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Wzrastająca świadomość dotycząca higieny i troska konsumenta o wizerunek przyczyniają się do ciągłego rozwoju 
rynku antyperspirantów i dezodorantów. Produkty z tej kategorii ukazują się w nowych, coraz bardziej innowa-
cyjnych odsłonach, a producenci zmagają się z silną konkurencją, głównie ze strony największych koncernów, 

takich  jak: Unilever, Beiersdorf AG,  Procter & Gamble czy firma Coty. Ofertę uzupełniają także producenci lokalni, w tym 
marki własne. Szacuje się, że w roku 2018  rynek antyperspirantów i dezodorantów osiągnie wartość bliską 1,277 mld PLN. 
Jakie nowości pojawiły się ostatnio na rynku? Jakie trendy przeważają w tej kategorii? Co wybrać -  dezodorant czy antyper-
spirant? Jakie kompozycje zapachowe zastosować w kosmetykach przeciwpotowych? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie 
Państwo w niniejszym wydaniu kwartalnika „Świat Przemysłu Kosmetycznego”.

Mamy również informację dla wszystkich zainteresowanych udziałem w 7. Kongresie Świata Przemysłu Kosmetycznego: 
znamy jego termin i miejsce! Wspólnie z Honorowym Gospodarzem– Spółdzielnią Inwalidów ŚWIT – zapraszamy w dniach 
15-17 listopada br. do MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** w Ożarowie Mazowieckim na coroczne, wyjątkowe 
spotkanie producentów kosmetyków i dostawców z branży kosmetycznej. Równolegle z kongresem kosmetycznym odbywa 
się Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego, którego Honorowym Gospodarzem została Grupa ADAMED. Uczestnic-
two w naszych Kongresach to nie tylko udział w seminariach prowadzonych przez ekspertów z branży, ale również możli-
wość odwiedzenia stoisk wystawienniczych wiodących dostawców rozwiązań dla branży kosmetycznej i farmaceutycznej. 

Miło nam także poinformować, iż do Rady Programowej czasopisma dołączył dr Piotr Nowaczyk, specjalista w zakresie  
mikrobiologii kosmetyków, obecnie pracujący w firmie J.S. Hamilton Poland S.A.  
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Nowe targi na polskim rynku 
Cosmeti cBusiness Poland we wrześniu w Warszawie
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Na dynamicznie rozwijającym się rynku kosmetycznym 
w Polsce powstaje nowa impreza targowa - Branżowe 

Targi Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego Cosmeti cBu-
siness Poland. Odbędą się one w dniach od 28 do 29 września 
na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Targi Cosme-
ti cBusiness Poland organizowane są wspólnie z targami HPCI - 
Home and Personal Care Ingredients Exhibiti on and Conference.

Nowości produktowe i usługi dla branży kosmetycznej i de-
tergentowej zaprezentuje około 170 wystawców. Producenci 
i przedstawiciele marek własnych znajdą tutaj kompleksową ofertę dla produkcji kosmetyków oraz chemii gospodar-
stwa domowego – od projektowania, poprzez produkcję, aż po opakowania.

Odwiedzający poznają ofertę m.in. takich fi rm jak: Lifocolor, RUSI Cosmeti c z Niemiec, polskiego Kaj Plasti c, Zalesi 
z Republiki Czeskiej oraz fi rmę Gramß z Niemiec, a także Marc Kolor z Gdyni. Nie zabraknie tam również stoiska Redakcji 
czasopisma „Świat Przemysłu Kosmetycznego”. 

Szczegółowe informacje dotyczące wystawców znajdują się w katalogu wystawców, dostępnym na polskiej stronie 
internetowej.

Już teraz zapraszamy do rejestracji online uprawniającej do odebrania bezpłatnej karty wstępu na stronie 
www.cosmeti c-business.pl w zakładce: odwiedzający/bilety i godziny otwarcia.

Wakacje to nie jedyny okres, w którym nasza skóra narażona jest na działanie promieni słonecznych. Z piękną 
opalenizną związane jest niestety proces fotostarzenia. Główna jego przyczyna to promieniowanie UV A, które 

przedostając się przez naskórek dociera aż do skóry właściwej.
Podczas ekspozycji skóry na działanie promieniowania UV dochodzi do zaburzenia stanu równowagi pomiędzy tro-

poelestyną a enzymem LOX-L. Zbyt duża ilość tropoeleatyny i niewystarczająca ilość enzymu LOX-L prowadzi do two-
rzenia niefunkcjonalnych włókien, co skutkuje pojawieniem się zmarszczek i utratą jędrności skóry. Takie zjawisko nosi 
nazwę elastozy.

