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Szanowni Państwo,

W dniach 2-6 kwietnia w Bolonii odbedą się 
już po raz 61 międzynarodowe targi kosmetyczne
Cosmopack i Cosmoprof. Nikt już nie ma
wątpliwości, że to jedna z najważniejszych 
imprez targowych naszej branży. O tym, że warto
zaprezentować na nich swoją ofertę kupcom 
i dystrybutorom przybywającym z całego świata
świadczy również stale powiększająca się liczba
polskich wystawców. Tych z Państwa, którzy nie
mają własnych stoisk zachęcamy do odwiedzenia
targów, które są kopalnią wiedzy o nadchodzących
trendach, innowacyjnych rozwiązaniach i nowo
wprowadzanych produktach. 
Naprawdę każdy specjalista z naszej branży
(producent, technolog czy też kupiec bądź
dystrybutor) znajdzie tu dla siebie ciekawą ofertę.
Firmy, które planują udział w przyszłym roku
zapraszamy do zgłaszania rezerwacji wstępnych
bezpośrednio na stoisku Cosmetic Reportera
(pawilon 26 stoisko B/23-C/22 J /a), 
lub mailem na adres: info@polcharm.com.pl.
Wszystkim czytelnikom polecamy rubrykę Prawo, 
w której prezentujemy aktualny stan prac na forum
UE nad Rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków.
Warto też zapoznać sie z artykułem o możliwości
zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy
poprzez wdrożenie CDN XL. 

Redaktor Naczelna
Anna Godek   

DDear Readers,

You are now reading the special edition of Polish
cosmetic branch magazine which is circulated among
the exhibitors and business visitors of Cosmopack 
and Cosmoprof trade fair. This is our aim to make you
more acquainted with the Polish market which is one 
of the most prospective and even during current world
financial crisis – one of the most stable in Europe. 
The potential here is really huge both for exporters
(almost 40 million population market) and for importers
(very strong, modern cosmetic manufacturers supplying
all over the world). If you are the buyer or distributor 
of cosmetic products or packagings you should not miss
the opportunity to visit the Polish stands and discover
the best possible ratio between high quality and price.
You can find their coordinates further on the first pages
of our Cosmetic Reporter.
We also offer close cooperation to all of you who may
be interested in exporting your products to Poland.
Placing your adverts in our magazine means presenting
your unique offer to Polish manufacturers, importers,
distributors and wholesalers irrespective whether your
portfolio consists of modern technologies, production
facility, raw materials, packagings or ready made
products. 
Welcome to cooperation (info@polcharm.com.pl)!

Editor-in-Chief
Anna Godek   
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Perfumes are not just means for
seduction, but means for enjoyment.
Sense brings in our life mystery and
magic.
In Carlo Bossi Parfumes you will find
senses for any taste: delicate and
seductive, sensitive eastern, fruit
and fresh aromas, which match
the packaging design. With our
perfumes you will feel yourself up-
to-date: stylishly, confidently, free
and independently.
With Carlo Bossi Parfumes you will
find yourself…
“We fulfill YOUR dreams”

CHANTAL is a leading manufacturer of high
quality cosmetics for hair colouring, treatment,
care and styling.
We celebrate this year our 20th anniversary and
during this time we have established our well
known brand PROSALON including the wide
range of hair cosmetics for professional
hairdressers' salons as well as the brands VARIETE,
TV COLOR and HIP HOP for individual customers.
The newest brand INTENSIS within the
professional line PROSALON extends our offer
with a series of cosmetics for hair moisturizing,
enlarging its volume and colour protecting.
High quality products offered at reasonable
prices have been our mission for all the years 
of our activity and this policy will be continued.
Our products sell well in many countries of the
European Union, Eastern Europe, Middle East,
Middle Asia and overseas.
We look for distributors worldwide.

Since 1994, DERMIKA has been a leading
manufacturer of new generation cosmetics,
focusing on exclusive retail and professional
products for facial and body care.
DERMIKA’s leading position can be attributed to its
innovative formulas, careful product preparation
and close monitoring of the product at every
stage of life cycle. The preparations are created
using the most advanced knowledge and
biotechnological expertise. Professional DERMIKA
Salon&Spa series of preparations comprises two
product lines: Salon de luxe line consisting of
active face care formulas and Spa de luxe line
offering comprehensive body care products.
Preparations are based on the state-of-the-art
discoveries of worldwide cosmetology as well as
on proven, safe, and, at the same time, innovative
natural ingredients from all over the world, e.g.,
from the Ivory Coast, Brittany, Spain, Morocco, Italy,
Australia and even from Java. The brand’s new
design, based on subdued earth colours, complies
with the most recent trends in interior design for
professional skincare and it will satisfy even the
most sophisticated tastes.
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CARLO BOSSI
PARFUMES Sp. z o.o.
Zielona 35 
37-400 NISKO
POLAND 
Phone    +48 15 642 61 51
Fax        +48 15 841 22 49
e-mail: biuro@carlobossi.com.pl

www.carlobossi.com.pl 

CHANTAL
Kacka 16
05-462 WIAZOWNA
POLAND
Phone   + 48 22 789 04 54 
Fax       + 48 22 789 08 03
e-mail: w.lojek@chantal.com.pl

info@chantal.com.pl

www.chantal.com.pl
www.prosalon.eu

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

www.dermika.pl

04-09 katalog      3/21/09  10:46 PM  Page 5

BASS COSMETICS S.J. 
Kilinskiego 2 
81-386 GDYNIA 
POLAND 
Phone  + 48 58 664 87 68
Fax      + 48 58 664 60 20
e-mail: bass@paznokcie-bass.pl

biuro@paznokcie-bass.pl  

www.paznokcie-bass.pl/test We offer: 
modern, classic and coloured acrylics, 
1-phase, 2-phase, 3-phase french and
coloured gels, UV lamps, drills, airbrushes
and other accessories.

4 cosmetic reporter IV-V-VI 2009 www.cosmeticreporter.com
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BELL PPHU
Graniczna 79 G 
05-410 JOZEFOW
POLAND
Phone   +48 22 779 01 00
Fax       +48 22 779 01 02
e-mail: bell@bell.com.pl

www.bell.com.pl

Bell Company was established in 1983
and is one of the leading make-up
manufacturers in Poland. We produce
make-up products for our brand as well as
for different private labels. In our offer you
can find wide selection of formulations
and colours, which can be also adjusted
to your needs. Among offered products
are lipsticks, lip glosses, lipliners,
eyeshadows, eyeliners, powders, blushes,
mascaras, foundations, concealers and
big range of mousse products
(eyeshadow, blush, make-up, bronzer).
Moreover, in our offer we have a large
selection of packaging for all these
products.
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BI-ES POLSKA Sp z o.o.
Kamien Duzy 4 D
14-200 ILAWA
POLAND 
Phone   +48 89 649 04 00
Fax       +48 89 648 50 28
e-mail: eksport@bies.com.pl

www.bi-es.eu        

We are the largest perfume factory in
Poland and one of the most modern
factories in Europe. 
Founded in 1996 Bi-es Polska Sp. z o.o.
employs 220 people. Our products range
from eau de toilettes, eau de perfumes,
perfumes ,deodorants, deodorants in
glass bottles, after shaves, gift sets to
shaving foams. All of them are manufac-
tured with accordance to EU and SASO
regulations. 
The quality meets the most demanding
clients expectations. We operate on the
whole world market through our daughter
companies and distributors. We also work
for third parties with private labels. Our
company welcomes long-term partnership.
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LA RIVE is one of the top perfume
manufacturers in Poland. With the wish to meet
the market challenges we try to give our clients
the sense of luxury, granting them high quality of
our products for a moderate price. Our offer
includes a very broad range of ladies’ and
men's perfumes, gift sets, deodorants, after
shave lotions and 30-ml eau de parfum.

The LaRosa brand means unique cosmetics, created
to beautify, add brilliance and highlight beauty,
which, obviously, is present in every woman. Their
uniqueness consists of high quality and versatility – our
offer includes preparations made with the use of
modern technologies, but also ones that draw on the
roots, the nature. The aim of all that is for a woman
who uses our cosmetics to feel temperamental,
refined and the most beautiful in the world.
LaRosa presents high quality monomers and polymers
for gel and acrylic nail modeling and lengthening, as
well as professional hand care preparations.
LaRosa offers a complete line of professional
depilation cosmetics; the waxes are made of the
highest quality resin, enriched with minerals and plant
extractions, due to which they can satisfy even the
most demanding customers’ individual needs.
The mineral cosmetics from LaRosa can help achive
this desire and enlighten your skin. LaRosa cosmetics
are a new type of cosmetics with no chemicals,
talcum powder, oils, waxes and are fragrance free.
This is why LaRosa care products are totally safe to use
on even most sensitive types of skin.

The producer and distributor of body and nail
art products: formed glitter, holograms,
ceramics, shells, leaves and many others.
Over 1.000 forms and colours!
The best, professional quality guaranteed,
confirmed chemical immunity and composition
safe for cosmetics.
Reasonable prices, flexible packaging service
with client's logo upon request.

YOU'RE MOST WELCOME TO COOPERATE WITH US! 
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LA RIVE S.A.

Sk∏adowa 2-6
86-300 GRUDZIADZ
POLAND 
Phone    +48 56 45 14 203
Fax:       +48 56 45 14 208
e-mail: eksport@larive.pl

www.larive-parfums.com

LaRosa Distribution 
- „HIACYNT” Co.
Office in Poland: 
Dwernickiego 48
87-100 TORUN 
POLAND
Phone         +48 56 654 81 58 
Phone/fax   +48 56 622 90 52
e-mail: jamatlak@kki.pl

www.larosa-profesionales.com

Firma MATT
Czorsztynska 11 A
71-201 SZCZECIN 
Phone/ fax   + 48 91 487 46 59
e-mail: firmamatt@wp.pl

www.flash-collection.com

04-09 katalog      3/21/09  10:53 PM  Page 7

EVELINE COSMETICS S.A.
Zytnia 19 
05-506 LESZNOWOLA 
POLAND
Phone   +48 22 334 58 15
Fax       +48 22 334 58 16
e-mail: sales@eveline.com.pl 

www.eveline.com.pl  

TheEveline Cosmetics is one of largest and
fastest-developing cosmetics manufac-
turers in Poland.
The brand has been known and used by
customers in more than 70 countries 
all over the world for more than 28 years.
Eveline Cosmetics makes innovative
products in smart modern packaging, to
satisfy the needs of today's woman. 
To ensure that we constantly meet
customers' requirements, products
carrying the Eveline Cosmetics brand are
made using only the latest technologies
applied in cosmetics manufacture
worldwide.

6 cosmetic reporter IV-V-VI 2009 www.cosmeticreporter.com
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GORGOL Firma
Kmicica 37
42-200 CZESTOCHOWA
POLAND 
Phone  + 48 34 365 90 10
Fax      + 48 34 365 92 70
e-mail: gorgol@gorgol.com.pl

www.gorgol.com.pl

Firma GORGOL manufactures hair brushes
for 30 years.
We specialize in production of wooden
hairbrushes made of FSC Pure wood. 
Firma GORGOL is managed according 
to ISO 9001 and ISO 14001 standards. 
Our offer includes, appreciated by
professionals, thermo-brushes (round
brushes with aluminium barrel), as well as
popular rubber cushion brushes - wooden
and plastic.
Additionally, wide variety of combs and
hair rollers for personal and professional
use is in our portfolio..
Our offer complete small accessories for
hair salons, nail brushes, cleaning brushes,
eye brushes - "mascara" type.p

a
v.

26
 s

ta
nd

 B
/2

3-
C

/2
2 

H
 

I.M.P.A.

Al.Kazimierza Wielkiego 6 D
87-800 WLOCLAWEK
POLAND 
Phone  +48 54 230 91 11
Fax   +48 54 235 52 51
e-mail: impa@pumice.pl

www.pumice.pl

INTERNATIONAL MARKETING 
OF

 PUMICE ACCESSORIES

I.M.P.A.
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PROSALON by Chantal means high quality
cosmetics for hair colouring, treatment, care
and styling.
We celebrate this year our 20th anniversary
and during this time we have established the
brand including wide range of hair cosmetics
for professional hairdressers' salons.
It includes 75 fashionable shades of hair
colours in 120 ml tubes, oxidants, bleaching
powder, shampoos, conditioners, permanent
wave lotions, neutralizer as well as a full range
of cosmetics for hair styling.
The newest sub-line INTENSIS within the
professional line PROSALON extends our offer
with a series of cosmetics for hair moisturizing,
enlarging its volume and colour protecting.
High quality products offered at reasonable
prices have been our mission for all the years
of our activity and this policy will be
continued.
Our products sell well in many countries of the
European Union, Eastern Europe, Middle East,
Middle Asia and overseas.

WATS is a producer of cosmetics:
deodorants, 
eau de toilette,
after shave water, 
shaving foams,
gift kits for men and women,
cosmetics for children,
foot care cosmetics,
air fresheners,
hair sprays and hair mousses,
hair brocaded and coloursprays.

We offer high quality cosmetic products
with a good price. We produce also
cosmetics in aerosol form under customers
brand. Our firm co-operates with firms in
the Czech and Slovak Republics, in Ukraine,
Latvia, Lithuania, Bulgaria, Hungary 
and we invite all reliable distributors 
to co-operation. W offer favourable
conditions of co-operation.

Our factory was found in 1928. Since then
we have been manufacturing hair pins and
hair grips of all kinds, sizes and colours. 
We use only the best powder paint and wire
available on the Polish and European
market. 
The way of packaging always depends on
our customers' wishes. It is possible to
personalize our goods with your brand.
It is really worth contacting us, testing our
products and only then you will be surely
pleased.
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PROSALON
Kacka 16
05-462 WIAZOWNA 
POLAND
Phone   +48 22 789 0454
Fax       +48 22 789 0803
e-mail: info@prosalon.eu

info@chantal.com.pl

www.prosalon.eu

WATS Sp.z o.o.
Obrze˝na P∏n. 15 C
41-400 MYSLOWICE 
POLAND 
Phone  +48 32 222 60 57
Fax      +48 32 223 42 42 ext. 100
e-mail: akruczek@wats.pl 

wats@wats.pl

www.wats.pl

HAIRPIN'S FACTORY
'IzA'
WOJTEX PPHU
Okrzei 2
64-100 LESZNO 
POLAND 
Phone   + 48 65 529 72 59
Fax       + 48 65 529 97 03
e-mail: natalia@szpilki.com.pl

www.szpilki.com.pl

04-09 katalog      3/20/09  8:25 PM  Page 9

OW-PLAST 
Jerzy Wi∏kowski

Niesiecin 5
95-050 KONSTANTYNOW LODZKI
POLAND
Phone   + 48 42 211 19 62
Fax       + 48 42 656 09 96 
e-mail: ow_plast@poczta.onet.pl

8 cosmetic reporter IV-V-VI 2009 www.cosmeticreporter.com
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Zak∏ad Tworzyw
Sztucznych POLI
Wiejska 74 
88-100 INOWROC¸AW
POLAND 
Phone  +48 52 352 79 10
Fax      +48 52 352 79 11
e-mail: biuro@poli.com.pl

www.poli.com.pl

The company is a manufacturer of
cosmetics packaging - and in
particular for lipstic.

Plastics Plant POLI is a packaging
producer, mainly thermoforming
method. Company produce from
such a  raw  materials as A-PET, PET-
G, PVC, HIPS, PS,PP. Latest
investments and introduction of
new technology which are
supported from EU resources
permit company forming materials
from big thickness until 10 mm: PP,
PMMA, PC.

Polcharm – the editor of 2 quarterly
magazines for cosmetic industry in
Poland.
Cosmetic Reporter is mainly
addressed to manufacturers and
distributors of cosmetics whereas
TOP Professional as a quarterly of
hair fashion circulates among hair
stylists.
The company is also well known in
Poland for more than 10 years as
the main organizer of common
participation of Polish manufacturers
of cosmetics in the most important
international trade fairs, 
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POLCHARM, 
Anna Godek
Jod∏owa 44
05-077 WARSZAWA
POLAND
Phone   +48 22 773 37 51
Fax       +48 22 773 37 51

www.cosmeticreporter.pl
www.top-professional.pl        

p
a

v.
26

 s
ta

nd
 B

/2
3-

C
/2

2 
J/

a
  

04-09 katalog      3/23/09  11:43 AM  Page 8



01 OKLADKA 27.qxd  3/17/09  5:00 PM  Page 3

visit us at Cosmprof pav. 26 stand B/23-C/22 J

01 OKLADKA 27.qxd  3/17/09  4:59 PM  Page 2



cosmetic reporter IV-V-VI   2009    13

■ NEW PRODUCTS FROM POLAND

NOVELTIES 
FOR PROFESSIONALS

In three colour versions, for various complexion: 
❚ light /1/, ❚ natural /2/, ❚ tanned /3/. 

