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zanowni Państwo,

Nie jest prawdą, że tylko dzieci niecierpliwie czekają 
na wakacje. I my dorośli w nawale codziennych obowiązków
uciekamy myślami do spokojnych, beztroskich dni spędzanych
na łonie przyrody w towarzystwie najbliższych nam osób. 
Tym razem wakacje należą się nam wszystkim.

Minione półrocze dla branży kosmetycznej było pełne
niecodziennych, nowych wyzwań. Należało odnaleźć się 
w  niekorzystnej  sytuacji  gospodarczej, kiedy świat ogarnął
kryzys finansowy, a sztucznie wywindowany kurs Euro 
w Polsce pogłębiał narastające problemy u importerów. 
Z kolei rentowność eksportu  wprawdzie uległa zdecydowanej
poprawie, jednak pojawiły się problemy  z malejącym
popytem zagranicznym i niejednokrotnie z niewypłacalnością
dotychczasowych odbiorców. Tutaj jednak dała o sobie 
znać wrodzona polska przedsiębiorczość. Mimo braku dotacji,
wielu producentów aktywnie poszukiwało nowych rynków
zbytu uczestnicząc w targach branżowych.

Relacjom z  minionych imprez targowych i zapowiedziom 
tych najważniejszych, które jeszcze przed nami, a o których
warto pomyśleć po udanych wakacjach poświęcamy  numer 
Cosmetic Reportera, który teraz oddajemy w Państwa ręce.

Redaktor naczelna 
Anna Godek
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■ PANORAMA RYNKU

SPRAY Z WYSOKÑ
OCHRONÑ
PRZECIWS¸ONECZNÑ
SPF 40 

Spray firmy A-DERMA zapewnia
d∏ugotrwa∏à i skutecznà ochron´
przeciws∏onecznà. Doskonale piel´gnuje
twarz i cia∏o. Dzi´ki zawartoÊci wyciàgu 
z owsa Rhealba i witaminy E, spray chroni
przed dzia∏aniem wolnych rodników.
Kosmetyk mo˝e byç stosowany do wra˝liwej
skóry dzieci od 6 miesiàca ˝ycia. Produkt
wodoodporny. PojemnoÊç: 100 ml
www.aderma.com.pl

SUN CARE
CH¸ODZÑCY 
˚EL 
PO OPALANIU

Produkt przynosi ulg´ skórze wystawionej 
na d∏ugotrwa∏e i intensywne promieniowanie
s∏oneczne. Preparat intensywnie nawil˝a, ch∏odzi
i koi skór´ po dniu sp´dzonym na kàpielach
s∏onecznych lub po opalaniu w solarium. 
D-panthenol i alantoina dodajà skórze energii,
przyspieszajà syntez´ lipidów, bia∏ek 
i lipopropeidów, chroniàc tym samym 
przed powstawaniem stanów zapalnych.
Sk∏adniki te likwidujà te˝ skutki nadmiernego
nas∏onecznienia, takie jak pieczenie,
podra˝nienie, zaczerwienienie, czy uczucie
Êciàgni´cia. Menthol zapewnia przyjemne, 
kojàce uczucie ch∏odu. Zawarty w ˝elu kompleks
nawil˝ajàcy, kolagen i elastyna utrzymujà
odpowiedni poziom nawil˝enia i elastycznoÊci
skóry, wyg∏adzajà jà oraz zapobiegajà wysuszeniu 
i nadmiernemu z∏uszczaniu. Likopen (wyciàg 
z pomidora), przeciwdzia∏a wolnym rodnikom,
opóênia procesy starzenia, a DNA COMPLEX 
– chroni DNA skóry i likwiduje uszkodzenia na
poziomie komórkowym. 
PojemnoÊç: 200 ml
www.eveline.com.pl

ZDROWSZA
OPALENIZNA 
Z AVA

Seria kosmetyków samoopalajàcych
Sun Touch oraz kosmetyków
koloryzujàcych z serii Ava-Mustela
sà idealnym rozwiàzaniem dla osób, które
nie mogà si´ opalaç, a pragnà nadaç skórze
efekt zbràzowienia oraz tych, którzy chcà
utrzymaç naturalnà opalenizn´ jak najd∏u˝ej.
Kosmetyki alternatywne i zawarte w nich
sk∏adniki zapewniajà bardziej intensywnà 
i trwa∏à opalenizn´ oraz ∏adniejszy odcieƒ
skóry przed i po opalaniu. Stosujàc kosmetyki
z serii Sun Touch i Ava-Mustela mo˝na si´
cieszyç opaleniznà przez ca∏y rok.

SUNFX
– WYSZCZUPLANIE
PRZEZ OPALANIE

W sytuacji, gdy szybko potrzebujemy
wyglàdaç atrakcyjnie, mo˝emy
wspomóc si´ metodami, które
optycznie ujmà nam kilka centymetrów 
i pomogà uzyskaç zadawalajàcy efekt 
w krótkim czasie.
W ofercie firmy SunFX, dystrybutora 
i dostawcy profesjonalnego sprz´tu 
do opalania natryskowego, znajdujà si´
p∏yny opalajàce, które wyst´pujà w
trzech odcieniach. Do regularnej us∏ugi
opalania natryskowego SunFX dobiera
si´ jeden z odcieni, który jest
odpowiedni do karnacji. 
Przy u˝yciu dwóch lub trzech odcieni
mo˝na skutecznie wymodelowaç
sylwetk´ i sprawiç, ˝e cia∏o b´dzie
wyglàda∏o na smuklejsze. Opalenizna
utrzymuje si´ od 5-10 dni a preparaty
u˝ywane do zabiegu sà bezwonne, 
nie zawierajà szkodliwych 
chemikaliów i sà odpowiednie 
dla kobiet w cià˝y i alergików. 
www.sunfx.pl

SUN CARE
PRZYSPIESZACZ
OPALANIA 
NA PLA˚¢ 
I DO SOLARIUM

Lekki i ∏atwo wch∏aniajàcy si´ preparat,
u∏atwiajàcy opalanie szczególnie wskazany jest
przed rozpocz´ciem kàpieli s∏onecznych.
Produkt polecany jest do stosowania na pla˝y 
i w solarium. Dzi´ki zawartoÊci Suntan
Accelerator-sk∏adnika przyspieszajàcego
produkcj´ melaniny w skórze, zapewnia szybki
efekt naturalnej opalenizny. Wyciàgi z juglonu,
ratanii, bursztynu, marchwi i mas∏a Shea
doskonale chronià przed starzeniem skóry 
i sprawiajà, ˝e podczas opalania przybiera ona
naturalny, bràzowy odcieƒ. Dodatkowo witaminy
A, E, F, H wp∏ywajà na skór´ kojàco i ∏agodzàco.
PojemnoÊç: 150 ml
www.eveline.com.pl

CHUSTECZKA
SAMOOPALAJÑCA 
– NOWOÂå 
KOLASTYNY

Chusteczka samoopalajàca do twarzy 
i cia∏a to nasàczony preparatem
samoopalajàcym, nowoczesny produkt 
do jednorazowego stosowania. 
Nadaje skórze pi´kny, jednolity i naturalny
koloryt, bez pozostawiania smug. Zawarty 
w preparacie ekstrakt z kakaowca tropikalnego
dzia∏a antyrodnikowo, zabezpiecza skór´ przed
szkodliwym dzia∏aniem czynników Êrodowiska
zewn´trznego. Witamina E dog∏´bnie nawil˝a
skór´, chroni przed wysuszeniem. Gliceryna
optymalnie zmi´kcza skór´, zaÊ pantenol koi
wszelkie podra˝nienia i zaczerwienienia. 
Nowoczesna forma produktu w postaci
jednorazowej chusteczki u∏atwia aplikacj´,
stanowi szybki i wygodny sposób uzyskania
jednolitego kolorytu skóry. Dla uzyskania
intensywnej opalenizny powtórzyç aplikacj´ 
po 3 godzinach. W celu podtrzymania efektu
opalenizny zaleca si´ stosowaç preparat 
co 2-3 dni. PojemnoÊç: 6 g
www.kolastyna.com.pl
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■ PANORAMA RYNKU

ELUAGE - KREM 
PRZECIWZMARSZCZKOWY 
POD OCZY

Eluage Avene® krem
przeciwzmarszczkowy pod oczy
ma dzia∏anie regenerujàce. 
W widoczny sposób redukuje oznaki
starzenia si´ skóry w okolicach oczu 
– staje si´ ona j´drna i g∏adka. 
Eluage zawiera po∏àczenie H.A.F. 
i retinaldehydu, dzi´ki czemu stymuluje
syntez´ w∏ókien kolagenu i elastyny. 
W sk∏ad kremu wchodzi równie˝ 
siarczan dekstranu, substancja, która
likwiduje cienie i worki pod oczami. 
Dzi´ki delikatnej konsystencji, 
Eluage krem przeciwzmarszczkowy 
pod oczy wch∏ania si´ natychmiast 
i nie pozostawia na skórze b∏yszczàcego
filmu. Jest bezzapachowy 
i ma delikatny brzoskwiniowy kolor. 
PojemnoÊç: 15 ml

REDESS THERAPY
MURAD®

Linia produktów opracowanych dla osób 
z problemami skórnymi takimi, jak
zaczerwienienia, podra˝nienia, rozszerzone
naczynka, tràdzik ró˝owaty. Zawiera wyciàg 
z jagód goji – silnie ∏agodzàcà substancj´, 
wyciàg z granatu oraz ekstrakt z lukrecji 
i lecytyn´, których zadaniem jest z∏agodzenie
podra˝nieƒ, wzmocnienie nadwra˝liwej 
i zaognionej skóry, wzmocnienie bariery 
ochronnej oraz redukcj´ zaczerwienieƒ. 
Filozofia marki Murad opiera si´ na zasadzie
„transforming skincare”, która mówi 
o prze∏omowych badaniach nad piel´gnacjà 
skóry, innowacyjnoÊci produktów oraz bogatym
dziedzictwie jednej z pierwszych marek,
stworzonych przez wybitny autorytet w dziedzinie
dermatologii. Zasada zawiera nowoczesne
receptury oparte na najbardziej zaawansowanych
sk∏adnikach farmaceutycznych. 
Wy∏àcznym dystybutorem marki Murad 
jest w Polsce Optimum Distribution Sp. z o.o.

05-12 Panorama RYNKU  7/16/09  10:04 PM  Page 3

■ PANORAMA RYNKU

ECO LINEA®

PIERWSZE 
POLSKIE 
KOSMETYKI 
Z CERTYFIKATEM
ECOCERT

Dzi´ki zdobyciu tego certyfikatu, firma ma prawo do
umieszczania na opakowaniu kosmetyków z serii ECO
Linea® znaku jakoÊci „kontrolowany kosmetyk naturalny 
i organiczny”. 
ECO Linea® to innowacyjna linia kosmetyków 
naturalnych i organicznych.
Wyró˝nikiem nowej serii ECO Linea® jest unikalna
receptura oraz u˝ycie jedynie naturalnych sk∏adników,
pochodzàcych z kontrolowanych upraw. 
Dzi´ki kosmetykom z serii ECO Linea® kobiety 
mogà w pe∏ni korzystaç z darów natury.
Kosmetyki z serii ECO Linea® skierowane sà 
do kobiet aktywnych, dbajàcych o swojà skór´ 

w sposób biologicznie naturalny. Kosmetyki opracowano
specjalnie w celu stymulacji procesów ochronnych,
zachodzàcych w skórze po 25. roku ˝ycia. Zawierajà
rewitalizujàco - ochronny kompleks ekstraktów z czterech
roÊlin, który zabezpiecza skór´ przed szkodliwym
dzia∏aniem enzymów niszczàcych w∏ókna kolagenowe,
kwas hialuronowy i inne mukopolisacharydy. W celu
spe∏nienia wymagaƒ jednostki certyfikujàcej ECOCERT 
w recepturze kosmetyków ECO Linea® zosta∏y dokonane
zmiany dotychczasowych sk∏adników naturalnych na
surowce naturalne i pochodzenia naturalnego posiadajàce
certyfikat ECOCERT. Certyfikat jest weryfikowany co roku.
www.ava-laboratorium.pl

OLAY 
DEFINITY

OLAY Definity to zaawansowane
technologicznie produkty b´dàce wynikiem
wieloletniej pracy naukowców laboratoriów OLAY.
Zwalczajà one widocznoÊç zmarszczek 
i przebarwieƒ w 3 tygodnie. Wyg∏adzajà
powierzchni´ skóry intensywnie jà nawil˝ajàc.
Regularnie stosowane zapewniajà Êwietlistà oraz
g∏adszà skór´. Produkty z linii OLAY Definity
wnikajà a˝ do 10-tej warstwy komórek naskórka,
redukujàc widoczne objawy starzenia si´ skóry. 
Zawarty w produktach Kompleks Glukozaminowy
intensywnie nawil˝a skór´ i poprawia koloryt cery,
zmniejszajàc widocznoÊç plam barwnikowych,
przebarwieƒ oraz zmarszczek. Kompleks
Glukozaminowy to po∏àczenie dwóch sk∏adników:
niacynamidu oraz N-Acetyloglukozaminy, 
o du˝ym potencjale odm∏adzajàcym wyglàd cery. 

Niacynamid (witamina B3) poprawia struktur´
skóry, wyg∏adzajàc jej powierzchni´ 
i poprawiajàc koloryt. Glukozamina 
(w postaci kosmetycznie stabilnej formy 
N-acetylglukozaminy) rozjaÊnia przebarwienia,
poprawia koloryt cery, intensywnie nawil˝a 
i wyg∏adza naskórek oraz wyg∏adza zmarszczki.
Ochron´ i dodatkowe nawil˝enie zapewniajà
substancje nawil˝ajàce. Prowitamina B5 nie tylko
doskonale nawil˝a i wyg∏adza skór´. 
Witamina E neutralizuje szkodliwe dzia∏anie
wolnych rodników, ale tak˝e poprawia
elastycznoÊç skóry. Natomiast wyciàg z aloesu
dzia∏a nawil˝ajàco i regenerujàco. 
Chroni przed promieniowaniem s∏onecznym 
i zapobiega powstawaniu zmarszczek.

AA INTENSIVE
THERAPY

Intensywna terapia, gdy tradycyjna 
piel´gnacja nie przynosi efektu. 
To pierwsze, polskie, ekskluzywne
dermokosmetyki stworzone z myÊlà 
o intensywnej piel´gnacji skóry wra˝liwej 
i sk∏onnej do alergii. 13 zaawansowanych
technologicznie produktów zawiera 
wysoko skoncentrowane sk∏adniki 
aktywne oraz receptury zapewniajàce
skutecznà terapi´ skóry. 

Preparaty AA INTENSIVE THERAPY
dopasowujemy do indywidualnych potrzeb 
i kondycji skóry. Zale˝nie od problemów
jakich przysparza nam w codziennej
piel´gnacji nasza skóra mo˝emy wybraç:
❚Emulsje ratunkowà do skóry nadwra˝liwej 
i podra˝nionej, 
❚Kompres nawil˝ajàcy pod oczy lub 
❚Koncentrat przeciw powstawaniu rozst´pów.
www.oceanic.com.pl

KREATOR PI¢KNA
OD FIRMY MINCER

Lekki krem pó∏t∏usty na dzieƒ 
i na noc z UVA i UVB Jojoba & Algi
Laminaria & Kwas Foliowy. 
Olej z oliwek wzmacnia i poprawia
j´drnoÊç skóry, hamuje powstawanie
zmarszczek, alantoina ∏agodzi i goi
mikrouszkodzenia naskórka, 
karite - mas∏o shea sprawia, ˝e 
skóra staje si´ g∏adka i elastyczna.
Krem dodatkowo wzbogacony jest 
w witamin´ E zwanà witaminà m∏odoÊci.
Krem przywróci twojej skórze utracone
lata, gdy˝ pobudzi wszystkie mechanizmy 
odnowy i dynamiki procesów regeneracji.
Ochroni jà równie˝ przed wieloma
czynnikami, które sà szkodliwe 
i przyspieszajà procesy niszczàce 
jej naturalne zasoby.
Krem zawiera filtry UVA/UVB oraz
hipoalergicznà kompozycj´ zapachowà. 
Krem przeznaczony jest do codziennej
piel´gnacji twarzy, szyi i dekoltu dla kobiet 
po 40 roku ˝ycia. PojemnoÊç 50 ml 
www.mincer.com.pl
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BIOXET 
TO INNOWACJA

Linia Bioxet to seria kremów
przeznaczonych do piel´gnacji skóry. 
Jej innowacyjnoÊç polega na po∏àczeniu
tradycji zio∏olecznictwa z zaawansowanà
technologià produkcji, która pozwoli∏a 
na stworzenie produktu najwy˝szej
jakoÊci, pozwalajàcego w ∏atwy 
i bezpieczny sposób pozbyç si´
niechcianych w∏osów.
RewolucyjnoÊç produktów Bioxet 
polega przede wszystkim na zastàpieniu
dotychczasowych, ucià˝liwych 

i niejednokrotnie bolesnych, tradycyjnych
metod depilacji. Woskowanie, depilacja
laserowa czy golenie odchodzà 
w przesz∏oÊç, zastàpione przez
nieinwazyjnà, w pe∏ni bezpiecznà 
i bezbolesnà metod´ chemicznego
os∏abiania cebulek w∏osowych.
ALBERT Polska zosta∏ wy∏àcznym
przedstawicielem firmy B’IOTA
Laboratories, producenta marki BIOXET®.
www.albert.com.pl 

■ PANORAMA RYNKU

STOPY 
POD KONTROLÑ 

Pedi Sation to linia innowacyjnych
kosmetyków amerykaƒskiej firmy 
Bio Creative Labs przeznaczonych 
do piel´gnacji suchej 
i zm´czonej skóry. Kombinacja
starannie wyselekcjonowanych
sk∏adników sprawia, ˝e stopy otrzymujà
wszystko to, co dla nich najlepsze. 
Sà wÊród nich witaminy, lawenda, 
olejki eteryczne w tym z drzewa
herbacianego i mas∏o shea. 
Do pe∏nej regeneracji skóry stóp
wystarczy szeÊç prostych czynnoÊci.
Specjalnie dobrany zestaw kosmetyków
utrzymuje najkorzystniejszy poziom
nawil˝enia oraz pomaga zregenerowaç
skór´ stóp, tak by wyglàda∏a 
zdrowo i pi´knie.
www.eurofashion.com.pl 

PI¢KNE 
NOGI MAMY!