Firma BASF Beauty Creati ons opracowała nowy składnik aktywny na bazie ekstraktu z liści Oczaru wirginijskie-
go, który chroni skórę przed procesem elastozy. Lys’SunTM pobudza produkcję enzymu LOX-L, a tym samym zapewnia  
równowagę pomiędzy poziomem tro-
poelastyny a enzymem LOX-L. 

Badania in vitro wykazały, że 
Lys’SunTM przywraca zdolność do pro-
dukcji funkcjonalnych włókien ela-
stycznych oraz redukuje ilość zakumu-
lowanych elafi n.

Skuteczność działania surowca 
została potwierdzona w badaniach 
in vivo, na grupie kobiet powyżej 45 
roku życia. Zastosowanie Lys’SunTM 
zapewnia znaczną redukcję głęboko-
ści zmarszczek oraz poprawę jędrności 
skóry.



Zmiany we władzach 
Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Lingostem™  
– nowość do walki z efektami fotostarzenia

LYS’SUN™ 
– ochrona przed elastozą wywołaną promieniowaniem UV

e-w ydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl

Podczas tegorocznych targów In-Cosmeti cs, Provital Group zaprezen-
tował nowy surowiec chroniący skórę przed efektami fotostarzenia 

wywołanymi promieniami IR-A oraz UV - Lingostem™. 

Lingostem™ otrzymywany jest z komórek macierzystych borówki czer-
wonej, które dzięki specyfi cznemu procesowi hodowli zawierają dużą ilość 
cennych związków polifenolowych i mają bardzo wysoką aktywność prze-
ciwutleniającą (w przypadku Lingostem™ jest ona jedenastokrotnie wyższa 
od tej wykazywanej bezpośrednio przez jagody borówki). Składnik aktyw-
ny nie tylko działa antyoksydacyjnie, ale także wzmacnia naturalny mecha-
nizm ochrony komórek przed uszkodzeniami wolnorodnikowymi, wzbudza-
nymi przez promieniowanie IR-A, oraz daje efekt przeciwzapalny. W bardzo 
obszernych badaniach skuteczności potwierdzone zostało m.in. działanie 
przeciwzmarszczkowe, redukcja przebarwień słonecznych, wzrost jędrno-
ści i elastyczności skóry oraz poprawa jej gęstości, zarówno w kontekście 
ochrony słonecznej (aplikacja latem, przy wysokim nasłonecznieniu i w to-
warzystwie fi ltrów UV), jak i regeneracji oraz naprawy istniejących oznak 
fotostarzenia (aplikacja jesienią).

Zgromadzenie Ogólne Polskie-
go Stowarzyszenia Przemysłu 

Kosmetycznego i Detergentowego 
powołało 8-osobowy Zarząd oraz 
3-osobową Komisję Rewizyjną na 
nową kadencję. Zarząd wyłonił ze 
swojego grona Małgorzatę Wadziń-
ską, jako przewodniczącą. Zgroma-
dzenie Ogólne obradowało w War-
szawie, 2 czerwca 2016 roku.

W Zgromadzeniu uczestniczyli 
członkowie Stowarzyszenia – zarów-
no przedstawiciele fi rm globalnych, 
jak i właściciele rdzennie polskich fi rm 
kosmetycznych i detergentowych. 
Zgromadzenie przyjęło uchwały za-
twierdzające sprawozdanie Zarządu, 
bilans oraz rachunek zysków i strat, 
a także program działalności oraz pre-
liminarz dochodów i wydatków Stowa-
rzyszenia w roku 2016. Udzieliło także 
Zarządowi absolutorium oraz dokona-
ło wyboru władz na nową kadencję: 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Zarządu weszli:
•   • Monika Chmielewska    

(Colgate-Palmolive)
•   • Ewa Drozd (Unilever)
•   • Magdalena Krulikowska (Henkel)
•   • Elżbieta Kwestarz-Tarczyńska 

(S.C. Johnson)
•   • Urszula Nadrzycka (Reckitt  Benc-

kiser)
•   • Iwona Poniatowska-Banaszek 

(Grupa INCO)
•   • Marek Szczęsny (AVON)
•   • Małgorzata Wadzińska (P&G)

Zarząd wyłonił ze swojego gro-
na przewodniczącą – Małgorzatę 
Wadzińską oraz troje wiceprzewod-
niczących: Ewę Drozd, Iwonę Ponia-
towską-Banaszek oraz Marka Szczę-
snego.