Lightweight foundation with nice and delicate 
scent for combination and oily skin. 

It covers the skin with uniform, velvet layer leaving its surface smooth. 
It camouflages discolourations and all skin imperfections. 

It leaves the skin delicately matt and minimizes fine lines appearance.
Provides uniform and lively complexion with natural and 

warm look typical of healthy and well rested skin. 
It improves makeup appearance makes it last longer. 

After make-up application the skin becomes smoothed, 
slightly matt with uniform colour. Instrumental tests prove:

❚ reducing oiliness to the level typical of normal skin 
❚ increasing moisturization by 23% (forehead) and 17% (chin) 

❚ increasing smoothness by 7,5%
Floslek - Laboratorium Kosmetyczne 

e-mail: biuro@floslek.pl
www.floslek.pl

YOSKINE 40+
This is the line of revolutionary anti-ageing
cosmetics against loss of firmness, which

restore skin scaffolding and fill up even
distinct wrinkles. The line is recommended

for all skin types after the age of 40. 
It consists of seven special products: 

❚ Day cream, wrinkle reductor 
– for dry skin, SPF 10

❚ Day cream, wrinkle reductor 
– for normal and combination skin, SPF 10

❚ Night cream, skin regenerator 
– for dry skin

❚ Night cream, skin regenerator 
– for normal and combination skin

❚ Under-eye, eyelid and mouth area cream,
wrinkle filler - for all skin types

❚ Lifting serum, instant face lifting 
– for all skin types

❚ Anti - ageing mask, intense smoothing 
– for all skin types

The products contain 
Pro-Elastinum and Hyaluronic acid.

Pro-Elastinum evens out the
structure and disposition of elastin

fibres in the skin, which results with
phenomenal smoothing of wrinkles

and furrows by reducing their
length and depth. Hyaluronic acid
penetrates into the epidermis and

by stimulating generation of 
type-I collagen fills up wrinkles from

within. It increases skin’s firmness
and strain. Advanced formulas of

the preparations guarantee
smoothing effect right after

application.
Dax Cosmetics Ltd

e-mail: export@dax.com.pl 
www. dax.com.pl

ANTIBACTERIAL PROGRAMME 
ANTI ACNE – IDEAL SKIN
MAKE-UP /MATT FINISH/

Dermika has launched new
technologically advanced preparations
containing the PLANT STEM CELLS
enclosed in liposomes that support the
functions of stem cells in human skin. 
While developing the cellular concentrate,
the scientists benefited from the
possibility to use the entire content 
of plant stems cells (PSC) in skin care 
for the first time - instead of merely 
using single, isolated chemical
ingredients. 
It was proven that the PSCs significantly
delay the ageing process of the skin cells,
repair and replenish the DNA structure,
and protect against oxidative stress. 

In vivo research has proven 
the PSCs' ability to reduce wrinkles. 
As a result, the cosmetic industry 
gained completely new capabilities 
of influencing the skin ageing processes
and mechanisms: protection of skin 
stem cells, reduction of the impact 
of endogenic ageing, delaying ageing
processes. 
The PSC is available in 
DERMIKA Stem Cells Concentrate, 
Bio-Regenerating Cream with Stem
Cells and STEM LIFT retail line.
Dermika Ltd
e-mail: oweber@dermika.pl,
pekala@dermika.pl
www.dermika.pl

04-10 Panorama RYNKU marzec  3/20/09  11:37 PM  Page 13
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■ NEW PRODUCTS FROM POLAND

“DAIRY FUN” COSMETICS
- AROMATIC BODY CARE

“Dairy Fun” brand has been created 
for people to whom bath is not just

everyday routine, but pleasure and relax. 
Our aromatic cosmetics let you get rest

after a long day, and thanks to their
specially designed formulation your 

skin would be moisturized and refreshed.
At present in this line we offer shower gels,

body lotions, bath powders, bath salts 
and bath bombs.

Valdi Spectrum Group
e-mail: office@vsg.pl

www.vsg.pl

VARIÉTÉ SALON 
– PREVENTING 

AND NOURISHING
BLOND HAIR

Line which emphasizes the colour 
– designed for all shades of blond 

– natural, coloured and highlighted. 
Shampoo and hair balm are 

enriched by the green lemon extract, 
silk proteins and provitamine B-5. 

Hair balm helps recover the vitality 
of hair and keep the bright glow. 

Prevents the hair from losing their 
gloss, emphasizes the intense 

hair colour. When used regularly, 
the hair can be easily combed 

through, they do not pick up static 
and can be nicely styled.

CHANTAL
e-mail: info@chantal.com.pl

www.chantal.com.pl

04-10 Panorama RYNKU marzec  3/17/09  11:42 PM  Page 12



BIM ENTERPRISE 
since 1983 – the manufacturer of QUIZ 
cosmetics offer very wide range 
of colour & care cosmetics and packaging.
Good quality of products and professional 
service is guaranteed by 9001:2000 ISO Certificate.
We export our cosmetics to 25 countries. 
Our firm carries also service activity in the range of: 
❚ PRIVATE LABEL 
❚ sale of cosmetic masses 
❚ confectioning of products. 
We have the experience and know-how to turn 
your ideas into products. 
BIM PPH
e-mail: quiz@quiz.pl
www.quiz.pl

CAVIAR PRESTIGE
REJUVENATING TREATMENT

WITH CAVIAR
Black caviar is an exclusive component which regenerates

the skin on the cellular level. It is the richest source 
of proteins, minerals, phospholipids and oligo-elements

iodine, phosphorus, zinc, magnesium, vitamins A, D, E and
vitamins of the B group. Thanks to this it has extreme

smoothing and moisturizing action, assuring long-lasting
results. It increases the density and elasticity of the skin.

Effectively reduces even deep wrinkles. Contains large
amounts of unsaturated Omega-3 fatty acids which 

rebuild the hydrolipid layer of the epidermis,
strengthening the skin's protective function.

BREAKTHROUGH TECHNOLOGY
Future Trans - an innovative, patented complex with active

micro-particles, which penetrate into the deepest layers of the
epidermis, preparing the skin for intense rejuvenating

treatment with the active components of the series.
Hyaluronic acid is the most powerful moisturizer, assures

deep and long-lasting moisturization of the skin, as it absorbs
up to 4000 times more water than its weight.

INGRID COSMETICS LINE
Verona Products Professional company is 

a manufacturer of make-up, skin care 
and hair styling and care cosmetics.

The leader of our brands is Ingrid Cosmetics 
– the line of elegant make-up cosmetics.

Ingrid products have been created for women
appreciating fashion colours and sophisticated design. 

Wide range of colors allows to choose 
the right color for every type of beauty. 

The packaging of Ingrid products are fashionable 
and carefully prepared to be a glamorous 

gadget for all women. 
The newest achievements by Ingrid are: luxury silky

make-up foundation Ideal Face, concealer Ideal Skin,
perfectly covering any imperfections, shining 

powder-pearls Celebration Pearl, loose powder with 
a light consistence and eye shadow Beauty Five. 

Verona Products Professional
e-mail: biuro@vpp.pl

www.vpp.pl
. 

■ NEW PRODUCTS FROM POLAND

Laminaria algae stimulate cellular metabolism, 
regenerate, neutralize free radicals.
Centella Asiatica stimulates micro-circulation.
The revolutionary combination of caviar 
extractand the Future Trans complex allows
for the first time to use the wealth 
of conditioning ingredients of caviar, 
so that the results of treatment are visible already

after 4 weeks of application. 
In addition, the Ultra Active Anti-Wrinkle
Day Cream contains hyaluronic acid, 
which provides instant moisturization 
and fills the wrinkles.
EVELINE
e-mail: export@eveline.com.pl
www.eveline.com.pl
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NEW LINE 
OF CUSHIONED

BRUSHES
Handles are made of natural 

Pure FSC beech wood. Natural bristles.
Regular brushing with natural bore bristles

helps to distribute hair’s natural oils to
promote healthy hair.

Firma GORGOL
e-mail: marian.zoltaszek@gorgol.com.pl

www.gorgol.pl 

■ NEW PRODUCTS FROM POLAND

INTENSIS 
COLOR

Intensis Color is a new line 
of professional hair cosmetics
meant for dyed hair. It brings 
a comprehensive hair care,
strengthening and stabilizing 
the colour as well as protecting 
the coloured hair from 
becoming matt.
Thanks to Intensis Color the 
dyed hair will be longer admired
for its ideal smoothness and
unique shine.
The cosmetics contain silk
proteins making the hair soft and
glittering; aloe and grape extracts 

together with vitamin E protect
the hair from the harmful impact
of free radicals, help regaining
vitality and save the brightness 
of hair with slowing down losing
of the colour at the same time. 
The UV-filters protects hair 
against the negative influence 
of the external factors.
The Intensis Color line consists 
of four products: 
❚ shampoo, 
❚ conditioner, 
❚ 2-phases non-rinse conditioner 
❚ mask. 
CHANTAL
e-mail: info@chantal.com.pl
www.prosalon.eu

SATIN MATTE 
MOUSSE
- waterproof mousse base

Perfectly matte complexion for many hours.
Unusually delicate, satin consistency of the
mousse makes application quick and pleasant.
The cosmetic spreads perfectly, never leaving 
any smudges on the face! Perfectly covers all
imperfections, leaving the complexion fresh 
and velvet smooth. Evens up the colour 
of the skin, creating beautiful homogeneous
shade on the face.
It remains on the face all day, creating 
natural, practically invisible make-up. 
The base does not cause allergy, does 
not clog pores, does not dry up complexion. 
Waterproof.
www.bell.com.pl

14 cosmetic reporter IV-V-VI 2009 www.cosmeticreporter.com

04-10 Panorama RYNKU marzec  3/20/09  9:46 PM  Page 14



■ POLISH MARKET

Polish consumers are becoming clearer about the
deeper knowledge of the active ingredients,
allergens, preservatives, ecology, etc.
They are more and more interested in cosmetics
consisting of natural components, not only
showing care effects but also supporting the
treatment of various ailments. 
Price still plays an important role, but Poles 
are becoming more aware that a good product
has to cost, respectively, although they are not
wealthy enough to afford the choice of cosmetics
to the changing seasons, fashion and other
circumstances.

Super and hypermarkets have the largest shares
of sales of cosmetics in the Polish market.
Currently operating in Poland, only 4 centralized
network: 
❚ Tesco – 349 retail outlets
❚ Carrefour – 318 retail outlets
❚ Auchan – 22 retail outlets
❚ Real – 52 retail outlets.

Cosmetics shops occupy the second place 
in terms of volume sales of cosmetics. 
Such dealers as:
❚ Rossman – 300 retail outlets
❚ Schlecker – 50 retail outlets
or ❚ Superpharm – 19 outlets
are the most popular stores of cosmetics.

A network shops are also an important market
player.
❚ Sephora – 67 retail outlets, 
❚ Douglas – 49 retail outlets, 
❚ Marionnaud – 38 retail outlets, 
offering exclusive cosmetics. 
In Poland there are more and more educated
women, who have stable, good jobs and that is
why this type of facility is constantly gaining in
popularity.
The outlook for the cosmetic market in Poland is
optimistic despite the recession, because a
gradual increase in national income would result
in an increase in turnover in the field of cosmetics,
which is projected at 3-6%. 
EIU foresees that by 2012 the sales of cosmetics
and toiletries products will expand by more than
20% and perfumery up to 30%. Now, statistically,
cosmetic shopping is less 4 times than in the
Western European countries.

Chart 4. 

Materia∏y opracowa∏a 
Anna Lesiƒska
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■ POLISH MARKET

50% of Polish cosmetic market is occupied by Polish brands; 
the other 50% belongs to the international concerns.

(Chart 1)  

Major corporations are gradually increasing their share of the market, 
but domestic producers more and more effectively compete with 
global brands, and some are focused on filling niches.
Among the first twenty companies achieving the highest revenue from 
the sale of cosmetics, perfumery and toilet articles are world's top
companies, but there are also domestic producers: Dax Cosmetics,
Dermika, Dr Irena Eris, Eveline Cosmetics, Kolastyna, Oceanic, Soraya, Ziaja. 
Cosmetics are one of the largest groups in the entire foreign trade. 
The dynamics of imports is still higher than the dynamics of exports. 
In 2007, imports increased most at make-up sector - almost 60%, toilet
water and manicure and pedicure preparations by more than 50%. 
In the largest import item are other beauty or make-up preparations 
and skin care preparations (CN33049900) with nearly 24% share 
in the total imports of cosmetics.

(Chart 2 )

Germany and France are the most important supplying
Poland countries in cosmetic preparations. They account 
for 60% of total imports. The Netherlands and Germany are 
the largest foreign suppliers of toilet water (CN 33030090).
The major sources of supply also include France and Sweden. 

Chart 3 

The largest item in the Polish exports of cosmetics 
and perfumery products and toiletries have been 
in recent years other beauty or make-up preparations 
and skin care preparations. Their share in total exports 
of cosmetics exceeded 34%. In second place were 
the toilet water with 14.5%. The most important markets 
for the above preparations are the United Kingdom 
and Russia, account for more than 17% of Polish exports 
of these products. Conversely, if it comes to toilet water more
than 25% of their exports goes to Russia. 
Major customers are also Romania and Hungary.
Poland is still a country undergoing major changes: 
the needs of consumers and their profile in the trade patterns
reflect this state of affairs. 

www.cosmeticreporter.com

Toilet water               13,14%

Other beauty or make-up preparations 
and preparations for the care of the skin 23,88%

Deodorants     9,54%

Preparations for use on the hair             8,13%
(excl. shampoos, preparations for permanent waving
or straightening, hair lacquers and lotions)

Other   45,31%

POLAND - the market of a huge potential
for exporters and importers.

