jednak zrozumienie genomu
powinno spowodowaç stworzenie produktów
o lepszej skutecznoÊci.
W ostatnich latach szampony przeciw∏upie˝owe
odnotowa∏y wzrost sprzeda˝y. W 2002 r. nowych
uruchomieƒ tego rodzaju wyrobów by∏o na rynku
europejskim 56 a w 2006 by∏o ich ju˝ 111.

Dr Irena Eris kupuje
w∏aÊciciela Currary
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris kupi od
Medana Pharma Terpol Group spó∏k´ JB Cosmetics
Comindex Group, produkujàcà dezodoranty, wody
toaletowe i wody po goleniu, której najbardziej znana
marka to Currara. Firma ma siedzib´ i zak∏ad
produkcyjny w Kamieƒczyku ko∏o Wyszkowa, jej
przychody ze sprzeda˝y przekroczy∏y w minionym
roku 10 mln z∏. Grupa Dr Irena Eris prognozuje w tym
roku wzrost przychodów do 175 mln z∏ (wobec 150
mln w roku ubieg∏ym). Dopiero po sfinalizowaniu
transakcji zarzàd Laboratorium Eris ujawni dalsze
plany dotyczàce Comindeksu i wykorzystania jego
potencja∏u.
WiadomoÊci Kosmetyczne, paêdziernik 2007 nr 10
(17)

DAX kupi∏ Celi´
DAX Cosmetics, jeden z czo∏owych polskich
producentów kosmetyków piel´gnacyjnych
i s∏onecznych, kupi∏ mark´ CELIA oraz 5 innych
marek kosmetycznych od firmy Inco-Veritas.
Nowe marki, w ramach których funkcjonujà m.in.
kosmetyki kolorowe oraz produkty do w∏osów,
uzupe∏niajà ofert´ DAX Cosmetics w nowych dla firmy
kategoriach. Celem DAX Cosmetics jest zwi´kszenie
udzia∏ów w polskim rynku kosmetyków i rozszerzenie
portfolio w nowych segmentach. Decyzja o udziale
w konsolidacji rynku kosmetycznego zapad∏a
po analizie wyników firmy i tendencji rynkowych.
(mat.prasowe DAX Cosmetics)
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■ TARGI

❚Program Intensywnej Promocji

BEAUTY EURASIA 2008 nabiera tempa.

Turecki organizator Beauty Eurasia – mi´dzynarodowej imprezy targowej
cieszàcej si´ zas∏u˝onà renomà przygotowuje jej kolejnà edycj´, podczas której
przedstawiciele bran˝y kosmetycznej b´dà mogli jak zwykle wymieniç swe
doÊwiadczenia w trakcie czerwcowego spotkania w Istambule.
W imprezie, która odb´dzie si´ w dn. 12-15 czerwca, 2008 w Istambule
weêmie udzia∏ ok. 400 wystawców z ponad 40 krajów, a oficjalnym patronatem
obejmie jà wiele znaczàcych w przemyÊle kosmetycznym mediów i struktur
bran˝owych.
Z uwagi na swà unikalnà z handlowego punktu widzenia lokalizacj´,
targi Beauty Eurasia do∏àczy∏y do grona najwa˝niejszych imprez targowych
bran˝y kosmetycznej tego regionu. Wzorem lat ubieg∏ych impreza odbywa si´
w Istambule, jedynym mieÊcie na Êwiecie po∏o˝onym jednoczeÊnie na dwóch
kontynentach. Dzi´ki temu szczególnie zas∏uguje na organizowanie targów
dla ca∏ego regionu euroazjatyckiego. ObecnoÊç na tym rynku, którego roczna
wartoÊç szacowana jest na 500 mln USD jest szczególnie obiecujàca z uwagi
na fakt, ˝e 70% spo∏eczeƒstwa Turcji nie przekroczy∏o jeszcze 35 roku ˝ycia,
a tempo wzrostu rynku kosmetycznego przewy˝sza tu znacznie rozwój rynków
europejskich.
Promocj´ przysz∏orocznej edycji Beauty Eurasia rozpocz´to podczas tegorocznej
imprezy, która zgromadzi∏a 396 wystawców z 45 krajów i 22 336 zwiedzajàcych
z 79 krajów. Ale obecnie szczególnie intensywna kampania prowadzona jest
na wielu liczàcych si´ bran˝owych imprezach targowych na ca∏ym Êwiecie,
a dok∏adniej odbywajàcych si´ w Egipcie, Francji, Gruzji, Hong-Kongu,
Kazachstanie, Rosji, Rumunii, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Poza propagowaniem imprezy podczas mi´dzynarodowych targów
kosmetycznych prowadzone sà inne dzia∏ania promocyjne, których zadaniem
jest zgromadzenie podczas przysz∏orocznej edycji rekordowej liczby
zwiedzajàcych goÊci biznesowych reprezentujàcych region Eurazji.
Reklamy w prasie handlowej Europy, WNP, Ârodkowego Wschodu i Pó∏nocnej
Afryki, jak i og∏oszenia plasowane w g∏ównych tytu∏ach prasowych regionu,
akcje direct maling z wysy∏aniem bezp∏atnych wejÊciówek, obecnoÊç stoiska
imprezy na niemal wszystkich targach lokalnych w regionie powinno
doprowadziç do osiàgni´cia za∏o˝onego celu.

❚Organizator imprezy, turecka firma IPEKYOLU International Exhibitions,
zaprasza w dn. 12-15 czerwca 2008 r. do Istambu∏u i zostawia
do Paƒstwa dyspozycji zespó∏ doÊwiadczonych ekspertów s∏u˝àcych
radà i pomocà.
❚W Polsce wy∏àcznym przedstawicielem Beauty Eurasia jest firma
POLCHARM (Anna Godek tel. 502 229 090, fax. 022 773 37 51,
info@polcharm.com.pl).

❚PI¢KNO NA STYKU KONTYNENTÓW
8 cosmetic reporter listopad grudzieƒ 2007
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Zmys∏y – narz´dzia
do oceny i opisu
kosmetyków

Nowatorstwo nowego kosmetyku oraz mo˝liwoÊci
jego sukcesu na rynku zale˝à od wielu czynników –
od sk∏adu, który warunkuje efekty takie jak nawil˝enie,
nat∏uszczenie czy matowienie, a tak˝e rozjaÊnienie
kolorytu, wyg∏adzenie zmarszczek, dzia∏anie
przeciwrodnikowe czy ochron´ przed
promieniowaniem UV. Kluczem do sukcesu jest te˝
niewàtpliwie marketing: zaprezentowanie produktu
w taki sposób, aby konsument poczu∏ prawdziwà
potrzeb´ jego zakupu. Coraz cz´Êciej podkreÊla si´
jeszcze jeden element, którego si∏´ mo˝na ju˝ od
pewnego czasu dostrzec na rynku. Chodzi
o sensoryk´ produktu i jego „psychologicznà stron´”.
Poza funkcjonalnoÊcià konsumenci poszukujà równie˝
przyjemnoÊci w czasie stosowania produktu,
stymulacji pozytywnych uczuç i dobrego
samopoczucia. Wzrok, w´ch, dotyk decydujà cz´sto
nie tylko o zakupie produktu, ale i przywiàzaniu do
marki. Dlatego w∏aÊnie analiza sensoryczna stanowi
niezwykle wa˝ne narz´dzie do oceny kosmetyków
i coraz cz´Êciej wykorzystywana jest do oceny
preferencji konsumenta i konkurencyjnoÊci produktu
w odniesieniu do innych produktów rynkowych.
A. Giboreau. Cosmetics and the 5 senses: perception
and description. SÖFW-Journal., 133 (5) 2007.
T∏umaczenie polskie ukaza∏o si´ w WiadomoÊciach
PTK, 10 (3):127-131, 2007.

Neutralne pH skóry,
czyli jakie?

Naukowcy z kilkunastu oÊrodków badawczych
w Niemczech przeprowadzili wspólnie badania
w celu dok∏adnego okreÊlenia pH powierzchni skóry.
Powszechnie wiadomo, ˝e naturalne pH skóry jest
lekko kwaÊne. Wyniki mogà jednak zaskakiwaç,
bowiem ogólne poj´cie „naturalnego pH skóry”
nieco si´ ró˝ni od rzeczywistoÊci. Badania obj´∏y
222 probantów (147 kobiet i 75 m´˝czyzn).
Pomiary wykonywano trzykrotnie: po 24 godz.
od ostatniego kontaktu badanego obszaru
(wewn´trzna strona przedramienia) z wodà, od
ostatniej aplikacji kosmetyków, od ostatniego mycia
(kontaktu z preparatem myjàcym). W 95%
przypadków pH mieÊci∏o si´ w granicach od 4,1
do 5,8, a Êrednio wynosi∏o 4,9, przy czym pH
m´˝czyzn by∏o nieco ni˝sze ni˝ w przypadku kobiet.
Jak sugerujà autorzy, deklaracje producentów takie jak
„pH przyjazne dla skóry”, „idealne pH” czy „neutralne
pH skóry” powinny zawsze oznaczaç, ˝e pH preparatu
mieÊci si´ w w/w granicach 4,1-5,8 (nie dotyczy to
preparatów do higieny intymnej i antyperspirantów).
D. Segger, U. Aßmus, M. Brock i in. Multicenter study
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on measurement of the natural pH of the skin
surface. IFSCC Magazine. 10 (2):107-110, 2007.

Uwodzenie zapachem
– Aromamarketing

W latach 80. XX wieku rozwin´∏a si´ nowa nauka
– aromachologia – której celem badaƒ sta∏o si´
poznanie zasad wp∏ywu zapachu na wywo∏ywanie
u ludzi specyficznych uczuç, emocji i zachowaƒ,
poczucia radoÊci i szcz´Êcia. Do historii przesz∏y ju˝
badania wp∏ywu „rozsiewanego” zapachu na wzrost
liczby monet wrzucanych w kasynie czy wzrost
sprzeda˝y w sklepie w dziale tekstylnym. Odkrycie
faktu, ˝e odpowiednio dobrane substancje
zapachowe mogà modyfikowaç ludzkie zachowania,
sta∏o si´ podstawà opracowania nowych zastosowaƒ
w biznesie. W Stanach Zjednoczonych czy w Europie
aromamarketing ju˝ od dawna zyska∏ wysokie miejsce
jako wa˝na forma przekazu marketingowego.
Od niedawna triumfy Êwi´ci równie˝ w Polsce.
Stosowane zapachy charakteryzujà si´ niezwyk∏à
ró˝norodnoÊcià nie tylko jeÊli chodzi o rozchodzàcà
si´ woƒ, ale równie˝ i dzia∏anie. Profesjonalne firmy
zapachowe zajmujà si´ tworzeniem kompozycji
o charakterze uspokajajàcym – np. dla gabinetów
stomatologicznych czy rozpylanych w windach,
pobudzajàcych, dzi´ki którym uczestnicy „burzy
mózgów” na d∏ugi czas zachowujà skupienie oraz
zdolnoÊç logicznego i twórczego myÊlenia.
Statystyki dowodzà jednak, ˝e najwi´ksze triumfy
aromamarketing Êwi´ci w centrach handlowych, gdzie
ogromna konkurencja sprawia, ˝e walka o klienta ma
charakter oddzia∏ywania na wszystkie zmys∏y, w tym
przede wszystkim wzrok, s∏uch czy w´ch. Autorka w
swoim niezwykle pachnàcym artykule przytacza
szereg przyk∏adów zastosowaƒ zapachów jako
jednego z elementów marketingu – wabienie
zapachem kawy czy Êwie˝ego pieczywa, zapachem
korzennym w sklepie z meblami kuchennymi czy
„bo˝onarodzeniowym” w okresie przedÊwiàtecznym.
Wydaje si´, ˝e trend ten staje si´ niezwykle
powszechny, a specjaliÊci dzia∏ów marketingu
zapewniajà, ˝e nadchodzi era marketingu
zapachowego.
Monika Kaleta. Aromamarketing – nowy rynek dla
kompozycji zapachowych. Materia∏y konferencyjne,
All for Cosmetics, 2007. Warszawa.

Krem w pudrze – nowa
koncepcja Make-up’ów

Jednà z widocznych tendencji na rynku
kosmetyków jest poszukiwanie nowych form
kosmetycznych oraz nowych opakowaƒ dla form ju˝
znanych. Du˝à popularnoÊcià cieszà si´ opakowania
jednorazowe, chusteczki nawil˝one tonikiem czy
emulsjà, opakowania typu airless i in. WÊród form

kosmetycznych od lat dominujà roztwory bàdê
emulsje, choç stopniowo sà to formy coraz bardziej
wysublimowane: mikro- i nanoemulsje, roztwory
micelarne, lipo˝ele itd. Jednà z najnowszych koncepcji
jest krem w pudrze dajàcy nowe i niezwykle ciekawe
doznania sensoryczne – pod naciskiem puder
„przekszta∏ca si´” w krem. W rzeczywistoÊci jest to
luêny proszek zawierajàcy du˝à iloÊç fazy ciek∏ej.
W trakcie aplikacji, w wyniku delikatnego
rozsmarowywania na powierzchni skóry, drobny
proszek rozp∏ywa si´ do kremu lub t∏ustego ˝elu.
Receptura taka oparta jest na specjalnie
modyfikowanych pigmentach charakteryzujàcych si´
m.in. du˝à ∏atwoÊcià w rozprowadzaniu czy dobrà
adhezjà do powierzchni skóry. W tym celu pigmenty
pokrywane sà ró˝nymi materia∏ami – zwiàzkami
silikonowymi lub perfluorowanymi. Drugà cechà
takich uk∏adów jest starannie dobrana faza ciek∏a,
w której zawieszone sà pigmenty. Warunkiem jest tu
brak powinowactwa pigmentów do fazy ciek∏ej,
bowiem tylko wtedy b´dzie mo˝liwe uzyskanie formy
proszku. Szczególnie istotne jest dobranie
odpowiedniego Êrodka zag´szczajàcego. Okazuje si´,
˝e formy takie mogà zawieraç do 80% wody.
Odczucia sensoryczne w du˝ej mierze b´dà zale˝a∏y
od w∏asnoÊci fazy ciàg∏ej (woda lub faza t∏uszczowa).
Sama forma mo˝e byç wykorzystywana w ró˝nego
rodzaju preparatach do piel´gnacji skóry czy w∏osów,
jak równie˝, a mo˝e przede wszystkim w kosmetyce
kolorowej.
E. Desmarthon. Cream in powder form: a new
concept in make-up. Cosmetics&Toiletries. 122
(12):71-76 (2007).

„S∏oneczne szczoteczki”
nowej generacji – mycie
bez pasty do z´bów?

„Stymulowane Êwiat∏em” szczoteczki do z´bów
usuwajàce osad naz´bny na drodze reakcji
chemicznej w jamie ustnej mogà ju˝ nied∏ugo
zastàpiç tradycyjne mycie z u˝yciem pasty da z´bów.
Jak donoszà autorzy – zasada dzia∏ania polega na
uwalnianiu elektronów po uderzeniu wiàzki Êwiat∏a
w specjalny „panel solaryjny”. Elektrony sà nast´pnie
przekazywane do g∏ówki szczoteczki zbudowanej
z pó∏przewodnika – tlenku tytanu. Nadmiar ∏adunków
ujemnych powoduje uwolnienia dodatnio
na∏adowanych jonów z p∏ytki naz´bnej i u∏atwia jej
usuni´cie. Nie wiadomo jeszcze, czy tego typu
rozwiàzanie oka˝e si´ skuteczniejsze od tradycyjnego
mycia za pomocà zwyk∏ej szczoteczki i pasty do
z´bów. JeÊli tak, to z pewnoÊcià w przysz∏oÊci
zaobserwujemy znaczne zmiany w segmencie
produktów do higieny jamy ustnej stanowiàcym jeden
z wi´kszych w kategorii personal care products.
èród∏o: www.cosmeticsdesign-europe.com
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Jeszcze
o bezpieczeƒstwie
stosowania filtrów
przeciws∏onecznych...