Cià˝a, nadwaga, zaburzenia hormonalne
oraz brak czasu na aktywny wypoczynek 
- to najwa˝niejsze czynniki ryzyka
powstawania ˝ylaków. 
Szczególnie nara˝one sà m∏ode Mamy,
które pomi´dzy pracà a wychowywaniem
dzieci nie zawsze majà czas i mo˝liwoÊç, 
aby w odpowiedni sposób zadbaç 
o zdrowie swoich obcià˝onych nóg. 
Specjalnie z myÊlà o Mamach stworzono
rajstopy Veera, które ∏àczà profilaktyk´ 
i wspomaganie terapii przeciw˝ylakowej 
z wysokà jakoÊcià oraz atrakcyjnym
wzornictwem, zgodnym z najnowszymi
trendami mody.
www.kati.pl
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MANI SATION
PROFESJONALNA 
LINIA KOSMETYKÓW 
DO RÑK MANICURE 
Z AROMATERAPIÑ

Mani Sation to linia innowacyjnych
kosmetyków regenerujàcych suchà i zm´czonà
skór´ d∏oni. Do pe∏nego odnowienia skóry ràk,
tak by zacz´∏a wyglàdaç zdrowo i pi´knie,
wystarczà cztery proste czynnoÊci. Specjalnie
dobrany zestaw kosmetyków utrzymuje
najkorzystniejszy dla skóry poziom nawil˝enia
oraz pomaga chroniç d∏onie przed szkodliwymi
czynnikami zewn´trznymi, takimi jak
promieniowanie UV. 
Mani Sation to kombinacja starannie
wyselekcjonowanych sk∏adników. Sà wÊród nich
witaminy C, E, K, aloes, lawenda, ekstrakty 
z grapefruita, rumianku, sza∏wi, ˝eƒ-szenia, 
a tak˝e sok z mandarynki i kwas glikolowy.
Dzi´ki takiemu po∏àczeniu, ka˝dy produkt linii,
daje skórze prawdziwy zastrzyk zdrowia i urody.
www.eurofashion.com.pl 
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BELL - SOCZYÂCIE 
I KOLOROWO!
KOLEKCJA LAKIERÓW 
DO PAZNOKCI GLAM WEAR
GLOSSY COLOUR

Najnowsza kolekcja lakierów do paznokci 
GLAM WEAR glossy colour jest zmys∏owa i fascynujàca. 
Tak, jak zmys∏owe i fascynujàce sà kobiety. 
Wzbudza zachwyt i po˝àdanie, przepi´knie 
prezentujàc si´ na obowiàzkowo krótkich paznokciach.
Wyraziste kolory podkreÊlajà urok ka˝dej kobiety. 
G∏´bokie intrygujàce czerwienie, fiolet, tajemniczy kobalt, 
to tylko niektóre z barw tworzàcych t´ wspania∏à kolekcj´.
Trwa∏e, szybkoschnàce utrzymujà si´ na p∏ytce paznokcia
niewiarygodnie d∏ugo. Doskonale kryjà. 
Nie pozostawiajà smug i nieestetycznych zacieków.
Przyjemnie i dok∏adnie si´ aplikujà, dzi´ki specjalnemu
p´dzelkowi. IloÊç kolorów: 12
www.bell.com.pl

OD WSCHODU
DO ZACHODU
S¸O¡CA 
– ZAWSZE 
GLAM & SEXY 

nowe, niezmiennie seksowne
kosmetyki do makija˝u Bell
Najnowsza kolekcja
supernowoczesnych kosmetyków
z linii GLAM&SEXY
sprawi, ˝e tego lata Twój makija˝
b´dzie jeszcze bardziej zniewalajàcy 
i absolutnie trwa∏y. Niezale˝nie 
od tego, w jak ekstremalnej sytuacji
si´ znajdziesz, bàdê spokojna - Twój
tajemniczy look pozostanie 
w pami´ci na d∏ugi czas. 
W wakacje – bezcenne.
www.bell.com.pl

PREMIERA CIENI 
DO POWIEK MASTERPIECE
COLOUR PRECISION 
MARKI MAX FACTOR

Teraz doskonale zaznaczysz kontur oczu i nadasz
im niepowtarzalne pi´kno subtelnym kolorem,
ju˝ za jednym ruchem aplikatora! Dzi´ki super
precyzyjnemu aplikatorowi cienie Masterpiece
Colour Precision nak∏ada si´ najdok∏adniej 
ze wszystkich dotychczasowych cieni 
do powiek Max Factor. 
Ka˝dy z czterech po∏yskliwych cieni umo˝liwia
kobietom dok∏adne zaznaczenie konturu oczu
trwa∏ymi kolorami i nadaje makija˝owi wyszukany
i naturalnie pi´kny wyglàd. Precyzyjny aplikator
wraz z kremowà formu∏à cieni Masterpiece
Colour Precision dziÊ, bardziej ni˝ kiedykolwiek
przedtem, u∏atwia kobietom odkrycie kszta∏tu 
i ukazanie pi´kna ich oczu. W sklepach cienie
pojawià si´ w sierpniu .

P¸ATKI DO ZADA¡
SPECJALNYCH
NAWIL˚ANE P¸ATKI 
DO DEMAKIJA˚U
CLEANIC GRAPEVIT

Wymagania stawiane produktom do demakija˝u
niezmiennie rosnà. Nowoczesne kosmetyki ju˝ nie
tylko oczyszczajà skór´, ale tak˝e regenerujà jà,
od˝ywiajà i nawil˝ajà. 
Nowe nawil˝ane p∏atki do demakija˝u
CLEANIC zawierajà zastosowanà w chusteczkach
formu∏´ GrapeVit, która wykorzystuje dobroczynne
w∏aÊciwoÊci ekstraktu z winogron. 
Nawil˝ane p∏atki do demakija˝u CLEANIC GrapeVit
doskonale radzà sobie z b∏yskawicznym 
i precyzyjnym oczyszczaniem skóry, równie˝ 
z trudnych do usuni´cia kosmetyków
wodoodpornych. JednoczeÊnie dzia∏anie p∏atków
ukierunkowane jest na regeneracj´, witalizacj´ 
i nawil˝anie skóry. Jest to mo˝liwe dzi´ki
zastosowaniu wyjàtkowego kompleksu wyciàgu 
z winogron i nawil˝ajàcej gliceryny. 
Taki demakija˝ sprawia, ˝e skóra twarzy, szyi 
i dekoltu jest wyjàtkowo j´drna i dobrze od˝ywiona.
Nowe nawil˝ane p∏atki do demakija˝u sà
kontynuacjà chusteczek do demakija˝u CLEANIC
GrapeVit z olejkiem z pestek winogron, witaminà E 
i proteinami sojowymi. Produkt jest opakowany 
w chroniàcy przed wysychaniem plastikowy s∏oiczek
z zakr´canym wieczkiem. Dzi´ki temu korzystanie 
z p∏atków jest komfortowe, zaÊ zastosowanie
plomby z folii aluminiowej gwarantuje
bezpieczeƒstwo i higien´ u˝ycia. 
Dost´pne opakowania: 30 p∏atków w opakowaniu 
www.cleanic.pl

TUSZ DO RZ¢S
REVELATION 
SEKRET PI¢KNYCH OCZU 

Nowy tusz Revelation
Oriflame
to prawdziwa rewelacja dla
ka˝dej kobiety, która maluje
rz´sy. Jej szczoteczka
zosta∏a zaprojektowana tak,
aby oddziela∏a ka˝dà rz´s´
od drugiej i dociera∏a 
do ka˝dej, nawet
najmniejszej rz´sy. Dzi´ki
temu w∏oski sà widocznie
grubsze a oko zyskuje
widocznà opraw´. Mocne,
spr´˝yste w∏ókna
szczoteczki perfekcyjnie
rozdzielajà rz´sy i
pokrywajà optymalnà
iloÊcià tuszu. Bez grudek,
bez zlepiania, tworzàc
wyrazisty efekt wachlarza.

Wosk, który wchodzi 
w sk∏ad tuszu zosta∏ 
w 100 procentach
pozyskany z naturalnych
surowców roÊlinnych.
Dzi´ki niemu tusz
rozprowadza si´ g∏adko, 
a rz´sy pozostajà
elastyczne. Ultra mocny
pigment gwarantuje
intensywnoÊç koloru. 
Tusz dost´pny jest 
w dwóch kolorach:
zielonym i czarnym. 
Zielony zosta∏ zamkni´ty 
w zielonym opakowaniu 
z zielonà szczoteczkà 
– malowanie rz´s mo˝e
byç teraz zabawà! 
www.oriflame.pl
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■ PANORAMA RYNKU

SERIA DUALSENSES
MARKI GOLDWELL.

2 nowe produkty Sun Reflects wybrane
NA LATO z ca∏ej nagrodzonej serii
DUALSENSES marki Goldwell.
Ochrona i piel´gnacja przed 
i po kàpielach s∏onecznych
❚Leave-in Protect Spray
chroni przed skutkami s∏oƒca, soli z
wody morskiej i chloru z wody w
basenach, u∏atwia rozplàtanie w∏osów i
zapewnia w∏osom intensywne
nawil˝enie.
PojemnoÊç 150 ml.
❚Leave-in Protect Shimmer Gel 
ujarzmia w∏osy, nadaje im intensywny,
b∏yszczàcy po∏ysk, jednoczeÊnie
zapewniajàc kontrol´, ochron´ 
i nawil˝enie. 
PojemnoÊç 100 ml.
www.goldwell.pl

GAMA 
SOLUTIONIST 
MARKI
MATRIX

Gama SOLUTIONIST marki Matrix 
to silne wsparcie us∏ugi koloryzacji.
Zosta∏a stworzona do piel´gnacji
w∏osów os∏abionych zabiegami
chemicznymi (koloryzacja, trwa∏a
ondulacja). Dzi´ki zastosowaniu
nowoczesnych technologii, w∏osy sà
wyraênie od˝ywione, bardziej mi´kkie 
i zyskujà przepi´kny po∏ysk. 
Solutionist to cztery produkty: 
❚Szampon So Silver 
- eliminuje zmatowia∏y ˝ó∏ty odcieƒ 
i podkreÊla naturalne refleksy w∏osów
blond, dodaje w∏osom siwym
promienistego blasku
❚Od˝ywka Instacure 
- wyg∏adza ubytki powierzchni w∏osa;
zawiera silikony i aminokwasy
❚Korektor Koloru ColorErase 
- w sposób kontrolowany pozwala
usunàç sztuczny kolor w∏osów
❚P∏yn NoStain 
- przeznaczony do usuwania Êladów 
po koloryzacji ze skóry 
www.matrix.pl

LINIA
PIEL¢GNACYJNA
PROSALON 
INTENSIS COLOR

SKONCENTROWANE
MYD¸O W P¸YNIE

Skoncentrowane myd∏o w p∏ynie
w formie koacerwatu opracowane w
Katedrze Chemii Wydzia∏u MTiW
Politechniki Radomskiej, którego
receptura zawiera szereg innowacyjnych
rozwiàzaƒ. Konsument, chcàc rozpoczàç
u˝ytkowanie produktu, przelewa go do
wi´kszego opakowania i uzupe∏nia wodà.
Po zakr´ceniu butelki i krótkotrwa∏ym
wymieszaniu zawartoÊci opakowania,
produkt ∏àczy si´ z wodà i tworzy myd∏o
o odpowiednio wysokiej lepkoÊci.
Wprowadzenie wody powoduje
zag´szczenie produktu, 
a nie jak w wi´kszoÊci przypadków 
jego rozrzedzenie.

LINIA ZER035
BEAUTY ZESTAW
ROZÂWIETLAJÑCY

Linia ZER035 Beauty zestaw
rozÊwietlajàcy jest systemem, który
pozwala ka˝dej kobiecie osiàgnàç, tak
bardzo upragniony dla swoich w∏osów
po∏ysk . Dwa produkty: Szampon
RozÊwietlajàcy i Fluid RozÊwietlajàcy w
kremie, polepszajà mo˝liwoÊç w∏osa do
odbijania Êwiat∏a, nadajàc im
zdrowszy i bardziej zmys∏owy aspekt.
Poprzez po∏àczone dzia∏anie olejków
eterycznych, protein jedwabiu i lnu,
zabieg rozÊwietlajàcy ZER035 Beauty,
oprócz od˝ywienia w∏osów, pomaga
w przywróceniu do ˝ycia
i w przed∏u˝eniu trwa∏oÊci koloru.
Dwa rozwiàzania opakowaƒ 
– tubki 250 i 150 ml i praktyczne 
32 i 20 ml saszetki podró˝ne 
z wielokrotnym zamykaniem.
www.emmebiitalia.pl

Z¸OCI MEDALIÂCI 
Forum Fryzjerstwa LOOK MTP 2009
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Linia piel´gnacyjna PROSALON Intensis Color
uwzgl´dnia specyficzne potrzeby w∏osów
poddawanych nawet najbardziej skomplikowanym
zabiegom koloryzacyjnym. Kosmetyki przeznaczone
sà do sprzeda˝y detalicznej wy∏àcznie w salonach
fryzjerskich. W sk∏ad linii wchodzà:
❚szampon do mycia w∏osów z proteinami jedwabiu,
ekstraktami z winogron i aloesu oraz witaminà E, 

❚od˝ywka piel´gnacyjna z proteinami jedwabiu,
ekstraktami z winogron i aloesu oraz filtrami UV, 
❚intensywnie od˝ywiajàca maska z proteinami
jedwabiu, ekstraktami z winogron i aloesu oraz
filtrami UV, a tak˝e 
❚nie obcià˝ajàca w∏osów dwufazowa od˝ywka 
w sprayu z proteinami jedwabiu, ekstraktami  
z winogron i aloesu oraz filtrami UV.
www.prosalon.eu
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CODZIENNA
PIEL¢GNACJA 
Z DURCAY

Extra-Doux: ∏agodny szampon nawil˝ajàcy
Dzi´ki delikatnej bazie myjàcej oraz
zawartoÊci substancji nawil˝ajàcych 
(m.in. prowitamina B5), szampon 
Extra-Doux Durcay jest doskona∏y 
do cz´stego stosowania. Sprawia, ˝e 
w∏osy stajà si´ mi´kkie, b∏yszczàce 
i wyjàtkowo mocne. Przeznaczony 
jest do stosowania dla ca∏ej rodziny.
Dost´pny w aptekach
Poj.: 125 ml i 300 ml

Anastim – preparat marki Ducray.
Dzi´ki niemu wypadanie w∏osów zostaje
zahamowane, ich wzrost pobudzony, 
stajà si´ one mocniejsze i g´stsze. 
Anastim to opatentowane substancje
czynne:
❚biotyna stymuluje syntez´ bia∏ek 
keratyny w∏osa,
❚nikotynian tokoferolu i kompleks GP4G
pobudzajà mikrokrà˝enie skóry g∏owy.
Niewàtpliwym atutem preparatu Anastim 
jest to, ˝e jedno opakowanie (8 fiolek) 
starcza na 2 miesiàce kuracji. Ponadto
dobrze si´ wch∏ania i nie przet∏uszcza
w∏osów. Dost´pny w aptekach
Poj.: 8 fiolek x 7,5 ml
www.durcay.com

SPRAW BY TWOJE
W¸OSY KUSI¸Y
OBJ¢TOÂCIÑ 
I PRZYCIÑGA¸Y
SPOJRZENIE DZI¢KI
VOLUMEA RENÉ
FURTERER! 

W odpowiedzi na oczekiwania kobiet, które
marzà o dodaniu obj´toÊci swoim w∏osom,
marka René Furterer stworzy∏a nowà lini´
przeznaczonà do piel´gnacji w∏osów cienkich
i pozbawionych obj´toÊci.
SkutecznoÊç linii Volumea oparta jest na
wyjàtkowym sk∏adniku – wyciàgu z drzewa
chlebowego, którego dobroczynne dzia∏anie
znane by∏o ju˝ w staro˝ytnoÊci. 
W sk∏ad linii Volumea wchodzà: 
❚Shampooing Expanseur 
- Szampon dodajàcy obj´toÊci
❚Mousse Amplifiante Sans Rinçage 
- Pianka dodajàca obj´toÊci 
❚Soin Expanseur  Sans Rinçage 
- Spray dodajàcy obj´toÊci 
Produkty posiadajà delikatne lekkie
konsystencje, o Êwie˝ej, wiosennej nucie
zapachowej cytryny, tymianku, ró˝y i jaÊminu.

˚ELE KOLORYZUJÑCE
PROSALON

˚ele koloryzujàce PROSALON
to ∏atwe w zastosowaniu, delikatne ˝ele
nowej generacji. Polecane do koloryzacji
zarówno pojedynczych pasemek, 
jak i w∏osów na ca∏ej g∏owie. 
Pozwalajà uzyskaç bardzo oryginalne
barwy. Produkt jest ca∏kowicie bezpieczny
dla w∏osa, poniewa˝ nie zawiera
amoniaku oraz wody utlenionej.