Poland is the country with the greatest experience and tradition in cosmetic 
industry in Central European region. There are about 500 Polish cosmetics
manufacturers. Majority of them are small, family companies. 
Poland’s cosmetic market is estimated to be worth EUR 2,5 billions.
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BASS Cosmetics professional products for nails 
81-386 Gdynia, ul. Kiliƒskiego 2   www.bass-paznokcie.pl   biuro@paznokcie-bass.pl +48 58 661 46 37  

BELL PPHU coloured cosmetic products 
05-410 Józefów, ul. Graniczna 79 G   www.bell.com.pl bell@bell.com.pl +48 22 779 01 00, +48 22 779 01 02  

BIM PPH wide range of colour & care cosmetics and packaging  
96-321 Zabia Wola/near Warsaw, ul.Parkowa 2 Osowiec   www.quiz.pl quiz@quiz.pl   +48 46 857 89 14, +48 46 857 89 15

CHANTAL PPH cosmetics for hair coloration, care ,treatment, and styling  
05-426 Wiàzowna, ul. Kàcka 16   www.chantal.com.pl  info@chantal.com.pl +48 22 789 04 54, +48 22 789 08 03  

DERMIKA Ltd. selective cosmetics for face and body care 
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 B   www.dermika.pl  dermika@dermika.pl +48 22 340 30 20, +48 22 340 30 68

DAFO Plastics Sp. z o.o. plastics bottles, jars, tubes for cosmetics 
34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 193   www.dafo.com.pl dafo@dafo.com.pl +48 18 264 96 21, +48 18 266 39 45  

DAX Cosmetics Sp. z o.o. skin care cosmetics 
05-462 Duchnów, ul. Spacerowa 18   www.dax.com.pl   dax@dax.com.pl +48 22 779 05 00, +48 22 779 05 01  

ERIS, Laboratorium Kosmetyczne DR Irena Eris S.A.
skin care cosmetics and support services. 
05-500 Piaseczno, ul. Armii Krajowej 12   www.eris.com.pl   serwis@eris.pl +48 22 717 11 11, +48 22 757 06 12  

EVELINE Cosmetics body care cosmetics, make-up cosmetics 
05-506 Lesznowola, ul. ˚ytnia 19   www.eveline.com.pl export@eveline.com.pl  +48 22 757 78 37, +48 22 757 79 92  

FARMONA Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
body and hair care cosmetics based on natural ingredients 
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 10 C   www.farmona.pl   biuro@farmona.pl +48 12 252 70 00, +48 12 252 70 01  

FLOSLEK, Laboratorium Kosmetyczne cosmetics and toiletries, including products 
based on herbal extracts, dermatological preparations and medicated cosmetics. 
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 23   www.floslek.com.pl  biuro@floslek.pl +48 22 842 64 62, +48 22 642 19 87  

Firma GORGOL hairdresser’s and cosmetic articles production, 
a wide range of hairbrushes, curlers, hairclips.  
42-200 Cz´stochowa, ul. Kmicica 37   www.gorgol.pl   gorgol@gorgol.com.pl +48 34 365 90 10, +48 34 365 92 70  

Heinz Glas Dzia∏dowo Sp. z o.o. glass packiging for perfumes, 
toilet waters, jars for creams, bottles for nail varnish etc. 
13-200 Dzia∏dowo, ul. W∏. Jagie∏∏y 40   www.hgd.pl handel@heinz-glas.com +48 23 697 01 00, +48 23 697 01 64
Heinz Plastics Polska Sp. z o.o. closures and plastics tops (Surlyn, PCTA or SAN) 
13-200 Dzia∏dowo, ul. W∏. .Jagie∏∏y 40   www.heinzplastics.com.pl   biuro@heinz-plastics.com +48 23 697 65 28, +48 23 697 52 52  

HUTA  SZK¸A CZECHY S.A. high-quality transparent glass packaging for 
the following industries: perfume & cosmetics industry, spirits industry, food industry 
08-440 Pilawa Tràbki, ul. Osadnicza 8   www.huta-czechy.com.pl marketing@huta-czechy.com.pl +48 25 685 49 22, +48 25 685 49 23

INGLOT Sp. z o.o. coloured cosmetic products 
37-705 PrzemyÊl, ul. Lwowska 154   www.inglot.pl  info@inglot.pl +48 16 678 02 10, +48 16 678 02 11

JOKO S.c. color cosmetics for private label 
05-200 Wo∏omin, ul. Moniuszki 21   www.privatelabel.joko.pl office@joko.pl +48 22 787 13 01, +48 22 787 09 13

OCEANIC, Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne Sp. z o.o. antiallergenic cosmetics 
81-736 Sopot, ul. W∏. ¸okietka 58   www.oceanic.com.pl   oceanic@oceanic.com.pl +48 58 550 88 00, +48 58 550 88 84

PROSALON professional hair care cosmetics: hair colours, bleaching powders, permanent wave lotions, 
neutralizers, oxidants, conditioners, shampoos and of a wide range of newly introduced products for hair styling
05-462  Wiàzowna, ul. Kàcka 16   www.prosalon.eu  info@chantal.com.pl +48 22 789 04 54, +48 22 789 08 03

SORAYA S.A. skin care cosmetics 
05-250 Radzymin, ul. Polna 21   www.soraya.pl   soraya@soraya.com.pl, soraya@cederroth.com +48 22 358 13 00, +48 22 358 13 03

Verona Products Professional Sp. z o.o. make-up, skin care and hair styling and care cosmetics
96-500 Sochaczew, Andrzejów Duranowski 27B   www.vpp.pl   biuro@vpp.pl   + 48 46 863 08 87 w. 28, 36, 37

ZIAJA Ltd. cosmetics for face, body and hair care  
80-298 Gdaƒsk, ul. Jesienna 9   www.ziaja.com ziaja@ziaja.com +48 58 521 35 10, +48 58 521 35 10
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COLOUR COSMETICS
❚SEGMENTATION
Sales in mln Pieces, Total Poland I-XII.2008  Sales Value in mln PLN, Total Poland I-XII.2008
Colour Cosmetics 68.3  Colour Cosmetics 867.9
Lips 25% Lips 19%
Nails 22%  Nails 12% 
Eyes 28%  Eyes 31% 
Face 24%  Face 37% 
Sets 1%  Sets 1%      

❚TOP PLAYERS
Sales in mln Pieces, Total Poland I-XII.2008  Sales Value in mln PLN, Total Poland I-XII.2008
Colour Cosmetics 100%  Colour Cosmetics 100% 
Maybelline NY 6.0%  Maybelline NY 10.5% 
Rimmel 6.0%  L'Oreal Paris 9.3% 
Wibo 5.8%  Rimmel 8.8% 
Miss Sporty 5.6%  Astor 7.6%  
Astor 4.0% Max Factor 6.0%      

HAIR CARE
❚SEGMENTATION
Sales in mln Pieces, Total Poland I-XII.2008 Sales Value in mln PLN, Total Poland I-XII.2008
Hair Care 212.1  Hair Care 1776
Shampoos 47%  Shampoos 43%
Hair Conditioners 12%  Hair Conditioners 13%
Hair Colorants 15%  Hair Colorants 19%
Hair Styling 26%  Hair Styling 25%          

❚TOP PLAYERS
Sales in Pieces, Total Poland I-XII.2008 Sales Value in PLN, Total Poland I-XII.2008
Shampoos 100%  Shampoos 100%
Procter&Gamble 18.1%  Procter&Gamble 25.2%
L`Oreal 13.7%  L`Oreal 17.3%
Unilever 12.9%  Unilever 13.8%
Henkel/Schwarzkopf 8.9%  Henkel/Schwarzkopf 8.7%
Nivea Polska 8.0%  Nivea Polska 8.6%

Sales in Pieces, Total Poland I-XII.2008 Sales Value in PLN, Total Poland I-XII.2008
Hair Conditioners 100%  Hair Conditioners 100%
L`Oreal 19.4%  L`Oreal 22.6%
Henkel/Schwarzkopf 16.5%  Henkel/Schwarzkopf 17.9%
Unilever 16.4%  Unilever 15.4%
Procter&Gamble 13.2%  Procter&Gamble 14.7%
Ziaja 9.5%  Nivea Polska 8.1%

Sales in Pieces, Total Poland I-XII.2008 Sales Value in PLN, Total Poland I-XII.2008
Hair Colorants 100%  Hair Colorants 100%
Henkel/Schwarzkopf 32.6% L`Oreal 37.7% 
L`Oreal 24.5% Henkel/Schwarzkopf 31.1%
Joanna 17.3% Procter&Gamble 16.3%    

Sales in Pieces, Total Poland I-XII.2008 Sales Value in PLN, Total Poland I-XII.2008
Hair Styling 100%  Hair Styling 100%
Henkel/Schwarzkopf 17.6%  Henkel/Schwarzkopf 23.9%
Procter&Gamble 14.3%  Procter&Gamble 21.9%
Statestrong 9.1%  Nivea Polska 10.4%
Joanna 8.7%  Joanna 7.5%
Nivea Polska 7.1%  L`Oreal 6.3%

■ POLISH 
MARKET

SOURCE:
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■ POLISH MARKET

Very interesting comparison of activities of particular brands is brought, when each 
of main  cosmetic categories is analyzed (that means – when skin care, coloured,
fragrance and hair cosmetics are taken separately into account). For example 
the leader of coloured cosmetics is L’Oreal (546 publications). This company overtook
others premium international brands (Maybelline, Lancome, Avon and Astor). 
But in the leading group, cheaper domestic brands (e.g.  Bell, Joko or Eveline) 
had also a significant share.

The proportion of PR information of Polish and international brands
in the group of 50 consumer life-style magazines:
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■ POLISH MARKET

Each year brings significant
growth in the value of the Polish
cosmetic market. That is why
Poland becomes a battlefield
where biggest international
companies and most popular
Polish producers fights, with 
the use of wide range 
of marketing tool. 

The report “Cosmetics in Media 2008”, published
by Kamodus PR Agency www.kamodus.pl, is 
a summary of brand marketing activities in Polish 
life-style magazines (fashion&beauty, health, as well
as the ones for youths and parents). Readers of these
media are mostly women who are the most
important clients of cosmetic companies. The report
brings an analysis of 50 magazines – the biggest and
the most popular ones, with circulations reaching
hundred thousands of copies. The report gives
precise statistical data – as the full number of
advertisements and PR publications that were
counted in these media in the whole year 2008.
Every brand with at least one press publication
(including a photo of a product) is mentioned in the
document. 
The leader among all brands presented in analyzed
media in 2008 is L’Oreal. There were 1465 PR
publications in which L’Oreal’s products were shown
and 212 advertisements (1677 publications
altogether). The French company overtook by 
over 500 publications other brands – followed 
by Nivea (1137), Avon (1057) and a Polish producer,
Dr Irena Eris (994). 

Advertisements accounted for 11% of all publications
in which cosmetic products were shown. 64% of the
companies presented their products only through PR
information, but the other 36% of cosmetic brands
published paid advertisements. The leader in the
range of the number of published advertisements
was Vichy (300), which overtook Dove, Avon, Nivea
and Dr Irena Eris.

Particular brands have different level of publication 
in specific categories of life-style media.  For example
in health magazines the leader was a Polish
company, Oceanic (with its brand AA), which got 
93 publications. Polish producers dominated these
media: in the leading “five” of this statistic were
presented four of them: including Dr Irena Eris, Ziaja
and Bielenda. 

The mentions showing Polish brands accounted for
27% of all the PR publications and advertisements.
However those proportions were very different in
particular magazines. Over 50% of all cosmetic
products presented in popular weekly papers 
(e.g. Bella Relaks, ˚ycie na Goràco or Takie Jest ˚ycie)
were those of Polish producers. On the other hand,
there were luxury monthlies (e.g. Elle, InStyle,
Cosmopolitan or Uroda), in which foreign brands
gained even over 90% of publications.

PR and advertisement in life-style magazines: 
January – December 2008 (20 most active brands)

Advertisements of cosmetics in life-style magazines:
January – December 2008 (30 and more advertisement)

PR and advertisement in life-style magazines:
January – December 2008 health magazines (10 most active brands)

www.cosmeticreporter.com

Cosmetic Brands in the Polish Media      
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System CDN XL 
dla bran˝y kosmetycznej

W bran˝y kosmetycznej bardzo wa˝ny jest 
produkt – jego w∏aÊciwoÊci, wizerunek na rynku,
opakowanie. Istotne jest te˝ kszta∏towanie relacji 
z klientami i kontrahentami, zarzàdzanie
∏aƒcuchem dostaw, analiza sytuacji na rynku 
i mo˝liwoÊç natychmiastowej reakcji na
zmieniajàce si´ warunki. Wszystkie te obszary
usprawnia i integruje – rozwiàzanie dostosowane
do potrzeb bran˝y kosmetycznej.
Produkcja kosmetyków nale˝y do zaawansowanych
technologicznie procesów. Aby mieç pewnoÊç
odpowiednio wysokiej jakoÊci wyrobu finalnego,
niezb´dna jest wielostopniowa kontrola procesów
produkcyjnych. Zarzàdzanie magazynem to 
kolejny obszar wa˝ny z punktu widzenia bran˝y.
Mo˝liwoÊci CDN XL w tej dziedzinie to 
m. in. optymalne wykorzystanie powierzchni
magazynowych, jasna i klarowna struktura
przestrzenna magazynu, wykorzystanie czytników
kodów kreskowych i kolektorów danych. 
Bardzo wa˝ne jest wi´c korzystanie 
z nowoczesnych urzàdzeƒ, które pozwolà
optymalizowaç i automatyzowaç te procesy, 
gdzie czynnik ludzki nie jest krytyczny.

Powy˝sze usprawnienia oznaczajà dla firmy
znaczàcà redukcj´ kosztów, a dzi´ki CDN XL
zarzàdzanie produkcjà, szeroko poj´ta logistykà
staje si´ proste i efektywne. Pami´tajmy równie˝ 
o tym, ˝e ka˝dego dnia w firmie generowanych
jest bardzo wiele informacji istotnych z punktu
widzenia zarzàdzania. Dzi´ki wykorzystaniu
nowoczesnych narz´dzi analitycznych kadry
zarzàdzajàce, mogà si´ skupiç nie na poszukiwaniu
informacji, lecz na ich praktycznym wykorzystaniu
do podejmowania trafnych decyzji biznesowych,
gdy˝ to system dostarcza ró˝nego rodzaju raporty
w formie czytelnej dla U˝ytkownika – tabele,
wykresy, mapy.

KorzyÊci biznesowe
wynikajàce z wdro˝enia 
CDN XL w bran˝y
kosmetycznej

Jak pokazuje doÊwiadczenie bardzo wielu klientów
firm bran˝y kosmetycznej, wdro˝enie CDN XL
zdecydowanie zwi´ksza efektywnoÊç prowadzonej
dzia∏alnoÊci. Na tà jednà kluczowà korzyÊç 
ma wp∏yw wiele sk∏adowych, m.in.:
❚ Pe∏na integracja wszystkich procesów

zachodzàcych w firmie
❚ Usprawnienie przep∏ywu informacji 

we wszystkich kana∏ach
❚ Redukcja liczby niepotrzebnie wykonywanych

operacji
❚ Doskona∏e narz´dzia do zarzàdzania produkcjà 
❚ Mo˝liwoÊç bie˝àcej kalkulacji wytworzenia

produktu finalnego (co pozwala m.in. 
na ustalenie zadowalajàcych mar˝)

❚ Mo˝liwoÊç tworzenia zestawów produktów, 
a tak˝e definiowania zamienników

❚ Redukcja czasu poÊwi´canego na czynnoÊci
typowo administracyjne, zwiàzane m.in. 
z wystawianiem i ksi´gowaniem dokumentów,
dokonywaniem rozliczeƒ, naliczaniem
wynagrodzeƒ

❚ Zaawansowane analizy sprzeda˝y umo˝liwiajàce
stworzenie optymalnego portfela produktów 
i koncentracj´ na klientach kluczowych

❚ Wsparcie dla firm dzia∏ajàcych wielooddzia∏owo

Z rozwiàzania CDN XL skorzysta∏y ju˝ takie firmy
jak: Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o. o.,
Dermika Sp. z o.o., Jago-Pro Sp. z o.o., 
Yves Rocher Polska Sp. z o.o.

Firma Comarch jest globalnym dostawcà
biznesowych rozwiàzaƒ informatycznych, 
m.in. systemu CDN XL – kompleksowego
rozwiàzania klasy ERP. 
System wspiera zarzàdzanie wszystkimi 
procesami biznesowymi zachodzàcymi 
w przedsi´biorstwie. Ponad 3000 specjalistów
Comarch, kilkanaÊcie lat doÊwiadczenia na rynku
oprogramowania dla firm, ponad 2300 udanych
wdro˝eƒ – te czynniki sprawiajà, ˝e CDN XL 
to od kilku lat najcz´Êciej wybierany system
wspomagajàcy zarzàdzanie w Polsce. 

Comarch S.A. 
Al. Jana Paw∏a II 41g, 31-864 Kraków
tel: +48 12 681 43 00 wew. 1
e-mail: info.cdn@comarch.pl,
www.cdn.comarch.pl/kosmetyczna

■ Z KRAJU I ZE ÂWIATA
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W obecnych czasach,
kiedy otoczenie

biznesowe zmienia si´
z minuty na minut´,
nie mo˝na pozwoliç
sobie na nietrafione

decyzje. Trzeba dzia∏aç
szybko, a jednoczeÊnie

skutecznie – czyli po
prostu efektywnie.

Zwi´ksz efektywnoÊç! Kiedy, jeÊli nie teraz?
Jak firmy z bran˝y kosmetycznej mogà zwi´kszyç
efektywnoÊç poprzez wdro˝enie CDN XL

Siedziba firmy Comarch w Krakowie
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■ POLISH MARKET

Polski rynek kosmetyczny 
zwi´ksza wartoÊç z roku na rok, 
jest wi´c polem walki
marketingowej, w której 
biorà udzia∏ najwi´ksze koncerny
mi´dzynarodowe oraz silne 
i popularne marki polskie. 

Raport Kosmetyki w Mediach 2008 – opracowany
przez KaMODUS PR www.kamodus.pl 
– jest podsumowaniem aktywnoÊci marketingowej 
w mediach kolorowych (poradnikowych, zdrowotnych,
parentingowych, m∏odzie˝owych), kierowanych
g∏ównie do kobiet, które sà najwa˝niejszymi 
klientami firm kosmetycznych. Analizie poddano 
50 najwa˝niejszych i najpopularniejszych 
czasopism o nak∏adach si´gajàcych kilkuset 
tysi´cy egzemplarzy. 
Raport zestawia liczb´ reklam oraz informacji PR
opublikowanych tych mediach w ca∏ym 2008 roku.
Uwzgl´dniono w nim ka˝dà mark´, której zdj´cie
pojawi∏o si´ choçby raz w badanej grupie periodyków.
Liderem rankingu obecnoÊci w mediach kolorowych 
w 2008 roku by∏a marka L’Oreal. Ukaza∏o si´ 
1465 publikacji PR pokazujàcych produkty L’Oreal
oraz 212 reklam (w sumie 1677 wzmianek). 
Francuski producent o ponad 500 publikacji 

wyprzedzi∏ marki Nivea (1137), Avon (1057) 
oraz polskiego producenta Dr Iren´ Eris (994). 