Komisja Rewizyjna w rozpoczy-
nającej się kadencji pracować będzie 
w składzie:
•   • Jolanta Jankowska (Polin)

•   • Tomasz Lenarczuk (PZ Cussons)
•   • Anna Ochot-Bednarek   

(Intersilesia McBride).

Rok 2015 był dla Polskiego Sto-
warzyszenia Przemysłu Kosme-
tycznego i Detergentowego bardzo 
dobrym rokiem. Do Stowarzysze-
nia dołączają kolejne fi rmy – nowi 
członkowie to zarówno fi rmy z sek-
tora kosmetycznego oraz detergen-
towego, jak i fi rmy z branży aero-
zolowej. To nowa, intensywnie roz-
wijana w Stowarzyszeniu, które od 
1 stycznia 2016 roku jest członkiem 
Europejskiej Federacji Aerozolowej 
FEA. Dołączają producenci kosme-
tyków, detergentów oraz wyrobów 
aerozolowych, a także dystrybuto-
rzy, dostawcy surowców i inne fi rmy 
z łańcucha dostaw.
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Pod koniec XIX wieku opracowano formułę dezodo-
rantu. Była to zawierająca głównie cynk lepka maź 

sprzedawana w słoikach. Nieco później kwaśny węglan 
sodu wymieszano z talkiem i sprzedawano w postaci 
sztyftu. Aplikacja takich kosmetyków przysparzała sporo 
problemów. Krem trzeba było wcierać, a sztyft wyrywał 
włosy. Nad problemem aplikacji dezodorantu pochylił się 
zespół badawczy w firmie Brystol-Myers. Jeden z człon-
ków zespołu, pracującego pod kierownictwem Helen Di-
serens, zasugerował, by przyjrzeć się zasadzie działania 
długopisu. Okazało się, że dezodorant można aplikować 
podobnie jak tusz w długopisie, poprzez obracającą się 
kulkę. W ten sposób powstał pierwszy na świecie pojem-
nik ze szkła z obrotowa kulką, znany powszechnie jako 
aplikator kulkowy. Premiera tego wynalazku miała miej-
sce w 1955 r. w Stanach Zjednoczonych1.

Od wynalezienia aplikatora kulkowego minęło po-
nad 60 lat, a wciąż jest to jeden z bardziej popularnych 
sposobów aplikacji kosmetyków. Nic zatem dziwnego, 
że nieustannie jest ulepszany. Wiele firm kosmetycznych 
wykorzystuje aplikatory kulkowe nie tylko do aplikacji 
dezodorantów, ale też do podawania nowoczesnych pre-
paratów pielęgnacyjnych. 

W opublikowanym niedawno wynalazku (WO 
20160445672 A1, Procter&Gamble) kosmetyk zawiera-
jący witaminę B3 podawany jest poprzez aplikator z ma-
gnetyczną końcówką, która zawiera warstwy bipolarne 
o różnych natężeniach pola magnetycznego. Dzięki temu 
możliwe jest dostarczanie dużych dawek witaminy B3  
w konkretne miejsca tego wymagające. 

Patrząc na wynalazki wykorzystujące aplikator kul-
kowy w przemyśle kosmetycznym widać, że wynalazek 

Co może mieć wspólnego 
dezodorant z długopisem?

Iwona Płodzich-Hennig
rzecznik patentowy, kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Do twórczego działania inspiruje najczęściej niezaspokojona potrzeba lub natura, która prezentuje w swoim 
bogactwie niezliczone rozwiązania, na które ludzie muszą pracować latami. Choć w obecnych czasach większość 
innowacji powstaje w wyniku zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych, setek godzin spędzonych 
w laboratorium, to bywa i tak, że nowe rozwiązania powstają przez przypadek, poprzez połączenie zdawałoby się 
bardzo odległych dziedzin.

Helen Diserens nadal inspiruje. Na przestrzeni ostatnich 
20 lat odnotowano 213 rodzin patentowych (2708 zgło-
szeń wynalazków), wśród rozwiązań sklasyfikowanych  
w klasie A61K dotyczących produktów do pielęgnacji 
skóry zawierających aplikator3.