Ostatni numer „WiadomoÊci Polskiego Towarzystwa
Kosmetologów” prawie w ca∏oÊci poÊwi´cony zosta∏
bardzo goràcym tematom bezpieczeƒstwa stosowania
Êrodków promieniochronnych. W zwi´z∏y sposób
przedstawiono najwa˝niejsze problemy zwiàzane
z obecnoÊcià zarówno organicznych, jak
i nieorganicznych filtrów fizycznych – najwa˝niejszych
sk∏adników „produktów pla˝owych”, ale i istotnych
w preparatach do codziennej piel´gnacji. Zwrócono
uwag´ na potencjalne dzia∏anie proestrogenne filtrów,
opisano problemy fotostabilnoÊci tych zwiàzków
(przyczyny i mo˝liwe rozwiàzania technologiczne
prowadzàce do zwi´kszenia trwa∏oÊci). Jak podkreÊlajà
autorzy, opisane niepo˝àdane dzia∏ania kosmetyków
promieniochronnych nie sà jeszcze w pe∏ni
udowodnione, co oznacza, ˝e nale˝y do nich
podchodziç z du˝à ostro˝noÊcià. Przedstawiono
równie˝ wyniki kolejnych badaƒ nad efektywnoÊcià
ochrony produktów przeciws∏onecznych. Wyniki te
jasno pokazujà, jak wiele jeszcze pozostaje
niewiadomych w kontekÊcie stabilnoÊci niektórych
powszechnie stosowanych filtrów UV. Ostatni
z artyku∏ów poruszajàcych tematyk´ ochrony
przeciws∏onecznej to modne ostatnio spojrzenie
na „piel´gnacj´ od wewnàtrz”, a nie „z zewnàtrz”.
Chodzi oczywiÊcie o suplementy diety – w tym
przypadku skupiono si´ na stosowaniu karotenoidów.
WiadomoÊci PTK - Journal of the Polish Society of
Cosmetic Chemists. 10(4), 2007.

„Szara maê”
nanotechnologii
– czy nadchodzi nowe
zagro˝enie?

Temat nanotechnologii pojawi∏ si´ po raz pierwszy
w 1956 roku podczas wyk∏adu znanego fizyka
Richarda Feynmana, laureata nagrody Nobla
za niezale˝ne stworzenie relatywistycznej
elektrodynamiki kwantowej. Podczas wyk∏adu
„There's a Plenty of Room at the Bottom” (w wolnym
t∏umaczeniu „Du˝o zmieÊci si´ u podstaw”) Feynman
nie u˝y∏ okreÊlenia nanotechnologia, ale przedstawi∏
koncepcje, jak zmieÊciç 24-tomowà Encyklopedi´
Britannica na ∏ebku od szpilki. Feynman przedstawi∏
koncepcje miniaturyzacji oraz mo˝liwoÊci tkwiàce
w wykorzystaniu technologii operujàcej na poziomie
nanometrów.
Sam termin – nanotechnologia – zosta∏
spopularyzowany przez pioniera nanotechnologii
Kima Erica Drexlera (pierwszego w dziejach nauki
posiadacza dyplomu doktora nanotechnologii
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molekularnej) w ksià˝ce „Engines of Creation”
(1986). U˝yte w ksià˝ce okreÊlenie – szara maê
(ang. grey goo) to okreÊlenie hipotetycznego
apokaliptycznego scenariusza, w którym
samoreplikujàce nanomechanizmy wyrywajà si´
spod kontroli i przekszta∏cajà ca∏à biosfer´ w swoje
kopie, zabijajàc tym samym wszystko, co ˝yje na
Ziemi. By∏a to oczywiÊcie fikcja, ale temat
przyciàgnà∏ uwag´ naukowców.
Obecnie wiele emocji na mi´dzynarodowej arenie
budzi zastosowanie materia∏ów w kosmetykach, choç
jak pokazujà badania rynku, znacznie bardziej
zaniepokojeni nanotechnologià sà Êrodowiska
naukowe ni˝ sami konsumenci. WÊród
nanomateria∏ów w kosmetykach znajdujà si´ zarówno
pewne formy jak nanoemulsje czy noÊniki o ma∏ych
rozmiarach (liposomy, nanosomy, niosomy), jak i
pojedyncze zwiàzki chemiczne – tu stosuje si´
wy∏àcznie tlenek cynku i ditlenek tytanu. Ze wzgl´du
na potencjalne niekorzystne dzia∏anie bardzo wiele
organizacji Êwiatowych podj´∏o prób´ oceny ryzyka
stosowania tych substancji. Jak dotychczas nie
znaleziono ˝adnych dowodów, które mog∏yby
wskazywaç na mo˝liwoÊç niekorzystnego wp∏ywu
nanomateria∏ów stosowanych w kosmetykach
na zdrowie cz∏owieka. DoÊwiadczenia z nowymi
technologiami, takimi jak choçby modyfikacja
genetyczna ˝ywnoÊci wskazujà jednak, ˝e w
przysz∏oÊci mogà si´ pojawiç uregulowania prawne
dotyczàce nanomateria∏ów stosowanych w ró˝nych
grupach produktów konsumenckich, na przyk∏ad
obowiàzek umieszczania na etykiecie informacji,
˝e produkt zawiera nanoczàstki. Jednak, opierajàc si´
na najnowszych badaniach dotyczàcych
bezpieczeƒstwa nanomateria∏ów, wydaje si´, ˝e
by∏oby to raczej wynikiem nacisków politycznych
organizacji pozarzàdowych, ni˝ rzeczywistych
zagro˝eƒ dla zdrowia ludzi.
E. Starzyk, A. Frydrych, E. So∏yga. Grey goo – kolejne
zagro˝enie? Nanotechnologia w kosmetykach –
zastosowania i bezpieczeƒstwo. Materia∏y
konferencyjne, All for Cosmetics, 2007. Warszawa.

„Pory w naskórku”
– czyli rzecz
o akwaporynach

„Pores in the epidermis (...)” to nieco przewrotny tytu∏
niezwykle interesujàcego artyku∏u dotyczàcego
ostatnich osiàgni´ç w badaniach nad budowà skóry.
Powszechnie wiadomo bowiem, ˝e „pory” w skórze
nie istniejà, a to, co porami powszechnie nazywamy,
to po prostu ujÊcia gruczo∏ów ∏ojowych”.
Równowaga homeostatyczna wody warunkuje
prawid∏owe funkcjonowanie, wyglàd, w∏asnoÊci
mechaniczne i barierowe skóry. Odpowiednie
nawil˝enie zale˝y z kolei od szczelnoÊci bariery
warstwy rogowej (najbardziej zewn´trznej warstwy

naskórka), od wilgotnoÊci otaczajàcego Êrodowiska,
od st´˝enia hydrofilowych sk∏adników zatrzymujàcych
wod´ w naskórku. Niska wilgotnoÊç powietrza,
zaburzona budowa warstwy rogowej b´dà prowadziç
do wysuszenia. Ten sam efekt – wysuszenie naskórka,
spadek elastycznoÊci, zaburzenia odnowy naskórkowej
czy nawet opóênione gojenie uszkodzeƒ skóry
– mogà jednak powodowaç nie tylko uszkodzenia
zewn´trznych struktur skóry, ale równie˝
nieprawid∏owe dzia∏anie rozmaitych mechanizmów
w skórze. W cytowanej publikacji autorzy skupili si´
na dwóch poj´ciach: akwaporynach oraz tzw. „tight
junction” (TJ), czyli obwódkach zamykajàcych
(desmosomalnych).
Akwaporyny, za odkrycie których kilka lat temu
przyznano nagrod´ Nobla, sà maleƒkimi strukturami
bia∏kowymi (rodzaj kana∏ów) b∏ony cytoplazmatycznej
komórek pozwalajàcymi na przep∏yw wody
i niektórych ma∏ych czàsteczek (mogà
prawdopodobnie transportowaç równie˝ gliceryn´)
z i do komórki. W naskórku (warstwie podstawnej
i wy˝szych warstwach) wyst´puje akwaporyna AQP3.
W badaniach na myszach udowodniono, ˝e niedobór
tych struktur powoduje obni˝ony poziom nawil˝enia
i upoÊledzenie funkcji barierowych warstwy rogowej
(czyli naszej g∏ównej bariery chroniàcej przed utratà
wody w skórze). Drugà strukturà wa˝nà dla
prawid∏owego nawil˝enia skóry sà wspomniane
obwódki desmosomalne, w obr´bie których równie˝
wyst´pujà akwaporyny, pozwalajàc na przep∏yw wody
w naskórku drogà przezkomórkowà. Jak wykaza∏y testy
w warunkach laboratoryjnych, myszy, u których
wyst´powa∏ niedobór kluczowych dla TJ bia∏ek,
umiera∏y w krótkim czasie po narodzinach z powodu
ekstremalnie wysokiej wartoÊci TEWL (ucieczki wody
przez naskórek).
Artyku∏ jest bardzo zwi´z∏ym i ciekawym przeglàdem
dotyczàcym obecnego stanu wiedzy na temat
akwaporyn i ich roli w homeostazie skóry.
J.M. Brandner. Pores in the epidermis: aquaporins and
tight junctions. International Journal of Cosmetic
Science, 2007, 29, 413-422.
HYPERLINK "http://www.blackwellsynergy.com/doi/pdf/10.1111/j.14682494.2007.00402.x" www.blackwellsynergy.com/doi/pdf/10.1111/j.14682494.2007.00402.x
Anna Frydrych – chemik, kosmetolog.
Asystent ds. nauki
w firmie Dermika. Koƒczy doktorat
na Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej w zakresie chemii
kosmetycznej. Wyk∏adowca na Studiach
Podyplomowych „Chemia kosmetyczna”
na Wydziale Chemicznym PW oraz
w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki
i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie.
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Warszawa, 23 listopada 2007
Cosmetic Reporter, Anna Godek

Udany
rok
Kolastyny
Wywiad z Andrzejem
Grzegorzewskim
Prezesem Zarzàdu
spó∏ki Grupa
Kolastyna SA
12 cosmetic reporter listopad grudzieƒ 2007

K

oƒczàcy si´ w∏aÊnie rok Grupa Kolastyna
mo˝e zaliczyç do wyjàtkowo udanych.
W lutym spó∏ka z sukcesem zadebiutowa∏a
na Warszawskiej Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych, a ju˝ w maju przystàpi∏a do
realizacji strategii og∏oszonej podczas IPO, której
g∏ównym za∏o˝eniem jest podwojenie udzia∏u
Grupy Kolastyna w polskim rynku kosmetyków
piel´gnacyjnych. Przej´cie spó∏ki Unicolor SA oraz
zakup znanych marek od PZ Cussons przybli˝a
Kolastyn´ do wywiàzania si´ z tych obietnic.
O planach na kolejny rok oraz stojàcych przed
spó∏kà wyzwaniach rozmawiamy z Andrzejem
Grzegorzewskim – prezesem zarzàdu Grupy
Kolastyna.
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Zgodnie z zapowiedziami finalizujemy te˝ fuzj´
z FK Miraculum. Podejmowane przez nas
dzia∏ania majà na celu zwi´kszenie wartoÊci
i atrakcyjnoÊci spó∏ki dla naszych obecnych
i przysz∏ych akcjonariuszy oraz jej dalszy rozwój
w najbli˝szych latach.
Polski rynek kosmetyczny bardzo dynamicznie
si´ rozwija. Jaki wk∏ad w ten proces ma
Grupa Kolastyna?
Naszym wk∏adem w procesy zachodzàce
w polskiej bran˝y kosmetycznej jest przede
wszystkim konsolidacja rynku kosmetycznego.

Pozycja Grupy Kolastyna jest stabilna,
a spó∏ka dynamicznie si´ rozwija.
Dzi´ki czemu tak si´ dzieje?
Od dnia debiutu konsekwentnie realizujemy
zapowiedzianà strategi´ opartà na inwestycjach,
których efektem jest intensywny rozwój Grupy
Kolastyna i tym samym wzrost udzia∏ów w polskim
rynku kosmetycznym. Wiosnà uruchomiliÊmy dwie
nowe linie produkcyjne oraz rozpocz´liÊmy proces
budowy nowoczesnego zak∏adu w Niepo∏omicach.
Jednak˝e najwi´kszym tegorocznym osiàgni´ciem
jest z pewnoÊcià zakup praw do wybranych marek
kosmetycznych od PZ Cussons Polska oraz
w∏àczenie do grupy kapita∏owej spó∏ki Unicolor SA.

Dlaczego uwa˝a Pan, ˝e polski rynek
kosmetyczny wymaga konsolidacji?
Rynek kosmetyczny jest bardzo rozdrobniony,
dzia∏a na nim wiele ma∏ych podmiotów, zarówno
krajowych, jak i zagranicznych. Jest on poza tym
na tyle konkurencyjny, ˝e pojedynczym firmom
bardzo trudno jest rywalizowaç z du˝ymi,
dynamicznie dzia∏ajàcymi spó∏kami. Producenci
z mniejszym udzia∏em majà marginalne znaczenie
w handlu detalicznym. Wszystko to sprawia,
˝e ma∏e i Êrednie firmy muszà si´ konsolidowaç,
aby móc konkurowaç z zagranicznymi
dystrybutorami. Po rozmowach, które prowadzimy
widaç, ˝e producenci majà tego ÊwiadomoÊç.
Skàd pomys∏ na akwizycje?
Akwizycje, a tym samym konsolidacja
polskiego rynku kosmetycznego, sà g∏ównym
punktem naszej strategii biznesowej. Dà˝ymy
do zdobycia 10% udzia∏ów w rynku kosmetyków
piel´gnacyjnych w okresie 3 lat, a tak˝e wzrostu

sprzeda˝y w segmencie kosmetyków
perfumeryjnych o 30% rocznie. Akwizycje
przybli˝ajà nas do osiàgni´cia zamierzonych celów.
Ponadto, uwa˝amy, ˝e obecnie jest najlepszy czas
na aktywnoÊç konsolidacyjnà, dlatego nie
wykluczamy kolejnych akwizycji zarówno na rynku
polskim, jak i za granicà – g∏ównie w Rosji
i na Ukrainie, gdzie spó∏ka prowadzi rozmowy
z wybranymi podmiotami. NajwczeÊniej jednak
do zagranicznych przej´ç mo˝e dojÊç w 2008 r.
Jakie marki Grupa Kolastyna odkupi∏a
od PZ Cussons Polska?
Zgodnie z umowà nabyliÊmy prawa do znanej
i cenionej marki piel´gnacyjnej Uroda, której serie:
Kwiaty Polskie, Bio-Lift, Melisa czy Active 90 sà od
lat obecne na rynku. Przej´liÊmy tak˝e prawo do
produkcji i dystrybucji takich marek perfumeryjnych
jak: Makler i Byç mo˝e oraz kosmetyków do
golenia i po goleniu: Wars i Lider.
Jaki potencja∏ widzi Pan w zakupionych
markach?
Potencja∏ nowo nabytych marek jest spory,
gdy˝ sà one powszechnie znane. Marki te, a
zw∏aszcza Uroda, Wars i Lider, majà du˝e grono
lojalnych klientów oraz stabilnà pozycj´ na rynku.
Grupa Kolastyna dzi´ki tej transakcji powi´kszy∏a
portfolio oferowanych produktów, a tak˝e
odnotowa∏a wzrost udzia∏u w polskim rynku
kosmetycznym. Jestem przekonany, ˝e planowane
przez nas dzia∏ania, takie jak: intensyfikacja
sprzeda˝y, rozszerzenie kana∏ów dystrybucji czy
odpowiednie dzia∏ania promocyjne przyczynià si´
do dalszego rozwoju tych marek.
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Jak przej´cie marek od PZ Cussons wp∏yn´∏o
na pozycj´ Grupy Kolastyna na rynku
kosmetyków piel´gnacyjnych?
Akwizycja wybranych marek z portfolio PZ Cussons
wp∏yn´∏a na iloÊciowy wzrost udzia∏ów Grupy
Kolastyna w rynku kosmetyków do piel´gnacji
skóry z 4,9% do 6,2%*, dzi´ki czemu spó∏ka
plasuje si´ w pierwszej piàtce producentów
w Polsce. Udzia∏ wartoÊciowy Grupy w tym
segmencie wzrós∏ do 5,7%*, dajàc spó∏ce
wysokà, szóstà pozycj´ w rynku.
❚Wykres: Rynek kosmetyków piel´gnacyjnych
w Polsce – g∏ówni producenci, wg iloÊci sprzeda˝y