Reklamy stanowi∏y 11% ogó∏u publikacji
prezentujàcych kosmetyki. Produkty 64% firm
pokazywane by∏y wy∏àcznie w formie informacji PR,
pozosta∏e 36% marek kosmetycznych opublikowa∏o
reklamy. Liderem pod wzgl´dem liczby
opublikowanych reklam okaza∏a si´ marka Vichy (300),
wyprzedzajàc Dove, Avon i Nive´ oraz Dr Eris.

Zwraca uwag´ ró˝ny poziom obecnoÊci
poszczególnych marek w ró˝nych kategoriach
periodyków. Przyk∏adowo w czasopismach o zdrowiu
liderem by∏a polska firma Oceanic (oferujàca 
produkty m.in. pod brandem AA), która uzyska∏a 
93 publikacje. W czo∏owej „piàtce” tej statystyki 
– obok marki L’Oreal – wy∏àcznie polscy 
producenci (Dr Eris, Ziaja i Bielenda).

Publikacje o polskich markach stanowi∏y 27% 
ogó∏u informacji PR i reklam kosmetycznych. 
Jednak proporcje te by∏y bardzo ró˝ne 
w poszczególnych czasopismach kolorowych. 
W popularnych tygodnikach – np. Bella Relaks, 
˚ycie na Goràco czy Takie Jest ˚ycie – publikacje 
na temat marek polskich producentów stanowià
ponad 50%. Na drugim biegunie sà ekskluzywne
miesi´czniki – takie jak Elle, In Style, 
Cosmopolitan czy Uroda, w których na marki 

zagraniczne przypada nawet ponad 90% publikacji.
Interesujàce porównanie aktywnoÊci poszczególnych
marek mo˝na zaobserwowaç w przypadku ka˝dej 
z g∏ównych kategorii kosmetycznych (czyli wÊród
kosmetyków piel´gnacyjnych, kolorowych, zapachowych
oraz do w∏osów). Przyk∏adowo wÊród marek oferujàcych
produkty kolorowe liderem jest L’Oreal (546 publikacji),
wyprzedzajàc inne renomowane marki mi´dzynarodowe
(Maybelline, Lancome, Avon i Astor), ale w czo∏ówce
znaczàcà pozycj´ zaj´∏y te˝ taƒsze marki krajowe 
(m.in. Bell, Joko czy Eveline).

Ogó∏em w 2008 roku media pokaza∏y 645 marek, 
w tym a˝ 150 z nich nie mia∏o ˝adnej publikacji w 2007
roku. WÊród tych „nowych” marek najwi´cej informacji
PR i reklam (powy˝ej 30) zanotowa∏y: Makeup Factory,
Clear, Euphora, Kinga Rusin, Marc Jacobs, Applause,
Thalion, Chloe, Farmasi, Propodia, Frei, Isabelle Lancray,
Make Up For Ever, Murad, Sampar, Bio Science,
Laboratorium Gardner i SkinCeuticals. 

Raport Kosmetyki w Mediach 2008 zawiera pe∏nà
list´ marek kosmetycznych obecnych na ∏amach
mediów kolorowych oraz bardzo szczegó∏owe
statystyki dotyczàce kategorii kosmetyków, kategorii
czasopism, jak równie˝ poszczególnych producentów.
Zostawienia sà ponocne w analizowaniu w∏asnych
dzia∏aƒ marketingowych oraz strategii marek
konkurencyjnych, jak równie˝ w planowaniu kampanii
medialnych. Wi´cej informacji: www.kamodus.pl.

Totally, in 2008 all these media published information 
or advertisement of 645 brands, with 150 which had not any
publications in previous year (2007). Between those “new”
brands the highest number of publications (over 30) were
reached by: Makeup Factory, Clear, Euphora, Kinga Rusin, Marc
Jacobs, Applause, Thalion, Chloe, Farmasi, Propodia, Frei, 
Isabelle Lancray, Make Up For Ever, Murad, Sampar, Bio Science,
Laboratorium Gardner and SkinCeuticals. 

The report “Cosmetics in Media 2008” in its full version provides
with full list of cosmetic brands which were presented 
in life-style magazines and with very detailed statistics about
cosmetic categories, types of magazines and particular producers.
Those statistics are very helpful to marketing staff who needs 
to develop or rethink their own marketing strategies on 
the Polish market or who wants to estimate activities of competitive
brands. It is useful tool when planning media campaigns. 
More information at: www.kamodus.pl.

Cosmetic Brands in the Polish Media 2008
Coloured cosmetics: product PR and advertisement:
January – December 2008 (20 most active brands)

Raport KaMODUS PR: Kosmetyki w Mediach 2008
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Lekarstwo 
na kryzys?

Ponad 350 mln euro dotacji unijnych
dla polskich firm! Tyle Êrodków przeznaczono 
na inwestycje w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych. Najwi´cej 
konkursów na nabór wniosków odbywa si´ 
w∏aÊnie teraz. Regiony chcà odpowiedzieç na
olbrzymie zapotrzebowanie na Êrodki unijne 
ze strony firm. W wi´kszoÊci województw 
harmonogramy konkursów na 2009 rok 
zosta∏y ju˝ przedstawione. Terminy wyznaczy∏y 
m.in. województwa wielkopolskie, dolnoÊlàskie,
zachodniopomorskie. Warto obserwowaç 
poczynania urz´dów marsza∏kowskich 
w pozosta∏ych regionach.
Unijne pieniàdze mo˝na pozyskaç na zakup 
nowego sprz´tu komputerowego, samochodów,
modernizacj´ i rozbudow´ zak∏adu, szkolenie 
nowych pracowników. Przedsi´biorca mo˝e 
uzyskaç nawet 70% dofinansowania kosztów
kwalifikowanych swojej inwestycji!

6 marca w Ministerstwie Gospodarki 
odby∏a si´ konferencja 

„Zrównowa˝ona
produkcja 
i konsumpcja nowym
wyzwaniem 
dla Programu Czystszej
Produkcji”.

O wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji 
i Odpowiedzialnej Przedsi´biorczoÊci mogà 
ubiegaç si´ przedsi´biorstwa, które wdro˝y∏y 
i stosujà m.in. strategi´ Czystszej Produkcji, 
przez co najmniej 3 lata zmniejsza∏y niekorzystne
oddzia∏ywanie na Êrodowisko oraz podpisa∏y
Mi´dzynarodowà Deklaracj´ Czystszej Produkcji 
UNEP (The United Nations Environment Programme).
Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki,
Beata Jaczewska, przedstawi∏a projekt dokumentu
„Program dzia∏aƒ na rzecz zrównowa˝onej 
produkcji i konsumpcji”, nad którym pracuje 
obecnie Ministerstwo Gospodarki. 
Celem programu jest realizacja dzia∏aƒ m.in. 
w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiàzaƒ
proÊrodowiskowych, „zazieleniania” zamówieƒ

publicznych oraz polityki przemys∏owej, 
a tak˝e promowania zasad spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci biznesu (CSR).

W Rosji od luksusu 
do massmarketu

Wed∏ug ekspertów sprzeda˝ kosmetyków 
spadnie w Rosji w 2009 roku o 5 do 15%. 
Niektórzy dystrybutorzy np. wyrobów
Schwarzkopf czy Nivea w∏aÊnie 
odnotowujà pierwsze tego sygna∏y.
SpecjaliÊci spodziewajà si´, ˝e kryzys 
w najwi´kszym stopniu dotknie sektora
kosmetyków luksusowych, gdzie ju˝ w grudniu
ubieg∏ego roku da∏a si´ zauwa˝yç tendencja
przechodzenia cz´Êci konsumentów 
od kosmetyków z wy˝szej pó∏ki do wyrobów
massmarketowych. Jednak ta tendencja nie
spowoduje gwa∏townego wzrostu na rynku 
kosmetyki massmarketowej, a tylko spowolni 
skutki kryzysu w tym segmencie.
Sà te˝ opinie, ˝e kosmetyka luksusowa,
prze˝ywajàca w ciàgu ostatnich 8 lat
prawdziwy rozkwit w Rosji, niekoniecznie musi
g∏´boko odczuç recesj´. Wed∏ug tych opinii
niektóre klientki, nie mogàc kupowaç drogich,
luksusowych towarów takich jak choçby
bi˝uteria, podà˝à, zaspokajajàc swe zachcianki,
ku pó∏kom z kosmetykà selektywnà.
Jednak b´dzie to zapewne niewielki procent
klientek, inne b´dà musia∏y „zadowoliç” si´
taƒszymi kosmetykami, co mo˝e okazaç si´
dobrà okazjà dla polskich producentów. 
Muszà oni jednak utrzymaç niski poziom cen, 
aby skutecznie konkurowaç z wyrobami
importowanymi do Rosji z Europy Zachodniej,
które ju˝ podro˝a∏y o 25–30 % i b´dà 
dro˝a∏y nadal.

L’Oréal 
przerwa∏ dostawy 
do moskiewskiej 
sieci „L’Etoile”

Od stycznia najwi´kszy Êwiatowy producent
perfumerii i kosmetyków L’Oréal przerwa∏
dostawy do moskiewskiej sieci „L’Etoile”.
Przedstawiciele firmy informujà, ˝e zastosowali
ten Êrodek czasowo do momentu uzyskania

od sieci zap∏aty za ju˝ dostarczony towar. 
Obecnie w wielu punktach widaç braki
asortymentowe; klienci przyzwyczajeni 
do konkretnych produktów, np. odcienia farby, 
je˝d˝à po ca∏ej Moskwie w poszukiwaniu
ulubionego kosmetyku i dzwonià 
na goràcà lini´ sieci. Massmarketowe 
wyroby L’Oréala nadal sà dost´pne 
w sieciach „Metro” i „Auchan”, nie ma te˝
problemu z zaopatrzeniem si´ w apteczne
kosmetyki tej firmy.

Wielcy 
dalej inwestujà 
w Chinach

World Wide Packaging (WWP) producent
m.in. tub plastikowych, s∏oiczków, butelek,
nasadek aerozolowych, zainwestowa∏ 
w 17 nowych urzàdzeƒ do produkcji tub 
i nadruków na nie w swojej fabryce opakowaƒ
kosmetycznych w Chinach. W ciàgu ostatnich
3 lat sektor tub plastikowych w WWP wzrós∏
trzykrotnie i oczekujàc, ˝e zapotrzebowanie 
na ten rodzaj opakowaƒ b´dzie nadal ros∏o,
podj´to kroki, aby zwi´kszyç moc produkcyjnà
zak∏adu. Mimo i˝ wiele firm opakowaniowych 
zmniejsza zatrudnienie z powodu kryzysu,
WWP inwestuje w dalszy rozwój, wierzàc, 
˝e tuby plastikowe majà przed sobà 
Êwietnà przysz∏oÊç.

Clariant, jeden z globalnych liderów
produkujàcych specjalistyczne surowce
chemiczne, zatrudniajàcy na 5 kontynentach
ponad 20 tysi´cy osób, buduje we
wschodnich Chinach nowà fabryk´, 
aby sprostaç rosnàcemu popytowi 
na swoje komponenty. 
Obecnie w tym kraju pracuje dla Clarianta 
ponad 1300 osób w 30 miastach. 
Nowy zak∏ad produkcyjny powinien ruszyç 
w po∏owie bie˝àcego roku i ma dostarczaç
surowce dla ró˝nych przemys∏ów w tym 
dla kosmetycznego. Nowa inwestycja ma
umocniç pozycj´ Clarianta w Azji (dzia∏ajà 
ju˝ fabryki w Japonii, Indonezji i Australii) 
i wykazaç, jak szczególnà rol´ w dalszym,
d∏ugofalowym partnerstwie b´dà 
odgrywa∏y Chiny.

■ Z KRAJU I ZE ÂWIATA

Materia∏y opracowa∏a 
Anna Lesiƒska

GRATULACJE, GRATULACJE...
Konkurs EuroCertyfikat
2008
22 stycznia w Galerii Porczyƒskich w Warszawie
podczas uroczystej gali wr´czono nagrody 
w Mi´dzynarodowym Konkursie
„Eurocertyfikat 2008”. Presti˝owà statuetk´ 
dla firm wyró˝niajàcych si´ na tle konkurencji
sprawnà organizacjà i zarzàdzaniem otrzyma∏a 
m.in. firma Opakomet z ¸owicza, produkujàca 
tuby aluminiowe dla przemys∏u kosmetycznego,
farmaceutycznego i spo˝ywczego.

Gala Art Of Packaging
2008
23 lutego podczas wielkiej gali fina∏owej konkursu na
najlepsze opakowanie roku Art Of Packaging 2008,
która odby∏a si´ w Teatrze Polskim w Poznaniu,
wy∏oniono Per∏y wÊród Opakowaƒ: w edycji
Debiuty oraz Professional. W kategorii ZDROWIA 
I URODY ART OF PACKAGING 2008 PROFESSIONAL
zwyci´˝y∏ projekt Ellexir autorstwa Avantgarde
Design, firmy z ¸odzi, od lat projektujàcej 
dla bran˝y kosmetycznej.

24-26 Z KRAJU I ZE SWIATA+.qxd  3/17/09  9:12 AM  Page 1



VISIONS 
EYE-CATCHING
EYE LINER
ORIFLAME

■ PANORAMA RYNKU

Kredki do powiek
Zaczaruj spojrzeniem, 
które dodaje twarzy blasku. 
Najnowsze kredki do powiek
Oriflame z serii Visions
zawierajà po∏yskujàce drobinki,
które rozÊwietlajà oczy
magnetycznym blaskiem. 
Gruba kreska na górnej 
i dolnej powiece u nasady 
rz´s powi´kszy oko, 
a mieniàce si´ drobinki
przyciàgnà spojrzenia innych. 
Kredki dost´pne sà w trzech
lÊniàcych kolorach:
❚ szarym – smokey eyes
❚ bràzowym – brown eyed girl
❚ turkusowym – green gaze
www.oriflame .pl

VOLUME LASH
DEFINER 
- DEFINICJA
PERFEKCYJNEGO
MAKIJA˚U  

Poznaj niezawodnà si∏´ tuszu Volume 
Lash Definer, która pozwoli Ci stworzyç
makija˝ jakiego jeszcze nie mia∏aÊ.
Innowacyjny tusz w po∏àczeniu 
z ultranowoczesnà szczoteczkà 
tworzà duet nie do pokonania!!!
Specjalna formu∏a wosków pozwala 
na wyraziste pogrubienie, wyd∏u˝enie 
i niewiarygodna trwa∏oÊç a˝ do 16h. 
Nowa rewolucyjna szczoteczka ARTBRUSH
o dwóch d∏ugoÊciach w∏osia zapobiega
powstawaniu grudek i sklejaniu rz´s
zapewniajàc Ci zniewalajàce spojrzenie.
Niewiarygodne efekty:
❚ 16. godzinna trwa∏oÊç bez rozmazywania 
❚ 0 grudek
❚ mega pogrubienie a˝ do 300%
❚ niezwyk∏e wyd∏u˝enie w rozmiarze XXL 

za jednym pociàgni´ciem szczoteczki.
❚ perfekcyjna separacja rz´s
www.eveline.com.pl

CIENIE MINERAL SHOW
Kolory ziemi to prawdziwy evergreen kobiecego
makija˝u. Stonowana, inspirowana naturà paleta

nieustannie znajduje swoje zwolenniczki zarówno
wÊród paƒ preferujàcych makija˝ dyskretny, 

jak i znacznie odwa˝niejszych.
Cienie MINERAL SHOW to propozycja 

dla kobiet, które poszukujà barw w naturalny
sposób harmonizujàcych z ich urodà. 