Krajem, gdzie zgłasza się najwięcej tego typu wyna-
lazków, pozostają Stany Zjednoczone, ale w czołówce 
znajdują się również Japonia, Kanada i Australia.

Beiersdorf AG

No. of families by probable assignee (top 25 assignees) 
There are a maximum of 213 families available. 79 are shown in this graph. 25 assignees 

selected, minimum threshold 5.

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie danych dostępnych w bazach patentowych PatBase, Minesoft®)

Procter & Gamble

L’Oreal

Procter & Gamble Co

L’Oreal SA

Oreal

Johnson & Johnson GmbH
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Wiodącą firmą kosmetyczną, która opracowuje wy-
nalazki wykorzystujące aplikatory kulkowe, jest L’Oreal.

Natomiast najbardziej twórczymi wynalazcami  
w dziedzinie aplikatorów kulkowych są Gueret Jean Lo-
uis, Hahn Gary Scott i Thueson David Orel.

Bez wątpienia potrzeba jest matką wynalazków, ale nie 
mniej istotna jest umiejętność twórczego wykorzystania 
rozwiązań, które już istnieją. Historia aplikatora kulkowe-

go pokazuje, że łączenie rozwiązań z odległych dziedzin 
techniki może przynosić fenomenalne efekty w postaci 
wynalazków wykorzystywanych przez dziesięciolecia.

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie danych dostępnych w bazach patentowych PatBase, Minesoft®)

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie danych dostępnych w bazach patentowych PatBase, Minesoft®)

United States of America (US)
WIPO (WO)

European Patent Office (EP)
Japan (JP)

CANADA (CA)
Australia (AU)

China P.Rep. (CN)
Germany (DE)

Spain (ES)
Mexico (MX)
Austria (AT)
France (FR)

South Korea (KR)
Brazil (BR)
India (IN)

Russian Federation (RU)
Hong Kong S.A.R. (HK)

South Africa (ZA)
Argentina (AR)
Denmark (DK)
Colombia (CO)

Portugal (PT)
Taiwan (TW)
Poland (PL)

Thailand (TH)

Ju
ris

di
ct

io
n 

(2
5)

No. of families

No. of families by jurisdiction (top 25 jurisdictions)
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1. Opracowano na podstawie J. Challoner, 1001 wynalazków które zmieniły 
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2. http://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=
en_EP&DB=EPODOC&ST=singleline&query=WO2016044567

3. Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w bazie paten-
towej PatBase, Minesoft®
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Agencja badawcza Mintel stwierdziła, że marki produk-
tów do pielęgnacji skóry mogą wzmocnić dobrą repu-

tację deklaracji „kosmetyk wegański”. Pasuje ona doskona-
le do innych oświadczeń dotyczących ochrony środowiska 
oraz etyki i może wyróżnić markę na tle innych, czyniąc 
ją atrakcyjną dla młodych pokoleń. Na przykład, produk-
ty z certyfi katem wegańskim sygnalizują również zaan-
gażowanie marki na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla, będącego sprawą pierwszorzędnej wagi dla wielu 
z pokolenia Millennials – wystarczy wziąć pod uwagę skut-
ki przetwarzania produktów zwierzęcych na całym świecie.

Wykorzystując swoją Globalną Bazę Danych o No-
wych Produktach (GNPD), Mintel wyróżnił produkty 
wprowadzone ostatnio do sprzedaży na całym świecie, 
opatrzone oświadczeniem wegańskim. 

Logona Naturkosmeti k Daily Care Bio Aloe 
+ Verveine Deo Spray
Firma:   Logocos Naturkosmeti k             
Marka:   Logona Naturkosmeti k 
   Daily Care Bio Aloe + Verveine                      
Kategoria:  dezodorant 
Kraj:   Austria                     
Cena w walucie lokalnej: €8.00   

Wprowadzony na rynek w Austrii 
w lutym 2016 r. Logona Naturkosme-
ti k Daily Care Bio Aloe + Verveine Deo 
Spray to kontrolowany naturalny kosme-
tyk o długotrwałym zapachu, zapew-
niający skórze pielęgnację i świeżość, 
a zarazem odżywiający ją organicznym 
aloesem i werbeną. Produkt, oznaczony 
certyfi katami BDIH i NaTrue oraz nie 
zawierający soli glinu, jest odpowiedni 
dla wegan i dostępny w sprzedaży de-
talicznej w opakowaniu o objętości 100 
ml. Produktów nie testuje się na zwie-
rzętach, a żaden surowiec nie pochodzi 
z martwych kręgowców. 