Doskonale od˝ywia w∏osy, pozostawiajàc
je jedwabiÊcie mi´kkie i b∏yszczàce. Kolor
zmywa si´ z w∏osów po 6-8 myciach. 
˚ele koloryzujàce dost´pne sà w oÊmiu
skrzàcych ˝yciem, Êwietlistych kolorach:
kobaltowy, fioletowy, Êliwkowy, ró˝owy,
karminowy, pomaraƒczowy, zielony,
szafirowy.
www.prosalon.eu

COLOR TOUCH 
Poznaj nowy Color Touch - delikatna
us∏uga tonowania, intensywny efekt. 
W momencie, kiedy czasy jednolitego
farbowania w∏osów mamy ju˝ za sobà 
i najwi´kszym po˝àdaniem kobiety sta∏
si´ naturalnie - wielowymiarowy
lÊniàcy odcieƒ w∏osów, Wella
Professionals wprowadza do salonów
fryzjerskich nowoÊç. 
Nowy Color Touch, dotychczasowy
produkt numer jeden do tonowania
w∏osów, teraz z nowà, wolnà od
amoniaku formu∏à LightÇColor Formula
zwi´ksza wielowymiarowoÊç koloru do
57% i po∏ysk w∏osów do 63%. 
Us∏uga tonowania nowym Color Touch
sprawia, ˝e w∏osy olÊniewajà
wielowymiarowym odcieniem. 
www.wella.pl
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Polska 
– obiecujàce prognozy

Polska bran˝a kosmetyczna ma szans´ nieêle
przebrnàç przez kryzys. Szczególnie produkty 
ze Êredniej pó∏ki, czyli asortyment sprzedawany
w drogeriach i supermarketach nie straci 
na popularnoÊci.
Sprzeda˝ w drogeriach i supermarketach stale
roÊnie i zwi´ksza swój udzia∏ w ogólnej
sprzeda˝y kosmetyków na rynku. Dzieje si´ 
to kosztem hipermarketów, które odnotowujà
spadek sprzeda˝y kosmetyków.
Analitycy PMR przewidujà, ˝e 10 najwi´kszych
drogerii ju˝ w bie˝àcym roku obejmie 24%
rynku kosmetycznego. Przyb´dzie 270 punktów
drogeryjnych wobec 170 w 2008 i 190 w 2007 r.
Najwi´ksza sieç w Polsce to Rossmann
posiadajàcy 342 placówki, coraz wi´cej punktów
sprzeda˝y ma te˝ Drogeria Natura i Sephora.
Pojedyncze sklepy kosmetyczne b´dà dà˝yç 
do w∏àczenia si´ do którejÊ z sieci, gdy˝ dzi´ki
temu mogà uzyskaç du˝o lepsze lokalizacje przy
g∏ównych ulicach, rezerwowane dotychczas
g∏ównie dla banków.

Przemys∏ kosmetyczny
Indii nieczu∏y 
na kryzys

Ostatnie badania rynkowe wskazujà, ˝e hinduski
przemys∏ kosmetyczny opar∏ si´ kryzysowi i nadal
kroczy drogà szybkiego rozwoju. Na lata
2009–2012 przewidywany jest dla tej bran˝y
wzrost na poziomie 7% rocznie. Najlepiej
rozwijajàcymi si´ sektorami w Indiach jest
kosmetyka kolorowa i piel´gnacyjna. W obu 
tych sektorach przewidywany jest odpowiednio 
13 i 20% wzrost do 2012 r. Nieêle zapowiada si´
równie˝ przysz∏oÊç kosmetyki profesjonalnej i SPA.
Rozwój przemys∏u kosmetycznego w Indiach
pociàga za sobà zwi´kszonà iloÊç sprzedanych
surowców na tym rynku i firmy surowcowe,
odpowiadajàc na rosnàce zapotrzebowanie,
otwierajà w Indiach swoje filie – tak w∏aÊnie
zrobi∏a ostatnio znana firma surowcowa Cognis,
której obroty na rynku indyjskim wzros∏y o 30%.

Chiny mogà si´ nie
obawiaç kryzysu

Mimo Êwiatowego kryzysu w Chinach wcià˝
roÊnie zapotrzebowanie na kosmetyki, a to
wià˝e si´ z rosnàcym zapotrzebowaniem 
na surowce kosmetyczne, co objawia si´
zwi´kszonym importem. W 2007 r. wartoÊç
chiƒskiego rynku kosmetyki, perfumerii 
i towarów higieny osobistej oceniano na 
17 mld dolarów, co w porównaniu do roku
2001 oznacza wzrost o 192%. Eksperci
przewidujà w najbli˝szym czasie pojawienie
si´ nowych odbiorców, gdy˝ w Chinach
jeszcze bardzo wiele osób nie korzysta 
z past do z´bów, szamponów, kremów itp.
Sprzeda˝ kosmetyków w najbli˝szym czasie
ma wzrosnàç o 20 do 30%.
Wielcy Êwiatowi dostawcy surowców twardo
walczà ju˝ teraz o rynek chiƒski, a za chwil´
do konkurencji w∏àczà si´ miejscowe firmy,
posiadajàce atut taniej si∏y roboczej i innych
przywilejów. Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e
chiƒscy producenci surowców dla bran˝y
kosmetycznej b´dà wkrótce zaopatrywaç
nie tylko rodzimy przemys∏, ale stanà si´
liczàcym si´ graczem na Êwiatowym rynku.

Beiersdorf 
w Chinach

Niemiecka firma Beiersdorf otwiera nowà
fabryk´ Nivea w Szanghaju. Obiekt, w który
Niemcy w∏o˝yli ponad 18 mln euro, ma
poczàtkowo produkowaç 15 000 ton
kosmetyków, aby w ciàgu roku dojÊç 
do 25 000 ton. Nowo powsta∏y zak∏ad,
wybudowany w pobli˝u lotniska w
Szanghaju, ma zastàpiç starà fabryk´
po∏o˝onà 30 km dalej i zaopatrywaç Chiny
a tak˝e inne kraje azjatyckie. Rezultaty
sprzeda˝y za I kwarta∏ 2009 wykaza∏y
12,2% wzrostu w Chinach i 13,9% 
w Tajlandii. Takie wyniki potwierdzajà
s∏usznoÊç strategii umacniania swojej
pozycji w rejonie Azji.

Europejski rynek
naturalnych
kosmetyków do
piel´gnacji jamy ustnej
ma si´ coraz lepiej

Podobnie jak w innych sektorach bran˝y
kosmetycznej, tak i w zakresie piel´gnacji jamy
ustnej produkty naturalne umacniajà swà pozycj´.
Jest to ju˝ rynek wart 90 mln euro, z tempem
wzrostu oko∏o 15%. Dominujà na nim Wielka
Brytania, Francja i Niemcy, chocia˝ najwi´kszà
markà jest szwajcarska Weleda, która ju˝ od
ponad 70 lat wytwarza kosmetyki w harmonii 
z cz∏owiekiem i naturà.
Zarówno w USA, jak i w Europie do znanych
surowców naturalnych wykorzystywanych 
w produkcji kosmetyków do piel´gnacji jamy
ustnej takich jak aloes, mi´ta do∏àczajà 
ekstrakty z ananasa czy orzeszków sosnowych.
Eksperci przewidujà, ˝e sektor kosmetyków do
piel´gnacji jamy ustnej zarówno ten oparty na
naturalnych surowcach, jak i tradycyjny mimo
kryzysu b´dzie si´ nadal stabilnie rozwija∏, gdy˝
jest stosunkowo ma∏o podatny na wahania
ekonomiczne.

Podk∏adowy 
boom

Aktualne statystyki wyraênie pokazujà, ˝e podk∏ady
pod makija˝ stajà si´ hitem. O ile sprzeda˝
pomadek w Wielkiej Brytanii wzros∏a w ostatnim
roku o 2,5%, to podk∏adów sprzedano w tym
samym czasie o 15% wi´cej (wed∏ug danych
firmy Nielsen). Równie˝ w USA odnotowano
wzrost ich sprzeda˝y.
SpecjaliÊci poszukujà przyczyn wzrostu
popularnoÊci tego kosmetyku. Wed∏ug ich oceny
wià˝e si´ to z poszerzeniem funkcji, jakie spe∏nia
ten produkt, stajàc si´ kobiecie po prostu
niezb´dny. Coraz nowoczeÊniejsze receptury
podk∏adów tworzà z nich nie tylko Êrodek do
makija˝u, lecz tak˝e wyrób utrzymujàcy skór´
twarzy w zdrowiu i chroniàcy jà przed z∏ym
wp∏ywem czynników zewn´trznych.

■ Z KRAJU I ZE ÂWIATA

Materia∏y opracowa∏a 
Anna Lesiƒska

GRATULACJE
Katedra Chemii Politechniki Radomskiej 
ju˝ po raz drugi zdoby∏a Z∏oty Medal MTP. 
W tegorocznej edycji  zosta∏o nagrodzone
skoncentrowane myd∏o w p∏ynie w formie koacerwatu,
którego receptura zawiera szereg innowacyjnych
rozwiàzaƒ. Warto wspomnieç, ˝e Politechnika
Radomska ju˝ od 11 lat kszta∏ci studentów w ramach
specjalnoÊci Technologia Kosmetyków i Produktów
Chemii Gospodarczej (Wydzia∏ Materia∏oznawstwa, 
Technologii i Wzornictwa) oraz od blisko roku 
na kierunku Towaroznawstwo (Wydzia∏ Ekonomiczny).
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■ PANORAMA RYNKU

LINIA DLA
NIEMOWLÑT
CORINE DE FARME 

W sk∏ad serii kosmetyków naturalnych
dla niemowlàt marki Corine 
de Farme wchodzà: 
delikatny szampon, ˝el myjàcy 2w1,
krem ochronny, oliwka oraz chusteczki
nawil˝one. 
Wszystkie produkty sà hipoalergiczne,
nie zawierajà alkoholu i konserwantów.
Sà pozbawione parabenu oraz
sztucznych dodatków. Testowane
dermatologicznie i okulistycznie.
Delikatny szampon zawiera 96%
naturalnych sk∏adników. Bardzo
delikatnie myje i piel´gnuje w∏osy
niemowl´cia, sprawiajàc, ˝e stajà si´
mi´kkie i mi∏e w dotyku. 
Kosmetyk nie szczypie w oczy 
i nie podra˝nia skóry g∏owy.
PojemnoÊç 250 ml

PÉDIATRIL 
- OD NIEMOWLAKA
DO PRZEDSZKOLAKA

Eau Thermale Avéne proponuje
kompletnà gam´ produktów Pediatril
przeznaczonà do piel´gnacji skóry
noworodków, niemowlàt i dzieci.
Avéne Pédiatril Krem nawil˝ajàcy 
do twarzy i cia∏a to kosmetyk bogaty 
w wod´ termalnà ze êród∏a w Avéne 
o w∏aÊciwoÊciach ∏agodzàcych 
i kojàcych. Krem posiada w∏aÊciwoÊci
nawil˝ajàce oraz od˝ywcze – dzi´ki
niemu skóra najm∏odszych jest
wspaniale wypiel´gnowana, mi´kka 
i g∏adka - wyglàda zdrowo i pi´knie. 
Chroni skór´ dzieci przed
niekorzystnym dzia∏aniem czynników
zewn´trznych. ¸atwo si´ wch∏ania. 
Jest hipoalergiczny. Nie zawiera
alkoholu, barwników parabenów 
ani substancji zapachowych.
PojemnoÊç 50 ml i 200 ml

W TROSCE 
O ZDROWIE 
I UÂMIECH 
KA˚DEGO MALUCHA.

RoÊlinno-zio∏owe chusteczki nawil˝ane 
dla niemowlàt i dzieci 
CLEANIC dzidziuÊ HERBAL CARE
Codzienna piel´gnacja skóry niemowl´cia 
i dziecka przez ca∏y czas wymaga od ka˝dej mamy
maksymalnej uwagi i rozwagi. 
Aby wszelkie zabiegi uczyniç jeszcze bardziej
bezpiecznymi, marka CLEANIC dzidziuÊ 
zosta∏a rozszerzona o kolejny wariant 
chusteczek nawil˝anych dla niemowlàt 
i dzieci – HERBAL CARE (zio∏owa ochrona). 
Nowa formu∏a balsamu, którymi sà 
nasàczone chusteczki zawiera ekstrakty 
z a˝ 3 dobroczynnych roÊlin! 
Dodatkowej porcji przyjemnoÊci dostarcza
delikatny, naturalny zapach… 

Nowe chusteczki nawil˝ane dla niemowlàt 
i dzieci CLEANIC dzidziuÊ Herbal Care to
praktyczny i szybki sposób na oczyszczenie
i nawil˝enie delikatnej skóry niemowlàt i dzieci. 
Formu∏´ ∏agodnego balsamu piel´gnacyjnego
tworzà ekstrakty z 3 dobroczynnych roÊlin:
siemienia lnianego, owsa i kwiatu chabra
b∏awatka. Subtelnà nut´ zapachowà balsamu,
kojarzàcà si´ z delikatnà piel´gnacjà z pewnoÊcià
polubià zarówno troskliwe mamy, jak i ich
pociechy. Jednak najcenniejszà wartoÊcià jest
sprawdzona, wieloletnia tradycja zastosowania
tych 3 zió∏ w medycynie naturalnej!
Produkt nie zawiera alkoholu, a jego wysoka
jakoÊç zyska∏a potwierdzenie w testach
dermatologicznych i alergologicznych. 
Opakowanie: 72 szt.

NINA RICCI 
LOVE BY NINA

Nowy zapach Nina Ricci 
– Love by Nina
Zapakowany w Êwie˝à zieleƒ 
i b∏yszczàcy ró˝, wo∏a: skosztuj! 
W bi˝uteryjnym flakonie znajdziesz
zuchwa∏e po∏àczenie nut, które
rozbudzà apetyt na nowe
doznania.
Olivier Cresp jest autorem tego
zapachu. Kto wie, czy to nie jego
najbardziej fascynujàce dzie∏o? 
A na pewno najbardziej kuszàce 
jab∏ko tej wiosny!
Wy∏àczny dystrybutor w Polsce:
EURO FRAGRANCE Sp. z o.o.
PojemnoÊç: 50 ml
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Podk∏ady coraz cz´Êciej zawierajà w swym sk∏adzie
antyoksydanty i tym samym stajà si´ równie˝
produktami anti-ageing. Lata 2006–2008 
przynios∏y dwukrotny wzrost sprzeda˝y 
podk∏adów zawierajàcych przeciwutleniacze.
Istotny dla popularnoÊci wydaje si´ równie˝ fakt, 
˝e podk∏ady postrzegane sà jako zdrowe, naturalne
kosmetyki, nie zawierajàce niepo˝àdanych 
sk∏adników syntetycznych.

Czy zawsze naturalne
znaczy ekologiczne?

Wbrew powszechnym opiniom u˝ywanie surowców
naturalnych nie zawsze jest przyjazne i korzystne 
dla Êrodowiska. Pozyskiwanie niektórych surowców
naturalnych mo˝e prowadziç np. do deforestyzacji
du˝ych obszarów, co w konsekwencji prowadzi 
do destrukcji ekosystemu na tych obszarach.
Czasem pozyskanie naturalnych surowców wymaga
du˝o wi´kszych nak∏adów energii ni˝ jest to
potrzebne do wyprodukowania syntetycznych
odpowiedników, co w efekcie te˝ ma niekorzystny
wp∏yw na Êrodowisko.
Na przyk∏ad naturalnie uzyskiwane niewielkie iloÊci
kompozycji zapachowych wymagajà za∏o˝enia
wielohektarowych upraw, podczas gdy ten sam 
area∏ móg∏by byç wykorzystany dla prowadzenia
upraw roÊlin jadalnych.
Tak wi´c, jeÊli przemys∏ kosmetyczny chce
rzeczywiÊcie byç bardziej „zielony”, musi przyjrzeç si´
wielu aspektom produkcji, czuwaç zarówno nad ca∏ym
procesem technologicznym, jak i funkcjonowaniem
nast´pnie produktu na rynku. Muszà byç stosowane
nie tylko przyjazne dla Êrodowiska surowce, lecz tak˝e
wytwarzanie, opakowanie, utylizacja pozosta∏oÊci musi
sprzyjaç otoczeniu. Wtedy dopiero b´dzie mo˝na
mówiç o „zielonych” kosmetykach.

Testy na zwierz´tach
Chiny i Japonia wcià˝ wymagajà testów 
na zwierz´tach dla produktów kosmetycznych
plasowanych na ich rynkach. Mo˝e to byç przeszkodà
zarówno dla chiƒskich i japoƒskich eksporterów, jak 
i dla europejskich firm sprzedajàcych swe kosmetyki
do tych w∏aÊnie krajów. Unia Europejska zakaza∏a
bowiem sprzeda˝y kosmetyków, które zawierajà
surowce testowane na zwierz´tach, wi´c chiƒskie 

i japoƒskie kosmetyki nie spe∏niajà tego wymogu, 
a jednoczeÊnie europejskie kosmetyki nie mogà 
byç sprzedawane w Chinach i Japonii, gdy˝ nie sà 
w∏aÊnie w ten sposób testowane. Chiny dà˝à 
do zredukowania iloÊci testów na zwierz´tach, 
ale ich ca∏kowite zastàpienie innymi metodami 
to jeszcze odleg∏a przysz∏oÊç.

Standard Cosmos
(Cosmetics organic 
and natura standard)

Pierwszy kosmetyk, który uzyska certyfikat wed∏ug
standardu Cosmos jest spodziewany nie wczeÊniej ni˝
na wiosn´ 2010 r. Po 6 latach dyskusji 7 europejskich
organizacji certyfikujàcych kosmetyki naturalne dosz∏o
do porozumienia i ustanowi∏o wspólne minimum 
dla producentów kosmetyków naturalnych i bio. 
Opis standardu ma zostaç opublikowany we wrzeÊniu
2009 r. Dzi´ki temu ∏atwiejsze stanie si´
porównywanie produktów.
Prace nad standardem ciàgn´∏y si´ doÊç d∏ugo, 
ale sam proces certyfikacji ma si´ odbywaç szybko.