Znajdujàce w strukturze per∏owe pigmenty
sprawià, ˝e makija˝ oczu jak magnes
przyciàga uwag´, intryguje i zachwyca.
Zawarte w MINERAL SHOW sk∏adniki
mineralne podkreÊlajà indywidualny wyraz
oczu oraz dbajà o zdrowy wyglàd skóry, zaÊ
perfekcyjne na∏o˝enie kosmetyku na powiece
u∏atwia specjalnie dobrany aplikator.
Tak jak minera∏y tak i cienie MINERAL SHOW
majà z∏o˝one i bogate wn´trze. Zmielone 
na py∏ek drobinki miki odbijajà i rozpraszajà
Êwiat∏o, dzi´ki czemu makija˝ jest Êwietlisty. 
Za t´czowe efekty odpowiada dwutlenek
tytanu, który w duecie z mikà podnosi
intensywnoÊç barw dzia∏ajàc zarazem 
jak filtr przeciws∏oneczny. Regeneracj´ 
skóry powiek wspomagajà tlenki ˝elaza, 
które odbijajàc Êwiat∏o dzia∏ajà jak optyczny
reduktor zmarszczek.
www.bell.com.pl

OPI – HISTORIA
LAKIEREM 

MALOWANA…
La Collection de France zachwyca wykwintnymi

kolorami, które przywodzà na myÊl klimat
ekskluzywnych restauracji, paryskich butików…

Tworzà jà: bogate odcienie ziemi i klejnotów – ciemne
bràzy, czekolada, karmel (We’ll always have paris, 

I’m Fondue of You, Crepes Suzi-ette), wytworny
brunatny (You don’t Know Jacques!), ciep∏e odcienie

terracoty i cynamonu (Baguette me Not), 
g∏´bokie wino, purpura i ober˝yna (Eiffel for this Color,

Louvre Me Louvre me Not, Yes… I Can-Can!),
szykowne czerwienie i burgundy (A Oui Bit of Red, 

Bastille My Hearth), kremowe odcienie naturalne
(Tickle My France-y), wytworny odcieƒ szaro-fioletowy

(Parlez-vouz OPI?).
www.opinails.pl
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PRECYZYJNA 
I KOMFORTOWA
HIGIENA 
NA CO DZIE¡ 

Patyczki higieniczne sà ju˝ sta∏ym
elementem wspó∏czesnej, codziennej
piel´gnacji. Dzisiaj nie wyobra˝amy
sobie demakija˝u, czy osuszania 
po kàpieli bez ich u˝ycia. 
Od produktu oczekujemy komfortu 
w u˝ytkowaniu i wysokiej jakoÊci
wykonania. 
Patyczki CLEANIC wymagania 
te spe∏niajà od lat o czym Êwiadczy
niepodwa˝ona pozycja lidera 
w segmencie. Nasz produkt jest
wykonany z bardzo lekkiego 
i wytrzyma∏ego tworzywa, a nawini´ta
na koƒcówkach warstwa bawe∏ny ma
optymalnà obj´toÊç i jest dobrze
zamocowana. Dzi´ki temu,
u˝ytkownicy majà  pewnoÊç, 
˝e ka˝dy przeprowadzany zabieg
higieniczny jest absolutnie bezpieczny.
Czysta bawe∏na daje gwarancj´
wysokiej jakoÊci naszych patyczków,
zaÊ szeroka gama oferowanych
opakowaƒ pozwala wybraç
odpowiedni produkt. 
Dla wygody naszych konsumentów
dokonaliÊmy zmian w grafice
opakowaƒ, które u∏atwiajà
odnalezienie poszukiwanego produktu
na pó∏ce (bardziej czytelne logo,
wizerunek kwitnàcej bawe∏ny). 
www.cleanic.pl
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PIERRE FABRE inwestuje
w dermokosmetyki

Prawie 71 mln euro i 150 nowych miejsc pracy 
– to inwestycja w rozszerzenie produkcji
dermokosmetyków francuskiej firmy Pierre Fabre.
Pozwoli to rozszerzyç produkcj´ o blisko 60 mln
sztuk, co z kolei pomo˝e firmie zwi´kszyç swà
aktywnoÊç na rynkach zagranicznych. Nowe hale
produkcyjne o powierzchni 15000m2 b´dà gotowe
na poczàtku 2010 roku, a w po∏owie roku nowa linia
produkcyjna ma byç w pe∏ni uruchomiona.

Helen of Troy znów
rozbudowuje swoje
portfolio

Amerykaƒska firma Helen of Troy rozbudowuje
swoje portfolio produktów do piel´gnacji w∏osów
poprzez zakupienie od P&G Infusion 23. Szczegó∏y
kontraktu nie sà znane, ale Helen of Troy spodziewa
si´ zwi´kszenia sprzeda˝y dzi´ki tej transakcji o blisko 
40 mln dolarów rocznie. Lecznicza linia do w∏osów
Infusion 23 przez 80 lat swego istnienia zyska∏a
uznanie stylistów i konsumentów. B´dzie dost´pna
zarówno dla klientów indywidualnych, jak i
profesjonalnych. Jesienià 2008 Helen of Troy zakupi∏a
prawa do innej marki w∏osowej – Ogilvie od firmy
Ascendia. Widaç w tym dà˝enie firmy Helen of Troy
do umocnienia swej pozycji w rozwijajàcym si´
sektorze wyrobów do piel´gnacji w∏osów
spe∏niajàcych standardy profesjonalne, ale
przeznaczonych do u˝ytku domowego.

Uroda.com – podziel si´
tajemnicà pi´kna

Wiosnà rusza portal Uroda.com, który skierowany 
jest do profesjonalistów z bran˝y, a tak˝e wszystkich
osób zainteresowanych tematykà urody i piel´gnacji.
Uroda.com to zupe∏nie nowe miejsce w polskim
internecie – daleko jej do stron internetowych, które
sà jedynie bazami porad kosmetycznych dla kobiet.
Portal zosta∏ stworzony z myÊlà o profesjonalistach 
z bran˝y – kosmetyczkach, fryzjerach, stylistach itp. 
i stanowi dla nich szans´ na promowanie siebie 
i w∏asnej dzia∏alnoÊci. Poprzez aktywne korzystanie 
z portalu mo˝liwe jest informowanie potencjalnych
klientów o nowoÊciach, ich edukowanie, a tak˝e
zach´cenie do skorzystania z us∏ug. 
Form aktywnoÊci u˝ytkowników jest wiele 
– od zamieszczania artyku∏ów przez organizacj´

konkursów, a˝ do dodawania og∏oszeƒ.
Uroda.com umo˝liwia zaistnienie w ÊwiadomoÊci
klientów, a tak˝e stworzenie lub wzmocnienie 
w∏asnej marki, co jest niebagatelne w obliczu
ogromnej liczby us∏ugodawców na rynku.
Na zawartoÊç merytorycznà portalu b´dzie si´ 
sk∏adaç baza treÊci przydatnych profesjonalistom 
– informacje o targach, nowoÊci, trendy, a tak˝e
wartoÊciowe artyku∏y, które z pewnoÊcià przyciàgnà
internautów zainteresowanych tematykà urody.

Kolejne opakowania 
z materia∏ów
recyklingowych

Firma Alcan Packaging Beauty wprowadzi∏a 
w∏aÊnie na rynek plastikowe tuby, do produkcji 
których surowce pochodzà w 60% z recyklingu, 
nie tracàc przy tym swych funkcji technicznych ani
walorów estetycznych. Zewn´trzna pow∏oka tuby 
jest wykonana z tworzywa pochodzàcego 
z przerobu plastikowych butelek na mleko a warstwa
wewn´trzna jest ca∏kowicie z nowego surowca.

Olej z nasion trojeÊci
amerykaƒskiej lepszy 
ni˝ palmowy…

Wed∏ug naukowców z Departamentu Rolnictwa
Stanów Zjednoczonych (USDA – United States
Department of Agriculture) zmodyfikowany olej
pozyskiwany z nasion trojeÊci amerykaƒskiej 
– Asclepias Syriach, mo˝e wykazywaç dzia∏anie
nawil˝ajàce i chroniç skór´ przed szerokim 
spectrum promieniowania s∏onecznego. Ze wzgl´du
na fakt, ˝e sam olej, jak i jego modyfikatory sà
substancjami biodegradowalnymi zmyty z powierzchni
cia∏a zostanie dalej roz∏o˝ony przez mikroorganizmy.
Substancja mo˝e okazaç si´ pomocna równie˝ 
w tworzeniu receptur nie tylko kosmetyków 
do piel´gnacji i fotoprotekcji cia∏a, lecz tak˝e 
Êrodków do piel´gnacji w∏osów. Olej z nasion 
trojeÊci ma du˝o wi´ksze w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce 
ni˝ olej sojowy czy palmowy.

Konserwant na bazie
curry i cynamonu

Hinduska firma Salicylatem & Chemicals
opracowa∏a nowy konserwant do kosmetyków
piel´gnacyjnych oparty na olejkach z liÊci curry

(Murraya Koenigii) i cynamonu (Cinnamonom
Zeyalanicum). Firma z Bombaju od dawna
specjalizuje si´ w konserwantach dla przemys∏u
kosmetycznego, a uzyskany produkt poprzedzi∏y
d∏ugie i ˝mudne badania wielu olejków pochodzàcych
z roÊlin wyst´pujàcych na obszarze Indii. Efekt tych
badaƒ pozwala firmie doskonale wpisaç si´ w nurt
rosnàcego rynku naturalnych produktów
kosmetycznych, który w 2008 roku odnotowa∏ wzrost
o 19%, a którego dalszy rozwój mimo panujàcego
kryzysu przewidujà eksperci z Kline Group. 
Nowy konserwant z pH 6 chroni przed bakteriami
Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi, dro˝d˝akami 
i pleÊnià. Dodany w iloÊci 0,75–1,2% nowy
konserwant jest efektywny zarówno w produktach 
do piel´gnacji w∏osów, mycia w∏osów i cia∏a, 
jak i w kosmetykach do piel´gnacji skóry.

Nowy blask w∏osów
Francuska firma BiotechMarine’s obiecuje bardziej
b∏yszczàce i puszyste w∏osy dzi´ki swojemu nowemu
sk∏adnikowi wyekstrahowanemu z buraka dzikiego
(beta vulgaris maritima) rosnàcego mi´dzy
wybrze˝ami Morza Âródziemnego i Czarnego, 
w okolicach Morza Kaspijskiego oraz w Indiach
Posiada on doskona∏e w∏asnoÊci antyoksydacyjne 
i przeciwzapalne, dzi´ki czemu zapewnia w∏osom
Êwietnà ochron´ przed agresywnymi czynnikami
zewn´trznymi. Sea Satin, bo tak si´ nazywa ten
sk∏adnik, mo˝e byç u˝ywany do szamponów,
kondycjonerów, masek przeznaczonych do w∏osów
matowych, nara˝onych na zanieczyszczenia
przemys∏owe, dym i promienie s∏oneczne. Dzi´ki
temu, i˝ Sea Satin jest olejkiem opartym na formule
trójglicerydowej, nie wymaga u˝ycia konserwantów.

Innowacyjna Recepcja
NowoÊç na polskim rynku: unikalny internetowy
system przyjmowania zapisów i obs∏ugi klienta 
– www.zapisy24.pl.
System zapisy24.pl to nowoczesna i wygodna
platforma komunikacyjna, która funkcjonuje ju˝ 
z powodzeniem w wielu krajach Êwiata. 
Zosta∏ opracowany z myÊlà o w∏aÊcicielach 
i menad˝erach salonów kosmetycznych oraz ich
klientach. Zapisy24.pl to innowacyjna, Êwietnie
zorganizowana i zintegrowana recepcja. 
JednoczeÊnie jest to doskona∏e narz´dzie 
do planowania pracy ca∏ego zespo∏u 
obs∏ugujàcego klientów.
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Materia∏y opracowa∏a 
Anna Lesiƒska

■ Z KRAJU I ZE ÂWIATA

GRATULACJE, GRATULACJE...
Norway Cup Open 2009
Odbywajàcy si´ w Oslo w dniach 31.01–01.02.
Norway Cup Open 2009 by∏ dla Polski ogromnym
sukcesem. Dorobek polskich fryzjerów wzbogaci∏ si´ 
o kolejnych 9 z∏otych medali w tym: 6 z∏otych
(w konkurencjach seniorów m´skich), zdobytych 
przez Paw∏a Piotrowskiego w kategoriach: 
Technical Category (kategoria techniczna) 
1. konkurencja Creativ 
2. konkurencja Classic Cut 
3. klasyfikacja generalna 
Fashion Category (kategoria modna) 
1.. konkurencja Style on long Hair 

(modelowanie w∏osów d∏ugich) 

2. konkurencja Trend Cut (modne strzy˝enie) 
3. klasyfikacja generalna 
oraz  3 z∏ote medale (w konkurencjach damskich),
wywalczonych przez Joann´ Jakubek w kategoriach:
1. Technical category 
2. Creative Technical category 
3. Hair by night.
Tegoroczny konkurs w Oslo, podobnie jak towarzyszàce
mu targi, odbywa∏ si´ pod znakiem nowej jakoÊci. 
Bardzo dobra organizacja, du˝a liczba wystawców oraz
eventy towarzyszàce mistrzostwom w Norwegii znacznie
podnosi∏y renom´ tego konkursu. Wyjazd do Oslo
by∏ poczàtkiem przygotowaƒ naszych zawodników do
mistrzostw Europy, które odb´dà si´ w maju w Atenach.
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SUPER OBJ¢TOÂå 
DLA CIENKICH W¸OSÓW.
VOLUME EXPAND L`ORÉAL
PROFESSIONNEL

Cienkie w∏osy to problem, poniewa˝ 
trudno si´ uk∏adajà: w naturalny sposób 
sà pozbawione Êrednicy, brakuje im 
po∏ysku i spr´˝ystoÊci. 
Rewolucyjny efekt jest mo˝liwy do uzyskania
dzi´ki technologii MINERAL CA – pochodnej
kryszta∏ów wapnia i MINERAL SI – krzemionce.
Efekt: Dzieƒ po dniu w∏osy sà grubsze 
i nabierajà spr´˝ystoÊci, nie sà obcià˝one 
i zachowujà obj´toÊç przez d∏ugi czas.
Podczas stosowania gamy Volume Expand
stworzonej w oparciu o te technologie
kryszta∏y wapnia zawarte w szamponie oraz
krzemionka zawarta w masce uzupe∏niajà si´ 
i dzia∏ajà synergicznie, tworzàc w ten sposób
podwójnà sieç punktów styku wzmacniajàc
jeszcze bardziej efekt unoszenia.
Nadzwyczajne efekty dzia∏ania kosmetyków
Volume Expand widoczne sà ju˝ od
pierwszego u˝ycia i nasilajà si´ w miar´
stosowania.
www.lorealprofessionel.pl

VARIÉTÉ SALON 
– PIEL¢GNACJA
W¸OSÓW BLOND

Linia podkreÊlajàca kolor w∏osów 
– przeznaczona do wszystkich odcieni 
w∏osów blond – naturalnych, farbowanych 
i rozjaÊnianych. Zestaw z∏o˝ony 
z szamponu i od˝ywki wzbogacony jest
ekstraktem z limonki, proteinami jedwabiu 
oraz prowitaminà B-5.
Szampon regularnie stosowany rozÊwietla
pasma blond oraz podkreÊla intensywny 
kolor w∏osów. Nadaje w∏osom idealnà 
g∏adkoÊç i niepowtarzalny blask.
www.chantal.com.pl

EMULSJA
OD˚YWCZO
-OCHRONNA

Do w∏osów suchych i zniszczonych
Emulsja od˝ywczo-ochronna
(bez sp∏ukiwania) marki Ducray piel´gnuje
oraz regeneruje w∏osy suche i zniszczone, 
a w szczególnoÊci ich koƒcówki. 
Odbudowuje je dzi´ki osadzajàcym si´
p∏ynnym polimerom. Emulsja wyg∏adza w∏osy,
u∏atwia ich rozczesywanie, sprawia,˝e stajà si´
pi´kne i zdrowe. Warto podkreÊliç, ˝e produkt
nie obcià˝a w∏osów. Emulsj´ mo˝na stosowaç
codziennie.
Gama produktów Nutricerat zosta∏a stworzona 
z myÊlà o w∏osach suchych i zniszczonych.
Kosmetyki odbudowujà je od wewnàtrz oraz 
chronià przed szkodliwymi czynnikami
zewn´trznymi.
Produkty Nutricerat: 
❚ szampon od˝ywczo-odbudowujàcy
❚ emulsja od˝ywczo-ochronna
❚ spray nawil˝ajàco-ochronny
❚ maseczka regenerujàco-od˝ywcza
Pierre Fabre
Dermo-Cometique Polska Sp. z o.o.