Ylang-Ylang + Calendula Deodorant

Firma:   Schmidt’s Deodorant
Marka:   Schmidt’s                  
Kategoria:  dezodorant
Country:  Holandia                    
Cena w walucie lokalnej: 
   €13.49

Wprowadzony na rynek w Ho-
landii w lutym 2016 r. Schmidt’s 
Ylang-Ylang + Calendula Deodo-
rant (dezodorant z ylang-ylang 
i nagietkiem) to dezodorant kre-
mowy o całkowicie naturalnej formule, skutecznie neu-
tralizującej zapach i wchłaniającej wilgoć. Produkt można 
nakładać załączoną łopatką; nie zawiera aluminium, synte-
tyków ani innych chemikaliów. Produkt jest opatrzony cer-
tyfi katem wegańskości i certyfi katem „wolny od przemo-
cy” oraz dostępny w sprzedaży detalicznej w opakowaniu 
o objętości 56,7 g.

Dr. Organic Bioacti ve Skincare Vitamin E

Firma:   Dr. Organic
Marka:   Dr. Organic Bioacti ve    
 Skincare Vitamin E  
Kategoria:  dezodorant 
Kraj:   Polska               
Cena w walucie lokalnej: PLN20.81

Wprowadzony na rynek w Polsce 
w grudniu 2015 r. Dr. Organic Bioacti ve Skin-
care Vitamin E Dezodorant w kulce delikat-
nie łagodzi, nawilża i nawadnia skórę. Zawie-
ra niezatykającą porów formułę obejmującą 
bioaktywne składniki organiczne, która neu-
tralizuje woń i zapewnia ochronę przed wol-
nymi rodnikami. Produkt, wegański i wegetariański, nie jest 
testowany na zwierzętach i nie zawiera glinu, SLS, parabe-
nów, alkoholu, barwników i aromatów syntetycznych, ani też 
ostrych konserwantów. Dostępny w sprzedaży detalicznej 
w opakowaniu o objętości 50 ml.

Dezodoranty wegańskie

O ile wcześniej oświadczenie „odpowiednie dla wegan” kojarzono z niespożywaniem 
mięsa, nabiału i jajek, o tyle do dziś przekształciło się ono w gwarancję dla 
konsumentów, że produkty są bezpieczne i zdrowe. Pielęgnacja pach nie jest tu 
wyjątkiem: w istocie oświadczenie „kosmetyk wegański” odnotowało ponad 
dwukrotny wzrost popularności, z 1,4% do 3,2%, wśród dezodorantów globalnie 
wprowadzanych na rynek od stycznia 2014 r. do stycznia 2016 r.

12
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Eco by Sonia Driver
Firma:   Eco Tan
Marka:   Eco by Sonia Driver           
Kategoria:  dezodorant
Kraj:   USA              
Cena w walucie lokalnej: $17.95

Wprowadzony na rynek w Stanach 
Zjednoczonych w kwietniu 2016 r. Eco 
by Sonia Driver Coconut Deodorant (dezodorant koko-
sowy) to dezodorant dla obu płci, działający skutecznie 
dla zróżnicowanych potrzeb mężczyzn i kobiet. Produkt, 
wytwarzany ze składników naturalnych i organicznych, 
utrzymuje skórę suchą i zwalcza przykrą woń, jednocze-
śnie umożliwiając ciału uwalnianie toksyn. Ten wegański 
produkt, nie testowany na zwierzętach, nie zawiera toksyn, 
aluminium ani parabenów i jest dostępny w sprzedaży de-
talicznej w opakowaniu o objętości 2,03 uncji płynu (60 ml).