FiFi® awards 
– perfumeryjne 
„Oscary” rozdane

Ju˝ po raz 37 pod koniec maja zosta∏y rozdane
nagrody FiFI®. W tegorocznej uroczystoÊci udzia∏ 
brali zarówno celebryci, jak i liderzy przemys∏u
perfumeryjnego. By∏a to cudowna noc 
dla firmy Coty, która zdoby∏a a˝ 6 nagród.

The 2009 FiFi® Award winners are:

❚Fragrance of the Year – Women’s Luxe:
Harajuku Lovers Fragrance – Love, Lil’Angel, Music,
„Baby, G” – Coty Prestige

❚Fragrance of the Year – Men’s Luxe:
I am King – Sean John – Sean John Fragrances

❚Fragrance of the Year – Women’s Popular Appeal
American Beauty Beloved – BeautyBank

❚Fragrance of the Year – Men’s Popular Appeal:
McGraw by Tim McGraw – Coty Inc.

❚Fragrance of the Year Unique Boutique:
Tom Ford Private Blend Champaca Absolute
– Tom Ford Beauty

❚Fragrance of the Year Women’s
Nouveau Niche:
Chloé Eau de Parfum – Coty Prestige

❚Fragrance of the Year Men’s 
Nouveau Niche:
Burberry the Beat for Men – P & G Prestige
Products, Inc.

M´ski makija˝
Bie˝àce wyniki sprzeda˝y kosmetyków dla
m´˝czyzn mogà nieco rozczarowywaç, ale
prognostycy rynku kosmetycznego przewidujà
nastàpienie rewolucyjnych zmian w m´skich
przyzwyczajeniach dotyczàcych u˝ywania tych
wyrobów. Chodzi o coraz Êmielsze si´ganie
m´˝czyzn po kosmetyki do makija˝u.
Nowà mod´ wprowadzajà m.in. grupy
muzyczne (np. Tokyo Hotel), które silnie
oddzia∏ujà na wspó∏czesnych 18-latków.
M´˝czyêni nie chcà jednak podkradaç
kosmetyków z damskich kosmetyczek, chcà
mieç w∏asne m´skie kosmetyki do make-up.

Chemical 
Sensivity ‘09

W Melbourne odby∏o si´ pierwsze
seminarium poÊwi´cone ludziom 
wra˝liwym i uczulonym na sk∏adniki
chemiczne wyst´pujàce w kosmetykach 
i chemii gospodarczej. AESSRA 
to organizator tego przedsi´wzi´cia. 
Wed∏ug badaƒ lekarzy symptomami
wra˝liwoÊci na surowce syntetyczne mo˝e
byç kaszel, katar, wysypka, suchoÊç 
i podra˝nienie oczu, ale tak˝e migreny, 
bóle mi´Êni, trudnoÊciz koncentracjà 
a nawet depresja. 
Organizacja chce popularyzowaç bezpieczne
produkty i uÊwiadamiaç, jak radziç sobie 
z problemem wra˝liwoÊci na niektóre
sk∏adniki chemiczne.

■ Z KRAJU I ZE ÂWIATA■ Z KRAJU I ZE ÂWIATA

GRATULACJE
Maseczkom firmy DERMAGLIN przyznano
ogólnopolskie god∏o „Eko-Laur Konsumenta 2009”.
To jeden z najwi´kszych w Polsce programów
konsumenckich badajàcych popularnoÊç obecnych 
na rynku marek w ramach swoich kategorii. Plebiscyt 
„Eko-Laur Konsumenta” ma wyró˝niaç i promowaç 
wyroby zdrowe, produkowane metodami ekologicznymi,
zak∏adajàce poszanowanie Êrodowiska naturalnego, zaÊ
przede wszystkim prozdrowotnie wp∏ywajàce na
konsumentów. Plebiscyt zosta∏ przeprowadzony ju˝ po raz
czwarty, gdy˝ poprzednie edycje potwierdzi∏y, ˝e „Laur”
skutecznie wspiera marki w budowaniu ich ÊwiadomoÊci. 
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■ OKIEM ZAWODOWCA

Gilette promuje golenie
m´skich intymnych
miejsc na YouTube

Procter&Gamble, do którego od 2005 r. nale˝y
Gilette, opublikowa∏ na YouTube seri´ filmików
instrukta˝owych dla m´˝czyzn, którzy chcà si´ pozbyç
ow∏osienia w okolicach klatki piersiowej, pach, pleców,
pachwin. Kartonowe postaci w dowcipny sposób
pokazujà, jak goliç te miejsca. Ten nowy rodzaj
reklamy przyciàgnà∏ ju˝ milion oglàdajàcych. 
Marka Gilette si´gn´∏a równie˝ do reklamy poprzez
specjalnà aplikacj´ dla Iphonów, dzi´ki której
m´˝czyêni z pomocà wirtualnego ostrza mogà
zaprojektowaç kszta∏t swojego zarostu – wàsów,
brody, baczków. Ten rodzaj reklamy nastawiony 
jest oczywiÊcie na m∏odych konsumentów.

Givaudan – wsparcie 
w postaci akcji

Szwajcarski producent kompozycji zapachowych 
i aromatów, firma Givaudan, wyemitowa∏ milion
nowych akcji, aby móc sp∏aciç cz´Êç swoich d∏ugów.
Firma ma nadziej´ uzyskaç ze sprzeda˝y akcji 
prawie 280 mln euro, co pozwoli kontynuowaç
przyj´tà strategi´ rozwoju.
Na razie I kwarta∏ 2009 r. przyniós∏ spadek 
sprzeda˝y o oko∏o 2,6% w lokalnych walutach, co
stanowi∏o a˝ 7,3% we frankach szwajcarskich. 
Uczucie niepewnoÊci wÊród konsumentów i
zmniejszona aktywnoÊç, jeÊli chodzi o podró˝owanie
zapewne co najmniej do koƒca 2009 r. b´dà mia∏y
wp∏yw na dalsze obni˝enie wartoÊci sprzeda˝y.

Kolejny krok 
w stron´ „eko”

Dotychczasowe zamkni´cia butelek z perfumami
uniemo˝liwia∏y recykling szk∏a po zu˝yciu perfum,
gdy˝ bardzo trudno by∏o si´ pozbyç metalowego
zacisku mocujàcego pompk´.
Teraz firma Valois proponuje zamkni´cie, które b´dzie
∏atwo odkr´cane od butelki i dzi´ki temu szk∏o trafi 
do powtórnego przerobu. Odkr´cane zamkni´cia 
do butelek o pojemnoÊci od 5 do 100 ml b´dà mia∏y
takie samo wykoƒczenie w aluminium utlenianym 

anodowo, jakie do tej pory mia∏y zamkni´cia
zaciskowe, a wi´c bardziej ekologiczny wyrób 
nie stanie si´ przez to mniej estetyczny.
Valois opracowa∏o równie˝ nowy rodzaj koƒcówki
uszczelniajàcej do produktów typu fluidy, cienie 
w kremie itp. Koƒcówka zapewnia ca∏kowità
szczelnoÊç opakowania, otwiera si´ ono tylko pod
ciÊnieniem pompowanego na zewnàtrz kosmetyku.
Nast´pnie koƒcówka ponownie si´ uszczelnia, 
a zawartoÊç opakowania jest Êwietnie zabezpieczona
przez zanieczyszczeniami, wysychaniem itd.

Opakowanie, przez 
które mo˝na zobaczyç 
i poczuç kosmetyk

Firma Transparent Packaging opracowa∏a opakowanie,
które pozwoli nam poczuç zapach kosmetyku 
bez jego otwierania. Ma to pomóc w ustaleniu
zapachu bez koniecznoÊci naruszania opakowania 
lub np. wàchania papierowych pasków nasàczonych
danà kompozycjà. Producent tej nowoÊci uwa˝a, ˝e
opakowanie, które dzia∏a nie tylko na wzrok ale i na
powonienie, stanie si´ atrakcjà m.in. dla producentów
perfum. Zapach b´dzie mo˝na poczuç, pocierajàc
opakowanie. Na przyk∏ad, w produktach do piel´gnacji
w∏osów ze zdj´ciem dziewczyny na opakowaniu,
potarcie jej w∏osów sprawi, ˝e poczujemy jak b´dzie
pachnia∏ produkt do ich piel´gnacji.

Z kuchni 
do kosmetyków

Coraz wi´cej firm kosmetycznych w∏àcza do receptur
sk∏adniki u˝ywane do tej pory w kuchni, co wià˝e si´
m.in. z coraz powszechniejszym zapotrzebowaniem
na kosmetyki naturalne. Ostatnie 12 miesi´cy
wskazuje na rosnàce zainteresowanie producentów
naturalnych komponentów spo˝ywczych rynkiem
kosmetycznym. Âwiadczy o tym chocia˝by rosnàcy
udzia∏ tego typu firm w typowo kosmetycznych
targach czy wystawach.
Niektórzy z producentów kosmetyków, stosujàcy
naturalne komponenty w tym te do tej pory
uchodzàce za spo˝ywcze, na w∏asnej skórze
demonstrujà, ˝e ich wyroby sà jadalne. Horst
Rechelbacher z Inteligent Nutrients wypi∏ lakier do
w∏osów, a Ido Leffer z Yes to Carrots zjad∏ pomadk´ 

ochronnà do ust, aby wykazaç, jak 
„czyste i zdrowe” sà ich kosmetyki.
Wyroby z takim sk∏adem to nie tylko wynik
ekotrendów w produkcji kosmetyków, lecz tak˝e
wiara konsumentów, ˝e produkty na bazie
organicznej sà lepiej przyswajalne przez ludzkie
cia∏o. Niebagatelnym argumentem za u˝yciem
takich sk∏adników jest te˝ ich du˝a dost´pnoÊç
oraz stosunkowo niska cena.

Najwi´ksza w kraju
wyszukiwarka
kosmetyczek i stylistek
paznokci...
MyKosmetyczki.pl 
– Portal ludzi
kreatywnych

W wirtualnej wiosce powsta∏o miejsce, w którym
nikt nie boi si´ zadawaç trudnych pytaƒ na temat
bran˝y kosmetyczno-fryzjerskiej. Spo∏ecznoÊç
kosmetyczna doczeka∏a si´ swojego portalu.
Twórcy MyKosmetyczki.pl dà˝à do tego, aby
portal sta∏ si´ najwi´kszà w kraju informacjà 
i wyszukiwarkà wszystkich ludzi zajmujàcych si´
upi´kszaniem wizerunku cz∏owieka. W cz´Êci
redakcyjnej mo˝na znaleêç ciekawe artyku∏y 
na temat Êwiatowej mody. Dziennikarze portalu
odkrywajà kulisy pracy ca∏ej bran˝y. W serwisie
nie brakuje te˝ porad, relacji z targów i zdj´ç,
dzi´ki którym poznacie obowiàzujàce trendy.
Mykosmetyczki.pl to tak˝e idealne miejsce 
do prezentacji swoich prac. Warto poÊwi´ciç
dwie minuty na rejestracj´. Tworzàc osobiste
profile, automatycznie znajdziecie si´ 
w wyszukiwarce, dzi´ki której potencjalny klient
bàdê pracodawca was odnajdzie. 
Odwiedzajàc portal, mo˝na skorzystaç tak˝e 
z drugiej wa˝nej i przydatnej wyszukiwarki
akademii, salonów, hurtowni i sklepów.
Portal istnieje od stycznia. Ma ju˝ kilka tysi´cy
u˝ytkowników, których z dnia na dzieƒ przybywa.
Na strony mo˝na wejÊç tak˝e, wpisujàc adres 
– MyFryzjerzy.pl. W czerwcu przekroczona 
zosta∏a liczba pó∏ miliona ods∏on. 
Âwiadczy to jednoznacznie o popularnoÊci 
nowo powsta∏ego bran˝owego serwisu.

GRATULACJE
Seria „Certyfikowanych Ekologicznych
Kosmetyków Profesjonalnych” 
z Laboratorium Kosmetycznego AVA
otrzyma∏a Z∏otà Piecz´ç Natury 2009
za najlepszà seri´ kosmetyków naturalnych 
w kategorii „Polskie produkty profesjonalne”
w konkursie zorganizowanym przez Centrum
Kosmetyki i Promocji Zdrowia Estetyka. 
Celem konkursu jest promowanie
kosmetyków naturalnych.
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GLAM&SEXY
Pomadka-błyszczyk

GLAM&SEXY GLOSS
Błyszczyk z kompleksem Maxi Lip
powiększającym usta

PUSH UP MASCARA
Maksymalnie pogrubione rzęsy

ZOOM ZOOM MASCARA
Spektakularnie wydłużone rzęsy

Zmysłowo,
kusząco, kobieco...



Na sukces targów Cosmoprof mia∏o wp∏yw nie tylko
zaufanie wystawców, którzy pomimo recesji
przeznaczyli znaczne Êrodki na zbudowanie
eleganckich stoisk i zorganizowanie ciekawych
prezentacji i pokazów, nie tylko licznie przybyli goÊcie
biznesowi nawet z najdalszych zakàtków Êwiata, ale
przede wszystkim zmiany jakich organizator dokona∏
w lokalizacji poszczególnych sektorów
wystawienniczych. Badania nad przep∏ywem potoków
zwiedzajàcych i wyciàgni´te z nich wnioski
spowodowa∏y, ˝e ponad 150 000 goÊci targowych
(w tym 39 221 z zagranicy) nie musia∏o wzorem lat
ubieg∏ych przedzieraç si´ przez t∏umy w tà 
i z powrotem tracàc cenny czas i cierpliwoÊç. 
W ramach Cosmoprofu, oprócz tradycyjnego ju˝
Cosmopacku skupiajàcego producentów 
i dystrybutorów, opakowaƒ, surowców, maszyn 
i technologii wyodr´bniono dodatkowe cztery
sektory: Beauty, Hair, Perfumery @ Cosmetics.
Zorganizowano innowacyjny projekt Cosmoprof SPA 
z cyklem pokazów, sympozjum i konferencji.

Motywem przewodnim targów sta∏o si´ has∏o 
po nitce do k∏´bka. Odpowiednio oznakowane liczne
wejÊcia na teren targowy, sektory, korytarze, stoiska,
sceny, miejsca spotkaƒ, konferencji, szkoleƒ 
i pokazów tworzy∏y jednà logiczna ca∏oÊç, która
zaczyna∏a i koƒczy∏a si´ sektorem Cosmoprof LAB. 

To tutaj prezentowano najnowsze trendy,
innowacyjne, futurystyczne rozwiàzania b´dàce
inspiracjà i wskazówkà dla ca∏ej rzeszy
wystawców ze wszystkich specjalnoÊci tak
bardzo ju˝ na dzieƒ dzisiejszy
wyspecjalizowanej bran˝y kosmetycznej.
UÊmiechni´te hostessy w koszulkach ASK ME 
z wpi´tymi we w∏osy k∏´bkami we∏ny ch´tnie
udziela∏y wszelkich informacji.

Organizatorom targów gratulujemy sukcesu 
i ju˝ teraz zapraszamy na kolejnà edycj´.
Wst´pne zg∏oszenia firm ch´tnych do
zaprezentowania swojej oferty na stoiskach 
w ramach polskich bloków w poszczególnych
sektorach specjalistycznych prosimy kierowaç
na adres mailowy  
info@polcharm.com.pl 
lub telefonicznie 502 22 90 90
do firmy POLCHARM, 
która w 2010 roku ju˝ po raz czwarty
zorganizuje wystàpienie polskich producentów
i dystrybutorów na tej najwa˝niejszej na
Êwiecie kosmetycznej imprezie targowej.

Anna  Godek
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■ TARGI, WYDARZENIA

Ju˝ po raz czterdziesty drugi w Bolonii, w pierwszych dniach kwietnia byliÊmy
Êwiadkami najwa˝niejszego na Êwiecie, dla ca∏ej bran˝y kosmetycznej wydarzenia.
Tegoroczna edycja targów Cosmoprof, bo o nich oczywiÊcie mowa, zakoƒczy∏a si´
prawdziwym sukcesem. Otworzono nowe, nowoczesne pawilony wystawiennicze,
które pomimo ogólnoÊwiatowej recesji wype∏nione zosta∏y stoiskami 2248
wystawców z szeÊçdziesi´ciu krajów. Wystawcy zagraniczni stanowili 60% (1323
firmy). Ich wi´ksza cz´Êç prezentowa∏a swà bogatà ofert´ w ramach pawilonów
narodowych. Tradycyjnie ju˝ pod barwami narodowymi wystàpili: Hiszpanie,
Anglicy, Niemcy, Francuzi, Belgowie, Amerykanie, Kanadyjczycy, Turcy, Chiƒczycy,
Argentyƒczycy, Koreaƒczycy, Australijczycy, Chilijczycy, Brazylijczycy … Wszyscy oni
mieli wsparcie finansowe ze strony organizacji bran˝owych lub rzàdowych. 
Polacy w tym roku zostali pozbawieni wszelkich dotacji i pawilon narodowy
wystawili na w∏asny koszt. Pod barwami narodowymi wystàpili: BASS COSMETICS,
BI-ES POLSKA, BELL, CARLO BOSSI, CHANTAL, COSMETIC REPORTER, DERMIKA,
EVELINE, FIRMA GORGOL, HIACYNT, I.M.P.A., FIRMA MATT, LA RIVE, OW-PLAST,
POLI, PROSALON, WATS i WOJTEX. Nasze rodzime opakowania i kosmetyki cieszà
si´ obecnie w Êwiecie  naprawd´ dobrà opinià i tym bardziej brak wsparcia by∏
przykry i niezrozumia∏y dla polskich producentów. W tym miejscu jednak nale˝à si´
s∏owa podzi´kowania Panu Ministrowi Rafa∏owi Baniakowi z Ministerstwa
Gospodarki, który przyczyni∏ si´ do naprawy chocia˝ cz´Êci szkód poczynionych
przez niefortunne i nieetyczne dzia∏ania podj´te przez pracowników WPHiI
Ambasady RP w Rzymie. UtraciliÊmy bowiem powierzchni´ wystawienniczà, którà
polskie firmy mia∏y do dyspozycji przez ostatnie dwa lata i przez blisko trzy
miesiàce polscy producenci nie wiedzieli czy dane im b´dzie zaprezentowanie
swojej nowej oferty na tych najwa˝niejszych na Êwiecie targach kosmetycznych.