SUNFX PRO TOWER
- PRECYZYJNE
OPALANIE

Opalanie natryskowe jest odpowiednià propozycjà 
dla wszystkich, którzy chcà natychmiast uzyskaç efekt
naturalnie bràzowej skóry. Zabieg ten wyró˝nia zarówno
szybkoÊç jego wykonania, jak i  bezpieczeƒstwo
stosowania. Stàd metod´ opalania natryskowego powinny
wypróbowaç osoby z jasnym fotototypem, a tak˝e
zwolennicy zdrowych i bezpiecznych zabiegów
upi´kszajàcych. Sekret profesjonalnej us∏ugi opalania
natryskowego polega nie tylko na zastosowaniu
najnowszej generacji preparatów opalajàcych. 
Równie wa˝ne dla uzyskania perfekcyjnego efektu 
jest sprz´t, którym p∏yn jest nak∏adany.
Firma SunFX-dostawca profesjonalnego sprz´tu 
do opalania natryskowego, posiada w swej ofercie
urzàdzenie Pro Tower System. Ca∏oÊç tego wydajnego
urzàdzenia stanowià: turbina typu Pro, wà˝ elastyczny
oraz aplikator z regulacjà przep∏ywu, który pozwoli 
na ∏atwe i równomierne na∏o˝enie p∏ynu opalajàcego 
i uzyskanie naturalnie wyglàdajàcej opalenizny, 
bez smug i zacieków.
www.sunfx.pl

INTENSIS VOLUME
Dzi´ki linii profesjonalnych kosmetyków
piel´gnacyjnych Intensis Volume
nawet cienkie i delikatne w∏osy zyskajà
maksymalna obj´toÊç, b´dà lÊniàce, 
zdrowe i odpowiednio nawil˝one. 
Szampon, od˝ywka, delikatna 
mgie∏ka i ˝el w sprayu dodadzà 
fryzurze lekkoÊci, nie obcià˝ajàc 
struktury w∏osa.

❚ Szampon zwi´kszajàcy obj´toÊç. 
PojemnoÊç 275 lub 1000 g.

❚ Od˝ywka zwi´kszajàca obj´toÊç. 
PojemnoÊç 225 lub 1000 g.

❚ Mgie∏ka podnoszàca w∏osy u nasady. 
PojemnoÊç 200 g.

❚ ˚el-spray zwi´kszajàcy obj´toÊç. 
PojemnoÊç 200 g.

www.prosalon.eu
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PRODUKTY 
Z BIA¸Ñ 
I GORZKÑ
CZEKOLADÑ

Nowa linia Oriflame White and Dark
Chocolate jest dla wszystkich, którzy lubià
s∏odkà rozkosz czekolady. Seria sk∏ada si´ 
z nawil˝ajàcego kremu do ràk pachnàcego
s∏odkà bia∏à czekoladà oraz pobudzajàcego
zmys∏y ˝elu pod prysznic z gorzkà czekoladà. 
Linia White and Dark Chocolate Oriflame
pobudza zmys∏y s∏odkim i delikatnym 
zapachem czekoladach wspomnieƒ. 
Dwa produkty uzupe∏niajà swoje dzia∏anie: 
Krem do ràk zawiera w sobie nawil˝ajàce 
i od˝ywcze sk∏adniki, które sprawiajà, ˝e skóra
d∏oni d∏ugo pozostaje mi´kka i spr´˝ysta 
a dodatkowo pachnie s∏odkà bia∏à czekoladà.
˚el pod prysznic nadaje si´ zarówno 
do szybkiej kàpieli pod prysznicem jak 
i do relaksujàcej kàpieli w wannie. 
Substancje myjàce ∏agodnie oczyszczajà 
skór´ d∏ugo pozostawiajàc na niej zmys∏owy
zapach gorzkiej czekolady. 
www.oriflame.pl

AMBRE 
– SKÓRA 
NASYCONA 
BLASKIEM

Linia ekskluzywnych preparatów 
Ambre marki Miraculum powsta∏a 
przy zastosowaniu szlachetnych sk∏adników
aktywnych, m.in. ekstraktu z bursztynu
ba∏tyckiego, alg b∏´kitnych oraz t∏oczonego
na zimno oleju arganowego. Receptury
preparatów wzbogacono o komponenty
aktywne, skuteczne w walce ze 
starzeniem skóry, takie jak zamkni´te 
w mikrokapsu∏kach witaminy E i C, 
z∏oto koloidalne czy olej z palmy buriti. 
Preparaty poprawiajà spr´˝ystoÊç skóry,
wyg∏adzajà zmarszczki oraz intensywnie
nawil˝ajà skór´. Dodatkowo zawierajà
pigmenty rozÊwietlajàce, które nadajà
skórze promienny, atrakcyjny wyglàd.
Bursztynowa seria polecana jest do
codziennej piel´gnacji ka˝dego typu cery.
www.miraculum.pl
www.grupakolastyna.pl

FITNESS
Firma Mincer opracowa∏a 
zestaw  aktywnych balsamów
wyszczuplajàcych, które pomagajà 
to marzenie zrealizowaç.
Systematyczne stosowanie preparatów
wraz z wykonywaniem çwiczeƒ
fizycznych lub masa˝em zapewnià
zdecydowanà popraw´ kondycji skóry.
Aktywny balsam modelujàcy z oliwà 
z oliwek i L-karnitynà poprawia
krà˝enie limfatyczne, modeluje
sylwetk´ .Niezwykle skuteczny sk∏ad
preparatu: L-karnityna, oliwa z oliwek 
i witamina E  przyspiesza spalanie
nadmiaru tkanki t∏uszczowej, poprawia
krà˝enie limfatyczne, kompleksowo
od˝ywia oraz regeneruje skór´,
uzupe∏niajàc poziom lipidów. 
Balsam przywraca prawid∏owe 
napi´cie i elastycznoÊç naskórka oraz
utrzymuje w∏aÊciwe jego nawil˝enie. 
Najlepsze efekty osiàgnie si´ stosujàc
jednoczeÊnie çwiczenia modelujàce
wybrane partie cia∏a.
www.mincer.com.pl

LINIA
SWISSCLINICAL

CLEANSE & TONE oczyszczanie i tonizowanie 
1. CORRECTION korekcja niedoskona∏oÊci

2. PREVENTION profilaktyka przeciwzmarszczkowa
3. COMFORT ochrona, nawil˝anie i regeneracja

4. PROTECTION ochrona przed promieniowaniem UV
Zaawansowane, a zarazem ∏atwe w stosowaniu

preparaty o wyjàtkowej skutecznoÊci, zaspokajajàce
wszelkie dermatologiczne potrzeby. Idealne nawet 

dla najbardziej wra˝liwej cery.
SWISSCLINICAL to nie tylko wyjàtkowe kosmetyki, 
ale i wyjàtkowa filozofia biznesu, le˝àca u podstaw

wszelkich dzia∏aƒ prowadzonych przez firm´ oraz 
jej dystrybutorów m.in. wy∏àcznego dystrybutora 

w Polsce - Swissclinical Polska. 
W po∏àczeniu z firmà SWISSCLINICAL dzia∏a 

równolegle fundacja „Swissclinical Fundation”, 
na której cele statutowe przekazywana 
jest wa˝na cz´Êç zysków ze sprzeda˝y 

kosmetyków Swissclinical. Celem g∏ównym 
Fundacji Swissclinical jest pomoc upoÊledzonym 

ruchowo dzieciom z ca∏ego Êwiata.
www.swissclinical.com
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Obok poprawy mikrokrà˝enia preparaty
antycellulitowe wspomagajà eliminacj´ triglicerydów 
z komórek t∏uszczowych lub zapobiegajà ich
tworzeniu. Substancje dzia∏ajàce w tym kierunku
mogà blokowaç receptory alfa lub obni˝aç poziom
glukozy w komórkach w sposób niezale˝ny od drogi
hormonalnej (niezale˝nie od insuliny obni˝ajàcej
nadmiernà iloÊç glukozy we krwi). WÊród zwiàzków,
które blokujà receptory alfa wymieniç nale˝y kofein´,
obecnà równie˝ w wyciàgu z kawy i guarany, która
ma dodatkowo zdolnoÊç blokowania jednego 
z enzymów wa˝nych dla syntezy triglicerydów, 
jak równie˝ wspomaga mikrocyrkulacj´. Obok 
kofeiny w teofiln´, aminoteofilin´ oraz teobromin´ 
(w wyciàgach z liÊci zielonej i czarnej herbaty, 
a tak˝e kakaowca), ksantyn´ (wyciàg z zielonej
kawy), a tak˝e flawonoidy rutyn´ i escyn´. Zw∏aszcza
escyna b´dàca sk∏adnikiem wyciàgu z kasztanowca
wykazuje wysokà aktywnoÊç wobec receptorów alfa.
Bardzo wa˝nym sk∏adnikiem preparatów
antycellulitowych i wyszczuplajàcych jest równie˝ 
L-karnityna u∏atwiajàca przebieg procesów rozk∏adu 
i spalania t∏uszczów w komórkach.
Coraz cz´Êciej spotkaç mo˝na równie˝ mniej 
typowe rozwiàzania. Okazuje si´, ˝e niektóre 
ekstrakty roÊlinne mogà wp∏ywaç na funkcjonowanie
akwagliceroporyn. W komórkach t∏uszczowych

zidentyfikowano akwagliceroporyn´ AQP-7.
JednoczeÊnie wysuni´to postulat, ˝e wzrost iloÊci
AQP7 w komórkach t∏uszczowych mo˝e zwi´kszaç
transport glicerolu i tym samym zmniejszaç „zapasy”
t∏uszczów w adipocytach. Dzia∏anie takie wykazuje
m.in. wyciàg z korzenia pochrzynu. Niemodelowym
przyk∏adem jest równie˝ zastosowanie sulfokarabiozy,
czàsteczki, którà odkryto dzi´ki badaniu specyfiki
tkanki t∏uszczowej u osób oty∏ych oraz
zaawansowanej technice komputerowej
przestrzennego modelowania czàsteczkowego. 
W warunkach in vitro wykazano, ˝e czàsteczka ta
stanowi swoistà „pu∏apk´” dla sperminy i spermidyny
– zwiàzków z grupy poliamin promujàcych syntez´
trójglicerydów. Wy∏apujàc wspomniane czàsteczki,
zapobiega gromadzeniu si´ t∏uszczów w adipocytach.
WÊród innych mechanizmów wymienia si´ w
literaturze równie˝ oddzia∏ywanie na bia∏ka SIRT-1
odgrywajàce zasadniczà rolà w zwalczaniu oty∏oÊci
(proteina SIRT-1 ogranicza ró˝nicowanie si´
adipocytów). Takie dzia∏anie wykazujà flawonole 
z lotosu, które dodatkowo zmniejszajà stany zapalne
oraz chronià w∏ókna podporowe tkanki podskórnej
poprzez hamowanie enzymów nale˝àcych do grupy
metaloproteinaz MMP-2 oraz MMP-9
odpowiedzialnych za degradacj´ protein macierzy
mi´dzykomórkowej – kolagenu i elastyny.

Ten zakres dzia∏ania (przeciwzapalne oraz hamowanie
degradacji kolagenu) powinien równie˝ bezwzgl´dnie
byç spe∏niony.
Preparaty antycellulitowe i wyszczuplajàce stanowià
coraz wi´kszà, bardzo zró˝nicowanà pod wzgl´dem
formy grup´ produktów rynkowych. Ich stosowanie 
– aby odnios∏o zamierzony efekt – powinno
charakteryzowaç si´ du˝à systematycznoÊcià, 
a ich aplikacji powinien bezwarunkowo towarzyszyç
automasa˝. I wreszcie, samo stosowanie kremu nie
przyniesie efektu, jeÊli nie zadbamy o prawid∏owà
diet´ i wysi∏ek fizyczny. Substancje aktywne zawarte
w kremach i balsamach pomogà roz∏o˝yç t∏uszcz 
do kwasów t∏uszczowych i usunàç je z adipocytów 
do krwioobiegu, gdzie stanà si´ êród∏em ∏atwo
dost´pnej energii. Nie pozb´dziemy si´ ich jednak,
jeÊli proces ten nie b´dzie po∏àczony z pracà mi´Êni. 
W przeciwnym razie uwolnione t∏uszcze z powrotem
trafià do naszej tkanki podskórnej.

Anna Frydrych – chemik, kosmetolog. Specjalista
ds. informacji naukowej w firmie Dermika. Koƒczy
doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej w zakresie chemii kosmetycznej.
Wyk∏adowca na Studiach Podyplomowych
„Chemia Kosmetyczna” na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej oraz w Wy˝szej Szkole
Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia 
w Warszawie.
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W Êlad za wyraênà segmentacjà kosmetyków do
piel´gnacji twarzy posz∏y kosmetyki do piel´gnacji
cia∏a. Na rynku powszechnie wyst´pujà ju˝ kosmetyki
do piel´gnacji biustu, kosmetyki uj´drniajàce,
wyszczuplajàce, przeciw rozst´pom oraz
antycellulitowe. Zw∏aszcza te ostatnie cieszà si´
ogromnà popularnoÊcià, bowiem problem 
„skórki pomaraƒczowej” jest uwa˝any za jeden 
z najwi´kszych defektów kosmetycznych, który
niezwykle trudno zlikwidowaç, a – jak pokazujà
statystyki – dotyka on zdecydowanà wi´kszoÊç kobiet 
i obejmuje przede wszystkim obszar ud, poÊladków,
brzucha oraz ramion. Szacuje si´, ˝e cellulit pojawia
si´ w ró˝nych okresach ˝ycia u nawet 85–90%
kobiet, przy czym zwykle zwraca si´ uwag´ na trzy
okresy w ˝yciu kobiety, w których ryzyko pojawienia
si´ zmian jest najwi´ksze – okres dojrzewania, 
cià˝y oraz wiek przed menopauzà. G∏ównà przyczynà
cellulitu nie jest zatem oty∏oÊç, jak dawniej uwa˝ano,
choç z pewnoÊcià mo˝e w powa˝nym stopniu
przyczyniç si´ do jego rozwoju. Na efekt „skórki
pomaraƒczowej” sk∏ada si´ szereg zaburzeƒ
dotyczàcych przede wszystkim równowagi
hormonalnej (poziom estrogenów), funkcjonowania
krà˝enia ˝ylno-limfatycznego, a tak˝e nieprawid∏owoÊci
w obr´bie tkanki podskórnej oraz tkanki ∏àcznej.