Czy przej´cie znanej i lubianej marki
piel´gnacyjnej Uroda wp∏yn´∏o na pozycj´
Grupy w segmencie piel´gnacji twarzy?
Zdecydowanie tak. W segmencie kosmetyków
do piel´gnacji twarzy wartoÊciowe udzia∏y Grupy
wzrosnà do 5,9% z poziomu 4,7%*, a wed∏ug
wolumenu sprzeda˝y z 4,1% do 6,1%*,
zapewniajàc nam szóstà pozycj´ na rynku.
W kolejnych latach zamierzamy konsekwentnie
dà˝yç do systematycznego wzrostu udzia∏ów
w tym segmencie.
❚Wykres: Rynek kosmetyków do piel´gnacji twarzy
w Polsce – g∏ówni producenci, wg iloÊci sprzeda˝y

Jak wyglàda realizacja celu osiàgni´cia wzrostu
udzia∏u w segmencie kosmetyków
perfumeryjnych?
Dzi´ki transakcji zakupu znanych marek
perfumeryjnych od PZ Cussons ju˝ w 2008 r.
jesteÊmy bliscy zrealizowania jednego z trzech
celów strategicznych, og∏oszonych podczas IPO,
a mianowicie wzrostu sprzeda˝y kosmetyków
perfumeryjnych o 30% rocznie. Wraz z zakupem
m.in. znanej marki perfumeryjnej Makler,
powi´kszy∏ si´ znaczàco iloÊciowy udzia∏ Grupy
Kolastyna w segmencie perfumerii m´skiej
– z 4,4% do 8,4%*, co daje nam bardzo wysokà,
czwartà pozycj´ na polskim rynku. Warto
przypomnieç, ˝e Grupa Kolastyna jest tak˝e
w∏aÊcicielem innej znanej marki perfumeryjnej
dla m´˝czyzn – Brutal.
❚Wykres: Rynek kosmetyków perfumeryjnych
dla m´˝czyzn w Polsce – g∏ówni producenci,
wg iloÊci sprzeda˝y
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…do znanych polskich marek mo˝emy zaliczyç
te˝ marki Lider oraz Wars…
Obie wymienione przez Panià marki od lat oferujà
Polakom kosmetyki do golenia, przede wszystkim kremy.
Zakup praw do produkcji i dystrybucji marek Lider i Wars
umo˝liwi∏ nam osiàgni´cie pozycji polskiego lidera w
kategorii kremów do golenia, z udzia∏em wartoÊciowym
w rynku powy˝ej 73% i iloÊciowym powy˝ej 82%*
❚Wykres: Rynek kremów do golenia w Polsce
– g∏ówni producenci, wg iloÊci sprzeda˝y

Grupa Kolastyna jest tak˝e liderem w rynku
kosmetyków do opalania…
Tak, od lat preparaty s∏oneczne oferowane
pod markà Laboratorium Kolastyna cieszà si´ ogromnà
popularnoÊcià wÊród klientów. Du˝e zaufanie do marki,
innowacyjne receptury oraz wysoka jakoÊç emulsji
ochronnych przek∏ada si´ na naszà pozycj´ rynkowà.
Od lat Grupa Kolastyna jest niekwestionowanym liderem
w segmencie produktów do opalania z udzia∏em
iloÊciowym w rynku na poziomie 23,9% oraz
wartoÊciowym 17,1%* i wyprzedza takie marki, jak:
Nivea, L’Oréal, Dax Cosmetics czy Lirene.
❚Wykres: Rynek kosmetyków do opalania w Polsce
– g∏ówni producenci, wg iloÊci sprzeda˝y

W lipcu Grupa Kolastyna naby∏a 100% akcji spó∏ki
Unicolor SA. Jakie korzyÊci przynios∏a
ta transakcja Kolastynie?
W∏àczenie Unicolor SA do grupy kapita∏owej przyczyni∏o
si´ do rozszerzenia naszej oferty o nowe kategorie
produktów. Dzi´ki tej transakcji pozyskaliÊmy mark´
Tanita, która jest najsilniejszà polskà markà oferujàcà
kosmetyki do depilacji (14% udzia∏ w rynku, 2 pozycja
za Veet – wg AC NIELSEN za 2006), a tak˝e mark´
Paloma, oferujàcà kosmetyki do makija˝u
oraz piel´gnacji ràk.
❚Wykres: Rynek preparatów do depilacji w Polsce
– g∏ówni producenci, wg wartoÊci sprzeda˝y

Jakie sà Paƒstwa plany odnoÊnie rynków
zagranicznych?
Wzrost udzia∏u Grupy Kolastyna w rynkach
zagranicznych jest jednym z naszych celów
strategicznych. Od lat wspó∏pracujemy z zagranicznymi
kontrahentami, oferujàc im nie tylko produkty
do opalania, ale tak˝e kosmetyki piel´gnacyjne.
Ju˝ dzisiaj nasze produkty obecne sà w ponad
trzydziestu krajach na ca∏ym Êwiecie.
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Najwi´kszymi zagranicznymi odbiorcami kosmetyków Grupy
sà kraje Europy Wschodniej, g∏ównie Rosja, Ukraina,
Bia∏oruÊ, Litwa i Kazachstan, niemniej jednak nasze
produkty mo˝na kupiç równie˝ w innych regionach,
na przyk∏ad: w Bu∏garii, Grecji, we W∏oszech, Kanadzie,
Anglii, itd. Poczàwszy od 2006 r., kosmetyki Kolastyny sà
obecne równie˝ w sklepach Finlandii, Macedonii i Niemiec.
Eksport stanowi znacznà cz´Êç naszych przychodów,
dlatego pozyskiwanie nowych, dynamicznie rozwijajàcych
si´ rynków zbytu jest dla nas niezwykle istotne.
Nie wykluczy∏ Pan mo˝liwoÊci akwizycji zagranicznej
w 2008 r. w Rosji lub na Ukrainie. Dlaczego akurat
na tych rynkach planujà Paƒstwo si´ rozwijaç?
Grupa Kolastyna zainteresowana jest rozwojem dzia∏alnoÊci
produkcyjnej i eksportowej na rynkach wschodnich,
poniewa˝ jest to rynek bardzo rozwojowy, o du˝ym
potencjale wzrostu. Sytuacja ta wynika z poziomu
ekonomicznego paƒstw le˝àcych za wschodnià granicà.
Dynamiczny rozwój tych krajów – wzorujàcych si´ na
rozwini´tej Europie Zachodniej – pozwala nam zak∏adaç, ˝e
sprzeda˝ kosmetyków b´dzie tam stale i intensywnie ros∏a,
co umo˝liwi naszej spó∏ce znaczne podniesienie poziomu
eksportu oraz, co wa˝niejsze, przej´cia i akwizycje
ukraiƒskich i rosyjskich spó∏ek kosmetycznych.
NajwczeÊniej do takiego przej´cia mog∏oby dojÊç w 2008 r.
Ostatnio zarzàd Grupy Kolastyna opublikowa∏ prognoz´
wyników na 2008 r. Jakie sà za∏o˝enia tych prognoz?
Po pierwsze zak∏adamy osiàgni´cie zysku netto
na poziomie 12–15 mln z∏ oraz przychodów ze sprzeda˝y
na poziomie 115 mln z∏. Planujemy tak˝e osiàgni´cie
docelowo 10% rentownoÊci netto.
W prognozach nie uwzgl´dniono podwy˝szenia
wyników zwiàzanych z przysz∏ymi akwizycjami.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
˚ycz´ dalszych sukcesów w Nowym Roku.
Dzi´kuj´. Ja równie˝ ˝ycz´ wszystkiego najlepszego
zarówno redakcji, jak i czytelnikom magazynu
„Cosmetic Reporter”.

* dane wg MEMRB Polska na podstawie sprzeda˝y
w roku 2006
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DOBRA
KONIUNKTURA
Produkty „s∏oneczne”
na topie
Produkty przeznaczone do ochrony skóry przed
promieniami s∏onecznymi to najbardziej dynamicznie
rozwijajàcy si´ na Êwiecie sektor w zakresie kosmetyków
piel´gnacyjnych w latach 2001-2006. Sprzeda˝ wyrobów
tej kategorii osiàgn´∏a w 2006 r. poziom 6,2 mld USD.
Perspektywy tej bran˝y sà wcià˝ obiecujàce, szczególnie
na rynkach wschodzàcych. Z badaƒ Euromonitora
International wynika, ˝e rosnàca ÊwiadomoÊç
konsekwencji ekspozycji cia∏a na dzia∏anie promieni
s∏onecznych, takich jak rak, przebarwienia, starzenie skóry
powoduje wzrost zapotrzebowania konsumentów na
produkty ochronne w tym zakresie.
Producenci nie tylko starajà si´ uÊwiadamiaç
konsumentom szkodliwoÊç korzystania ze s∏oƒca bez
odpowiednich kosmetyków ochronnych, ale pracujà wcià˝
nad u∏atwieniem aplikowania poszczególnych wyrobów
na nasze cia∏a. Produkty w spray’u, coraz d∏u˝ej
utrzymujàce si´ na skórze, Êrodki opracowane wed∏ug
specjalnych receptur , a nawet tabletki chroniàce skór´
przed s∏oƒcem, to innowacje na rynku, które czynià
ochron´ skóry przed promieniami UV po prostu
obowiàzkiem i to nie tylko w lecie ,ale przez ca∏y rok.
Edukacja konsumencka idzie w kierunku wskazania
Êrodków samoopalajàcych jako doskona∏ej, a przede
wszystkim zdrowszej alternatywy dla naturalnego
opalania.

Kosmetyki dla dzieci
– dynamiczny rozwój
W 2006 r. Êwiatowy rynek odnotowa∏ wzrost sprzeda˝y
produktów piel´gnacyjnych dla dzieci o 6,8% i po
wyrobach „s∏onecznych” ta kategoria sta∏a si´ drugà
najdynamiczniej rozwijajàcà si´ w sektorze kosmetyków
piel´gnacyjnych. Wzrost dobrobytu, a tak˝e nieco
póêniejsze macierzyƒstwo powoduje, i˝ bardziej
wyedukowane i coraz zamo˝niejsze matki ch´tniej i
wi´cej wydajà na kosmetyki dla swoich pociech. Rosnàca
troska o zdrowie i dobry wyglàd jest tak˝e czynnikiem
stymulujàcym wzrost sprzeda˝y kosmetyków tej kategorii.
Dalszy rozwój w tej dziedzinie spodziewany jest w
zakresie Êrodków opartych na naturalnych sk∏adnikach
produkowanych przez bardzo wiarygodne marki stosujàce
sprawdzone surowce a tak˝e oferujàce swe wyroby w
opakowaniach nadajàcych si´ do recyklingu lub ulegajàce
biodegradacji.
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ARTDECO - Âwiàteczno
-karnawa∏owa kolekcja
Glam Stars 2007/2008
Ze Êwiàteczno-karnawa∏owej
kolekcji Precious Gold
2007/2008 od firmy PUPA
❚Nowa pomadka
New Chic Precious Edition
Delikatna, lekka i uniwersalna formu∏a
zapewnia uczucie niebywa∏ego
komfortu i efekt d∏ugotrwa∏ego po∏ysku.
Nawil˝a usta i zapewnia im
intensywny kolor.
Zawiera naturalne sk∏adniki: wosk ze
skórki pomaraƒczy, wosk palmowy.
Dost´pna w eleganckim, z∏otym
opakowaniu.

Paleta prasowanych cieni do oczu
Precious Gold Eye Shadow Case
Paleta zawiera cztery prasowane cienie do oczu
w eleganckim, z∏otym opakowaniu z efektownym
diamentowym zdobieniem na wieczku.
❚Jedwabista i delikatna formu∏a
❚D∏ugo utrzymujà si´ na powiece
❚Zawierajà naturalne antyoksydanty: witamin E, C
oraz lecytyn´.
Elegancka paleta Precious gold eye shadow case jest
zapakowana w ciemnoczerwonà, aksamitnà sakiewk´.
❚

Firma BELL proponuje
CORRECTION SYSTEM
fluid kryjàco – korygujàcy

❚Puder rozÊwietlajàcy w p´dzlu
Glam Stars Powder Brush
❚Puder rozÊwietlajàcy w p´dzlu
do twarzy, cia∏a i w∏osów.
Twarz: Nabierz puder na p´dzel, delikatnie
otrzep nadmiar i równomiernie nanieÊ na
skór´. Nale˝y omijaç okolice oczu.
W∏osy: Delikatnie oprósz w∏osy subtelnà
mgie∏kà brokatu.
Cia∏o: Rozprowadê puder na wybrane
partie cia∏a dla uzyskania
zniewalajàcego, zmys∏owego po∏ysku.
Bardzo por´czny w u˝yciu:
2 w 1 - puder w praktycznym p´dzlu
(idealny do torebki).
Zawarte drobinki brokatu zapewniajà
subtelnie mieniàce si´ refleksy,
które odbijajà Êwiat∏o. Puder pokrywa
skór´ pi´knym blaskiem.
Dost´pny w kolorze z∏otym i srebrnym.
❚Seria limitowana.
❚

Unikalna receptura fluidu zapewnia pe∏ne, perfekcyjne krycie skóry.
Koryguje ka˝dà jej niedoskona∏oÊç. Idealnie maskuje zm´czenie
i stres, zachowujàc jednoczeÊnie naturalny wyglàd cery.
Wyg∏adza, intensywnie nawil˝a. Nie zatyka porów, nie powoduje
nieprzyjemnego uczucia Êciàgania. Dzi´ki zawartoÊci silikonowych
pigmentów fluid doskonale si´ rozprowadza,
nie pozostawiajàc na twarzy nieestetycznych smug.
Polecany tak˝e dla osób o suchej skórze.
❚PojemnoÊç: ok. 30 ml
IloÊç kolorów:4 w ka˝dym fluidzie
(be˝owy, naturalny, cappucino oraz karmel).
❚

OVALIFT - nowa seria
Laboratorium Kosmetycznego
FLOSLEK

W sk∏ad serii OVALIFT – modelujàcej i wyszczuplajàcej
twarz wchodzà 4 preparaty:
❚Krem nawil˝ajàcy /wyg∏adza skór´/
❚Krem regeneracyjny /niweluje zmarszczki/
❚Aktywne serum /wyszczupla twarz/
❚Maska liftingujàca /poprawia napi´cie skóry/

OVALIFT - Krem nawil˝ajàcy /wyg∏adza skór´/
Dobrze wyg∏adza skór´, ma lekkà konsystencj´ i delikatny,
przyjemny zapach. Polecany na dzieƒ,
dla skóry z tendencjà do utraty j´drnoÊci i elastycznoÊci
oraz profilaktycznie jako skuteczny preparat poprawiajàcy
nawil˝enie i napi´cie skóry
oraz opóêniajàcy procesy jej starzenia. W jego recepturze
wykorzystano sk∏adniki o dzia∏aniu wyszczuplajàcym
(kofeina, L-karnityna, esculina i centella asiatica),
liftingujàcym i napinajàcym (wyciàg
z ˝yta i hydrolizowane proteiny pszeniczne)
oraz nawil˝ajàcym (kompleks HYDROMANIL).
Ju˝ po jednorazowym u˝yciu krem daje efekt bardzo
wyraênego nawil˝enia skóry (o 36%), zaÊ regularnie
stosowany - zdecydowanie poprawia nawil˝enie
(o 41%) oraz zmi´kcza, wyg∏adza i rozjaÊnia naskórek.
❚
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AMBER GOLD COLLECTION
BURSZTYNOWY BIOKREM

DOTLENIAJÑCO – NAWIL˚AJÑCY

Pod choink´ od Eveline
Cosmetics

Seria kosmetyków Dermo Code powsta∏a specjalnie
z myÊlà o kobietach po 35 roku ˝ycia. Dermo Code,
to kompleksowy program przeznaczony do piel´gnacji
cery dojrza∏ej. Zawarty w preparacie Aldenine jest
pierwszym w kosmetologii sk∏adnikiem molekularnym,
likwidujàcym mikrouszkodzenia skóry na poziomie
komórkowym, stymuluje „m∏odzieƒczy” kolagen III
oraz aktywnie chroni cer´ przed starzeniem si´.
Krem sprawia, ˝e skóra jest elastyczna, dobrze
nawil˝ona, doskonale wyg∏adzona i promienna.
Zestaw Dermo Code ❚krem na dzieƒ❚krem na noc
❚mascara Provocative Look GRATIS
❚

PURE CONTROL
– I WSZYSTKO
POD KONTROLÑ

Pure Control, to specjalistyczna linia kosmetyków,
opracowana w laboratoriach Eveline Cosmetics,
skutecznie zwalczajàca problemy m∏odej cery, takie jak:
pryszcze, wàgry i nieestetyczne Êwiecenie si´ skóry.
Antybakteryjna formu∏a BACTERIA OUT! zapewnia
skutecznà kuracj´ antytràdzikowà, przywracajàc cerze
naturalny, zdrowy i promienny wyglàd. Regularne i
systematyczne stosowanie kosmetyków z serii Pure
Control hamuje rozwój bakterii, skutecznie zapobiega
powstawaniu pryszczy i wàgrów oraz zwalcza ju˝
istniejàce niedoskona∏oÊci skóry.
Prezentujemy jeden z wyrobów tej serii
Specjalistyczny krem nawil˝ajàco – matujàcy skutecznie hamuje i zapobiega powstawaniu pryszczy
i wàgrów oraz usuwa nadmiar sebum na wiele godzin.
G∏´boko nawil˝a cer´, zapewniajàc jej poczucie
komfortu przez ca∏y dzieƒ. Zmniejsza widocznoÊç
zmian potràdzikowych, a tak˝e koi, ∏agodzi
podra˝nienia i zaczerwienienia skóry
❚PojemnoÊç: 75ml
❚Producent : EVELINE COSMETICS S.A.