19-22 targi  copy  7/15/09  4:14 PM  Page 1
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Magia, niezwyk∏a, wiosenna atmosfera, a do tego kolorowe, teatralne pokazy,
mistrzowskie ci´cia i koloryzacje, najnowsze trendy w stylizacji, sza∏ zakupów i pi´kna
s∏oneczna pogoda – tak jednym zdaniem mo˝na podsumowaç Forum Fryzjerstwa LOOK
oraz Forum Kosmetyki i Solariów beautyVISION, które w ostatni weekend kwietnia 
(25 i 26 kwietnia) odby∏y si´ na terenie Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.
Obydwa wydarzenia odwiedzi∏o blisko 11,5 tysiàca zwiedzajàcych. 
Powtórzono tym samym sukces ubieg∏orocznej edycji. 
Poznaƒskie targi odwiedzajà ci wszyscy, którzy chcà poznaç najnowsze trendy w makija˝u,
stylizacji fryzur i paznokci oraz ci, którzy na w∏asne oczy pragnà zobaczyç, jak czeszà, strzygà
i malujà prawdziwi mistrzowie fryzjerstwa, Êwiatowej s∏awy wiza˝yÊci i styliÊci. Fryzjerzy,
styliÊci, kosmetolodzy i kosmetyczki znajdujà tu najnowsze produkty oraz bogaty program
szkoleƒ i pokazów, które sà prowadzone zarówno na stoiskach jak i na scenie g∏ównej. 
W tym roku prawdziwe hity fryzjerskie, solaryjne i kosmetyczne zaprezentowa∏o ponad 220
wystawców z Polski i zagranicy w tym z USA, Niemiec, W∏och, Rosji, Wielkiej Brytanii, Litwy,
Estonii i S∏owacji. Najlepszym produktom przyznano presti˝owe Z∏ote Medale
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Zwyci´zcom gratulujemy.
Targi rozwijajà si´ bardzo dynamicznie w dobrym biznesowym kierunku. 
Organizatorom ˝yczymy dalszych sukcesów i ju˝ teraz w ich imieniu
zapraszamy na przysz∏orocznà marcowà edycj´.

PRODUKTY nagrodzone Z∏otym Medalem MTP 
Forum Fryzjerstwa LOOK 2009

1. Zestaw produktów SOLUTIONIST MATRIX: szampon So SILVER, korektor koloru
COLORERASE, p∏yn do oczyszczania skóry po koloryzacji NOSTAIN MATRIX -
L'OREAL Polska Sp. z o.o., Warszawa

2. Zestaw do piel´gnacji w∏osów GOLDWELL DUALSENSES, 
KAO Professional Salon Service GmbH, Niemcy,
Zg∏aszajàcy: JBS Sp. j. Kisielewski -Turos -Kisielewski, Gdaƒsk 

3. Promiennik ciep∏a z suszarkà HAIR MASTER, OLYMP GmbH, Niemcy,
Zg∏aszajàcy: JBS Sp. j. Kisielewski-Turos-Kisielewski, Gdaƒsk 

4. No˝yczki fryzjerskie LEADER CAM KISS 2001, 
Leader Cam S.n.c. di CENTAZZO LIVIO & COMPANY, W∏ochy,
Zg∏aszajàcy: SED FRYZ Stanis∏aw Wyrzykowski, Siedlce 

5. Zestaw rozÊwietlajàcy ZERO35 BEAUTY- szampon i fluid, EMMEBI ITALIA S.R.L.,
W∏ochy, Zg∏aszajàcy : FRYZ GROUP Majewscy Janusz Majewski, Rzeszów 

6. CP3 prostownica ceramiczna, laserowa z Nano-turmalinà i wyÊwietlaczem
LCD, GA.MA S.R.L. W∏ochy, Zg∏aszajàcy: Przedsi´biorstwo MAGNUS, Pabianice 

7. Seria kosmetyków do w∏osów farbowanych - PROSALON Intensis Color,
CHANTAL, Wiàzowna k/Warszawy

8. Kolekcja mebli do salonów fryzjerskich NOAH, 
PANDA TRZEBNICA Sp. z o.o., Trzebnica 

9. Piel´gnacyjna farba do w∏osów DIAMOND - KOLOR AGE, PRODENSILIFT,
LENDAN COSMETICA TECNICA S.A. Hiszpania, 
Zg∏aszajàcy: FO-KA, Kraków

PRODUKTY nagrodzone Z∏otym Medalem MTP 
Forum Kosmetyki i Solariów beautyVISION 2009

1. Urzàdzenie opalajàce SUNTANA JK PRODUCTS, Niemcy,
Zg∏aszajàcy: PROFI Staniek Niemiec Sp. j., Zielona Góra 

2. Skoncentrowane myd∏o w p∏ynie w formie koacerwatu
Politechnika Radomska im. K. Pu∏askiego Katedra Chemii, Radom 

3. NEODERMA BIO-PEELING NEODERMA Cypr,
Zg∏aszajàcy: JM COSMETICS, Otyƒ

4. MOBIL 01 - Urzàdzenie do makija˝u i tatua˝u permanentnego
Purebeau New Cosmetics GmbH, Niemcy, Zg∏aszajàcy: Akademia
PUREBEAU-AGI Makija˝u Permanentnego Agnieszka LeÊniewska,
wy∏àczny dystrybutor na Polsk´, Police 

NAGRODZENI Z¸OTYM MEDALEM MTP 
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PI¢KNO NA STYKU KONTYNENTÓW
W dniach 18-20 czerwca br. odby∏a si´ w Istambule piàta edycja
targów BeautyEurasia.
Swoje produkty wystawi∏o 339 firm z niemal czterdziestu krajów. 
Turecki organizator targów przez ca∏y poprzedzajàcy imprez´ rok, 
mimo ogólnoÊwiatowego kryzysu, prowadzi∏ kosztownà i agresywnà 
wr´cz polityk´ promocyjnà na innych mi´dzynarodowych targach 
bran˝y kosmetycznej i poprzez liczne publikacje w pismach bran˝owych. 
Op∏aca∏o si´, gdy˝ praca ta zaowocowa∏a przybyciem ponad dwóch 
tysi´cy zagranicznych goÊci biznesowych z osiemdziesi´ciu krajów. 
WÊród nich wa˝nà grup´ stanowili kupcy z Kazachstanu, Afganistanu, 
Uzbekistanu, Turkmenii i Tad˝ykistanu. 
OczywiÊcie nie zabrak∏o te˝ tureckiego biznesu i miejscowej 
publicznoÊci, zainteresowanych nowinkami przemys∏u kosmetycznego. 
Unikalna z handlowego punktu widzenia lokalizacja targów, 
dobra promocja i organizacja, to wszystko sprawia, i˝ planujàc 
przysz∏oroczne wystàpienia targowe warto przyjrzeç si´ im bli˝ej.

Moskiewskie targi dla profesjonalistów w dziedzinie piel´gnacji
cia∏a - INTERCHARM professional, które odby∏y si´ w kwietniu (23-25), 
ju˝ tradycyjnie otwierajà sezon wiosenny u naszych wschodnich sàsiadów.
Unikalnà wartoÊcià tych targów jest bardzo wysoki poziom prowadzonych
seminariów i wyk∏adów towarzyszàcych. Prelegentami byli nie tylko uznani
specjaliÊci rosyjscy, ale równie˝ najwy˝szej klasy fachowcy z ca∏ego Êwiata. 
W ciàgu 3 dni targowych w bogatym programie dydaktycznym udzia∏ 
wzi´∏o 22 500 s∏uchaczy, co by∏o wynikiem niemal dwukrotnie 
lepszym od roku poprzedniego. 
Swojà drogà widoczny w Rosji od kilku lat p´d do zdobywania 
nowej wiedzy czy podwy˝szania umiej´tnoÊci zawodowych jest 
godny pozazdroszczenia. 
Pomimo kryzysu finansowego impreza zgromadzi∏a 355 wystawców
prezentujàcych profesjonalnà kosmetyk´ do piel´gnacji cia∏a, paznokci,
wyposa˝enie i akcesoria dla salonów urody i salonów fryzjerskich, 
instytutów SPA. 
WÊród zagranicznych wystawców nie zabrak∏o oczywiÊcie eleganckiego
stoiska naszej DERMIKI, która od pi´ciu ju˝ lat z powodzeniem bierze 
udzia∏ w tej imprezie targowej, organizujàc równolegle seminarium 
i pokazy pracy.
SpoÊród blisko 42 000 zwiedzajàcych, ponad 10 000 to osoby
bezpoÊrednio zwiàzane z bran˝à, a niemal 70% z nich stanowili 
w∏aÊciciele i mened˝erowie salonów urody, kosmetyczki 
oraz specjaliÊci w dziedzinie piel´gnacji paznokci. 
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■ TARGI, WYDARZENIA

COSMOPROF ASIA OTWIERA PODWOJE DLA POLSKICH FIRM

Po raz pierwszy prezentujemy na naszych ∏amach najwi´kszà imprez´ targowà bran˝y 
kosmetycznej w regionie Azji i Pacyfiku – COSMOPROF ASIA.
Tegoroczna impreza odb´dzie si´ w dniach 11-13 listopada, jak zwykle w Hong Kongu,
jednak w przeciwieƒstwie do poprzednich edycji mo˝e to byç szczególnie interesujàce
wydarzenie dla polskich producentów kosmetyków, opakowaƒ, surowców czy dostawców
us∏ug poszukujàcych nowych rynków zbytu.  Nasz przemys∏ kosmetyczny po raz pierwszy
ma szans´ zaistnieç w formie pawilonu narodowego. Zgodnie z zapewnieniami organizatora
ze strony polskiej – firmy Polcharm, warunki uczestnictwa dla naszych wystawców sà w tym
roku szczególnie atrakcyjne.  
Targi odbywajà si´ w nowoczesnym centrum wystawienniczym w Hong Kongu 
(Hong Kong Convention & Exhibition Centre), a ka˝dy segment bran˝y kosmetycznej
reprezentowany jest w oddzielnych pawilonach tematycznych.
Pawilon nr 1 podzielony jest na 2 cz´Êci, z których jedna grupuje wystawców z obszaru
kosmetyki naturalnej i prozdrowotnej, a druga poÊwi´cona jest kosmetykom, perfumerii 
i wyrobom toaletowym przeznaczonym dla detalu. DoÊç powiedzieç, ˝e w trakcie 
ubieg∏orocznej edycji swojà ofert´ prezentowali wystawcy z ponad 40 krajów,
a pawilon ten odwiedzi∏o ponad 4000 kupców w tym z takich wiodàcych sieci 
handlowych jak Alliance Boots, Bonjour Cosmetic Wholesale Center, Body Shop, 
City Super, David Jones, Sasa, Sephora, Teslo, Wal-Mart, Watson and Woolworths. 
To tutaj w∏aÊnie zlokalizowany b´dzie pawilon polski.
Pawilon nr 3 zgrupuje firmy oferujàce opakowania, surowce, us∏ugi 
(contract manufacturing, private label). W pawilonie nr 5 zaprezentujà si´ wystawcy 
z obszaru kosmetyki profesjonalnej dla cia∏a (w tym SPA i welness) i w∏osów 
prezentujàc nie tylko kosmetyki ale równie˝ wszelkie akcesoria, meble 
czy urzàdzenia niezb´dne do pracy w salonie. 
Ekspozycji w tym pawilonie towarzyszyç b´dzie bogaty program seminariów 
i presti˝owych konkursów (ASIASPA awards, The Olympics of Hairdressing).

COSMOPROF ASIA 2008

FAKTY I LICZBY
iloÊç wystawców – 1 357
iloÊç zwiedzajàcych – 39 467
pawilony narodowe – Australia, Chiny, Francja, Niemcy, Hong Kong, 
Izrael W∏ochy, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Singapur, Hiszpania, 
Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, USA, Wielka Brytania, 
Pierwsza dziesiàtka kupców zagranicznych wizytujàcych targi: 
Chiny, Tajwan, Korea, Japonia, Tajlandia, Australia, Filipiny, USA, Malezja, Singapur

Podzia∏ wystawców wg grup produktowych:
❚ Perfumeria, kosmetyki, wyroby toaletowe 29,0%
❚ Zdrowie, natura 4,5%
❚ Produkty i urzàdzenia dla salonów urody i SPA 27,0%
❚ Produkty i urzàdzenia do w∏osów 10,5%
❚ Opakowania, urzàdzenia do produkcji, surowce

private label i produkcja na zlecenie 29,0%

Wa˝niejsze obszary zainteresowania deklarowane 
przez kupców odwiedzajàcych:
❚ Perfumeria, kosmetyki, wyroby toaletowe 39,00%
❚ Produkty i urzàdzenia dla salonów urody i SPA 14,37%
❚ Opakowania, urzàdzenia do produkcji, surowce 11,60%
❚ Produkty i urzàdzenia do w∏osów, wyposa˝enie salonów 10,19%
❚ Kosmetyki do zdobienia i piel´gnacji paznokci 5,33%

Segmenty rynku reprezentowane przez kupców odwiedzajàcych:
❚ Producenci 33,67%
❚ Salony urody 28,40%
❚ Hurt, dystrybucja, us∏ugi agencyjne 23,25%
❚ Detal 10,22%
❚ Salony fryzjerskie 4,46%

Organizator wystàpienia polskiego 2009:

POLCHARM
ul. Jod∏owa 44, 05-077 Warszawa Weso∏a
tel./fax.  022 7733751
kom. 502 229090
e-mail: info@polcharm.com.pl
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Od poczàtku lat 90. ubieg∏ego wieku rosyjski rynek kosmetyczny wykazywa∏ jeden 
z najwy˝szych w Europie i na Êwiecie wskaêników wzrostu. W po∏owie 2000 r. tempo
spad∏o do 10–15%, jednak˝e wcià˝ wzrost by∏ stabilny. Lata 2007–2008 przynios∏y
wzrost o 7,9% a wartoÊç rynku kosmetycznego osiàgn´∏a poziom 9,3 mld USD.

Wraz ze zmianami iloÊciowymi dokonywa∏y si´ równie˝ zmiany jakoÊciowe. 
Istotnie zmieni∏y si´ udzia∏y w rynku poszczególnych kana∏ów dystrybucji. 
W okresie 1997–1999 40% obrotów kosmetykami odbywa∏o si´ na targowiskach 
i w tzw. „uniwermagach”. W aptekach czy supermarketach kosmetyki by∏y prawie
niewidoczne, a ich sprzeda˝ w tych placówkach stanowi∏a tylko 5% ogólnej sprzeda˝y.

Kolejne 10-lecie ca∏kowicie przeobrazi∏o map´ dystrybucji kosmetyków, sprzeda˝ 
w aptekach to ju˝ 10%, a poprzez sprzeda˝ bezpoÊrednià do konsumentów trafia 
20% tych wyrobów. Sprzeda˝ na targowiskach zmala∏a natomiast do 9,5%. 
Pojawi∏y si´ zupe∏nie nowe kana∏y dystrybucji takie jak hipermarkety, drogerie, 
sklepy internetowe i tzw. concept store.

Na uwag´ zas∏uguje rosnàca popularnoÊç drogerii. Wed∏ug danych agencji zajmujàcych
si´ badaniami rynku segment drogerii na razie wykorzystuje tylko 3–6% swoich
mo˝liwoÊci, tzn. dzia∏a oko∏o 1000 sklepów drogeryjnych, podczas gdy rynek jest w
stanie wch∏onàç 15–20 tysi´cy tego rodzaju placówek.

Jednà z wa˝niejszych tendencji obserwowanych w ciàgu ostatnich 10 lat jest 
rosnàca rola rynków regionalnych. Intensywny i gwa∏towny wzrost rynku 
kosmetycznego od 2000 r., kiedy to 1/3 ca∏ej sprzeda˝y sektora kosmetycznego
przypada∏a na Moskw´ i Sankt Petersburg doprowadzi∏ do sytuacji przesycenia 
w/w metropolii wyrobami kosmetycznymi, w zwiàzku z czym nowi gracze rynkowi 
coraz cz´Êciej zaczynali od sprzeda˝y detalicznej w regionach, a umocniwszy si´ tam,
dopiero próbowali swych si∏ w stolicy.