Przyczyny powstawania cellulitu
Czynnikiem o najwa˝niejszym znaczeniu w procesie
powstawania cellulitu sà estrogeny (a w∏aÊciwie ich
wysoki poziom w stosunku do progesteronu). 
Stàd te˝ u m´˝czyzn cellulit wyst´puje sporadycznie.
Estrogeny wp∏ywajà na zwi´kszenie przepuszczalnoÊci
naczyƒ krwionoÊnych, wydostawanie si´ 
i gromadzenie osocza w przestrzeniach mi´dzykomór-
kowych, co – przy upoÊledzonych mo˝liwoÊciach
odprowadzania limfy – prowadzi do powstania
lokalnych obrz´ków i uciskania otaczajàcych komórek,
w tym równie˝ komórek t∏uszczowych (adipocyty). 
W efekcie zaczynajà one nieprawid∏owo
funkcjonowaç. Przewaga procesów lipogenezy
(wytwarzanie t∏uszczów) nad procesami lipolizy 
(ich rozk∏adu) prowadzi do kumulowania zwiàzków
t∏uszczowych z jednoczesnym zwi´kszaniem
rozmiarów adipocytów, przy czym ka˝da komórka

t∏uszczowa mo˝e zwi´kszyç swojà obj´toÊç nawet
kilkudziesi´ciokrotnie. W kolejnym etapie dochodzi 
do powstania miejscowego stanu zapalnego oraz
naruszenia w∏ókien tkanki ∏àcznej w wyniku dzia∏ania
enzymów zwanych metaloproteinazami. Stosunkowo
∏atwe os∏abienie struktury tkanki ∏àcznej jest zwiàzane
równie˝ z jej nieco odmiennà budowà. W przypadku
m´˝czyzn obserwuje si´ siateczkowe u∏o˝enia w∏ókien
kolagenu i elastyny, które stanowià mocny szkielet
podtrzymujàcy komórki t∏uszczowe i naczynia
krwionoÊne. W przypadku kobiet mamy 
do czynienia z u∏o˝eniem równoleg∏ym w∏ókien, 
co sprawia, ˝e tkanka ∏àczna jest bardziej rozciàgliwa 
i elastyczna. Jest to naturalny mechanizm
„wykorzystywany” przez organizm kobiety podczas
cià˝y, kiedy dochodzi do silnego rozciàgania w∏ókien
(równoleg∏e u∏o˝enie w∏ókien zapobiega ich p´kaniu).
Z drugiej strony, budowa taka u∏atwia przemieszczanie
si´ pozbijanych w grudki komórek t∏uszczowych
mi´dzy w∏óknami bia∏ek podporowych, deformujàc
tkank´ ∏àcznà. Naukowcy zwracajà równie˝ uwag´ 
na odmiennoÊci w funkcjonowaniu tkanki podskórnej
na ró˝nych obszarach cia∏a. Niektórzy sugerujà, 
˝e „prawdziwy” cellulit wyst´puje wy∏àcznie w
okolicach ud i poÊladków. Przyczynà mo˝e byç 
tu prawdopodobnie wi´ksza liczba receptorów 
alfa-adrenergicznych (antylipolitycznych) ni˝
receptorów beta-adrenergicznych (lipolitycznych)
zlokalizowanych w b∏onach komórkowych adipocytów.
Do tych˝e receptorów przy∏àczajà si´ insulina,
adrenalina oraz glukagon – hormony regulujàce
syntez´ kwasów t∏uszczowych. Receptory alfa sà
miejscem przy∏àczania si´ insuliny – hormonu
odpowiadajàcego za zwi´kszenie transportu
b∏onowego glukozy, czyli po prostu jej wnikania 
do komórek i gromadzenie si´ t∏uszczu. 
Z kolei do receptorów beta przy∏àczajà si´ 
adrenalina i glukagon, pobudzajàc rozk∏ad t∏uszczów 
i zmniejszenie rozmiarów komórek t∏uszczowych.

Mo˝liwoÊci skutecznego dzia∏ania
kosmetyków antycellulitowych 
i wyszczuplajàcych
Gromadzenie si´ tkanki t∏uszczowej oraz powstawanie
cellulitu jest procesem niezwykle z∏o˝onym, na który

wp∏yw ma szereg czynników zarówno genetycznych,
jak i Êrodowiskowych – nieodpowiednia dieta,
siedzàcy tryb ˝ycia i in. Kosmetolodzy od wielu lat
poszukujà skutecznych substancji czynnych, które
mogà wp∏ywaç na kondycj´ skóry obj´tej cellulitem,
jednak˝e wcià˝ kosmetyki antycellulitowe i
wyszczuplajàce pe∏nià jedynie rol´ „Êrodków
wspomagajàcych”. Zawarte w nich substancje aktywne
mogà pobudzaç krà˝enie, u∏atwiaç spalanie t∏uszczu,
jednak˝e – jak pokazujà badania – efekty takich
kuracji sà bardzo ograniczone, je˝eli do piel´gnacji nie
zostaje w∏àczona odpowiednia dieta i aktywnoÊç
fizyczna. W kontekÊcie samego stosowania kosmetyku
niezwykle wa˝ne sà dwa aspekty – masa˝ oraz
systematycznoÊç stosowania. Na widoczne rezultaty
poprawy kondycji skóry trzeba zwykle czekaç kilka
miesi´cy. Dlatego te˝, obok substancji pomagajàcych
w zwalczaniu cellulitu, wprowadza si´ sk∏adniki
dzia∏ajàce natychmiastowo – silnie nawil˝ajàce 
i napinajàce, dzi´ki czemu efekt ich dzia∏ania mo˝e
byç widoczny ju˝ po kilku zastosowaniach.
Dzia∏anie substancji aktywnych wprowadzanych 
do preparatów do walki z cellulitem powinno byç
wielokierunkowe i polegaç na:
❚poprawieniu mikrocyrkulacji, drena˝u limfatycznego 
w celu usuni´cia nadmiernie gromadzone wody 
w tkance podskórnej,
❚usprawnianiu procesu rozk∏adu t∏uszczu – lipolizy,
❚zmniejszaniu lokalnych stanów zapalnych,
❚ochronie w∏ókien podporowych tkanki podskórnej, w
celu zapobiegania tworzeniu si´ nierównoÊci w skórze.

WÊród surowców antycellulitowych obecnych na rynku
dominujà ekstrakty roÊlinne. Usprawniajà mikrokrà˝enie
i drena˝ limfatyczny, eliminujàc nadmiar wody 
w przestrzeniach mi´dzykomórkowych, wzmacniajà
Êcianki naczyƒ krwionoÊnych dzi´ki obecnoÊci
flawonoidów, zmniejszajàc tendencj´ do wycieku 
i zastoju p∏ynów. Stosowane sà wyciàgi z alg 
(Algae Extract), ekstrakt z lotosu (Nelumbo nucifera)
bogatego we flawonole, bzu czarnego (Sambus
Nigra), wyciàg z bluszczu (Hedera helix), wàkrotki
azjatyckiej (Centella Asiatica) ograniczajàcej zastój
limfy, zmniejszajàcej opuchni´cia i obrz´ki, a tak˝e
nostrzyka ˝ó∏tego, mi∏orz´bu czy skrzypu.
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i 1B jest bezwzgl´dnie zakazane, zaÊ stosowanie CMR kategorii 3 by∏o
dozwolone tylko w przypadku umieszczenia substancji na jednej z tzw. 
list „pozytywnych” - substancji dozwolonych z ograniczeniami.
W projekcie rozporzàdzenia zaproponowano, aby substancje z grupy CMR
kategorii 1A oraz 1B mog∏y byç stosowane w kosmetykach po spe∏nieniu
szeregu rygorystycznych wymagaƒ: substancja musi byç legalnie stosowana 
w produktach ˝ywnoÊciowych, nie istnieje bezpieczny zamiennik,
bezpieczeƒstwo stosowania substancji w kosmetykach musi zostaç
potwierdzone a substancja ma podlegaç okresowej ocenie przez SCCP. 
Zmiana ta wynika m.in. z problemu przed jakim stan´∏a bran˝a kosmetyczna 
w 2006 roku, gdy zaproponowano klasyfikacj´ etanolu jako CMR kat. 1A i 1B.
Taka klasyfikacja, jeÊli nastàpi, spowodowa∏aby automatyczny zakaz stosowania
etanolu w kosmetykach mimo braku ryzyka wynikajàcego z zastosowaƒ w tej
grupie produktów. Wobec braku zamiennika by∏by to nie lada problem, przede
wszystkim dla przemys∏u perfumeryjnego.

W trakcie prac legislacyjnych Polski rzàd, zgodnie ze stanowiskiem Polskiego
Zwiàzku Przemys∏u Kosmetycznego postulowa∏ ustanowienie alternatywnego
zestawu wymagaƒ dla substancji, które sà bezpieczne do stosowania 
w kosmetykach ale nie sà stosowane w ˝ywnoÊci, a mogà byç w przysz∏oÊci
klasyfikowane jako CMR kat. 1A i 1B. Taka klasyfikacja mia∏a niedawno 
miejsce dla ketoconazolu, a jest prawdopodobna dla formaldehydu 
(wiele konserwantów to donory formaldehydu).
Zgodnie z wolà wi´kszoÊci Paƒstw UE propozycja Polski nie zosta∏a przyj´ta 
i w zakresie rozwiàzaƒ dotyczàcych CMR pozostawiono pierwotnie
zaproponowane zapisy umo˝liwiajàce stosowanie w kosmetykach tylko tych
substancji na nowo sklasyfikowanych jako CMR 1A lub 1B, które sà stosowane
w ˝ywnoÊci (czyli np. etanol, retinol). Jak relacjonowa∏o Sta∏e Przedstawicielstwo
RP w UE "argumenty Polski znalaz∏y zrozumienie, ale niestety nie formalne
poparcie".

Dobra Praktyka Produkcji
Projekt rozporzàdzenia zak∏ada obowiàzek produkcji zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki produkcji (GMP). JednoczeÊnie wprowadzono do
ustawodawstwa kosmetycznego poj´cie norm zharmonizowanych. 
Oznacza to, automatyczne spe∏nienie okreÊlonych przepisów prawnych, 
jeÊli produkt lub proces jest zgodny z normà.
W listopadzie 2007 Mi´dzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji (ISO)
opublikowa∏a norm´ ISO 22716 Cosmetics — Good Manufacturing Practices
(GMP). Norma ta zosta∏a nast´pnie przyj´ta przez CEN a tym samym przez
Polsk´, jako norma PN EN ISO 22716. Polski Zwiàzek Przemys∏u
Kosmetycznego przygotowa∏ polskie t∏umaczenie normy, które ma zostaç
formalnie zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny w marcu 2009, 
a norma PN EN ISO 22716 zostanie opublikowana w czerwcu 2009.

Normy zharmonizowane
W 1985 wprowadzono w Unii Europejskiej tzw. Nowe PodejÊcie 
do harmonizacji przepisów technicznych. Polega ono na wykorzystaniu norm 
w procesie wype∏niania obowiàzków prawnych oraz potwierdzania zgodnoÊci 
z przepisami prawa. Dyrektywy Nowego PodejÊcia zawierajà tylko zasadnicze
wymagania dotyczàce produktów. Zawierajà tak˝e odniesienia do odpowiednich
norm, tzw. norm zharmonizowanych, w których zawarto szczegó∏owe
wymagania techniczne. Produkt uznaje si´ automatycznie za zgodny 
z przepisami dyrektywy, je˝eli jest zgodny z odpowiednimi europejskimi
normami zharmonizowanymi. Warto jednak pami´taç, ˝e stosowanie norm
zharmonizowanych, tak jak wszystkich norm, jest w Unii Europejskiej
dobrowolne. Producent mo˝e zastosowaç dowolny, inny system zapewnienia
jakoÊci i bezpieczeƒstwa produktu, który daje podobnà pewnoÊç, jak ten 
opisany w normie zharmonizowanej. Norma jest w tym przypadku
najwygodniejszym sposobem potwierdzenia zgodnoÊci z przepisami prawa.
Nowe PodejÊcie u∏atwia i przyspiesza ujednolicanie ró˝norodnych krajowych
uregulowaƒ w dziedzinie bezpieczeƒstwa wyrobów przemys∏owych.
Przedmiotem harmonizacji sà wy∏àcznie przepisy zwiàzane 
z bezpieczeƒstwem, zdrowiem i ochronà Êrodowiska.

W przypadku projektowanego ustawodawstwa kosmetycznego - rozporzàdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczàcego kosmetyków - nie jest
przewidywane pe∏ne zastosowanie Nowego PodejÊcia. Dyrektywa Kosmetyczna
76/768/WE jest bardzo szczegó∏owym i technicznych aktem prawnym, co
oznacza, ˝e jej przekszta∏cenie w dyrektyw´ Nowego PodejÊcia wymaga∏oby
przeniesienia wielu jej elementów do norm, przez co przesta∏yby byç
obowiàzkowe. Ponadto, dotychczas nie istnia∏y odpowiednie normy europejskie,
które mog∏yby zostaç zastosowane jako normy zharmonizowane. Jednak pewne
elementy Nowego PodejÊcia zosta∏y wprowadzone. Po raz pierwszy w naszej
bran˝y pojawià si´ normy zharmonizowane, a producenci uzyskajà mo˝liwoÊç
potwierdzania zgodnoÊci z okreÊlonymi przepisami prawa poprzez zgodnoÊç 
z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Obszary, które zostanà obj´te
Nowym PodejÊciem w przysz∏ym ustawodawstwie kosmetycznym to: dobre
praktyki produkcji, wyznaczanie skutecznoÊci ochrony przeciws∏onecznej, metody

analityczne i testy skutecznoÊci produktów. Komisja Europejska podkreÊla, ˝e
zamiar stosowania norm dotyczy wybranych zagadnieƒ, na przyk∏ad deklaracji
(bio-, organiczny-, bez konserwantów itp.) a nie tworzenia norm dla wszystkich
badaƒ stosowanych dla potwierdzania deklaracji marketingowych. Na razie
jednak, oprócz normy EN ISO 22716 (GMP) stosowne normy nie sà dost´pne.
Komisja Europejska wyda∏a dotychczas trzy mandaty, czyli „zamówienia” na
normy zharmonizowane: na norm´ dotyczàcà dobrych praktyk produkcji, normy
dotyczàce wyznaczania skutecznoÊci ochrony przeciws∏onecznej, oraz normy
dotyczàce kontroli mikrobiologicznej kosmetyków. Poniewa˝ dotychczas nie
prowadzono w CEN prac normalizacyjnych w zakresie kosmetyków i nie istnia∏
odpowiedni komitet techniczny, opracowaniem norm na podstawie Konwencji
Wiedeƒskiej zajà∏ si´ Komitet Techniczny ds. Kosmetyków 217 w ISO.
Normy dotyczàce wyznaczania skutecznoÊci ochrony przeciws∏onecznej (b´dà to
4 normy: wyznaczanie SPF in vivo i in vitro, wyznaczanie UVA-PF in vivo oraz in
vitro) sà obecnie  opracowywane przez TC 217. Po ich publikacji w ISO zostanà
przyj´te prze CEN (jako normy europejskie - EN) a nast´pnie przez PKN (jako
normy polskie - PN). SpoÊród norm dotyczàcych kontroli mikrobiologicznej
kosmetyków cz´Êç jest ju˝ gotowa – sà to normy opracowane przez ISO: 
Aktualnie w opracowaniu sà dwa wa˝ne projekty, które prawdopodobnie tak˝e
zostanà przyj´te przez CEN i stanà si´ normami zharmonizowanymi: ISO/DIS
29621 Cosmetics -- Microbiology -- Guidelines for the risk assessment and
identification of microbiologically low-risk products oraz ISO/CD 11930
Cosmetics -- Microbiology -- Evaluation of the antimicrobial protection.

OczywiÊcie w przysz∏oÊci Komisja Europejska mo˝e wydaç kolejne mandaty 
na opracowanie norm.

Ocena bezpieczeƒstwa i dossier kosmetyku
Projekt rozporzàdzenia uszczegó∏awia zakres danych wymaganych w dossier
kosmetyku i podczas oceny bezpieczeƒstwa. W dossier kosmetyku pojawi si´
nowy, wa˝ny dokument - raport bezpieczeƒstwa produktu kosmetycznego,
podzielony na dwie cz´Êci: 
Cz´Êç A: Informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa kosmetyku
Cz´Êç B: Ocen´ bezpieczeƒstwa (przygotowywanà przez safety assessora).

Dodano tak˝e wymóg aktualizacji dossier kosmetyku w oparciu o dane
generowane po wprowadzeniu na rynek (badania w∏asne, publikacje naukowe itp.).

W cz´Êci A raportu bezpieczeƒstwa kosmetyku (którà z za∏o˝enia przygotowuje
producent, choç oczywiÊcie mo˝liwe jest zlecenie zebrania cz´Êci danych safety
assessorowi) przewidziano nast´pujàce informacje, których przedstawianie
kompetentnym w∏adzom nie by∏o dotychczas obowiàzkowe:
Mikrobiologia: wyniki testów obcià˝eniowych (challenge tests).
IloÊci Êladowe substancji niedozwolonych: dowód, ˝e ich obecnoÊci nie da si´
uniknàç w procesie technologicznym.
Charakterystyka materia∏ów opakowaniowych, w szczególnoÊci ich czystoÊç i
stabilnoÊç.
WartoÊci NOAEL i MoS dla sk∏adników kosmetyku,
Ocena wp∏ywu na w∏asnoÊci toksykologiczne produktu nast´pujàcych
parametrów:
❚ wielkoÊç, 
❚ stopieƒ rozdrobnienia czàstek,
❚ zanieczyszczenia sk∏adników kosmetyku,
❚ oddzia∏ywania pomi´dzy sk∏adnikami.

OczywiÊcie jak dotychczas wymagane b´dà dane toksykologiczne dla
sk∏adników kosmetyku.