❚na dzieƒ / skóra normalna & sucha
Wysoki poziom roÊlinnego komponentu nawil˝ajàcego
Hydromanil – bogatego w zwiàzki cukrowe,
pochodzàce z owoców Drzewa Tara (Caesalpinia
Spinosa), rosnàcego w suchym klimacie Andów
– zapewnia nie tylko natychmiastowà hydratacj´ skóry
bezpoÊrednio po jednorazowej aplikacji, ale równie˝
kumulowany i d∏ugotrwa∏y efekt jej nawil˝enia.
Multiproteinowy biokompleks witalny gwarantuje
skoncentrowane nawil˝anie nawet g∏´bokich warstw
skóry czyniàc jà niepowtarzalnie mi´kkà, promiennà
i aksamitnie g∏adkà. Filtry UVA/UVB – chronià przed
promieniowaniem UV. Biokrem posiada lekkà,
jedwabistà konsystencj´ i przyjemny zapach.
Bardzo szybko si´ wch∏ania pozostawiajàc uczucie
komfortu. Nie zatyka porów skóry, nie powoduje
tworzenia si´ zaskórników.
❚PojemnoÊç: 50ml
❚Producent: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
Farmona

KREM ANTI-AGING NA DZIE¡
AKTYWOWANY ÂWIAT¸EM
DNA-COLLAGEN REPAIR
DAY COMPLEX

Krem Anti-Aging na dzieƒ jest przeznaczony do
codziennej piel´gnacji ka˝dego typu cery (poza t∏ustà).
Opracowany zosta∏ specjalnie dla m∏odych kobiet, które
szukajà najnowoczeÊniejszej metody przed∏u˝ania
m∏odoÊci skóry, wyg∏adzania pierwszych zmarszczek,
hamowania procesów wiotczenia i starzenia si´ skóry.
Krem jest AKTYWOWANY ÂWIAT¸EM, które uruchamia
transformacj´ jednego ze sk∏adników w aktywne
czàsteczki, chroniàce skór´ przed wolnymi rodnikami,
fotostarzeniem si´ i przedwczesnymi zmarszczkami,
a DNA w komórkach – przed zniszczeniem
promieniami UV. Krem zawiera te˝ bardzo aktywny,
przeciwzmarszczkowy DNA-Collagen Repair Day
Complex z fragmentem nici DNA, który chroni w∏ókna
kolagenu i elastyny przed p´kaniem, skr´caniem si´,
deformacjà oraz stymuluje syntez´ nowego kolagenu.

Krem szybko i skutecznie wyg∏adza i redukuje
pierwsze, zarysowujàce si´ ju˝ po 30. roku ˝ycia
zmarszczki mimiczne i te wynikajàce
z fotostarzenia si´ skóry. Zawiera sk∏adniki
zapobiegajàce ich dalszemu pog∏´bianiu si´
i powstawaniu nowych. Krem Collaction nadaje
skórze j´drnoÊç, Êwie˝oÊç, doskona∏à
elastycznoÊç oraz lekko opalony wyrównany
koloryt. Delikatnie napina skór´ i wzbogaca jà w
energi´ ˝yciowà, zmniejszajàc objawy zm´czenia,
stresu i nerwowego trybu ˝ycia. Poprawia wyglàd
twarzy i dodaje jej atrakcyjnoÊci. Cera staje si´
bardzo g∏adka, zadbana, pi´kna, promieniujàca
m∏odzieƒczà witalnoÊcià.PojemnoÊç: 50 ml
❚Producent: Dermika Sp. z o.o.

KREM ANTI-AGING
POD OCZY I NA POWIEKI
DNA-COLLAGEN REPAIR
EYE COMPLEX

Krem Anti-Aging pod oczy i na powieki
przeznaczony jest dla m∏odych kobiet
szukajàcych najnowoczeÊniejszej metody
zapobiegania procesom starzenia si´ skóry
w okolicach oczu.
Krem Collaction jest bardzo skutecznym
preparatem sp∏ycajàcym zarysowujàce si´ ju˝
zmarszczki i zapobiegajàcym powstawaniu
nowych. DNA-Collagen Repair Eye Complex
chroni DNA komórek, regeneruje w∏ókna
kolagenowe i elastynowe, poprawia
mikrokrà˝enie i szczelnoÊç naczyƒ
krwionoÊnych.
W efekcie Krem:
❚zapobiega spadkowi j´drnoÊci skóry wokó∏ oczu,
❚sp∏yca i wyg∏adza zmarszczki,
❚zmniejsza worki i siƒce pod oczami.
Dzia∏a kojàco i relaksujàco, usuwa objawy
zm´czeni i stresu. Zwi´ksza witalnoÊç skóry,
∏aduje jà energià, poprawia koloryt. Skóra
zachowuje m∏odzieƒczy wyglàd i struktur´.
❚PojemnoÊç: 15 ml
❚Producent: Dermika Sp. z o.o.
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WOSK
DO
MODELOWANIA
W¸OSÓW
Variété

Firma MINCER
– MONA LIZA

przygotowa∏a seri´ kosmetyków
zapewniajàcych komfortowe
zabezpieczenie skóry przed wp∏ywem
ekstremalnych warunków pogodowych.
Produkty serii Zimowy Komfort zawierajà
specjalny zestaw substancji, które tworzà
na skórze delikatny, otulajàcy film.
❚Bezwodny ˝el z filtrem UVA I UVB
Optymalna ochrona przed mrozem,
wiatrem i s∏oƒcem. Nowatorska formu∏a
bezwodnego ˝elu z filtrami UVA i UVB
zabezpiecza skór´ twarzy przed
ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi. Wskazane dla osób
sp´dzajàcych czas na mrozie, wietrze
i zimowym s∏oƒcu. Doskona∏y dla osób
uprawiajàcych sporty zimowe, z myÊlà
o nich wyposa˝yliÊmy tubk´ w specjalny
zaczep, dzi´ki któremu mo˝na mieç jà
zawsze w zasi´gu r´ki. ZawartoÊç filtrów
UVA i UVB, oleju z avocado i witaminy E
podnosi efekt ochronny i piel´gnacyjny
preparatu. ❚PojemnoÊç: 30 ml
❚Krem ochronny t∏usty
Specjalny t∏usty krem na zimowe dni.
Zapewnia komfortowe zabezpieczenie
skóry przed wp∏ywem ekstremalnych
warunków pogodowych. Dzi´ki
w∏aÊciwie dobranej formule tworzy na
skórze delikatny film ochronny,
odpowiednio nat∏uszcza nie zatyka
porów. Krem posiada znakomite
w∏aÊciwoÊci piel´gnacyjne, wyg∏adza
i uelastycznia naskórek. Innowacyjne
zastosowanie wyciàgu z Hamamelisu
zapobiega p´kaniu naczynek
krwionoÊnych, nadaje skórze zdrowszy
koloryt, dzia∏a uj´drniajàco. Dodatkowo
zawartoÊç wosku pszczelego wspomaga
dzia∏anie ochronne kremu. Filtr UV
zabezpiecza przed promieniowaniem
s∏onecznym.
❚PojemnoÊç: 50 ml
❚Producent : Firma Mona Liza

NAB¸YSZCZACZ
DO W¸OSÓW
Variété

Nowy wosk z serii Variété ujarzmi
nawet najbardziej niesforne i
trudne w uk∏adaniu w∏osy.
Idealnie wyg∏adza, modeluje i
nadaje naturalny po∏ysk,
zapewniajàc fryzurze elastyczne
utrwalenie.
Wosk Variété doskonale sprawdza
si´ w kreatywnej stylizacji krótkich
i Êredniej d∏ugoÊci w∏osów.
Pozwala na podkreÊlenie
“pazurków”, pojedynczych
kosmyków i pasm, nadajàc

Koniec problemów z matowymi
w∏osami! Nowy nab∏yszczacz
Variété doskonale wyg∏adza,
dodaje w∏osom blasku i podkreÊla
ich kolor. To idealny sposób na
wykoƒczenie fryzury.
Po u∏o˝eniu i wymodelowaniu
fryzury wystarczy rozpyliç niewielkà
iloÊç delikatnej nab∏yszczajàcej
mgie∏ki, która pokrywa w∏osy od
nasady po ich koƒce. Zawarte w
preparacie mikroczàsteczki silikonu
wyg∏adzajà struktur´ w∏osów,

fryzurze niepowtarzalny blask i
d∏ugotrwa∏e utrwalenie.
Dzi´ki lekkiej konsystencji wosk
nie obcià˝a i nie skleja w∏osów.
Zawarte w wosku Variété
proteiny jedwabiu zwi´kszajà
zatrzymywanie wilgoci
i uzupe∏niajà niedobór
naturalnych sk∏adników
budujàcych struktur´ w∏osa.
Dzi´ki temu w∏osy odzyskujà
zdrowy wyglàd, mi´kkoÊç i
jedwabisty po∏ysk, a ich uk∏adanie
staje si´ o wiele ∏atwiejsze.
O kondycj´ w∏osów dba tak˝e
obecna w wosku prowitamina
B5, która wnika g∏´boko
w konstrukcj´ w∏osa, od˝ywia
i piel´gnuje.
Wosk wzbogacony jest równie˝
o filtr UV, który chroni w∏osy
przed szkodliwym dzia∏aniem
czynników zewn´trznych.
❚PojemnoÊç: 100 g
❚Producent : PPH CHANTAL

dzi´ki czemu fryzura przez ca∏y
dzieƒ lÊni pe∏nym blaskiem.
Ultralekka formu∏a preparatu
sprawia, ˝e nab∏yszczacz nie
skleja w∏osów, nie obcià˝a ich
ani nie nat∏uszcza. Zawarte w
nab∏yszczaczu Variété proteiny
jedwabiu zwi´kszajà
zatrzymywanie wilgoci
i uzupe∏niajà niedobór naturalnych
sk∏adników budujàcych struktur´
w∏osa. Dzi´ki temu w∏osy
odzyskujà zdrowy wyglàd,
mi´kkoÊç i jedwabisty po∏ysk.
O kondycj´ w∏osów dba tak˝e
obecna w preparacie prowitamina
B5, która wnika g∏´boko w
konstrukcj´ w∏osa, od˝ywia
i piel´gnuje. Nab∏yszczacz
wzbogacony jest równie˝ o filtr UV,
który chroni w∏osy przed
szkodliwym dzia∏aniem czynników
zewn´trznych.
❚PojemnoÊç: 200 ml
❚Producent: PPH CHANTAL

˚el – Spray utrwalajàcy
HAIR line

❚Innowacyjna formu∏a ˝elu w sprayu ❚Ekstremalnie trwa∏y
efekt na w∏osach ❚Ochrona i piel´gnacja w∏osów
Profesjonalnie opracowana receptura ˝elu w spray’u
to nowatorskie rozwiàzanie, które pozwala ∏atwo
rozprowadziç ˝el nie sklejajàc w∏osów i gwarantuje
d∏ugotrwa∏y efekt doskonale utrwalonej fryzury.
Dzi´ki innowacyjnej formule uzyskano ekstremalny efekt
utrwalania, przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowego i
atrakcyjnego wyglàdu w∏osów.
Ten profesjonalny produkt natychmiastowo
i d∏ugotrwale utrwalajàcy ka˝dà fryzur´ zawiera filtr UV
i termomoleku∏y, które chronià w∏osy przed s∏oƒcem
i wysokà temperaturà podczas stylizacji.
Zosta∏ wzbogacony substancjà nab∏yszczajàcà w∏osy oraz
dodajàcà w∏osom obj´toÊci. Profesjonalna formu∏a i wysoka
jakoÊç ˝elu w spray’u pozwalajà cieszyç si´ wykreowanà
fryzurà przez d∏ugi czas.❚Producent: Marion Kosmetyki

Produkty marki Cleanic
w saszetkach

❚Chusteczki nawil˝ane do peelingu
Cleanic Clean O’’Peel
w saszetkach to sposób na szybki i wygodny peeling
twarzy, szyi i dekoltu bez koniecznoÊci zmywania
pozosta∏oÊci kosmetyków. Swoje wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci
zawdzi´czajà granulkom peelingujàcym, umieszczonym
na powierzchni chusteczki oraz specjalnej formule balsamu,
którà zosta∏y nasàczone. W jej sk∏ad wchodzi kojàcy
i regenerujàcy wyciàg z echinacei, dzia∏ajàcy antyseptycznie
i tonizujàco ekstrakt z chabra b∏awatka oraz wyciàg z
zielonego groszku, który napina i wyg∏adza skór´. Produkt
posiada atest PZH i by∏ testowany dermatologicznie.
Saszetki z chusteczkami do peelingu na pó∏ce sklepowej
wyst´pujà w opakowaniu „display” po 20 sztuk.
❚Producent: Harper Hygienics
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❚Marco Toscani

Salon International
– najwa˝niejszai najwi´ksza
na Êwiecie impreza poÊwi´cona
fryzjerstwu organizowana jak
co roku w Londynie, w centrum
wystawienniczym Excel goÊci∏a tym
razem ponad 250 wystawców
i ponad 48 000 zwiedzajàcych
z ca∏ego Êwiata.
Top Professional mia∏ zaszczyt byç
wy∏àcznym partnerem medialnym
organizatora imprezy – Reed
Business Information we
wspó∏pracy z Hairdressers Journal
International na teren Polski.