W latach 1995–2005 pojawi∏y si´:
Pierwsze rosyjskie kosmetyki selektywne (Yllozure)
Pierwsze markowe kosmetyki kolorowe (Art Visage)
Pierwsza kompletna linia s∏oneczna (Linda)
Pierwsza rosyjska kosmetyka w sprzeda˝y bezpoÊredniej (Faberlic)
Pierwsze certyfikaty jakoÊci ISO (Kalina, Nevskaya Kosmetika)
Pierwsze akcje wypuszczone przez rosyjskà firm´ kosmetycznà (Kalina)
Pierwsza produkcja kontraktowa (Garmoniya Plus)
Pierwsze rosyjskie firmy produkujàce opakowania kosmetyczne (RIM, Tuboplast
Otradnoje)
Pierwsza niepaƒstwowa organizacja bran˝y perfumeryjno-kosmetycznej – Perfumery
and cosmetic association of Russia (PCAR)
Kryzys dotknà∏ równie˝ rosyjski rynek perfumeryjno-kosmetyczny, jednak Êwiatowe
tendencje pojawiajà si´ na nim na razie s∏abiej i z opóênieniem. Mimo gwa∏townych
spadków sprzeda˝y koncernów kosmetycznych na rynkach europejskim, amerykaƒskim
i azjatyckim, w Rosji w 2008 r. nie odnotowano specjalnych wstrzàsów, a poszczególne
sektory rynku kosmetycznego osiàgn´∏y wzrost od 7 do 20%.

Kryzys systemu bankowego zahamowa∏ przede wszystkim rozwój du˝ego handlu
detalicznego, zale˝nego w du˝ej mierze od kredytów. Dewaluacja stabilnego w ostatnich
latach rubla negatywnie odbija si´ na rynku. Nieuchronny jest wzrost cen na rynku
perfumeryjno-kosmetycznym, gdy˝ wiele sektorów tej bran˝y jest uzale˝nionych od importu.
Wzrost cen i spadek si∏y nabywczej zmniejszy z ca∏à pewnoÊcià popyt na wyroby
kosmetyczne. SpecjaliÊci przewidujà spadek wielkoÊci sprzeda˝y w 2009 r. 
na poziomie 10–20%.
Na razie jeszcze nie wszyscy importerzy podnieÊli ceny. Dzi´ki kryzysowi odstàpiono
nareszcie od tzw. rekomendowanej ceny detalicznej dla odbiorcy koƒcowego, co ju˝ 
od dawna by∏o zakazane prawem Unii Europejskiej. Tak wi´c operatorzy detaliczni zyskali
swobod´ regulowania popytu poprzez ceny na pó∏kach kosztem obni˝enia w∏asnej mar˝y.
Obni˝enie zysków to aktualnie charakterystyczna tendencja dla wszystkich graczy rynkowych,
zarówno importerów, detalistów, jak i agentów sprzeda˝y bezpoÊredniej. Jednak˝e jeÊli
b´dzie rós∏ poziom inflacji (wg wielu ocen na jesieni 2009 r. kurs mo˝e dojÊç do 50 rubli 
za 1 euro), to rezerwy w obni˝aniu zysku u importerów i detalistów wyczerpià si´, gdy˝
wartoÊç produktów, obs∏uga kredytów i stawki wynajmu powierzchni sà w Rosji w g∏ównej
mierze zwiàzane z walutà.

Mo˝na mieç nadziej´, ˝e producenci zacznà poszukiwaç mo˝liwoÊci obni˝enia cen wyrobów,
które przez ostatnie 20 lat wzrostu popytu posz∏y w gór´. Du˝y popyt pozwala∏ producentom
sprzedawaç nawet tanie w produkcji kosmetyki w wysokich cenach. Je˝eli producenci sami
tego nie dokonajà, zrobi to za nich rynek i to zarówno ten oficjalny, jak i równoleg∏y. 

Zresztà ju˝ zauwa˝alny jest wzrost udzia∏u rynku równoleg∏ego w ca∏oÊci sprzeda˝y
kosmetyków, szczególnie w regionach, gdzie odbiorca koƒcowy jest bardziej wra˝liwy 
na cen´ ni˝ mieszkaniec Moskwy.

Oficjalni operatorzy rynku detalicznego, obni˝ywszy ceny na pó∏kach, nie b´dà jednak
konkurowaç z rynkiem równoleg∏ym, gdy˝ koszty sprzeda˝y sà u nich wy˝sze, lecz ze sobà.
Podobne zjawisko mia∏o ju˝ miejsce w 2008 r. gdy firma nr 1 L’Etoile obni˝y∏a ceny 
o 40%–50%, co doprowadzi∏o do os∏abienia pozycji ich konkurentów, a szczególnie ma∏ych,
niezale˝nych sklepów. Wojna cenowa mi´dzy detalistami dopiero si´ zaczyna i b´dzie mia∏a
negatywny wp∏yw na rynek jako ca∏oÊç, chocia˝ odbiorca koƒcowy odniesie chwilowà
korzyÊç. Obni˝enie cen mo˝e doprowadziç do upadku firm, a wi´c zmniejszenia poda˝y.
Obni˝enie zysków ze sprzeda˝y b´dzie wymaga∏o podj´cia kroków majàcych na celu
obni˝enie kosztów, które w okresie prosperity nie by∏y szczegó∏owo przeÊwietlane. 
Aktualnie w pierwszym rz´dzie ograniczeniu ulegnà koszty reklamy. Ju˝ w styczniu 2009 r.
kolorowe magazyny mia∏y dwukrotnie mniejszà obj´toÊç, gdy˝ znacznie zmniejszy∏a si´ liczba
reklamodawców. Eksperci zwracajà uwag´, ˝e w okresie obni˝onej koniunktury nale˝y wi´cej
Êrodków przeznaczyç na reklam´ w miejscu sprzeda˝y. Trzeba równie˝, ich zdaniem,
wyeliminowaç nierentowne punkty sprzeda˝y i s∏abo sprzedajàce si´ marki. Tylko na
pierwszy rzut oka wydaje si´, ˝e w dobie kryzysu warto sprzedawaç ka˝demu i wsz´dzie,
tymczasem lepiej jest ograniczyç iloÊç punktów sprzeda˝y. Z∏e zarzàdzanie w tym okresie
mo˝e przynieÊç fatalne skutki, dlatego roÊnie znaczenie specjalistycznego doradztwa.

Kryzys b´dzie mia∏ tak˝e pozytywne aspekty. WzroÊnie lojalnoÊç odbiorców koƒcowych
wobec marek i poszczególnych produktów. Zacznà oni analizowaç szczegó∏owo, czy has∏a
reklamowe odpowiadajà rzeczywistoÊci, a efektywnoÊç wyrobów ich cenie i jakoÊci. 
Nie wszystkie marki przejdà pozytywnie ten test, ale „oczyszczenie” rynku mo˝e staç si´
gwarancjà jego dobrego rozwoju w przysz∏oÊci.

WartoÊç rosyjskiego rynku perfumeryjno-kosmetycznego w latach 1995–2008 w mld USD

■ RYNKI
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■ TECHNOLOGIE
stymulowaç syntez´ kolagenu oraz hamowaç aktywnoÊç
jednej z metaloproteinaz – enzymu odpowiedzialnego
za rozk∏ad bia∏ek podporowych (m.in. kolagenu) 
pod wp∏ywem dzia∏ania promieniowania UV. 
Czy jednak efekty takie mo˝na uzyskaç podczas kàpieli?
WÊród szczególnych odkryç w zakresie piel´gnacji skóry
goràce êród∏a Kangal po∏o˝one w Êrodkowej Turcji
mo˝na chyba zaliczyç do Êwiatowych wyjàtków. 
Ich istnienie wià˝e si´ z legendà o pasterzu ˝yjàcy na
poczàtku XX wieku, który wyleczy∏ zranionà nog´,
zanurzajàc jà w êródlanej wodzie. Ârednia temperatura
wody wynosi ok. 350C, a pH ok. 7,8. Woda jest
stosunkowo bogata w selen i magnez, które 
wykazujà bardzo korzystne dzia∏anie na skór´. 

Jednak˝e najwi´kszà s∏aw´ êród∏a te zyska∏y dzi´ki
p∏ywajàcym w ich wodach niewielkim rybkom. Brzany
ssàce (Garra rufa), bo taka jest nazwa rybek, ˝ywià si´
w du˝ej mierze ludzkim naskórkiem, co wed∏ug
lokalnych historii ma korzystny wp∏yw na skór´
cz∏owieka, zarówno w kontekÊcie skóry normalnej 
(co mo˝na by nieco z przymru˝eniem oka nazwaç
minipilingiem), jak i bardzo suchej, ∏uszczàcej si´. 
W rzeczywistoÊci wydaje si´, ˝e znacznie wi´kszymi
wygranymi sà tu rybki – ˝yjàc w goràcych êród∏ach,
ubogich w plankton i glony stanowiàce podstaw´
rybiego jad∏ospisu, przystosowa∏y si´ do trudnych
warunków, ˝ywiàc si´ równie˝ ludzkim naskórkiem.

❚Dzia∏anie wody na skór´ a kosmetyki
Kosmetyczne znaczenie kàpieli w wodach zdrojowych,
termalnych, a nawet morskich nie budzi wàtpliwoÊci.
Podobnie jak stosowanie towarzyszàcych im
przybrze˝nych materia∏ów – b∏ota, glinki i algi zaj´∏y
równie wa˝ne miejsce we wspó∏czesnej kosmetologii,
co sama woda i sta∏y si´ fundamentem wspó∏czesnego
SPA. Pozostaje jednak wiele pytaƒ do dyskusji o tym,
czy kosmetyki oparte na specjalnej wodzie mogà byç
skuteczniejsze od zwyk∏ych, i czy woda w kosmetykach
rzeczywiÊcie ma znaczenie. Czy pozytywne efekty
kosmetyku naprawd´ zawdzi´czamy wodzie, 
czy mo˝e jest to dzia∏anie innych sk∏adników? 
Ale to ju˝ temat na inny artyku∏.

La Roche Posay (Francja) B∏´kitna Laguna (Islandia) Ipati (Grecja) Bugok (Korea)
PH 6,96 7,7 b.d. 9,16
Temperatura 130C ~400C 33,50C 760C
CO 32-396 mg/l >16,5 mg/l 1924 mg/l 29,3 mg/l
Wapƒ 140 mg/l 1450 mg/l 871,7 mg/l 1,99 mg/l
Selen 0,06 mg/l   - - -
Krzem 30 mg/l 137 mg/l  - 63,5 mg/l
Magnez 4,9 mg/l 1,41 mg/l 216 mg/l 0,24 mg/l
Stront 0,26 mg/l   - - -
Cynk 0,022 mg/l   - - -
Miedê 0,005 mg/l   - - -
Potas  - 1560 mg/l 66 mg/l 2,35 mg/l
Sód  - 9280 mg/l 1461 mg/l 95 mg/l 
Chlorki (Cl-)   - 18500 mg/l 3190 mg/l 12,8 mg/l
Brom (Br-)   - - 84 mg/l  -
Siarczany (SO42-)  - 38,6 mg/l 21,9 mg/l 23,5 mg/l
Wodorosiarczki (HS-) - - 1,9 mg/l  -
Wodorow´glany (HCO3-) - - 1924 mg/l 29,3 mg/l 
˚elazo    - - - 0,04 mg/l 
Lit    - - - 0,06 mg/l
Fluor  - 0,14 mg/l  - 3,00 mg/l 

Sk∏ad niektórych znanych wód êródlanych/termalnych.
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Woda i jej znaczenie w piel´gnacji cia∏a to temat
uniwersalny, si´gajàcy odleg∏ych dziejów w historii
ludzkoÊci. W koƒcu woda to podstawa mycia! Znaczenie
to jednak na prze∏omie wieków i w ró˝nych kulturach
bywa∏o zasadniczo ró˝ne. Jeszcze w XVII-wiecznej
Europie istnia∏o wiele przesàdów dotyczàcych kàpieli.
Wod´ uwa˝ano za Êrodek zbyteczny, wr´cz szkodliwy
dla zdrowia, który jako sk∏adnik ciek∏y móg∏ „wsàczaç si´
przez pory skóry”, poszerzaç je i wystawiaç w ten
sposób cia∏o na zarazki. W epoce d˝umy niemal
ca∏kowicie zaniechano kàpieli. W wyjàtkowych sytuacjach
zalecano smarowanie cia∏a olejkami i kàpiel 
w przylegajàcym do cia∏a ubraniu, tak by zarazki
zeÊlizgiwa∏y si´ po ciele, co mia∏o ograniczaç mo˝liwoÊç
ich wnikania do wn´trza organizmu przez rozszerzone
pory. Ciep∏a woda stosowana by∏a równie˝ do
modelowania noworodka, ale ju˝ w póêniejszym wieku,
w okresie doros∏oÊci, odradzano mycie i zalecano
higien´ „na sucho”. W efekcie prawie ca∏kowicie znikn´∏y
∏aênie publiczne, tak popularne zarówno w czasach
antycznych, jak i we wczesnym Êredniowieczu, kiedy
kàpiele w ∏aêniach cz´sto po∏àczone z masa˝em
(obecnie mo˝na to traktowaç jako namiastk´
wspó∏czesnego SPA – by∏y wa˝nym elementem kultury.
Wzmianki o polskich i europejskich miejscowoÊciach, 
w których znajdujà si´ wspó∏czesne uzdrowiska mo˝na
znaleêç w dokumentach historycznych pochodzàcych
nawet z XII–XIII wieku. Jednak˝e szczególne
zainteresowanie wodà przyniós∏ dopiero wiek XIX. 
W okresie tym bardzo modne by∏y wyjazdy do
uzdrowisk, goràcych êróde∏, t´˝ni i pijalni wód, 
w których wodà leczono ró˝nego typu dolegliwoÊci: 
od reumatyzmu po choroby dróg oddechowych. 
Jednà z najbardziej znanych w Europie by∏a belgijska
miejscowoÊç Spa i to w∏aÊnie od tej nazwy pochodzi
wspó∏czesna idea SPA. Zainteresowanie wodà przez
wi´kszoÊç XX stulecia mia∏o charakter przede wszystkim
higieniczny. Pojawienie si´ terapii z zastosowaniem
leków spowodowa∏o, ˝e sanatoria i uzdrowiska sta∏y si´
bardziej miejscem wypoczynku, a s∏owo terapia straci∏o
w tym przypadku na znaczeniu. W jej miejsce pojawi∏a
si´ natomiast znacznie szersza idea, ju˝ nie tylko SPA
(sanum per aquam – zdrowie przez wod´), ale 
i wellnes – po∏àczenie dba∏oÊci o cia∏o i umys∏, pi´kna 
i zdrowia cielesnego i duchowego. W miejscach dawniej
znanych jako uzdrowiskowe, s∏ynàcych z goràcych êróde∏
i wód leczniczych, ale tak˝e u wybrze˝y morskich,
bogatych w algi i b∏ota, zacz´to organizowaç oÊrodki
SPA. Ich uzupe∏nieniem sta∏y si´ dzienne oÊrodki SPA 
w du˝ych i mniejszych miastach, a tak˝e kosmetyki
wykorzystujàce zarówno wody termalne, z których s∏ynà
dawne uzdrowiska, jak i b∏ota czy algi z wybrze˝y mórz.
Czy jednak w nowoczesnym SPA woda wcià˝ jest
najwa˝niejsza? Czy i jakie dzia∏anie kosmetyczne mo˝e
mieç woda?

❚Wa˝ne elementy aktywnoÊci wody
W kontekÊcie mo˝liwoÊci dzia∏ania wód termalnych 
na skór´ czy organizm cz∏owieka mo˝na mówiç 
o trzech aspektach: fizykochemicznym, mechanicznym 
i termicznym. Dzia∏anie fizykochemiczne zwiàzane jest
ze sk∏adem wody, zawartoÊcià i st´˝eniem
poszczególnych jonów zarówno metali, jak i anionów
(np. zawierajàcych siark´). Konsekwencjà dzia∏ania
mechanicznego wody b´dzie ciÊnienie i wypór.
W∏asnoÊci te powodujà, ˝e wykonanie çwiczeƒ trudnych
„na sucho” w wodzie jest znacznie ∏atwiejsze, natomiast
silny przep∏yw wody mo˝e mieç charakter masa˝u.
Mechaniczna stymulacja mo˝e wp∏ywaç zarówno 
na napi´cie mi´Êniowe, jak i ruchomoÊç stawów czy
∏agodzenie bólu o ró˝nym pod∏o˝u. 

Ale wp∏ywa równie˝ na popraw´ mikrokrà˝enia skórnego
i w∏asnoÊci tkanki podskórnej (t∏uszczowej), sprzyjajàc
redukcji cellulitu.
W∏asnoÊci termiczne wykorzystywane by∏y dawniej
szczególnie w terapii chorób reumatycznych. 
Z punktu widzenia zabiegów SPA – dzia∏ajà relaksujàco 
i odpr´˝ajàco. Aspekt fizykochemiczny zwiàzany jest 
z kolei ze sk∏adem wody – te wykorzystywane do
poprawy stanu skóry zw∏aszcza atopowej czy t∏ustej,
tràdzikowej, z tràdzikiem ró˝owatym, ∏ojotokowym
zapaleniem skóry – sà zwykle bogate w siark´. 
W tym aspekcie granica pomi´dzy terapià
dermatologicznà a dzia∏aniem kosmetycznym bardzo 
si´ zaciera. Sposób, w jaki wody termalne mogà
pozytywnie wp∏ywaç na popraw´ kondycji skóry, 
nie jest do koƒca znany. Prawdopodobnie wszystkie 
3 grupy czynników (mechaniczne, fizykochemiczne 
i termalne) mogà mieç ró˝ny wp∏yw w zale˝noÊci 
od typu cery i wyst´pujàcego problemu.