Wydaje si´, ˝e projektowane zmiany wymuszà na producentach kosmetyków
posiadanie dost´pu do dok∏adnych danych toksykologicznych dla sk∏adników
kosmetyków, byç mo˝e tak˝e do wielu p∏atnych baz toksykologicznych. B´dzie
wi´c konieczne zacieÊnienie wspó∏pracy pomi´dzy osobà oceniajàcà
bezpieczeƒstwo a osobà przygotowujàcà receptur´, tak˝e w przypadku zlecania
oceny bezpieczeƒstwa zewn´trznym safety assessorom. 
WàtpliwoÊci przemys∏u (w tym safety assessorów) budzi dost´p do
szczegó∏owych danych toksykologicznych. Dla wi´kszoÊci surowców
kosmetycznych w literaturze lub bazach danych dost´pne sà jedynie dane
toksykologiczne opublikowane dawno, wi´kszoÊç to badania na zwierz´tach. 
Czy podawanie danych uzyskanych w wyniku testów na zwierz´tach b´dzie
zgodne z prawem po 2013 roku? Du˝a cz´Êç danych toksykologicznych 
nie jest dost´pna w ogóle. Sprzeczny z politykà w zakresie ograniczania 
testów na zwierz´tach wydaje si´ tak˝e wymóg wyznaczania NOAEL. 
Prawdopodobnie sytuacja w zakresie dost´pnoÊci danych ulegnie zmianie 
po wejÊciu w ˝ycie przepisów REACH w zakresie rejestracji poszczególnych grup
substancji. Po zarejestrowaniu substancji dane b´dà mog∏y byç dostarczane
przez producentów substancji dalszym u˝ytkownikom - producentom
kosmetyków. Jednak terminy przejÊciowe dla rejestracji substancji sà odleg∏e;
rozporzàdzenie kosmetyczne wejdzie w ˝ycie znacznie szybciej.
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■ PRAWO

13 marca 2009 COREPER czyli Komitet Sta∏ych Przedstawicieli krajów
cz∏onkowskich Unii Europejskiej przy Radzie Unii Europejskiej przyjà∏
kompromisowà propozycj´ projektu rozporzàdzenia Parlamentu i Rady
dotyczàcego kosmetyków. Przeg∏osowana przez COREPER wersja projektu
zosta∏a nast´pnie przekazana Parlamentowi UE jako rekomendowana wersja
kompromisowa. Wersja ta zawiera wiele z dotychczasowych postulatów
Parlamentu.

Na 23 marca 2009 zaplanowano posiedzenie plenarne Parlamentu UE, na
którym ma si´ odbyç pierwsze czytanie projektu rozporzàdzenia. Wszystko
wskazuje na to, ˝e drugiego czytania nie b´dzie i pod koniec marca nowe
ustawodawstwo kosmetyczne b´dzie gotowe do publikacji.

Przemys∏ kosmetyczny zdà˝y∏ si´ ju˝ przyzwyczaiç do myÊli, ˝e obrót 
i wytwarzanie produktów kosmetycznych ju˝ nied∏ugo b´dzie regulowane
„centralnie” na poziomie unijnym. Jedno, identyczne prawo dla wszystkich
producentów i kompetentnych w∏adz wszystkich krajów Wspólnoty, ∏atwiejszy
wolny przep∏yw produktów na wspólnym rynku. Na pierwszy rzut oka – sielanka
dla ka˝dego przedsi´biorcy obecnego na rynku przynajmniej dwóch krajów Unii.
Przemys∏ z entuzjazmem w∏àczy∏ si´ wi´c w prace nad projektem zach´cajàco
okreÊlonym „uproszczeniem dyrektywy kosmetycznej”.
Podczas prac nad tym aktem prawnym wprowadzono jednak wiele zmian.
Cz´Êç z nich jest niekorzystna dla przemys∏u (dossier produktu, nanomateria∏y,
notyfikacja pe∏nego oznakowania produktu) i stanowi du˝e wyzwanie,
szczególnie dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Dlatego obecnie nie u˝ywa
si´ ju˝ okreÊlenia „uproszczenie” a jedynie „recast” czyli „zastàpienie” dyrektywy
kosmetycznej rozporzàdzeniem. Za∏o˝eniem zmian zaostrzajàcych obecnie
obowiàzujàce przepisy by∏a rzecz jasna ochrona konsumentów. Jednak cz´Êç
przyj´tych rozwiàzaƒ nie jest wynikiem merytorycznej dyskusji pomi´dzy
ekspertami, a raczej czysto politycznym kompromisem pomi´dzy sprzecznymi
interesami poszczególnych uczestników dialogu spo∏ecznego. 

Poni˝ej przedstawiono wybrane, istotne dla bran˝y elementy projektu
rozporzàdzenia Parlamentu i Rady dotyczàcego kosmetyków w wersji przyj´tej
przez COREPER. Poniewa˝ podczas g∏osowania Parlamentu nie nale˝y si´
spodziewaç zasadniczych zmian, mo˝na uznaç, ˝e poznaliÊmy ju˝ kszta∏t
przysz∏ego ustawodawstwa kosmetycznego w Unii Europejskiej.

Definicje
W projekcie rozporzàdzenia zawarto (Artyku∏ 2) zbiór podstawowych definicji. 
Sà to m.in.: kosmetyk, producent, importer, wprowadzenie do obrotu, norma
zharmonizowana, iloÊç Êladowa, konserwant, barwnik, filtr UV, przypadek
niepo˝àdany, wycofanie z rynku. W Dyrektywie Kosmetycznej 76/768/WE
wià˝àce prawnie definicje nie istniejà. Powoduje to wiele trudnoÊci i ró˝nic 
w interpretacji przepisów. Niektóre Paƒstwa cz∏onkowskie wprowadzi∏y definicje
na poziomie lokalnym, na przyk∏ad ustawa o kosmetykach zawiera definicje
konserwantu, barwnika, filtra UV czy wprowadzenia do obrotu 
(choç jest to inna definicja, ni˝ zawarta w projekcie rozporzàdzenia).
Najwi´cej wàtpliwoÊci budzi definicja nanomateria∏u: ‘nanomaterial’ means 
an insoluble or biopersistant and intentionally manufactured material with 
one or more external dimensions, or an internal structure, on the scale from 
1 to 100 nm; Zgodnie z powy˝szà definicjà p∏achta papieru o powierzchni 
2 m2 i gruboÊci 10 μm b´dzie nanomateria∏em.

Osoba odpowiedzialna
Wprowadzona zostanie koncepcja osoby odpowiedzialnej – przedsi´biorcy, który
mo˝e (na podstawie pisemnego upowa˝nienia) przejàç odpowiedzialnoÊç
prawnà za produkt tak˝e w przypadku, gdy nie jest producentem lub
importerem. U∏atwi to przedsi´biorcom zawieranie umów w przypadku zlecania
produkcji na zewnàtrz, produkcji marek w∏asnych itp.

OdpowiedzialnoÊç dystrybutorów
Po raz pierwszy wyraênie okreÊlono obowiàzki dystrybutorów kosmetyków. B´dà

oni odpowiedzialni za przestrzeganie zgodnoÊci z przepisami j´zykowymi
danego kraju. Ma to zapobiec obecnoÊci w sklepach produktów zakupionych
przez dystrybutora w krajach oÊciennych, nieposiadajàcych oznakowania w
j´zyku lokalnym. Ponadto, zadaniem dystrybutorów b´dzie monitorowanie i
przestrzeganie terminów trwa∏oÊci kosmetyków.

Notyfikacja
W projekcie rozporzàdzenia kosmetycznego zaproponowano centralny,
europejski system notyfikacji kosmetyków drogà elektronicznà. 
Oznacza to uproszczenie i ujednolicenie istniejàcych procedur, a wi´c 
zmian´ zdecydowanie korzystnà dla producentów. 

Ponadto, zakres notyfikacji b´dzie szerszy, ni˝ obowiàzujàcy obecnie w Polsce.
Oprócz nazwy i kategorii kosmetyku, adresu przechowywania dossier, danych
kontaktowych i nazwy paƒstwa UE w którym produkt wprowadzany jest na
rynek, osoba odpowiedzialna b´dzie notyfikowaç obecnoÊç substancji z grupy
CMR kat. 1A i 1B i obecnoÊç nanomateria∏ów. Dodatkowo, ju˝ po
wprowadzeniu produktu na rynek podmiot odpowiedzialny b´dzie musia∏
zg∏osiç kopi´ oznakowania, na przyk∏ad w postaci zdj´cia produktu.
Dystrybutorzy b´dà zobowiàzani do notyfikacji produktów sprowadzonych 
z innego kraju UE.
Bardzo rozbudowanà procedur´ notyfikacji i autoryzacji przewidziano dla
produktów zawierajàcych nanomateria∏y. Obowiàzkiem osoby odpowiedzialnej
b´dzie zg∏oszenie specyfikacji nanomateria∏u zawartego w kosmetyku,
szacowanych iloÊci wprowadzanych na rynek w ciàgu roku, danych
toksykologicznych substancji i oceny bezpieczeƒstwa w produkcie gotowym. 
Na szcz´Êcie notyfikacji nie b´dà podlega∏y filtry UV, zaÊ w przypadku zg∏aszania
produktu zawierajàcego wczeÊniej zg∏oszony nanomateria∏ producent b´dzie
zg∏asza∏ tylko numer rejestracyjny, a nie wszystkie dane. Takie rozwiàzania
ograniczà iloÊç zg∏aszanych wielokrotnie tych samych danych czyli
biurokratyczne obcià˝enia producentów. 
Obok notyfikacji produktów b´dzie mia∏a miejsce notyfikacja receptur (tzw.
receptur ramowych) dla potrzeb centrów kontroli zatruç, tzw. poison centers. 
Sà to instytucje pierwszego kontaktu w sytuacji nadu˝ycia i niew∏aÊciwego u˝ycia
kosmetyków (najbardziej typowy przyk∏ad - wypicie szamponu przez dziecko).
Poison centers i systemy notyfikacji receptur ramowych istniejà w wielu krajach
Unii, aczkolwiek dla producentów w Polsce b´dzie to nowoÊç. Prawdopodobnie
Komisja Europejska opracuje odpowiednie wytyczne dotyczàce opracowania
receptur ramowych. Z dost´pnych informacji wynika, ˝e europejski system
receptur ramowych prawdopodobnie zostanie oparty na niemieckim systemie
SYSDECOS, który jest jednym z lepiej funkcjonujàcych i sprawdzonych w
Europie. Wi´cej informacji o SYSDECOS na stronie niemieckiej organizacji
bran˝owej IKW:
http://www.ikw.org/pages/prodgr_details.php?info_id=281&headline
=informationen

Przypadki niepo˝àdane
Aktualnie w ustawie o kosmetykach istniejà sprzeczne przepisy dotyczàce
zarzàdzania zg∏oszeniami przypadków niepo˝àdanych. Zgodnie z Art. 11
producent jest zobowiàzany do w∏àczania informacji o takich przypadkach do
dossier kosmetyku. Tak˝e lekarze majà obowiàzek zg∏aszania do KSIoK
informacji o przypadkach niepo˝àdanych, nie zapisano zaÊ w ustawie, ˝e lekarz
lub KSIoK informujà o takim przypadku producenta. Tym samym producent nie
mo˝e realizowaç obowiàzku wynikajàcego z Art. 11.
W projekcie rozporzàdzenia rozwiàzano ten problem inaczej: producent w∏àcza
informacje o przypadkach niepo˝àdanych do dossier kosmetyku. SpoÊród nich
tzw. powa˝ne przypadki niepo˝àdane (okreÊlone definicjà) majà byç zg∏aszane
odpowiednim w∏adzom. Takie rozwiàzanie funkcjonuje obecnie we Francji.

Substancje z grupy CMR
W projekcie rozporzàdzenia zaproponowano istotnà modyfikacj´ zapisów
dotyczàcych substancji z grupy CMR. 
Dotychczas stosowanie w kosmetykach substancji z grupy CMR kategorii 1A 

Rozporzàdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady
dotyczàce kosmetyków
- stan prac na forum UE

Ewa Starzyk
Polski Zwiàzek Przemys∏u Kosmetycznego
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Chcia∏byÊ zareklamowaç swojà firm´ 
w Polsce? JesteÊ przekonany, ˝e Polacy 
powinni poznaç twoje produkty?
Wierzysz, ˝e polski rynek czeka na ciebie?
COSMETIC REPORTER ma ofert´ 
specjalnie dla Ciebie:
Dowiedz si´, ile kosztuje reklama 
w naszym magazynie. 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 magazine is. 
Check what discounts and promotional 
packages you can get.
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■ PRAWO

Co dalej w legislacji kosmetycznej?
Zakoƒczenie prac nad tekstem rozporzàdzenia to nie koniec prac
legislacyjnych na poziomie UE. Projekt rozporzàdzenia zak∏ada opracowanie 
szeregu wytycznych umo˝liwiajàcych i u∏atwiajàcych w∏aÊciwe stosowanie 
nowego prawa. Przewidywane sà nast´pujàce dokumenty techniczne: 
❚ ocena bezpieczeƒstwa kosmetyków ze szczególnym uwzgl´dnieniem 

ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
❚ kryteria w zakresie tworzenia deklaracji marketingowych,
❚ ocena globalnego nara˝enia na substancje z grupy CMR kat. 1A i 1B,
❚ wytyczne dla oceny bezpieczeƒstwa nanomateria∏ów.

Nie jest tak˝e wykluczone, ˝e powstanà wytyczne dotyczàce notyfikacji 
produktów, poniewa˝ stosunkowo rozbudowana procedura notyfikacji 
budzi szereg wàtpliwoÊci. Ponadto, paƒstwa cz∏onkowskie b´dà mia∏y 
obowiàzek dostosowania lokalnych przepisów: czyli zmian´ lub 
wycofanie cz´Êci dotychczas obowiàzujàcego ustawodawstwa 
i wydanie przepisów w zakresie instytucji nadzorujàcych i Êrodków karnych.

Czy mog∏o byç gorzej?
OczywiÊcie tak.  Podczas prac nad projektem rozporzàdzenia, szczególnie 
w Parlamencie UE, proponowane by∏y bardzo ró˝ne rozwiàzania, cz´sto 
niemajàce wiele wspólnego z praktykà funkcjonowania rynku ani obecnym 
stanem nauki. By∏y to na przyk∏ad:
❚ utworzenie listy deklaracji marketingowych dozwolonych do stosowania 

w kosmetykach,
❚ utworzenie listy pozytywnej nanomateria∏ów dozwolonych do stosowania 

w kosmetykach,
❚ wprowadzenie uregulowaƒ i dodatkowych wymagaƒ w zakresie 

wp∏ywu kosmetyków na Êrodowisko,
❚ oznakowanie wszystkich kosmetyków nieprzeznaczonych dla dzieci,

❚ utrzymanie dotychczasowych zapisów w zakresie substancji z grupy CMR 
kat. 1 i 2 (oznaczajàce automatyczny zakaz stosowania etanolu w kosmetykach
w przypadku jego klasyfikacji),

❚ zg∏aszanie pe∏nych danych toksykologicznych dla ka˝dego nanomateria∏u
zawartego w ka˝dym produkcie kosmetycznym, w∏àczajàc filtry UV,

❚ opracowanie przez SCCP (Scientific Committee on Consumer Products) 
metod badania nanomateria∏ów (komitet nie zajmuje si´ metodologià badaƒ,
ani samymi badaniami).

Polski Zwiàzek Przemys∏u od momentu rozpocz´cia prac nad projektem roz-
porzàdzenia monitoruje dzia∏ania wszystkich zaanga˝owanych instytucji. 
Zwiàzek na bie˝àco przekazuje informacje o post´pie prac legislacyjnych wszystkim
cz∏onkom organizacji. Przedstawiamy na bie˝àco stanowiska bran˝y kosmetycznej
instytucjom bioràcym udzia∏ w pracach nad projektem na poziomie Polski:
Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Zdrowia, Europejskiemu Komitetowi
Ekonomiczno - Spo∏ecznemu i Urz´dowi Komitetu Integracji Europejskiej. 
Cz´Êç naszych dzia∏aƒ wspiera Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Lewiatan. Polski Rzàd w wielu kwestiach popar∏ i reprezentowa∏ nasze stanowisko
w pracach nad projektem. Mimo, ˝e nie uda∏o si´ osiàgnàç wszystkich postulatów
(np. w zakresie CMR), polskie stanowisko by∏o widoczne na forum UE.

Projekt rozporzàdzenia oraz poprawki zaproponowane przez Parlament mo˝na
znaleêç na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5598862.

Kontakt:
Polski Zwiàzek Pracodawców Prywatnych Bran˝y Kosmetycznej
ul. Flory 9 lok. 3, 00-586 Warszawa
tel. 22 565 20 75
biuro@kosmetyczni.pl 
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