2o cosmetic reporter listopad grudzieƒ 2007

Paêdziernikowe, jeszcze ciep∏e dni
w Londynie w towarzystwie najwi´kszych
gwiazd Êwiatowego fryzjerstwa.
Najnowsze trendy w strzy˝eniach, koloryzacji,
stylingu, projektowaniu i wyposa˝eniu
salonów. Rozbudowany program edukacyjny
dotyczàcy marketingu i zarzàdzania. Jak na
3 dni – nies∏ychane bogactwo prze˝yç.
Ca∏a impreza podzielona by∏a
na 4 segmenty tematyczne:
THE HAIR SHOW – cz´Êç targowa, gdzie
swe wyroby i us∏ugi dla salonów fryzjerskich
eksponowali wystawcy z wielu krajów,
SALON LIVE – scena prezentacji gwiazdstylistów Êwiatowego formatu,
SALON SEMINARS, gdzie mia∏y miejsce
master klasy znanych marek fryzjerskich oraz
SALON BUSINESS EXTRA – centrum
edukacji n/t marketingu i zarzàdzania
salonem.

Jak zwykle w cz´Êci wystawienniczej
THE HAIR SHOW mo˝na by∏o podziwiaç produkty
wielu liczàcych si´ marek bran˝y fryzjerskiej. Firmy
przeÊciga∏y si´ w ró˝norodnoÊci prezentacji, ale
oczywiÊcie ka˝demu wi´kszemu stoisku towarzyszy∏a
scena, na której styliÊci poszczególnych marek
zaskakiwali pomys∏owoÊcià kreacji fryzur, strzy˝eƒ,
koloryzacji. Okaza∏e stoisko Welli, Akademii Sasoon ,
Schwarzkopf Professional czy TIGI przyciàga∏o t∏umy
fryzjerów z ca∏ego Êwiata.
Co godne odnotowania po raz pierwszy w imprezie
wzi´∏y udzia∏ firmy polskie: Chantal (Prosalon),
Farmona, Iza (wytwórnia szpilek do w∏osów) i Venita.
Mo˝na to uznaç za dobry prognostyk, ˝e wraz
z ostatnimi sukcesami naszych stylistów na arenie
mi´dzynarodowej swà obecnoÊç zaznaczajà równie˝
firmy reprezentujàce przemys∏ polski.
Prawdziwà gratkà dla nas wszystkich, zwiàzanych
z bran˝à fryzjerskà by∏ jednak SALON LIVE,
gromadzàcy w trakcie swego 3-dniowego istnienia
ca∏à plejad´ gwiazd Êwiatowego fryzjerstwa.
Ekipy Sasoon Professional, Toni & Guy, Tigi, Tim
Hartley, Patrick Cameron (dla Wella Professional),
Rush (dla Goldwell), Mahogany (dla Alfaparf),
wreszcie zdobywca tytu∏u fryzjera roku w Wielkiej
Brytanii Andrew Barton wraz z Saks Art Team
zamieni∏y to miejsce w teatr niezapomnianych
i nies∏ychanie inspirujàcych prze˝yç artystycznych.
Mark Hayes, dyrektor kreatywny Sasoon Professional
wraz z zespo∏em zapoznali zgromadzonà publicznoÊç
z nowà koncepcjà koloryzacji opartà na nowatorskiej
linii produktowej Chromatology. Toni & Guy zachwycili
nowà kolekcjà Cut & Colour, w której ciekawym
ci´ciom towarzyszy zrównowa˝ony kolor, a
dope∏nieniem fryzury sà cz´sto Êmia∏e dodatki.
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W tym roku pokaênà cz´Êç kolekcji T&G stanowi∏y
fryzury dla panów.
Grupa Rush w imieniu Goldwell obwieÊci∏a Êwiatu powrót
brunetek na sezon jesieƒ/zima 2007. Jak zwykle aplauz wzbudzi∏
swym wyst´pem Tim Hartley – mistrz w budowaniu wi´zi z
widownià. W atmosferze przyjaêni i spokoju, w towarzystwie
wspania∏ej muzyki Rhythm & Blues zdradza∏ swym ciep∏ym
g∏osem tajniki prostych ci´ç i koloryzacji swej nowej kolekcji Fierce
Child („Niepohamowany Dzieciak”), nawiàzujàcej do mody
wywodzàcej si´ z centrów Nowego Jorku czy Londynu lat 80-tych.
Wiele emocji dostarczy∏ te˝ szczególnie m∏odszej cz´Êci
widowni zespó∏ artystyczny TIGI z kolekcjà YOUTH (m∏odoÊç).
M∏odzi adepci akademii TIGI prezentowali swe ca∏kiem ju˝
du˝e, trzeba przyznaç, umiej´tnoÊci na g∏owach swych
rówieÊników. Pokaz mo˝na by zatem okreÊliç mianem
„m∏odzi dla m∏odych”.
Jednak prawdziwà eksplozj´ entuzjazmu wzbudzi∏ swym
wyst´pem Patrick Cameron. JeÊli ktokolwiek na Êwiecie szuka
inspiracji w upi´ciach d∏ugich w∏osów to niewàtpliwie jest to
najwi´kszy autorytet. Kolekcja Red Carpet (Czerwony Dywan),
którà mistrz przedstawi∏ na scenie prezentujàc poszczególne
upi´cia technikà „krok po kroku” po prostu zapiera∏a dech w
piersiach. Czerwony dywan po którym stàpajà gwiazdy ka˝dej
wielkiej gali czy ceremonii mieni si´ odbiciem tysiàca Êwiate∏,
jest Êwiadkiem gwa∏townie wyra˝anych, ale i tych niemych
zachwytów, uniesieƒ, ekscytacji. Takie te˝ sà fryzury tej kolekcji.
Nies∏ychanie eleganckie, ale bez zb´dnej przesady. Patrick
tworzy równowag´ mi´dzy stylem klasycznym, a dodatkowà
teksturà w∏osów, ich kontrastem, a perfekcyjnym upi´ciem.
Pasma sà wyciàgane, skr´cane, tapirowane, a nast´pnie
upinane w eleganckie, przestrzenne formy podkreÊlajàce
kobiecoÊç ich w∏aÊcicielek.
Energia, z jakà mistrz porusza∏ si´ po scenie w trakcie
prezentacji nie pozostawia∏a ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e mamy
oto do czynienia z najwy˝szej klasy profesjonalizmem
po∏àczonym z ˝yciowà pasjà.
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■ TARGI

Dziennikarze obs∏ugujàcy imprez´ zgromadzeni
w centrum prasowym mieli równie˝ okazj´ spotkaç
si´ w bardziej kameralnym gronie z Trevorem Sorbie
– prawdziwà ikonà sztuki fryzjerskiej. Pod wzgl´dem
iloÊci nagród i wyró˝nieƒ Trevor nie ma sobie
równych na ca∏ym Êwiecie. Mimo to pozosta∏
skromnym cz∏owiekiem, którego pasjà jest
tworzenie, jak sam to okreÊla „prawdziwych fryzur
dla prawdziwych ludzi”. W ramach swojego
najnowszego projektu, My New Hair, Trevor podjà∏
si´ jednak realizacji wyjàtkowo szczytnego celu,
jakim jest spersonalizowana stylizacja peruk
przeznaczonych dla kobiet, które utraci∏y w∏osy z
powodów medycznych. Ju˝ w zesz∏ym roku ponad
400 paƒ w Wielkiej Brytanii skorzysta∏o z bezp∏atnej
us∏ugi spersonalizowanej stylizacji peruk, co
pozwoli∏o im w tak trudnym etapie swego ˝ycia
zachowaç swój indywidualny styl, a przez to
poprawiç komfort ˝ycia.

❚FOTO: Roman Godek

Z roku na rok ta wspania∏a impreza odwiedzana jest
przez coraz liczniejsze grono rodaków zwiàzanych
z bran˝à fryzjerskà. Podobnie jak w cz´Êci
ekspozycyjnej imprezy za sprawà polskich
wystawców, tak i tu – wÊród widowni SALON LIVE
nierzadko da∏o si´ s∏yszeç polskà mow´.
Tak trzymaç chcia∏oby si´ rzec.
Salon International to wyjàtkowo inspirujàce
wydarzenie i ju˝ dzisiaj warto zarezerwowaç sobie
termin 18-20 paêdziernika w przysz∏orocznym
kalendarzu.
❚
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Po raz XIV Moskwa goÊci∏a tysiàce
specjalistów bran˝y kosmetycznej
z niemal ca∏ego Êwiata
na targach interCHARM.
2

Na powierzchni 19 500 m (netto) 876 firm
zaprezentowa∏o ofert´ obejmujàcà wszystkie dziedziny
przemys∏u kosmetycznego. Zanotowano rekordowà
liczb´ 98 000 odwiedzajàcych, w tym bardzo wielu
kupców, hurtowników, dystrybutorów, a tak˝e w∏a
Êcicieli salonów fryzjerskich, gabinetów
kosmetycznych, oÊrodków SPA.
Pawilony narodowe stworzy∏y takie kraje jak:
Bu∏garia, Brazylia, Chiny, Hiszpania, Korea, Niemcy,
Tajwan, W∏ochy i oczywiÊcie Polska,
skàd przyjecha∏o 30 firm.
2

Na powierzchni 600 m zaprezentowa∏y one bogatà
ofert´ kosmetyki kolorowej (m.in. Bell, Eveline,
Unicolor), Êrodków do piel´gnacji paznokci (m.in.
Bass, Euro Fashion, Grafiti). Nie zabrak∏o te˝
producentów kosmetyki bia∏ej (m.in. Bandi, Bielenda,
Dax, Eveline, Farmona), Êrodków do piel´gnacji
w∏osów (Chantal, Delia, Farmona), wyrobów
perfumeryjnych (Bi-es, Bola, Valdi), akcesoriów
(Donegal).
Jak zwykle bogata by∏a te˝ oferta polskiego przemys∏u
opakowaƒ dla bran˝y kosmetycznej (Heinz Glas
Dzia∏dowo, Huta Czechy, Politech).
Tak liczna reprezentacja polskiej bran˝y kosmetycznej
by∏a mo˝liwa m.in. dlatego, i˝ organizator polskiego
wystàpienia ponownie postara∏ si´, aby targi
interCHARM znalaz∏y si´ na liÊcie imprez dotowanych
z Programu Operacyjnego SPO WKP.
Polskim wystawcom tradycyjnie towarzyszy∏ nasz
magazyn. Targowe wydanie specjalnie pod kàtem
potencjalnych kontrahentów zagranicznych zawiera∏o
materia∏y zarówno w j´zyku angielskim, jak i rosyjskim.
Ponad 2000 egzemplarzy zosta∏o rozprowadzonych
na targach wÊród wystawców i kupców
zainteresowanych polskim rynkiem kosmetycznym.
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Po raz pierwszy jednoczeÊnie z targami interCHARM
odby∏y si´ targi In Cosmetics Eastern Europe, dawniej
nazywane CHI (Cosmetic And Household Ingredients)
poÊwi´cone surowcom s∏u˝àcym do produkcji
kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i Êrodków
higieny osobistej. Impreza zebra∏a naukowców
opracowujàcych receptury, producentów surowców,
wiodàcych dostawców komponentów oraz
marketingowców bran˝y kosmetycznej z ca∏ego
regionu Europy Wschodniej. Mieli oni doskona∏à
okazj´ do nawiàzania interesujàcych kontaktów,
zapoznania si´ z najnowszymi surowcami
stosowanymi w kosmetyce, z nowinkami
technologicznymi pozwalajàcymi tworzyç
wyroby na miar´ rosnàcych wymagaƒ rynku.
Targi interCHARM jak zwykle obudowane by∏y
atrakcyjnym programem towarzyszàcym.
Ju˝ w dniu ich rozpocz´cia odby∏ si´ po raz pierwszy
w Moskwie fina∏ Mi´dzynarodowych Mistrzostw
w masa˝u SPA. W trakcie konkursu 10 top-masa˝ystów
SPA zaprezentowa∏o jury swoje techniki.
Ponadto pokazano autorskie programy masa˝u,
odby∏o si´ tak˝e show Joga w taƒcu i Gwiazdy fitness.
W ciàgu kolejnych dwóch dni targów zainteresowanych
stylizacjà paznokci przyciàga∏a tzw. Nail Service School,
gdzie mo˝na si´ by∏o m.in. zapoznaç z najnowszymi
tendencjami w piel´gnacji paznokci, z nowymi
technikami ˝elowymi oraz aktualnymi mo˝liwoÊciami
dbania o zdrowy wyglàd paznokci.
Odby∏y si´ te˝ VII Mistrzostwa Stylizacji Paznokci.
Kolejnà atrakcjà targów by∏y Moskiewskie
Mi´dzynarodowe Mistrzostwa Wiza˝u z licznymi
pokazami. Zwyci´zca konkursu ma zagwarantowany
udzia∏ w przysz∏orocznych mistrzostwach Europy
w Dusseldorfie.
Jak zwykle wydarzeniem gromadzàcym du˝à
publicznoÊç, a przeznaczonym dla bran˝y fryzjerskiej,
by∏o You Professional Show, w którym udzia∏ wzi´li
styliÊci takich firm jak Keune, L’Oreal Professionnel,
Schwarzkopf Professional. Zaprezentowano m.in.
kolekcj´ fryzur na nadchodzàcy sezon, aktualne
tendencje w koloryzacji, najnowsze techniki strzy˝enia
oraz uczesania na specjalne okazje.
Nie zabrak∏o te˝ wielu konferencji w ramach
II Moskiewskiego Forum Salonów Kosmetycznych.
Zakres tematów by∏ naprawd´ bardzo szeroki
- od standardów w przemyÊle kosmetycznym po osià
ganie maksimum zysku z 1 m2 salonu kosmetycznego.
Trzeciego dnia targów, po trudach nie tylko pracy
na stoiskach, ale i zwiàzanych z codziennymi
wielogodzinnymi dojazdami do centrum
wystawienniczego, wystawcy mogli nieco odpoczàç,
uczestniczàc w przygotowanym specjalnie dla nich
przyj´ciu, w czasie którego obejrzeli wspania∏e show
na lodzie z udzia∏em gwiazd rosyjskiego ∏y˝wiarstwa.
❚
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■ TARGI