Green People Body Care
Firma:   Green People
Marka:   Green People Body Care        
Kategoria:  dezodorant 
Kraj:   Wielka Brytania              
Cena w walucie lokalnej: £9.50

Wprowadzony na rynek w Wielkiej Brytanii 
w marcu 2016 r. Green People Body Care Qu-
inoa & Prebioti cs Deodorant Roll-On (dezodo-
rant w kulce z komosą ryżową i prebiotykami) 
zawiera nie wywołującą podrażnień formułę, 
zawierającą w 89,4% składniki organiczne, pre-
biotyki, aloes i oliwkę, zapewniające skutecz-
ną kontrolę zapachu o długotrwałym działa-
niu. Produkt, odpowiedni dla skóry wrażliwej, 
osób cierpiących na egzemę i łuszczycę, wegan 
i wegetarian oraz sprzedawany zgodnie z zasadami spra-
wiedliwego handlu, nie jest testowany na zwierzętach. 
Dostępny w sprzedaży detalicznej w opakowaniu o obję-
tości 75 ml, opatrzonym logo Ethical Company (Etycznej 
Firmy). Producent przekazuje 10% zysku nett o na cele 
dobroczynne.

Urtekram Coconut

Firma:   Urtekram
Marka:   Urtekram Coconut       
Kategoria:  dezodorant
Kraj:   Szwecja            
Cena w walucie lokalnej: SEK39.00
Cena w Euro: 4.95

Urtekram Coconut Kokos Kräm-
deodorant (Roll-On Cream Deo – dez-
odorant kremowy w kulce) został opra-
cowany z wykorzystaniem organicz-
nego oleju kokosowego z pierwszego 
tłoczenia oraz kwasu hialuronowego, 
aby zapewnić naturalną dezodory-
zację z równoczesnym odżywianiem 
i nawilżaniem skóry normalnej. Produkt 
wydaje „cudowny” zapach naturalnej słodyczy 
kokosu. Naturalny w 100% produkt jest ozna-
czony certyfi katem Ecocert, wegański i wolny 
od przemocy. Dostępny w sprzedaży detalicznej 
w opakowaniu o objętości 50 ml.

Mintel jest światowym liderem wśród agencji korzystających 
z wywiadu marketi ngowego. Spółka współpracuje z 3000 fi rma-
mi branży kosmetycznej na całym świecie informując je o nowo-
ściach i produktach najnowszej generacji w ich linii produktów. 
Badania klientów i rynku prowadzone przez spółkę w połączeniu 

z analizą ekspercką zapewniają klientom spółki przewagę konku-
rencyjną, której potrzebują aby wyróżniać się wśród innych fi rm 
na tym szybko zmieniającym się, napędzanym trendami rynku. 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 

www.mintel.com/beauty-personal-care

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl
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Dlaczego się pocimy?

Pocenie się jest wynikiem przegrzania organizmu na 
skutek wysokiej temperatury otoczenia, wzmożonej ak-
tywności fi zycznej lub też stanów emocjonalnych. Jest 
to naturalny proces mający na celu obniżenie tempera-
tury ciała. Wyróżniamy dwa typy gruczołów potowych 
– ekrynowe i apokrynowe. Sam pot ekrynowy jest bez-
wonny i składa się w 99% z wody. Gruczoły ekrynowe są 
obecne na całej powierzchni skóry, a ich ujścia poprzez 

Antyperspiranty i dezodoranty

Anna Harazin
Technolog, JagoPRO Sp. z o.o.

Rynek antyperspirantów i dezodorantów podlega systematycznemu rozwojowi. Przyczyną coraz większej ilości 
wdrożeń w tej gałęzi przemysłu kosmetycznego jest rosnąca u konsumentów świadomość higieny i troska o 
wizerunek. W roku 2013 wartość rynku wynosiła ok. 1,102 mld PLN, a szacuje się, że w roku 2018 wartość ta 
wzrośnie do 1,277 mld PLN. Produkty tej kategorii z roku na rok ukazują się w nowych, coraz bardziej innowacyjnych 
odsłonach.

kanały potowe stanowią przerwanie ciągłości bariery 
naskórka. Gruczoły apokrynowe mają ujścia do miesz-
ków włosowych, występują między innymi w okolicy 
pach. Pod wpływem gwałtownego napływu adrenaliny 
lub wysokiej temperatury następuje wydzielenie blado-
żółtego potu o delikatnie wyczuwalnym zapachu. W jego 
skład wchodzą między innymi lipoproteiny, które są roz-
kładane przez mikroorganizmy bytujące na powierzchni 
skóry do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, 
dających charakterystyczną woń. 
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Pomimo coraz większej świadomości społeczeństwa, 
dotyczącej składu i surowców zawartych w kosmety-
kach, sposób działania dezodorantów i antyperspiran-
tów nie jest do końca jasny dla konsumentów. Istotnym, 
z punktu widzenia odbiorcy fi nalnego, jest fakt, że pre-
paraty te bazują na różnych mechanizmach działania, z 
czego wynikają różnice w składzie obu grup prepara-
tów. Działanie dezodorantów to redukcja i maskowa-
nie nieprzyjemnego zapachu. Mechanizm działania nie 
obejmuje zatrzymania sekrecji potu. Główne zadanie to 
ograniczenie proliferacji bakterii odpowiedzialnych za 
biotransformację poszczególnych komponentów potu. 
Drugi mechanizm to maskowanie zapachu potu poprzez 
wiązanie jego lotnych składników – metabolity stają się 
dzięki temu niewyczuwalne. Mechanizm ten cechuje się 