❚Ciep∏o/zimno
Wa˝nym elementem dzia∏ania wody jest efekt termiczny,
przy czym mówiç mo˝na zarówno o dzia∏aniu zimnà, jak
i ciep∏à czy goràcà wodà. Zale˝nie od temperatury wody
klasyfikuje si´ jako zimne (<200C), hipotermalne
(20–300C), termalne (30–400C) oraz hipertermalne
(> 400C). Stymulacja termiczna powoduje rozszerzenie
naczyƒ krwionoÊnych, popraw´ krà˝enia krwi i obni˝a
ciÊnienie krwi. Krótkotrwa∏y stres termiczny mo˝e
zmniejszaç uczucie bólu w ró˝nych obszarach cia∏a.
Ciep∏o wzmaga wydzielanie norepinefryny
(noradrenaliny), kortyzolu i hormonu wzrostu. 
Wykazano równie˝, ˝e poziom prolaktyny w osoczu
mo˝e wzrosnàç nawet 14-krotnie po wizycie w saunie.
Efekt znieczulajàcy, ∏agodzàcy ból ciep∏a mo˝e byç
przynajmniej cz´Êciowo wyjaÊniony wzrostem st´˝enia
endorfin, choç dane nie sà jednoznaczne, bowiem 
w literaturze mo˝na znaleêç równie˝ wyniki badaƒ
zupe∏nie przeciwne, tj. spadek endorfin i prolaktyny 
po kàpieli w wodzie o temperaturze ok. 34,50C.
Kontrolowana hipertermia mo˝e równie˝ dawaç efekt
przeciwzapalny. W przypadku badaƒ na zwierz´tach
zaobserwowano w niektórych przypadkach zapobieganie
rozwoju przewlek∏ych stanów zapalnych, co t∏umaczy si´
wzrostem wydzielania kortyzolu i katecholoamin 
w wyniku stresu termicznego. I wreszcie, hipertermia
wp∏ywa na ruchliwoÊç granulocytów i aktywnoÊç
fagocytarnà, dzia∏ajàc stymulujàco na mechanizmy
immunologiczne.

❚Woda wodzie nierówna
Sk∏ad wody êródlanej, termalnej czy morskiej bywa
bardzo ró˝ny (patrz tabela) i wcià˝ nie ma jasnoÊci 
co do tego, które mikroelementy sà kluczowe dla
poprawy okreÊlonych parametrów skóry i jakie powinny
byç ich st´˝enia, aby uzyskaç optymalne efekty 
dzia∏ania terapeutycznego.
Wody bogate w siark´ wykazujà efekt przeciwzapalny,
keratoplastyczny i przeciwÊwiàdowy, mogà pe∏niç
równie˝ dzia∏anie antybakteryjne i antygrzybicze. 
Stàd polecane sà zw∏aszcza na problem skóry
tràdzikowej, jak równie˝ skóry z owrzodzeniami.
Dzia∏anie bakteriostatyczne zapewniajà równie˝ jony
jodkowe i manganowe. Dlatego w przypadku êróde∏
bogatych w te mikroelementy mówi si´ o poprawie
stanu cery t∏ustej, ale i atopowej, dla której
udowodniono, ˝e jednym z czynników
odpowiedzialnych za stan skóry odpowiadajà bakterie
Staphylococcus aureus (skóra atopowa jest podatna na
infekcje tymi bakteriami). Wody bogate w magnez

poprawiajà stan skóry ze zmianami ∏uszczycowymi, 
z selenem – skór bardzo wra˝liwych, bowiem wykazujà
efekt przeciwzapalny.
Jednym z podstawowych problemów, który ma
znaczenie z punktu dzia∏ania wody na skór´, jest
niejasnoÊç, czy mikroelementy zawarte w wodach
termalnych mogà mieç inne ni˝ powierzchniowe
dzia∏anie na skór´. Wiadomo, ˝e jony nieorganiczne
metali, a tym bardziej nieorganicznych anionów
przenikajà przez skór´ bardzo s∏abo. Przenikanie jednak
wyraênie wzrasta w przypadku skóry z uszkodzonà
barierà naskórkowà (np. bardzo sucha. skóra atopowa),
a tak˝e w warunkach regularnych, d∏ugich kàpieli.
Przebywanie w wodzie przez d∏u˝szy czas mo˝e
prowadziç do wzrostu uwodnienia warstwy rogowej, 
co jest czynnikiem u∏atwiajàcym transport substancji
hydrofilowych, a tak˝e jonów nieorganicznych 
do naskórka i przez naskórek Potwierdzono to m.in. 
w badaniach dotyczàcych mo˝liwoÊci dzia∏ania wody 
z Morza Martwego na skór´ z ∏uszczycà – zanotowano
wzrost poziomu niektórych jonów w organizmie osób
za˝ywajàcych codziennych kilkugodzinnych kàpieli 
w okresie 4 tygodni. W przypadku Morza Martwego, 
w zbiorniku wodnym o jednym z najwy˝szych zasoleƒ
na Êwiecie, znaleêç mo˝na szczególnie wiele publikacji
dotyczàcych korzystnego wp∏ywu na skór´. 
ZawartoÊç soli wynosi tu ok. 320 g/l. Ârednia zawartoÊç
poszczególnych jonów (w suchej masie po odparowaniu
wody) wynosi w przybli˝eniu: sodu 1,7%, potasu 1,3%,
wapnia 20,4%, magnezu 4,9%. SpoÊród anionów
dominujà chlorki 7,8%, siarczany 7,8% i w´glany 23,2%,
ale wyst´pujà tu równie˝ bromki i inne jony. 
W porównaniu do wody oceanicznej zawiera znacznie
wi´cej wapnia, magnezu, potasu i bromków. 
Sole stanowià ok. 33% masy wody, podczas gdy 
w wodzie oceanicznej ok. 3%.
Badania nad wp∏ywem kàpieli w Morzu Martwym 
na popraw´ stanu skóry zmienionej chorobowo
prowadzone sà od wielu lat. Wykazano, ˝e w przypadku
regularnych i d∏ugotrwa∏ych kàpieli mo˝na zmierzyç
iloÊciowo absorpcj´ przeznaskórkowà niektórych jonów.
Cennym surowcem ÊciÊle zwiàzanym z akwenem Morza
Martwego jest równie˝ b∏oto bogate w sk∏adniki
mineralne i cz´sto wykorzystywane w zabiegach SPA.
Równie˝ w powietrzu nad tym zbiornikiem wodnym
znajdujà si´ mikroelementy – szczególnie wa˝ne w tym
przypadku jony magnezowe oraz bromki, które majà
dzia∏anie uspokajajàce, poÊrednio wp∏ywajàc na stan skóry
z ∏uszczycà, zw∏aszcza o pod∏o˝u psychicznym (stres).
Od wieków znane sà równie˝ w∏aÊciwoÊci siarkowych
mineralnych êróde∏, znajdujàcych si´ w pobli˝u Morza
Martwego, w okolicy których powsta∏o wiele oÊrodków
SPA oferujàcych zw∏aszcza zabiegi dla osób z cerà
bardzo suchà. Morze Martwe to jednak nie tylko woda 
– z punktu widzenia dzia∏ania kosmetycznego niezwykle
cenne sà przede wszystkim b∏ota – znacznie bogatsze 
w sk∏adniki mineralne (wysoka zawartoÊç magnezu,
wapnia, jonów bromkowych) i o udowodnionym
dzia∏aniu na skór´.
Za unikat fenomenu biologicznego uwa˝ana jest równie˝
B∏´kitna Laguna (Islandia), gdzie w otoczeniu gejzerów,
czarnych piaszczystych pla˝ i rozleg∏ych pól lawy
zlokalizowane sà liczne obiekty SPA. Mlecznoniebieska
woda o wysokiej zawartoÊci minera∏ów ma doÊç wysokà
temperatur´ si´gajàcà nawet ok. 400C. Same zbiorniki
wody termalnej sà tworem sztucznym i zosta∏y
wy˝∏obione w kilkumetrowych warstwach skamienia∏ej
lawy. I choç du˝o mówi si´ o korzystnych w∏asnoÊciach
samej wody, to jednak wi´kszoÊç badaƒ dotyczy
obecnych w niej alg i b∏ota bogatego w krzemionk´.
Wykazano m.in., ˝e ekstrakty z mikroalg mogà

■ TECHNOLOGIE
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.

WODA, WODA 
- ZDROWIA I URODY DODA!
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■ PRAWO

Ustawodawstwo kosmetyczne, jak w ka˝dej innej bran˝y, podlega ciàg∏ym
zmianom. Dodatkowo, w coraz wi´kszym stopniu nasze ustawodawstwo
bran˝owe regulowane jest na poziomie Unii Europejskiej. Jest to dla
przedsi´biorców korzyÊç, poniewa˝ zapewnia swobodny przep∏yw towarów, 
ale tak˝e wyzwanie, które zmusza do równoczesnego monitorowania zmian
legislacyjnych na poziomie Polski i UE. Ponadto, coraz wi´ksze znaczenie dla
optymalizacji kosztów przedsi´biorstwa i planowania produkcji ma znajomoÊç
nowych regulacji jeszcze na etapie propozycji technicznych i konsultacji
spo∏ecznych, czyli na d∏ugo przed wejÊciem w ˝ycie nowych regulacji.

Jak wiedzà ju˝ dobrze przedsi´biorcy bran˝y kosmetycznej, wiosnà 2009 zosta∏
przyj´ty tekst rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
kosmetyków. Tekst wcià˝ czeka na publikacj´ ze wzgl´du na przed∏u˝ajàce si´
prace nad t∏umaczeniami na poszczególne j´zyki UE, jednak treÊç nowego prawa
jest ju˝ wi´kszoÊci firm doÊç dobrze znana.

Rozporzàdzenie w sprawie zastàpi Dyrektyw´ Kosmetycznà 76/768/EWG. 
Nie oznacza to jednak, ˝e ustawiczny proces nowelizacji i aktualizacji dyrektywy
zosta∏ zakoƒczony. Komisja Europejska i SCCS ciàgle prowadzà prace nad ocenà
bezpieczeƒstwa sk∏adników kosmetyków, publikowane sà i przygotowywane
kolejne dyrektywy zmieniajàce Dyrektyw´ 76/768/WE, tzw. ATP’s.
Niniejszy artyku∏ przedstawia najwa˝niejsze aktualne zmiany w dyrektywie
kosmetycznej oraz prace Komisji Europejskiej w zakresie zagadnieƒ technicznych
dotyczàcych kosmetyków.

ATP, czyli Adaptation to Technical Progress do dyrektywa dostosowujàca
Dyrektyw´ 76/768/EWG do post´pu naukowego i technicznego, zwana te˝
poprawkà technicznà. Taka zmiana ma na celu dostosowanie innych ni˝
zasadnicze elementów dyrektywy kosmetycznej i mo˝e byç opracowywana przez
Komisj´ Europejskà. ATP najcz´Êciej dotyczà uregulowaƒ dla sk∏adników
kosmetyków. Proces opracowania ATP przedstawiono schematycznie poni˝ej.
Opublikowanych zosta∏o dotychczas 61 dyrektyw zmieniajàcych Dyrektyw´
76/768/WE, w tym 54 ATP i 7 poprawek (zawierajàcych zmiany zasadnicze).

Wdra˝anie „kosmetycznych” ATP do prawa polskiego.
Ka˝da dyrektywa wdra˝ana jest kolejno do ustawodawstwa krajowego. Poprawki
techniczne, czyli ATP, w przypadku dyrektywy kosmetycznej to przede wszystkim
nowe uregulowania dla sk∏adników kosmetyków.

Najnowsze wprowadzone zmiany dyrektywy kosmetycznej w Polsce wdro˝one
zosta∏y rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie list (...) z 23 kwietnia 2008
(DzU z 2008 nr 85 poz. 520). Rozporzàdzenie to zmieni∏o po raz siódmy
rozporzàdzenie z 30 marca 2009. Rozporzàdzenie zosta∏o wprawdzie
opublikowane ponad rok temu, jednak niektóre wprowadzone w nim zmiany sà
doÊç istotne, planowane przez Komisj´ Europejskà.
Dwie listy: substancji dozwolonych z ograniczeniami do stosowania 
w kosmetykach oraz konserwantów zosta∏y opublikowane na nowo, 
ze wzgl´du na znaczàcà liczb´ zmian.
Rozporzàdzenie wdro˝y∏o do polskiego prawa nast´pujàce dyrektywy:
2007/17/WE, 2007/22/WE, 2007/53/WE, 2007/54/WE, 2007/67/WE.
Najwa˝niejsze wprowadzone zmiany:
Zakaz stosowania 85 sk∏adników farb do w∏osów. 
Jest to kontynuacja tzw. Hair Dye Strategy wprowadzonej przez Komisj´
Europejskà w 2003 roku. Wycofane substancje to takie, dla których nie zosta∏y
opracowane dossier z ocenà bezpieczeƒstwa do oceny przez SCCP ze wzgl´du
na brak zainteresowania dalszym stosowaniem.
Zmiany na liÊcie konserwantów dozwolonych do stosowania w kosmetykach:
❚Zakaz stosowania dwóch konserwantów: 
MDBGN (metylodibromoglutaronitrylu) i jodanu sodu.
❚WykreÊlenie znaku (+) – oznaczajàcego, ˝e konserwant mo˝e byç stosowany
do innych celów z nast´pujàcych pozycji: kwas benzoesowy, kwas propionowy,
kwas sorbowy, o-fenylofenol, paraformaldehyd, parabeny, kwas mrówkowy, 
kwas undecenowy, heksetydyna, 2-bromo-2-nitro-propan-1,3-diol, 
alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, 4-chloro-m-krezol, triclosan, 
4-chloro-3,5-dimetylofenol, imidazolidynylomocznik, chlorowodorek poli 
1-heksametylenobigunidyny, 2-fenoksyetanol, heksametylenotetramina,
Climbazole, Piroctone olamine, DMDM-hydantoina, chlorheksydyna i jej

Co w prawie piszczy…
NowoÊci legislacyjne 
w przemyÊle kosmetycznym

Ewa Starzyk
Dyrektor Naukowy, 
Polski Zwiàzek Przemys∏u Kosmetycznego

PROBLEM
(wyniki publikacji,

zg∏oszenie przez MS)

ANALIZA
PRZEZ SCCP

ANALIZA
PRZEZ AHWP

KONSULTACJE
SPO¸ECZNE

PUBLIKACJA
DYREKTYWY
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Schemat opracowania ATP w Komisji Europejskiej.
MS – paƒstwa cz∏onkowskie UE, SCCP – Scientific Committee on Consumer Products1, 
AHWP – Ad Hoc Working Party, Grupa Robocza ds. Kosmetyków.
1Scientific Committee on Consumer Safety. Do marca 2009 pod nazwà SCCP – Scientific Committee on Consumer Products, w artykule stosowane wymiennie.
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diglukonian, dioctan i dichlorowodorek, bromochlorofen, 
1,6-di(4-amidynofenoksy)-n-heksan i jego sole, chlorek cetrimonium.
❚Pozostawienie znaku (+) i uregulowanie w za∏àczniku II nast´pujàcych
konserwantów: kwas salicylowy, formaldehyd, pirytionian cynku, nieorganiczne
siarczyny i disiarczyny, triclocarban, alkohol benzylowy, chlorek, 
bromek alkilo (C12-22) trimetylo-amoniowy, 1-fenoksypropan-2-ol, chlorek,
bromek, sacharynian benzalkonium.

Substancje, dla których wykreÊlono znak (+), nie mogà byç ju˝ stosowane 
w wy˝szych st´˝eniach dla celów np. dzia∏ania przeciw∏upie˝owego 
czy przeciwbakteryjnego. Najwi´kszy problem stanowi wykreÊlenie znaku (+) 
w przypadku chlorku cetrimonium (i innych soli alkilotrimetyloamoniowych).
Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami chlorek cetrimonium mo˝e byç stosowany
w st´˝eniu do 0,1%. Wiadomo jednak, ˝e do zastosowaƒ w preparatach do
kondycjonowania w∏osów stosowane by∏y dotychczas wy˝sze st´˝enia – nawet
do 5,0%. Istnieje tak˝e opinia Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeƒstwa
Konsumentów SCCS potwierdzajàca bezpieczeƒstwo stosowania soli
alkilotrimetyloamoniowych w preparatach sp∏ukiwanych w wy˝szych st´˝eniach:
❚0,5% dla sumy st´˝eƒ chlorków cetrimonium i steartrimonium,
❚3,0% dla sumy st´˝eƒ chlorków behentrimonium i/lub cetrimonium 
i steartrimonium.

Inny problem to mo˝liwe ograniczenie w przysz∏oÊci maksymalnych dozwolonych
st´˝eƒ climbazolu i triclosanu. Podczas oceny bezpieczeƒstwa tych substancji 
w celu ustalenia, czy mogà byç stosowane w wy˝szych st´˝eniach SCS stwierdzi∏,
˝e stosowanie triclosanu w aktualnie dozwolonym st´˝eniu 0,3% nie jest
bezpieczne w przypadku pudrów do twarzy, korektorów, balsamów do cia∏a,
poniewa˝ powoduje nadmiernà ekspozycj´ konsumentów na triclosan. Komitet
nie zg∏osi∏ obaw, co do stosowania triclosanu w pastach do z´bów, myd∏ach 
do ràk i ˝elach pod prysznic i dezodorantach.
Równie˝ w przypadku climbazolu, SCCS stwierdzi∏, ˝e aktualnie dozwolone
st´˝enie (0,5%) jest zbyt wysokie dla wszystkich kosmetyków, przede wszystkim
z uwagi na wysokà ekspozycj´ w wyniku stosowania preparatów niesp∏ukiwanych
na du˝à powierzchni´ cia∏a. Climbazol mo˝e byç bezpiecznie stosowany w tym
st´˝eniu jako konserwant i do innych zastosowaƒ w preparatach do w∏osów 
i twarzy, a tak˝e w st´˝eniu 2,0% tylko w sp∏ukiwanych preparatach do w∏osów.