All For Cosmetics 2007 Konferencja AFC

W dniach 20-21 listopada 2007 w zabytkowych wn´trzach
Pa∏acu Chodkiewiczów w Warszawie oraz w laboratoriach i aulach
Wy˝szej Szko∏y Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia odby∏a si´
trzecia konferencja AFC (All For Cosmetics).
Konferencji towarzyszy∏a wystawa „table top”, w której udzia∏ wzi´∏y
uczelnie kosmetyczne, wydawnictwa bran˝owe i przedstawiciele przemys∏u.
W tym roku konferencja odbywa∏a si´ pod has∏em
„Edukacja i nauka dla pi´kna”.
Przeprowadzono cztery sesje poÊwi´cone: sk∏adnikom
czynnym, substancjom zapachowym, technologiom
stosowanym w projektowaniu nowych receptur
kosmetycznych, przenikaniu sk∏adników kosmetyków
przez skór´, czy do wn´trza w∏osów. Po raz pierwszy
zorganizowano odr´bne sesje komercyjne i zaj´cia
warsztatowe dla klientów firm surowcowych.
Konferencji towarzyszy∏a sesja posterowa, na której
zaprezentowano blisko trzydzieÊci posterów
przedstawiajàcych prace naukowe z zakresu chemii
kosmetycznej i kosmetologii. Poziom referatów by∏
bardzo wysoki, polskà kosmetologi´ reprezentowali
przede wszystkim ludzie m∏odzi z ró˝nych Êrodowisk
akademickich prezentujàcy wyniki badaƒ
prowadzonych w ramach studiów doktoranckich
i magisterskich. Referaty naukowe wyg∏osili tak˝e
zaproszeni goÊcie z zagranicy: Elio Mignini –
przewodniczàcy SICC (Societa Italiana di Chamica
e Scienza Cosmetologiche), Torsten Clarius (Cognis),
Michael Schuricht (Symrise), Horst Westenfelder
(DSM Nutritional Products).
Konferencja AFC zgromadzi∏a oko∏o 350 osób
i by∏a okazjà do spotkania naukowców, wyk∏adowców,
specjalistów z Polski i krajów europejskich, wÊród
których obecni byli przedstawiciele wszystkich
najwa˝niejszych uczelni kszta∏càcych w dziedzinie
kosmetologii, chemii kosmetycznej i naukach
pokrewnych, a tak˝e bardzo liczna grupa studentów.
W najbli˝szym czasie cz´Êç materia∏ów zostanie
opublikowana w czasopiÊmie „Towaroznawcze
problemy jakoÊci”, a ca∏oÊç b´dzie dost´pna na
stronie internetowej Towarzystwa (www.polscc.org).
W ocenie uczestników konferencja stanowi∏a kolejny
sukces w dzia∏alnoÊci PTK.
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Liczba uczestników w stosunku do AFC 2005
wzros∏à o ponad 60%. Wysoko oceniono poziom
wyg∏aszanych referatów i posterów.
Nale˝y tu podkreÊliç znaczàcy udzia∏ ludzi m∏odych
zarówno wÊród prelegentów jak i s∏uchaczy.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje dyskusja panelowa,
która mia∏a miejsce w drugim dniu konferencji.
By∏o to pierwsze w historii spotkanie Êrodowisk
kosmetologicznych, ró˝niàcych si´ zarówno obszarem
zainteresowaƒ jak i poglàdami na temat oblicza
i dalszego rozwoju kosmetologii w Polsce. Spokojny
ton dyskusji moderowanej przez prof. Majewskiego
wskazuje na mo˝liwoÊç porozumienia i podj´cia
przez te Êrodowiska wspólnych dzia∏aƒ, majàcych
na celu dalszy rozwój kosmetologii w naszym kraju.
Jubileusz 10-lecia Polskiego Towarzystwa
Kosmetologów Pierwszego dnia konferencji odby∏y si´
obchody 10-lecia powstania Polskiego Towarzystwa
Kosmetologów. Przemówienie okolicznoÊciowe
wyg∏osi∏ Prezes PTK Jacek Arct. Punktem
kulminacyjnym obchodów by∏o wr´czenie dyplomów
z tytu∏ami Zas∏u˝onych dla Polskiego Towarzystwa
Kosmetologów UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ wyk∏adem
Katarzyny Pytkowskiej z WSZKiPZ na temat historii
przemys∏u kosmetycznego i rozwoju kosmetologii
w Polsce w latach poprzedzajàcych II wojn´ Êwiatowà
i obj´cie w∏adzy przez komunistów. W swoim
wyk∏adzie popartym bogatym materia∏em
ilustracyjnym prelegentka jednoznacznie wykaza∏a,
˝e poziom polskiej kosmetologii w tym okresie
dorównywa∏ rozwini´tym krajom
zachodnioeuropejskim. Przyczynà póêniejszego
regresu, trwajàcego do lat dziewi´çdziesiàtych ub.
wieku by∏a nacjonalizacja przemys∏u i uwarunkowania
ekonomiczne zcentralizowanej gospodarki
komunistycznej.

Informacja
Prasowa

Jacek Arct przewodniczàcy PTK,
Magdalena Lubbe wice-przewodniczàca PTK
wr´czajà dyplom Zas∏u˝onego dla Polskiego
Towarzystwa Kosmetologów Robertowi
Fischerowi, z wydawnictwa H. Ziolkowski
Verlag fuer Chemische Industrie,
10-lecie powstania Polskiego Towarzystwa
Kosmetologów

Medycyna Estetyczna, Dermatologia Estetyczna
vs. Kosmetologia, Chemia Kosmetyczna
– Panel dyskusyjny
Drugiego dnia konferencji mieliÊmy przyjemnoÊç
wys∏uchaç dyskusji panelowej przedstawicieli
Êrodowisk medycyny estetycznej, dermatologii
estetycznej, dermatologii, kosmetologii, chemii
kosmetycznej, a tak˝e przedstawicieli przemys∏u
kosmetycznego oraz przedstawicieli uczelni
kosmetologicznych.
W panelu dyskusyjnym wzi´li udzia∏ prof. Waldemar
Placek z Collegium Medicum w Bydgoszczy, krajowy
konsultant ds. dermatologii, prof. S∏awomir Majewski
z Wy˝szej Szko∏y Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji
Zdrowia, i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
– prowadzàcy panel. Ârodowisko dermatologii
estetycznej reprezentowa∏a przewodniczàca zarzàdu
Stowarzyszenia lekarzy dermatologów estetycznych
dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska. W panelu wzi´li tak˝e
udzia∏ dr Andrzej Ignaciuk, dyrektor Podyplomowej
Szko∏y Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, Przemys∏ kosmetyczny reprezentowali
dr Beata Iwanienko (L’Oreal Polska),
dr in˝. Ma∏gorzata Che∏kowska (Dermika) oraz
dr in˝. W∏adys∏aw S. Brud (Pollena Aroma).
Edukacj´ w dziedzinie kosmetologii reprezentowa∏a
Hanna Dolecka (Wy˝sza Szko∏a Nauk o Zdrowiu
w Bydgoszczy). W panelu wzià∏ równie˝ udzia∏ rektor
Wy˝szej Szko∏y Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji
Zdrowia w Warszawie prof. Jacek Arct, chemik
kosmetolog. Wszyscy uczestnicy zgodzili si´, ˝e
potrzebna jest dyskusja pomi´dzy ró˝nymi
Êrodowiskami zwiàzanymi z kosmetologià.
Panel podjà∏ decyzje o utworzeniu nieformalnej
Grupy Roboczej, która b´dzie s∏u˝y∏a wymianom
doÊwiadczeƒ w kosmetologii i dziedzinach
pokrewnych.
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■ ZAGRANICZNE IMPREZY TARGOWE I KONFERENCJE
KALENDARIUM

pierwsza po∏owa 2008 roku

❚Styczeƒ 15-17 2008 Cosmoprof Shanghai Shanghai, China

❚Kwiecieƒ 13-14 2008 Beauty UK Birmingham, UK

❚Styczeƒ 18-20 2008 Monaco Spa Event Monte Carlo, Monaco

❚Kwiecieƒ 13-14 2008 International Congress of Esthetics
Dallas, US

❚Styczeƒ 22-23 2008 Perfumes Cosmetics & Design Paris,
France
❚Styczeƒ 25-27 2008 Beautyworld Frankfurt Frankfurt, Germany
❚Styczeƒ 29-February 2008 InformexUSA New Orleans, US
❚Styczeƒ 29- Luty 2 2008 SDA Annual Meeting & Industry
Convention Boca Raton, US
❚Luty 5-7 2008 Day Spa Expo Las Vegas, US
❚Luty 7-9 2008 Intercharm Ukraine 2008 Kiev, Ukraine
❚Luty 13-14 2008 Packinnove Europe Troyes, France
❚Luty 14-15 2008 Interphex Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
❚Luty 23-25 2008 Cosmobelleza Barcelona, Spain
❚Luty 24-25 2008 Spa & Resort/Medical Spa Expo
& Conference Los Angeles, US
❚Luty 27- 1 Marzec 2008 CTFA Legal & Regulatory Conference
Savannah, Georgia, US
❚Marzec 7-9 2008 Beauty International: Trade Fair
for Cosmetics, Nail & Foot Professionals Düsseldorf, Germany
❚Marzec 8-10 2008 Mondial Spa & Beauté Paris, France

❚Kwiecieƒ 13-14 2008 ABA Vancouver Show (Allied Beauty
Association)
Vancouver, Canada
❚Kwiecieƒ 15-17 2008 In Cosmetics 2008
Amsterdam, The Netherlands
❚Kwiecieƒ 17-19 2008 Intercharm Professional
Moscow, Russia
❚Kwiecieƒ 19-20 2008 Beauty Forum Hungary 2008 Budapest,
Hungary
❚Kwiecieƒ 26-30 2008 NACDS Annual Meeting Scottsdale,
Arizona
❚Kwiecieƒ 27-29 2008 Saudi Beauty Jeddah, Saudi Arabia
❚Kwiecieƒ 27-28 2008 ABA Winnipeg Show (Allied Beauty
Association) Winnipeg, Canada
❚Maj 4-5 2008 ABA Edmonton Show (Allied Beauty
Association) Edmonton, Canada
❚Maj 11-11 2008 Scottish Beauty 2008
Edinburgh, Scotland
❚Maj 13-15 2008 Packaging Summit Expo and Conference
Rosemont, IL, US

❚Marzec 8-9 2008 Beauty Forum Swiss Zurich, Switzerland

❚Maj 17-19 2008 International Congress of Esthetics
Miami, US

❚Marzec 9-10 2008 ABA Montreal Show
(Allied Beauty Association) Montreal, Canada

❚Maj 18-21 2008 ICSC Spring Convention
International Council of Shopping Centers Las Vegas, US

❚Marzec 13-16 2008 Beauty Forum 2008 Istanbul, Turkey

❚Maj 18-20 2008 Wellness Summit Wiesbaden, Germany

❚Marzec 16-18 2008 Saudi Beauty Expo
Jeddah, Saudi Arabia

❚Maj 18-20 2008 Beautyworld Middle East Dubai,
United Arab Emirates

❚Marzec 17-19 2008 Personal Care & Homecare Ingredients
Shanghai, China

❚Maj 27-28 2008 PLMA's World of Private Label
Amsterdam, The Netherlands

❚Marzec 26-Kwiecieƒ 4 2008 Kuwait International Perfumes &
Cosmetics Exhibition Safat, Kuwait

❚Maj 27-29 2008 Efficient Consumer Response Europe
Berlin, Germany

❚Marzec 29-31 2008 Congres International d'Esthétique Paris,
France

❚Maj 27-29 2008 FCE Cosmetique Sao Paulo, Brazil

❚Marzec 29-31 2008 Pharmagora Paris, France

❚Czerwiec 3-5 2008 East Pack New York, USA

❚Kwiecieƒ 1-3 2008 Salon Popai Paris, France

❚Czerwiec 5-6 2008 Cosmetic Business
Munich, Germany

❚Kwiecieƒ 6-7 2008 ABA Toronto Show (Allied Beauty
Association) Toronto, Canada

❚Czerwiec 10-12 2008 Licensing International
New York, US

❚Kwiecieƒ 7-10 2008 6th Meeting on Pharm, Biopharm
& Pharmaceutical Tech. Barcelona, Spain

❚Czerwiec 12-15 2008 Beauty Eurasia Istanbul, Turkey

❚Kwiecieƒ 9-11 2008 Packaging China 2008 Shanghai, China

❚Czerwiec 25-26 2008 Chemspec Europe
Munich, Germany

❚Kwiecieƒ 10-14 2008 Cosmoprof/Cosmopack
Bologna, Italy

❚Czerwiec 28-30 2008 International Esthetics,
Cosmetics & Spa Conference Las Vegas, US

Organizator: Polcharm, Anna Godek
e-mail: anna@polcharm.com.pl

cosmetic reporter listopad grudzieƒ 2007

27

28-29-prawo

12/2/07

11:42 PM

Page 1

■ PRAWO

Koniec „starych” dotacji,
a co z „nowymi”?

P

rogram SPO WKP 2004-2006, z którego beneficjenci
tytu∏em refundacji otrzymali wg danych na koniec
wrzeÊnia 2007 950,6 mln z∏ z kont programowych
powoli dobiega koƒca. Na oko∏o 100 realizowanych w
ramach tego programu dzia∏aƒ w 81 zakontraktowano ponad
90% dost´pnych Êrodków, w tym w 51 dzia∏aniach ponad
100% (w dzia∏aniach, w których wartoÊç podpisanych umów
jest wy˝sza ni˝ dost´pna alokacja, dodatkowe projekty b´dà
finansowane z oszcz´dnoÊci, które powstanà w trakcie
realizacji programów operacyjnych).
Do poddzia∏ania 2.2.2, z którego tak ch´tnie korzystali
przedsi´biorcy pragnàcy rozszerzyç kontakty biznesowe
poprzez uczestnictwo w targach i misjach, zakoƒczono
przyjmowanie wniosków o dotacj´ w dniu 5 paêdziernika
2007 r. Tak wi´c ten, kto z∏o˝y∏ wnioski przed tym terminem
na okreÊlone imprezy, mo˝e liczyç na dofinansowanie do
uczestnictwa w imprezach targowych do czerwca 2008 r.
Na lata 2007-2013 przewidziano nowy Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka PO IG, którego celem jest wsparcie
innowacyjnych przedsi´biorstw oraz konkurencyjnoÊci polskiej
gospodarki.
W ramach tego programu wspierane b´dà projekty, które sà
innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie
mi´dzynarodowym. Natomiast projekty innowacyjne w skali
regionu majà szans´ na uzyskanie pomocy w ramach 16.
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
PO IG realizowane b´dzie ze Êrodków Unii Europejskiej oraz
bud˝etu paƒstwa. Wst´pnie na realizacj´ programu
przewidziano 8 mld 241 mln euro. Instytucjà zarzàdzajàcà
PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a pomoc w
realizacji programu b´dà Êwiadczy∏y tak˝e tzw. instytucje
poÊredniczàce:

28 cosmetic reporter listopad grudzieƒ 2007

Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wy˝szego,
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji.
W ramach PO IG realizowanych b´dzie 8 priorytetów
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R
Priorytet 3. Kapita∏ dla innowacji
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsi´wzi´cia
Priorytet 5. Dyfuzja innowacji
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku mi´dzynarodowym
Priorytet 7. Budowa i rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego
Priorytet 8. Pomoc techniczna
KorzyÊci, jakie poÊrednio dzi´ki programowi majà uzyskaç
przedsi´biorcy to:
❚usprawnienie wspó∏pracy pomi´dzy sektorem
przedsi´biorczoÊci a sferà nauki
❚przyjazne i kompetentne proinnowacyjne otoczenie biznesu
❚szerszy dost´p do us∏ug teleinformatycznych
❚intensyfikacja kontaktów gospodarczych
Jednym z wa˝nych celów PO IG jest wzmocnienie systemu
promocji gospodarczej Polski, obejmujàcego promocj´
dzia∏alnoÊci eksportowej oraz promocj´ Polski jako kraju
atrakcyjnego do inwestowania i odwiedzania.
Temu w∏aÊnie celowi pragniemy poÊwi´ciç wi´cej miejsca
na ∏amach naszego pisma. B´dzie on realizowany w ramach
Priorytetu 6.
Przedsi´biorcy b´dà mieli mo˝liwoÊç promocji swojej
dzia∏alnoÊci oraz produktów na Jednolitym Rynku
Europejskim. W ramach inicjatywy „Paszport dla eksportu”
(poddzia∏anie 6.1) przedsi´biorcy prowadzàcy lub
zamierzajàcy prowadziç dzia∏alnoÊç eksportowà b´dà mogli
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skorzystaç z pakietu us∏ug obejmujàcych nieodp∏atne
szkolenia w zakresie prowadzenia wymiany handlowej na
rynku wspólnotowym, doradztwo prawne, dofinansowanie
udzia∏u w targach, przygotowanie materia∏ów promocyjnych
oraz dzia∏ania obliczone na pozyskiwanie partnerów do
wspó∏pracy.
Zach´ta finansowa ze Êrodków Unii Europejskiej ma pomóc
ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom w prze∏amaniu strachu,
zwiàzanego z ryzykiem wejÊcia na nowe rynki. O pomoc w
ramach tego dzia∏ania b´dà si´ mog∏y ubiegaç
przedsi´biorstwa MSP spe∏niajàce pewne kryteria, m.in.
dotychczasowy udzia∏ eksportu w odniesieniu do ca∏oÊci
sprzeda˝y nie mo˝e przekraczaç:
❚30% w przypadku mikroprzedsi´biorstwa,
❚25% w przypadku ma∏ego przedsi´biorstwa,
❚20% w przypadku Êredniego przedsi´biorstwa.
Przedsi´biorca, który zdecyduje si´ na udzia∏ w programie
mo˝e uzyskaç tzw. wsparcie mi´kkie i twarde. Pierwsze
obejmuje doradztwo w zakresie wyboru i wskazania rynku
docelowego, jak równie˝ uzyskanie informacji o przepisach,
procedurach i zwyczajach warunkujàcych dost´p do
wybranego rynku. Ponadto eksporter mo˝e uzyskaç
informacje np. o kwestiach ubezpieczeniowych zwiàzanych
z transportem towaru.
Do wsparcia twardego mo˝na zaliczyç udzia∏ w imprezach
targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
WysokoÊç wsparcia dla jednego przedsi´biorcy nie mo˝e
przekroczyç 50% kosztów kwalifikowanych i nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 100 tys. z∏.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza si´:
❚koszty doradztwa
❚koszty zlecenia przeprowadzenia lub zakupu wyników
badaƒ marketingowych dla wybranego rynku
❚koszty wyszukiwania i doboru partnerów na rynku
docelowym
❚koszty uczestnictwa w imprezach targowowystawienniczych na rynku docelowym
❚koszty uczestnictwa w misji gospodarczej na rynek
docelowy
Instytucjà odpowiedzialnà za wdra˝anie dzia∏ania jest Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Do jej zadaƒ
nale˝y wybór regionalnych instytucji doradczych, które b´dà
przyjmowaç wnioski oraz przeprowadzaç badanie
potencja∏u eksportowego firmy. Do zadaƒ przedsi´biorcy
nale˝y przygotowanie wniosku oraz formularza kwalifikacji
wst´pnej. Po akceptacji wniosku i przy wsparciu doradcy
wskazanego przez regionalnà instytucj´ doradczà tworzona
b´dzie strategia rozwoju eksportu.
Uruchomienie tego dzia∏ania przewidziane jest na koniec
2007 r., ale sà ju˝ opóênienia w jego wdra˝aniu, tak wi´c
nabór pierwszych wniosków nastàpi dopiero na poczàtku
2008 r.
❚Na podstawie: informacji MG, MRR, Rzeczpospolitej
z 30.10.2007
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■ TECHNOLOGIE

Katarzyna Pytkowska

Wp∏yw
rozjaÊniania
i trwa∏ej
ondulacji
na struktur´
i w∏aÊciwoÊci
w∏osów.