brakiem ingerencji w funkcjonowanie naturalnej fl ory 
bakteryjnej. W celu optymalizacji działania preparatu 
producenci najczęściej wykorzystują działanie synergi-
styczne obu mechanizmów, podnosząc tym samym efek-
tywność działania preparatu. 

Działanie antyperspirantów to czasowa i znaczą-
ca redukcja wydzielania potu, wiążąca się z ingerencją 
w procesy fi zjologiczne organizmu. Warto dodać, że 
w USA antyperspiranty kategoryzowane są jako leki do-
stępne bez recepty, a nie kosmetyki. Redukcja wydziela-
nia dotyczy zarówno gruczołów ekrynowych, odpowie-
dzialnych za uczucie wilgoci na skórze, oraz potu apo-
krynowego, będącego podłożem powstawania brzyd-
kiego zapachu. Mechanizm działania antyperspirantów 
nie był do końca jasny. Został opisany na przełomie lat 
70. i 80. XX wieku. Początkowo sądzono, że powodem 
ograniczenia wydzielania potu jest kurczenie się ujść ka-
nałów potowych w obecności silnie kwaśnego środowi-
ska. Uważano również, że do zamykania ujść gruczołów 
dochodzi również poprzez tworzenie się masy rogowej, 
powstającej wskutek drażniącego działania soli glinu. 
Współczesne badania dowodzą, że mechanizm działa-
nia jest dwutorowy. Przede wszystkim zachodzi proces 
neutralizacji zawartych w antyperspirantach soli glinu, 
które dyfundują w głąb ujścia przewodu gruczołu po-
towego. Powstanie żelowatego osadu polimerycznego 
wodorotlenku glinu blokuje ujścia tych przewodów. Do-

datkowo zachodzi proces denaturacji keratyny obecnej 
w warstwie rogowej naskórka. 

Najczęściej stosowanymi substancjami aktywnymi 
są Aluminium Chlorohydrate oraz Aluminium Sesqu-
ichlorohydrate. Substancje te są łagodne dla skóry, 
nie powodują podrażnień, ponadto cechuje je wysoka 
skuteczność w stosunku do ceny. Kompleksy alumi-
niowo-cyrkonowe są uważane za bardziej efektywne 
ze względu na szybszą hydrolizę w kwaśnym środo-
wisku, lecz mają pewne ograniczenia związane z ich 
zastosowaniem. Stosowany jest również Aluminium 
Chloride, jednak cechuje się dość wysokim potencja-
łem drażniącym. Obecnie wykorzystywany jest głów-
nie w formułach tzw. blokerów, z uwagi na wysoki 
stopień efektywności. 

Rynek antyperspirantów i dezodorantów 
– co nowego? 

Produkty specjalnego przeznaczenia, do zastoso-
wania w obrębie konkretnych części ciała to coraz czę-
ściej spotykane kosmetyki w tej kategorii. Dezodorant 
do włosów to propozycja dla osób chcących zachować 
piękny zapach fryzury i uczucie świeżości. Preparat do-
datkowo ma za zadanie maskować nieprzyjemne zapa-
chy. Kolejny wyspecjalizowany preparat to dezodorant 
do zastosowania w okolicach dekoltu dla pań. Ideą pre-
paratu jest ochrona i pielęgnacja szczególnie wrażliwej 
części ciała u osób o zwiększonej potliwości. Na rynku 
pojawiają się również preparaty przeznaczone specjalnie 
do pielęgnacji okolic szyi dla osób, u których z wiekiem 
rośnie problem nadmiernej potliwości. 