W paêdzierniku 2008 r. przedstawiony zosta∏ projekt rozporzàdzenia ministra
zdrowia, wdra˝ajàcy dyrektywy: 2008/14/WE – dotyczàcà glioksalu oraz
2008/42/WE – dotyczàcà sk∏adników kompozycji zapachowych. 
Z przyczyn formalnych rozporzàdzenie nie zosta∏o jeszcze opublikowane. 
Z tego wzgl´du niektóre terminy przejÊciowe nie zosta∏y w tym przypadku
dotrzymane przez Polsk´.
Dyrektywa 2008/14/WE wprowadzi∏a ograniczenia wyst´powania glioksalu 
w gotowych produktach kosmetycznych na poziomie 100 mg/kg (glioksal
klasyfikowany jest jako CMR kat. 3). Jednak dyrektywa okreÊli∏a, ˝e produkty
niespe∏niajàce wymagaƒ dla glioksalu nie b´dà sprzedawane lub przekazywane
konsumentowi koƒcowemu po 16 lutego 2009 r.
Dyrektywa 2008/42/WE wprowadzi∏a nowe wymagania dla sk∏adników
kompozycji zapachowych. Zmieniono pozycj´ 1136 na liÊcie sk∏adników
niedozwolonych do stosowania w kosmetykach dotyczàcà balsamu
peruwiaƒskiego. W dotychczas obowiàzujàcej pozycji by∏a pomy∏ka w stosunku do
zaleceƒ IFRA – zakazane do u˝ytku by∏y wszystkie postacie balsamu
peruwiaƒskiego stosowane jako sk∏adniki kompozycji zapachowej, podczas, gdy
dzia∏anie uczulajàce ma przede wszystkim surowy (nieprzerobiony) materia∏.
Ponadto Dyrektywa 2008/42/WE wprowadzi∏a szereg zmian w zakresie
ograniczeƒ dla sk∏adników kompozycji zapachowych. Dla niektórych z 26
potencjalnych alergenów wprowadzono dodatkowe ograniczenia kategorii
kosmetyków i maksymalnych dozwolonych st´˝eƒ:

❚Hydroxycitronellal – stosowanie w produktach do higieny jamy ustnej 
bez ograniczeƒ, w pozosta∏ych produktach 1,0%
❚Isoeugenol – stosowanie w produktach do higieny jamy ustnej bez ograniczeƒ,
w pozosta∏ych produktach 0,02%
❚Methyl 2-octynoate (INCI: Methyl heptin carbonate) – stosowanie 
w produktach do higieny jamy ustnej bez ograniczeƒ, w pozosta∏ych produktach
0,01% jeÊli stosowany samodzielnie, jeÊli jest obecny w po∏àczeniu z Methyl octin
carbonate, ∏àczny poziom w produkcie koƒcowym nie powinien przekraczaç
0,01% (z czego poziom Methyl octin carbonate nie powinien wynosiç wi´cej ni˝
0,002%).
Ponadto, Dyrektywa 2008/42/WE wprowadzi∏a szereg wymagaƒ dotyczàcych
czystoÊci kolejnych 82 sk∏adników kompozycji zapachowych. Wymagania dotyczà
m.in. maksymalnej dozwolonej liczby nadtlenkowej sk∏adnika, obecnoÊci wolnego
alkoholu allilowego w przypadku pochodnych tego zwiàzku, lub maksymalnego
dozwolonego st´˝enia w produkcie gotowym.

Zgodnie z terminami okreÊlonymi dyrektywà produkty niespe∏niajàce wymogów
nie mogà byç sprzedawane lub przekazywane konsumentowi koƒcowemu po 
4 paêdziernika 2009 r. Wszystkie zmiany wprowadzone Dyrektywà 2008/42/WE
sà zgodne z zaleceniami IFRA, tym samym firmy, które stosujà certyfikowane
kompozycje zapachowe nie powinny mieç problemu z dostosowaniem do
nowych wymagaƒ.

Prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej
SpoÊród dyrektyw opublikowanych w 2008 r. do wdro˝enia do polskiego prawa
pozosta∏y dwie dyrektywy: 2008/88/WE (kolejny etap Hair Dye Strategy) oraz
2008/123/WE wprowadzajàca wymagania dla filtrów UV.
Dyrektywa 2008/88/WE wprowadza zakaz stosowania 41 sk∏adników farb 
do w∏osów, dla których nie zosta∏y dostarczone do SCCS kompletne dossier 
z ocenà bezpieczeƒstwa. Z aneksu III Ddyrektywy 76/768/WE wykreÊlone zosta∏y
nast´pujàce zwiàzki dotychczas tymczasowo dopuszczone do stosowania 
z ograniczeniami: diaminofenole, Basic Blue 26 i jego sole, Ponceau SX i jej sole,
BasicViolet 14 i jego sole, w przypadku hydrochinon: skreÊlenie zastosowaƒ jako
sk∏adnik utleniajàcych farb do w∏osów – ogólnego zastosowania i profesjonalnych.
Przepisy wdra˝ajàce Dyrektyw´ 2008/88/WE powinny by∏y zostaç wdro˝one
najpóêniej do dnia 14 kwietnia 2009 r., a stosowane b´dà od dnia 
14 paêdziernika 2009 r.
Dyrektywa 2008/123/WE wprowadzi∏a zakaz stosowania estrów kwasu 
4-aminobenzoesowego (PABA), który b´dzie stosowany od 8 paêdziernika 2009 r.
Natomiast dla Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI) rozszerzony
zosta∏ dozwolony zakres stosowania na wszystkie kategorie produktów (dotychczas
dozwolony tylko w produktach ochrony przeciws∏onecznej), nowe przepisy powinny
byç stosowane od 8 lipca 2009 r.

W 2009 r. opublikowano dwie nowe ATP – Dyrektyw´ 2009/36/EC dotyczàcà
ostatecznego uregulowania 17 sk∏adników farb do w∏osów w aneksie 
III dyrektywy (na liÊcie substancji dozwolonych z ograniczeniami) oraz
2009/6/EC wprowadzajàcà zakaz stosowania glikolu dietylenowego i witaminy
K1 oraz w aneksie III uregulowania dla trzech eterów glikoli, toluenu i iloÊci
Êladowych glikolu dietylenowego.

W przypadku witaminy K1 obserwowano przypadki uczuleƒ w wyniku stosowania
kosmetyków i nast´pnie wstrzàsu anafilaktycznego po podaniu jako lek 
w zaburzeniach krzepliwoÊci krwi. Zakaz stosowania witaminy K1 
na podstawie art. 12 (tzw. klauzula bezpieczeƒstwa) Dyrektywy 76/768/EWG
wprowadzi∏a indywidualnie Francja.
W przypadku glikolu dietylenowego zanotowano oko∏o 600 przypadków zgonów
na skutek stosowania produktów (g∏ównie do higieny jamy ustnej pochodzenia
chiƒskiego) zawierajàcych do 9% glikolu dietylenowego. Równie˝ w tym
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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.

■ O REKLAMIE

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

OTRZYMUJ COSMETIC REPORTERA BEZP¸ATNIE.
Szanowni Paƒstwo,

W trakcie trzech lat obecnoÊci naszego pisma na rynku po raz kolejny 
przeprowadzamy aktualizacj´ bazy danych. 
Dotychczasowy polski nak∏ad magazynu (5000 egz.) trafia do:
❚ producentów kosmetyków, surowców, opakowaƒ i urzàdzeƒ,
❚ kupców, hurtowni i dystrybutorów,
❚ ponad 1200 salonów kosmetyczno-fryzjerskich (tylko woj. mazowieckiego!),
❚ wy˝szych i Êrednich szkó∏ o profilu chemicznym, kosmetycznym, fryzjerskim (ca∏a Polska),
❚ wydzia∏ów ekonomiczno-handlowych wszystkich ambasad zlokalizowanych w Polsce.

Je˝eli w 2009 roku chcecie Paƒstwo bezp∏atnie otrzymywaç kolejne numery Cosmetic Reportera 
i nale˝ycie do jednej z wy˝ej wymienionych grup prosimy o przes∏anie na adres: 
info@polcharm.com.pl maila zatytu∏owanego: Cosmetic Reporter 2009 - bezp∏atnie
i przekazanie w mailu nast´pujàcych informacji:

❚nazw´ firmy, 
❚adres wraz z kodem, 
❚nazwa dzia∏u (export, marketing, zaopatrzenie itp), 
❚imi´, nazwisko, stanowisko. 

Czytelników nie obj´tych wymienionymi powy˝ej grupami informujemy, 
i˝ magazyn dost´pny jest w sieci EMPIK oraz w bibliotekach publicznych. 
Zapraszamy równie˝ do wykupienia prenumeraty. 

Z powa˝aniem
Redakcja
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przypadku Francja skorzysta∏a z art. 12 i jako pierwsza wprowadzi∏a zakaz
stosowania glikolu dietylenowego.
Dla toluenu klasyfikowanego jako dzia∏ajàcy szkodliwie na rozrodczoÊç kategorii 3
(obecnie zgodnie z rozporzàdzeniem CLP jest to kategoria 2) niezb´dne by∏o
wprowadzenie uregulowaƒ w aneksie II Dyrektywy 76/768/EWG, zgodnie 
z którà wykorzystanie w kosmetykach CMR kategorii 3 (zgodnie z Dyrektywà
67/548/EWG) mo˝e mieç miejsce tylko w przypadku pozytywnej oceny 
przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP). 
Toluen mo˝e byç stosowany wy∏àcznie przez osoby doros∏e, 
w produktach do paznokci w st´˝eniu 25%.
Wprowadzono równie˝ ograniczenia stosowania dla glikolu etylenowego 
(0,1% jako iloÊç Êladowa w sk∏adnikach) oraz dla dwóch eterów glikoli:
❚eteru monobutylowego glikolu dietylenowego (DEGBE)
❚9% jako rozpuszczalnik w produktach do barwienia w∏osów,
(zakaz stosowania w rozpylaczach aerozoli) 
❚eteru monobutylowego glikolu etylenowego (EGBE)
❚4,0% jako rozpuszczalnik w utleniajàcych produktach do barwienia w∏osów,
❚2,0% jako rozpuszczalnik w nieutleniajàcych produktach do barwienia w∏osów,
zakaz stosowania w rozpylaczach aerozoli.
Paƒstwa cz∏onkowskie majà stosowaç wymienione przepisy dla toluenu od 
5 lutego 2010 r., a pozosta∏e od 5 listopada 2009 r., jednak termin ten ma
dotyczyç zakazu wprowadzenia do obrotu (nie przekazywania konsumentom), 
co oznacza, ˝e legalnie wprowadzone produkty m.in. zawierajàce witamin´ K1
pozostanà na pó∏kach.
Dyrektywa 2009/36/EC wprowadzi∏a w aneksie III ostateczne uregulowania dla 
17 sk∏adników farb do w∏osów: Acid Yellow 23 & Aluminium lake, Acid Blue 9 
& Ammonium salt, & Aluminium lake, Curry Red, Acid Red 18 & Aluminium lake,
Acid Red 52, Acid Red 33, Acid Blue 62, HC Blue No 11, HC Yellow No 10, 
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol, HC Blue No 2, HC Violet No 2, 
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol, 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)- propane, 
& HCl, 6-methoxy-2-methylamino-3- aminopyridine HCl, Dihydroxyindoline, 
& HBr, 4-Hydroxypropylamino-3- nitrophenol.

Prace techniczne na poziomie SCCS
Poniewa˝ znaczna cz´Êç prac legislacyjnych wprowadzajàcych uregulowania dla
sk∏adników kosmetyków oparta jest o wyniki prac SCCS (opinie i rekomendacje),
warto Êledziç te prace na bie˝àco. Poni˝ej omówiono wa˝niejsze sk∏adniki, dla
których prawdopodobne jest wprowadzenie w przysz∏oÊci nowy uregulowaƒ.
❚Laureth-9 
Ze wzgl´du na w∏asnoÊci miejscowo znieczulajàce (zwiàzek jest wykorzystywany 
w medycynie) SCCS zaleci∏ wprowadzenie ograniczeƒ stosowania w produktach
sp∏ukiwanych do 4 %, w produktach typu leave-on do 3 %.

❚Oznakowanie farb do w∏osów
Ze wzgl´du na w∏asnoÊci uczulajàce Komisja Europejska na podstawie zaleceƒ
SCCS proponuje dodatkowe, obowiàzkowe ostrze˝enia, mi´dzy innymi piktogram
ostrzegawczy i oznakowanie („preparaty do barwienia w∏osów mogà powodowaç
powa˝ne reakcje alergiczne”). Ostateczne brzmienie ostrze˝eƒ jest w trakcie
dyskusji na poziomie komisji.

❚Camphor Benzalkonium Methosulfate
SCCS zaleci∏ wprowadzenie ograniczeƒ dla Camphor Benzalkonium Methosulfate
(INCI): 
❚Obni˝enie maksymalnego dozwolonego st´˝enia z 6% do 3%,
❚zakaz stosowania w aerozolach,
❚obowiàzkowe oznakowanie: „unikaç kontaktu z oczami”,
Camphor Benzalkonium Methosulfate jest dra˝niàcy dla oczu.

❚Benzophenone-3
Ze wzgl´du na w∏asnoÊci uczulajàce i fotouczulajàce Benzophenone-3 
SCCS zaleci∏:
❚obni˝enie maksymalnego dozwolonego st´˝enia z 10% do 6%, 
❚ustalenie maksymalnego st´˝enia dla ochrony produktu – 0,5%,
❚obowiàzkowe oznakowanie „zawiera oksybenzon”.

❚Tlenek cynku
Zgodnie z ocenà bezpieczeƒstwa przeprowadzonà przez SCCS w 2003 r.
stosowanie ZnO (w formie innej, ni˝ forma nano, Êrednica czàstek powy˝ej 100
nm) jest bezpieczne. Zg∏aszane wczeÊniej obawy o dzia∏anie fototoksyczne
(fotoklastogenne) tlenku cynku sà nieadekwatne do sposobu u˝ycia, ze wzgl´du
na brak absorpcji przeznaskórkowej.
Tym samym komisja planuje wpisanie tlenku cynku na list´ filtrów UV
dozwolonych do stosowania w kosmetykach w maksymalnym st´˝eniu 25%.

❚Cytrynian srebra
SCCS pracuje nad ocenà bezpieczeƒstwa cytrynianu srebra w celu wpisania go 
na list´ konserwantów. Aktualnie komitet okreÊli∏ jako niezb´dne dalsze dane
dotyczàce mutacji genowych oraz analiz´ ekspozycji. Ze wzgl´du na rosnàcà
ekspozycj´ na srebro z ró˝nych êróde∏ SCCP zaleca zawy˝anie ekspozycji podczas
badaƒ i oceny bezpieczeƒstwa.
Obawy wynikajà z notowanych przypadków wywo∏ywania argyrii podczas
ekspozycji na srebro drogà pokarmowà (szczególnie w trakcie operacji
przemys∏owych). Argyria to zaburzenie polegajàce na kumulowaniu si´ srebra w
skórze, na skutek czego przybiera ona barw´ niebieskà lub niebieskoszarà.
Zaburzenie jest nieodwracalne, aczkolwiek nie jest jasne, czy zmiany stanowià
jedynie defekt estetyczny, czy sà zwiàzane z innymi zaburzeniami w organizmie.

❚Trzeci etap Hair Dye Strategy
Kolejny etap strategii dotyczàcej sk∏adników farb do w∏osów obejmuje ocen´
produktów reakcji utleniajàcych farb do w∏osów. Komitet okreÊli∏ najwa˝niejsze
brakujàce badania do wykonania pe∏nej oceny bezpieczeƒstwa (absorpcja
przeznaskórkowa i mutagennoÊç/genotoksycznoÊç).

❚Ethyl lauroyl arginate HCl
Dzi´ki pozytywnej ocenie bezpieczeƒstwa przez SCCP planowane jest w∏àczenie
Ethyl lauroyl arginate HCl do aneksu VI (na list´ konserwantów) prawdopodobnie 
w st´˝eniu do 0,4% z wyjàtkiem produktów do warg, jamy ustnej i produktów 
w spray-u. Dodatkowo zwiàzek zostanie uregulowany na liÊcie substancji
dozwolonych z ograniczeniami prawdopodobnie w st´˝eniu 0,8% w myd∏ach,
szamponach i dezodorantach innych ni˝ w spray-u.

❚Parabeny
Na poziomie Komisji Europejskiej od kilku lat trwajà prace nad ocenà
bezpieczeƒstwa parabenów. Na poczàtku 2007 r. Komisja Europejska
poinformowa∏a o planie usuni´cia z listy konserwantów dozwolonych do
stosowania w kosmetykach (izo) propyloparabenu i (izo) butyloparabenu ze
wzgl´du na dzia∏anie proestrogenne. W paêdzierniku 2007 r. odby∏o si´ tzw.
publiczne wys∏uchanie z udzia∏em SCCP i przemys∏u. Wyniki badaƒ
przeprowadzonych zgodnie z zasadami GLP dla toksycznego dzia∏ania na
rozrodczoÊç nie potwierdzajà szkodliwego dzia∏ania wykazanego w badaniach
prowadzonych niezgodnie z protoko∏em GLP, które by∏y podstawà obaw. Ponadto,
wykazano, ˝e w ludzkiej skórze metabolizm butyloparabenu do wolnego kwasu
p-hydroksybenzoesowego jest prawie ca∏kowity, zaÊ kwas p-hydroksybenzoesowy
nie wykazuje dzia∏ania proestrogennego. Sà to bardzo istotne dane
potwierdzajàce bezpieczeƒstwo butyloparabenu. Aktualnie w toku sà dodatkowe
badania absorpcji i toksykokinetyki drogà doustnà, przeznaskórkowà oraz
podnaskórkowà obu substancji.

30-31-32 prawo   7/12/09  11:30 PM  Page 3



11REKLAMA hgd   7/2/09  11:13 PM  Page 211REKLAMA hgd   7/2/09  11:13 PM  Page 1



REKLAMA   7/13/09  2:36 PM  Page 1