D

la wielu kobiet nie b´dzie to dobra wiadomoÊç. Badania naukowe
potwierdzajà, ˝e trwa∏a ondulacja ma negatywny wp∏yw na struktur´
i w∏aÊciwoÊci w∏osów. Niestety, nie tylko ona. Ju˝ zwyk∏e rozjaÊnianie,

które przeprowadza si´ najcz´Êciej w warunkach domowych i wielokrotnie
powtarza – gdy poka˝à si´ „odrosty” – przynosi podobnie z∏e skutki. Cz´ste
wykonywanie obu tych zabiegów prowadzi w prostej linii do znacznego
pogorszenia kondycji w∏osów. Dzieje si´ tak zw∏aszcza wtedy, gdy nie towarzyszy
im odpowiednia regeneracja. Wi´kszoÊç jednak zniszczeƒ powstaje na skutek
b∏´dów pope∏nianych podczas tych czynnoÊci czy to w zak∏adzie fryzjerskim,
czy w domu.
Ju˝ na poczàtku procesu trwa∏ej ondulacji zdarza si´, wcale nierzadko, zbyt silne
naciàgni´cie w∏osów przy nawijaniu ich na wa∏ki. Nierównomierne rozpulchnienie
silnie napr´˝onego w∏osa, pod wp∏ywem alkalicznego roztworu redukujàcego
powoduje poprzeczne p´kanie zewn´trznego obszaru trzonu w∏osa, czyli jego
os∏onki (której specjaliÊci nadali wdzi´czne miano kutikula). Obszar wewn´trzny
tego trzonu – warstwa korowa (kortex) – rozpulchnia si´ znacznie ∏atwiej,
„wyd∏u˝ajàc” si´ i dopasowujàc do kszta∏tu wa∏ka, tymczasem os∏onka p´ka pod
wp∏ywem napr´˝eƒ mechanicznych.
W trzonie w∏osa wyró˝niamy dwa obszary, ró˝niàce si´ budowà: obszar
zewn´trzny, tzw. os∏onk´ w∏osa (kutikul´) oraz wewn´trzny – warstw´ korowà
(kortex). Podstawowym budulcem zarówno os∏onki, jak i warstwy korowej jest
bia∏ko – keratyna.
Kolejny b∏àd, jaki mo˝e si´ zdarzyç, to zastosowanie preparatu o zbyt wysokim
pH, co powoduje „powierzchniowà” reakcj´ redukcji (czyli pierwszego etapu
trwa∏ej, po nawini´ciu w∏osów na wa∏ki) i – w zale˝noÊci od wyjÊciowego stanu
w∏osów – brak efektu trwa∏ej i ró˝nego stopnia zniszczenia.
Zniszczenia w∏osów mo˝e spowodowaç równie˝ nieprawid∏owo wykonane
utrwalenie skr´tu. B∏´dem cz´sto pope∏nianym w zak∏adach fryzjerskich jest z∏y
dobór iloÊci utleniacza. Jego zbyt ma∏e st´˝enie powoduje odbudowanie
niedostatecznej iloÊci wiàzaƒ dwusiarczkowych, na skutek czego w∏osy stajà si´
bardziej podatne na zerwanie, a temu z kolei zazwyczaj towarzyszy mniejsza
trwa∏oÊç skr´tu. Natomiast nadmiar utleniacza sprawia, ˝e odbudowa tych˝e
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wiàzaƒ dwusiarczkowych idzie za daleko

spowodowane dzia∏aniem alkalicznego

(nie zatrzymujàc si´ na etapie powstawania

Êrodowiska. Dalszà konsekwencjà mo˝e byç

cystyny), czego konsekwencjà jest znaczne

znaczne przesuszenie w∏osów, wynikajàce ze

os∏abienie wytrzyma∏oÊci mechanicznej

zwi´kszenia przepuszczalnoÊci os∏onki.

w∏osów. W skrajnych przypadkach takiego

Podstawowym skutkiem reakcji ubocznych,

os∏abienia mo˝e dojÊç do wy∏amywania si´

zachodzàcych podczas rozjaÊniania w∏osów, sà

w∏osów tu˝ przy skórze g∏owy, cz´sto

zmiany w sk∏adzie aminokwasów.

mylonego z ∏ysieniem.

Najwi´ksze zmiany daje si´ zaobserwowaç

RozjaÊnianie w∏osów obarczone jest – niestety

w zawartoÊci cysteiny i kwasu cysteinowego.

– podobnym ryzykiem, jak wykonywanie

Spadek zawartoÊci cysteiny (i iloÊci wiàzaƒ

trwa∏ej ondulacji. Dokonuje si´ ono poprzez

dwusiarczkowych) jest przyczynà znacznego

rozk∏ad barwników (melanin), znajdujàcych si´

pogorszenia w∏aÊciwoÊci mechanicznych

w warstwie korowej.

w∏osa, przede wszystkim obni˝enia jego

Z chemicznego punktu widzenia uzyskanie

granicy zrywalnoÊci.

jaÊniejszego odcienia w∏osów jest mo˝liwe

Widoczne sà tutaj wyraêne ró˝nice pomi´dzy

zarówno pod wp∏ywem czynników

oddzia∏ywaniem „zwyk∏ych” rozjaÊniaczy

redukujàcych, jak i utleniaczy.

a preparatów bardzo silnych, przeznaczonych

Wielkoczàsteczkowe melaniny, tak w jednym,

do ciemnych w∏osów. Kilkukrotne

jak i drugim przypadku, rozk∏adajà si´ do

zastosowanie rozjaÊniacza przeznaczonego

zwiàzków o mniej intensywnym zabarwieniu.

do w∏osów nie ciemniejszych ni˝ ciemny

Jednak praktyka wskazuje, ˝e w pe∏ni

blond, powoduje degradacj´ 15–25% wiàzaƒ

skuteczne sà jedynie alkaliczne roztwory

dwusiarczkowych, podczas gdy u˝ycie silnego

nadtlenków. Jednym z nich musi byç

preparatu (jaki si´ zazwyczaj stosuje

nadtlenek wodoru, czyli znana wszystkim

w przypadku w∏osów ciemnobràzowych),

i powszechnie dost´pna woda utleniona.

mo˝e doprowadziç do degradacji nawet

Zastosowanie rozjaÊniacza o odczynie

45% wiàzaƒ.

alkalicznym umo˝liwia nadtlenkom penetracj´
poprzez os∏onk´ w∏osa i dotarcie a˝ do

W∏osy zniszczone sà bardzo podatne na dalsze

melanin. W innym przypadku nie by∏oby to

uszkodzenia. Nale˝y pami´taç, ˝e trzon w∏osa

mo˝liwe. K∏opot w tym, ˝e w owym

jest strukturà martwà, nieulegajàcà

alkalicznym Êrodowisku dochodzi do ró˝nego

samoregeneracji. Poniewa˝ niemo˝liwe jest

rodzaju reakcji chemicznych, których skutki

ca∏kowite odizolowanie w∏osów od czynników

mogà byç dla w∏osów bardzo niebezpieczne.

zewn´trznych, uszkodzenia wyst´pujà zawsze,

Jednà z nich jest utlenianie wspomnianych ju˝

ró˝niàc si´ jedynie charakterem i stopniem

tutaj wiàzaƒ dwusiarczkowych pomi´dzy

zaawansowania. Zmiany te nak∏adajà si´ na

∏aƒcuchami keratyny (bia∏ka, podstawowego

siebie i kumulujà. Rozsàdek nakazuje tym

budulca os∏onki i warstwy korowej trzonu

wi´kszà ostro˝noÊç przed podj´ciem decyzji

w∏osa – vide ramka). Równolegle do

o u˝yciu tego czy innego preparatu, którego

utleniania przebiegajà reakcje hydrolizy

zadaniem b´dzie zmiana koloru w∏osów na

powstajàcych S-tlenków cystyny, których udzia∏

ten upragniony przez ich w∏aÊcicielk´ czy te˝

zwi´ksza si´ wraz ze wzrostem pH preparatu

w∏aÊciciela.

do rozjaÊniania. Podwy˝szenie pH do wartoÊci

Poznanie chemii procesów zachodzàcych we

ok. 11 oraz wzrost temperatury mogà

wn´trzu w∏osa podczas rozjaÊniania i trwa∏ej

doprowadziç do powa˝nych zniszczeƒ w∏osów.

ondulacji pozwoli∏o nie tylko na ustalenie

W alkalicznym Êrodowisku mo˝e te˝ dojÊç do

przyczyn i charakteru powstajàcych przy tej

tzw. reakcji lantioninowej, to jest wytworzenia

okazji zniszczeƒ. WyjaÊni∏o równie˝, jakie

nadmiernej iloÊci lantioniny we wn´trzu w∏osa,

zjawiska fizykochemiczne zachodzà na

co powoduje zmian´ jego w∏aÊciwoÊci

powierzchni zniszczonych w∏osów.

mechanicznych (zmniejszenie elastycznoÊci)

Wiedza ta daje mo˝liwoÊci produkowania

i „uodpornienie” na trwa∏à ondulacj´.

przez przemys∏ kosmetyczny bezpieczniejszych

Optymalne warunki dla przebiegu reakcji

preparatów do rozjaÊniania i trwa∏ej ondulacji,

lantioninowej to pH pomi´dzy 9 a 14

a tak˝e skuteczniejszych kosmetyków

i temperatura ok. 35o Celsjusza.

kondycjonujàcych i regeneracyjnych.

BezpoÊrednio po rozjaÊnianiu, przed u˝yciem

❚

Êrodka kondycjonujàcego, w∏osy sà zwykle
szorstkie i matowe. Przyczynà tego jest
pogorszenie przylegania ∏usek os∏onki,
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■ TECHNOLOGIE

Najnowsze trendy rynkowe
Anna Frydrych
rowadzone na ca∏ym Êwiecie badania w

P

wielocukry czy polimery syntetyczne) b´dà

kosmetyki przeciwstarzeniowe powinny byç

zakresie dermatologii, chemii, fizyki czy

pozwala∏y uzyskaç szybki efekt liftingujàcy –

stosowane ju˝ w momencie, w którym skóra jest w

biologii otwierajà przed przemys∏em

nietrwa∏y, bo utrzymujàcy si´ do momentu

doskona∏ym stanie. M∏ode kobiety wcià˝ ch´tniej

kosmetycznym szereg nowym mo˝liwoÊci i

zmycia/starcia preparatu z twarzy. Aby zapewniç

inwestujà w „dobre” (drogie) kosmetyki kolorowe

rozwiàzaƒ. Zrozumienie budowy i funkcjonowania

dzia∏anie d∏ugofalowe, wprowadza si´ rozmaite

ni˝ kosmetyki piel´gnacyjne.

skóry daje informacj´, gdzie i jak dzia∏aç. Chemia,

czynniki czynne – ochronne i stymulujàce odnow´

biochemia – pomaga te cele realizowaç. Wspó∏praca

tkankowà i szereg procesów metabolicznych

tych dziedzin prowadzi zawsze do rozszerzenia

(witaminy, krótkie, biologicznie aktywne peptydy,

gamy sk∏adników aktywnych o specyficznym zakresie

wyciàgi roÊlinne itd.).

W nowoczesnych kosmetykach do cer dojrza∏ych

dzia∏ania na mechanizmy metaboliczne i konkretne

W kierunku tworzenia produktów wielofunkcyjnych

obok substancji o charakterze prewencyjnym

struktury skóry. Drugà si∏à nap´dowà, stymulujàcà

podà˝ajà równie˝ producenci kosmetyków

obecne sà rozmaite sk∏adniki czynne o dzia∏aniu

wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów

kolorowych. Nowoczesne make-up’y to ju˝ nie tylko

regulujàcym, stymulujàcym i naprawczym. Wiele z

zawierajàcych nowe substancje czynne, sà sami

efekt upi´kszania, ∏atwe i równomierne

nich swoje korzenie ma w medycynie czy

konsumenci, którzy stawiajà producentom

rozprowadzanie, intensywnoÊç krycia czy trwa∏y

dermatologii estetycznej, a niekiedy jest to nawet

kosmetyków coraz wy˝sze wymagania. Jakie zatem

efekt. Obecnie preparaty z tej grupy majà równie˝

próba zastàpienia inwazyjnych zabiegów

trendy oraz nowe substancje czynne obserwuje si´

nawil˝aç i „dzia∏aç”. Stàd na rynku spotkaç mo˝na

chirurgicznych metodami nieinwazyjnymi:

w kosmetologii w ostatnim okresie?

podk∏ady przeciwzmarszczkowe zawierajàce

aparaturowymi (m.in.: IPL, LED, ultradêwi´ki,

podobnie jak „zwyk∏e kremy” substancje

jontoforeza) lub poprzez tzw. kosmeceutyki, czyli

przeciwstarzeniowe o dzia∏aniu prewencyjnym,

specjalistyczne kosmetyki majàce mo˝liwoÊç

stymulujàcym i regenerujàcym.

wp∏ywania na metabolizm komórek, a w zwiàzku z

Szybki a d∏ugotrwa∏y efekt dzia∏ania
– kosmetyki wielofunkcyjne
Samo nawil˝anie i nat∏uszczanie skóry, choç b´dàce

Nowoczesne substancje czynne w
kosmetykach do cer dojrza∏ych

tym poprawy wyglàdu i funkcjonowania tkanki
poprzez dzia∏anie na jej g∏´bsze struktury.

obecnie wystarczajàce. Konsumenci oczekujà

Kosmetyki anti-aging
dla cer m∏odych

kosmetyków dajàcych natychmiastowy, a

Jednym z silnych trendów obserwowanych na rynku

czynnych sà chocia˝by peptydy typu „botox-like” czy

jednoczeÊnie trwa∏y efekt. Panie w wieku dojrza∏ym

jest obecnoÊç kosmetyków przeciwstarzeniowych –

nieinwazyjne wype∏niacze zmarszczek (np.

poszukujà kremów liftingujàcych, wyg∏adzajàcych i

anti-ageing. Grup´ docelowà tej kategorii produktów

liofilizowany kwas hialuronowy czy lipidowe

sp∏ycajàcych zmarszczki. Nastolatki z kolei –

stanowià osoby m∏ode, których skóra jest wcià˝ w

wype∏niacze).

kosmetyków hamujàcych wydzielanie sebum,

dobrej kondycji, a g∏ównà ideà – dzia∏anie

ograniczajàcych Êwiecenie si´ skóry, powstawanie

prewencyjne, opóêniajàce procesy starzenia si´

zaskórników i rozjaÊniajàcych przebarwienia, które

skóry, powstawania zmarszczek i obni˝ania

Dzia∏anie matrykin
w redukcji zmarszczek

cz´sto towarzyszà tego typu cerom problemowym.

w∏asnoÊci biomechanicznych skóry (j´drnoÊci i

Poza czynnikami takimi jak hormony, cytokiny

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedno

elastycznoÊci). Takie za∏o˝enia dyktujà specyficzny

oczekiwanie – trwa∏ych rezultatów, które pozostajà

sk∏ad produktu. Obok typowych substancji

od otaczajàcych jà makromoleku∏ macierzy

nawet w przypadku chwilowego zaprzestania

piel´gnacyjnych, preparaty z tej grupy zawierajà

mi´dzykomórkowej (extracellular matrix – ECM).

stosowania danego kosmetyku. Producenci stojà

substancje ochronne: filtry s∏oneczne, chroniàce

Sà to matrykiny – fragmenty protein macierzy

zatem przed nie lada wyzwaniem: jak po∏àczyç

przed niekorzystnym dzia∏aniem promieniowania UV

mi´dzykomórkowej (extracellular matrix proteins,

natychmiastowy z efekt z widocznà, trwa∏à poprawà

oraz substancje o dzia∏aniu przeciwrodnikowym

ECM proteins), które majà zdolnoÊç przekazywania

kondycji skóry?

(antyoksydanty), dzia∏ajàce w ró˝nych obszarach

sygna∏ów do komórki i w rezultacie regulowania

Przyk∏adem wielokierunkowego dzia∏ania preparatów

skóry – zarówno lipidowych, jak i wodnych.

aktywnoÊci komórki.

mogà byç wspomniane preparaty do cery t∏ustej czy

Wykorzystuje si´ tu witaminy C i E, koenzym Q,

Sà dwie grupy tych protein:

do cery dojrza∏ej. W tej pierwszej grupie stosuje si´

idebenon czy flawonoidy – sk∏adniki wielu wyciàgów

❚„naturalne” matrykiny – przekazujà sygna∏y

czynniki matujàce, absorbujàce nadmiar sebum

roÊlinnych. Nie bez powodu witamina E – jeden z

bezpoÊrednio ze Êrodowiska macierzy (to

(glinki, polimery o bardzo rozwini´tej powierzchni i

silniejszych antyoksydantów w naszym organizmie –

najprawdopodobniej proteiny, które wyst´pujà w

silnych w∏asnoÊciach absorpcyjnych), a jednoczeÊnie

nazywana jest „witaminà m∏odoÊci”. Jednym ze

ECM),

hamujàce aktywnoÊç gruczo∏ów ∏ojowych (m.in.

sposobów dzia∏ania antyrodnikowego jest równie˝

❚„ukryte” matrykiny – tzw. matrykryptyny – peptydy

zwiàzki cynku) oraz aktywnoÊç mikroorganizmów,

stymulowanie wytwarzania melaniny – naturalnego

powsta∏e w wyniku cz´Êciowej proteolizy

które rozk∏adajàc sk∏adniki sebum, uwalniajà

barwnika – chroniàcego przed UV i wolnymi

makroczàsteczek ECM.

produkty dra˝niàce stymulujàce aktywnoÊç

rodnikami lub dostarczania substratów do jej

Matrykiny wykazujà niezwykle szerokie spektrum

gruczo∏ów ∏ojowych (powszechnie stosuje si´ kwas

produkcji (stosowane m.in. pochodne tyrozyny).

dzia∏ania: mogà regulowaç procesy proliferacji,

salicylowy czy olejek z drzewa herbacianego).

Jednà z trudnoÊci, na jakà napotykajà producenci

migracji komórek, wytwarzania proteaz, aktywowaç

W przypadku produktów do cer dojrza∏ych

tego typu kosmetyków, jest stosunkowo niska

wytwarzanie makromoleku∏ ECM (np. kolagenu).

modyfikowane polimery o bardzo du˝ych

ÊwiadomoÊç m∏odych konsumentek. Ca∏y czas

Biorà udzia∏ w procesach naprawczych – gojeniu

czàsteczkach (m.in. wysokoczàsteczkowy chitozan,

bardzo trudno jest wyt∏umaczyç, ˝e aktywne

ran, dolegliwoÊci skórnych.

podstawowym elementem piel´gnacji, nie jest ju˝
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w kosmetyce piel´gnacyjnej
Prace prowadzone w wielu oÊrodkach naukowych

skóry (wykazuje zdolnoÊç wiàzania bardzo du˝ych

kana∏ami wodnymi. Za to odkrycie w 2003 roku

dowodzà, ˝e w ciàgu kilku nast´pnych lat funkcje i

iloÊci wody). Od lat stosowany jest równie˝ w

otrzymali nagrod´ Nobla. Okazuje si´, ˝e

w∏asnoÊci tej olbrzymiej grupy zwiàzków b´dà mia∏y

preparatach kosmetycznych. Jego du˝a czàsteczka

akwaporyny znajdujà si´ równie˝ w komórkach

bardzo du˝y wp∏yw na rozwój dermatologii. Dzi´ki

(powy˝ej 3 kDa) sprawia, ˝e zwiàzek ten po

naskórka (akwaporyna AQP3), a ich iloÊç i

swej aktywnoÊci matrykiny mogà odegraç

aplikacji na skór´ dzia∏a silnie nawil˝ajàco, ale

„sprawnoÊç” maleje z wiekiem. Fakt ten ju˝ po kilku

zasadniczà rol´ w fizjologicznych, a tak˝e

wy∏àcznie powierzchniowo. Nie wnika wi´c do

latach zosta∏ wykorzystany w kosmetykach

patologicznych procesach – tj. leczeniu ran lub

skóry w∏aÊciwej – miejsca, gdzie naturalnie w

nawil˝ajàcych poprzez zastosowanie ekstraktów

raka. Ju˝ dziÊ matrykiny znalaz∏y zastosowanie w

skórze wyst´puje. Ostatnie badania nad

roÊlinnych stymulujàcych dzia∏anie akwaporyn.

przemyÊle kosmetycznym, g∏ównie jako stymulatory

zastosowaniem tej substancji doprowadzi∏y do

syntezy bia∏ek podporowych skóry. Dzi´ki takiej

otrzymania liofilizowanego, cz´Êciowo

aktywnoÊci dajà efekt redukcji zmarszczek oraz

zhydrolizowanego kwasu hialuronowego w postaci

Promotory przenikania
i kontrolowane uwalnianie

poprawy j´drnoÊci i elastycznoÊci skóry dojrza∏ej.

bezwodnych mikrogàbek majàcych – wg

Podstawowym warunkiem dzia∏ania aktywnego

naukowców opracowujàcych ten nowy produkt

kosmetyków jest biodost´pnoÊç substancji

Peptydy typu „botox-like”

– zdolnoÊç wnikania do górnych obszarów warstwy

aktywnych. Na ten aspekt uwaga naukowców

Ich dzia∏anie jest zbli˝one do szeroko stosowanej

rogowej naskórka. Tam mogà wiàzaç wod´

zwrócona jest od lat. Najprostszymi promotorami

w dermatologii estetycznej toksyny botulinowej

dyfundujàcà z g∏´bszych warstw skóry na drodze

sà powszechnie stosowane w kosmetykach

(jad kie∏basiany) wstrzykiwanej do skóry w okolicy

naturalnego mechanizmu, p´cznieç i poprzez

piel´gnacyjnych glikole. Od lat stosuje si´ równie˝

zmarszczek mimicznych. Majà jednak znacznie

zwi´kszanie swojej obj´toÊci „wypychaç

liposomy. Nieco krótszà histori´ majà takie noÊniki

mniejszà czàsteczk´, a tym samym wykazujà

zmarszczki”. Uzyskany efekt jest obserwowany ju˝

jak niosomy czy nanosomy. I wreszcie równie˝

pewnà zdolnoÊç do przenikania przez skór´. Ich

po kilku minutach od na∏o˝enia preparatu, choç

bardzo powszechnie stosowana metoda

dzia∏anie polega na hamowaniu przep∏ywu

krótkotrwa∏y.

przyspieszania transportu przez naskórek

impulsów nerwowych do mi´Êni, zapobiegajàc ich

– modyfikacja czàsteczki w celu zwi´kszenia jej

skurczom. Mechanizm dzia∏ania wi´kszoÊci z nich

Lipidowe wype∏niacze

lipofilowoÊci (a zatem powinowactwa do warstwy

polega na blokowaniu receptorów mnAChR w

Podobnie jak w przypadku kwasu hialuronowego,

rogowej naskórka). Du˝à zaletà tych uk∏adów jest

b∏onie postsynaptycznej komórki nerwowej, nie

pomys∏ lipofilowych wype∏niaczy ma swoje korzenie

cz´sto zwi´kszenie stabilnoÊci wprowadzanej

dopuszczajàc do wiàzania si´ acetylocholiny z

w zabiegach dermatologii estetycznej – lipofilingu,

substancji czynnej oraz stopniowe uwalnianie,

receptorem. W takim stanie nie dochodzi do

polegajàcych na wype∏nianiu zmarszczek t∏uszczem

dzi´ki czemu preparat mo˝e dzia∏aç d∏u˝ej

przep∏ywu jonów sodowych Na+ i w konsekwencji

pobranym z tkanki podskórnej pacjenta. Taki

i „mocniej”.

mi´sieƒ pozostaje w postaci zrelaksowanej.

kierunek dzia∏ania kosmetycznego zwiàzany jest

Powoduje to rozluênienie i odpr´˝enie mi´Êni

z faktem, i˝ w trakcie procesu starzenia si´ skóry

twarzy, co prowadzi do wyg∏adzenia zmarszczek

nast´puje wyraêna redukcja podskórnej tkanki

Obserwujàc zmiany na rynku, wydaje si´, ˝e

mimicznych. Peptydy te, stanowiàce pewnà

t∏uszczowej w niektórych obszarach twarzy,

zainteresowanie kosmetykami opartymi na

nieinwazyjnà alternatyw´ dla botoxu, w

prowadzàc do wiotczenia skóry. W kosmetykach

aktywnych sk∏adnikach z pewnoÊcià b´dzie ros∏o.

przeciwieƒstwie do toksyny botulinowej, sà

sk∏adnikami o dzia∏aniu analogicznym do lipofilingu

Rosnàca ÊwiadomoÊç konsumentów, a co za tym

zwiàzkami nietoksycznymi o potwierdzonym

sà m.in. oligozydy z roÊliny Artemisa abrotanum,

idzie – ich wymagania, sprawiajà, ˝e wspó∏czesne

bezpieczeƒstwie do zastosowaƒ w kosmetykach.

a ich dzia∏anie polega m.in. na stymulacji ekspresji

kosmetyki muszà wykazywaç szerokie spektrum

Jednak ich dzia∏anie jest znacznie s∏absze i dlatego

m-RNA kodujàcego gamma-PPAR, czynnik

dzia∏ania, zw∏aszcza jeÊli chodzi o produkty

kosmetyki je zawierajàce muszà byç stosowane

transkrypcji bioràcy udzia∏ w procesie ró˝nicowania

przeznaczone do cer dojrza∏ych. A zatem mo˝emy

bardzo systematycznie przez d∏u˝szy czas, a efekty

adipocytów (efekt: zwi´kszenie iloÊci adipocytów)

oczekiwaç, ˝e produkty te coraz bardziej b´dà

widoczne sà dopiero po pewnym czasie

oraz stymulacji aktywnoÊci enzymu G3PDH

zmierzaç w stron´ nieinwazyjnych zabiegów

– ok. 3-4 tygodnie.

bioràcego udzia∏ w syntezie trójglicerydów (efekt:

dermatologicznych, choç tu – o czym nie wolno

p´cznienie komórek t∏uszczowych, wzrost ich masy

nam zapominaç – ze wzgl´du na liczne

i obj´toÊci). W rezultacie uzyskuje si´ efekt

ograniczenia prawne, skutecznoÊç dzia∏ania nigdy

wyg∏adzenia, sp∏ycenia zmarszczek.

nie b´dzie taka sama.

Stymulacja akwaporyn

Nieinwazyjne wype∏niacze
zmarszczek
Hydrofilowy wype∏niacz
zmarszczek – liofilizowany
kwas hialuronowy

Co dalej?

Kwas hialuronowy jest obecnie najpowszechniej

naukowcy – Peter Agre i Roderick MacKinnon

stosowanym w dermatologii estetycznej

– odkryli, ˝e w b∏onach ˝ywych komórek znajdujà

wype∏niaczem zmarszczek. Naturalnie wyst´puje

si´ pewne bia∏kowe struktury, którymi woda i inne

w skórze w∏aÊciwej i jest odpowiedzialny w du˝ej

ma∏e, hydrofilowe czàsteczki dostajà si´ do wn´trza

W niniejszej publikacji wykorzystano
fragmenty wyk∏adu „What’s up in
the newest jar of cream?”
wyg∏oszonego przez dr n. chem.
Ma∏gorzat´ Che∏kowskà (Dermika SA)
podczas III Mi´dzynarodowej
Konferencji All for Cosmetics 2007.

mierze za prawid∏owe uwodnienie tego obszaru

komórki. Nazwali je akwaporynami, inaczej

❚

Na prze∏omie XX i XXI wieku amerykaƒscy
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■ O REKLAMIE

Chcia∏byÊ zareklamowaç swojà firm´
w Polsce? JesteÊ przekonany, ˝e Polacy
powinni poznaç twoje produkty?
Wierzysz, ˝e polski rynek czeka na ciebie?
COSMETIC REPORTER ma ofert´
specjalnie dla Ciebie:
Dowiedz si´, ile kosztuje reklama
w naszym 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 advertisement in our monthly magazine is.
Check what discounts and promotional
packages you can get.

INFO: e-mail: info@polmediaexpo.pl

tel.: +48 22 402 11 42

fax: +48 22 402 11 43

www.cosmeticreporter.com

W prenumeracie taniej! Cena numeru 9 z∏otych
Szanowni Paƒstwo, by mieç pewnoÊç, ˝e dotrze do Paƒstwa ka˝dy nast´pny numer magazynu zach´camy do wykupienia prenumeraty.
Wystarczy tylko wype∏niç poni˝szy druk przelewu i wp∏aciç odpowiednià kwot´ na podany numer konta. Potwierdzenie wp∏aty prosimy
wysy∏aç do redakcji faxem na numer: +48 22 402 11 43

Prenumerata roczna (6 numerów od dowolnego numeru) – 54 PLN

Profesjonalny magazyn rynku kosmetycznego
Wydawca:
POLMEDIA EXPO SP. Z O.O
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 32 LOK. 237
04-036 WARSZAWA
Redaktor Naczelna: Anna Godek
a.godek@polmediaexpo.pl, tel. kom. 502 22 90 90

Zespó∏ redakcyjny:
Anna Lesiƒska, Milena WiÊniowolska, Micha∏ Romanowski.
info@polmediaexpo.pl
tel.+ 48 22 402 11 42, tel. kom. 509 20 12 10
Wspó∏praca: Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska, Anna Frydrych
Korekta: Anna Grabarczyk
Projekt graficzny: Ida Zwierzchowska

PR: Anna Lesiƒska
a.lesinska@polmediaexpo.pl, tel.+ 48 22 402 11 42
Reklama: Micha∏ Romanowski
m.romanowski@polmediaexpo.pl
tel + 48 22 402 11 43, tel. kom. 509 20 12 11
Dystrybucja: Krzysztof Godek
k.godek@polmediaexpo.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skrótów w nades∏anych tekstach.
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