Wśród szeroko dostępnych na rynku antyperspiran-
tów i dezodorantów do miejscowego zastosowania moż-
na znaleźć także preparaty o szerszym spektrum działa-
nia, jednak nie będących kosmetykiem. Przykładem jest 
produkt, którego zadaniem jest nadanie ciału zapachu 
od środka – jest to specjalistyczny produkt spożywczy 
w postaci cukierków. Ideą stworzenia takiego produktu 
było wykreowanie produktu bazującego na działaniu 
podobnym do mechanizmu działania czosnku. Słody-
cze dezodorujące to ciekawy sposób dbałości o higienę 

W USA antyperspiranty 
kategoryzowane są jako leki 

dostępne bez recepty, 
a nie kosmetyki
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i wizerunek, jednak z pewnością w najbliższym czasie nie 
zastąpią one klasycznych kosmetyków. 

Do niestandardowych środków zapobiegających po-
ceniu należą płatki absorbujące. Do ich niewątpliwych 
zalet należy brak obaw o pojawianie się jakichkolwiek bia-
łych czy żółtych plam na ubraniu, jakie mogą wystąpić po 
zastosowaniu standardowego antyperspirantu. Pot jest 
pochłaniany w miejscu jego powstawania i dzięki temu 
zapobiega uczuciu wilgoci. Popularność tej metody jest w 
Polsce wciąż niewielka, z pewnością powodem może być 
niski poziom wygody stosowania takich płatków.

Dynamiczny rozwój różnych technologii skutkuje 
pojawianiem się ciekawych koncepcji łączących dzie-
dziny wiedzy. Przykład takiej synergii możemy spotkać 
również na rynku antyperspirantów. Specjalne urzą-

dzenie dozujące odpowiednią ilość antyperspirantu jest 
połączone z aplikacją na smartfona, która monitoruje 
aktywność ruchową użytkownika i na podstawie analizy 
poziomu aktywności fizycznej wyznacza odpowiednią, 
efektywną dawkę kosmetyku, którą należy zastosować. 

Nowości i trendy

Najchętniej wybieraną przez polskich konsumentów 
grupą produktów dezodorujących i antyperspirantów są 
aerozole. Po pojawieniu się kilkanaście miesięcy temu 
na rynku europejskim produktów w technologii com-
pressed, coraz częściej spotyka się produkty bazujące 
na takim rozwiązaniu. Idea tej technologii oparta jest na 
zmniejszeniu objętości produktu o połowę, przy jedno-
czesnym zachowaniu tej samej wydajności i skuteczności 
wyrobu. Dodatkowe atuty to korzystny aspekt ekono-
miczny samej produkcji oraz aspekty środowiskowe. 

Kompozycje zapachowe zamknięte w kapsułkach to 
rozwiązanie, które równie często pojawia się w formu-
łach antyperspirantów i dezodorantów. Ideą tej techno-
logii jest stopniowe uwalnianie się zapachu pod wpły-
wem np. wzrostu temperatury ciała, czyli w sytuacjach 
stresu emocjonalnego lub wzmożonej aktywności fi-
zycznej. Technologia kapsułkowanych zapachów zna-
lazła też zastosowanie w chemii gospodarczej. W przy-
padku dezodorantów częstym dodatkiem są substancje 
„wyłapujące” i maskujące związki odpowiedzialne za 
nieprzyjemny zapach potu. Substancje takie nierzadko 
są też składnikami kompozycji zapachowych. Celem sto-
sowania takich rozwiązań jest zapewnienie długotrwa-
łego uczucia świeżości. 

Surowce chemiczne
Jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców 

bazowych, stosowanych w aerozolowych produktach  
o działaniu antyperspiracyjnym, jest cyclopentasiloxane. 
Został on po raz pierwszy wprowadzony do formuły an-
typerspirantu już w latach 70. XX wieku i od tamtej pory 
był stosowany z powodzeniem na całym świecie. Surow-
cem tym, jak również cyclotetrasiloxanem, interesują się 
od dłuższego czasu organizacje europejskie. Powodem 
jest negatywny wpływ tych surowców na środowisko, 
co jest związane z ich potencjałem bioakumulacyjnym. 
W świetle prawdopodobnych ograniczeń stosowania D4 
i D5, przemysł kosmetyczny stoi przed zadaniem znale-
zienia alternatywnych surowców, które wykazywałyby 
podobne właściwości i nie wpływałyby negatywnie na 
właściwości sensoryczne. 

Bardzo ważną grupę surowców stosowanych w an-
typerspirantach i dezodorantach stanowią dodatkowe 
substancje aktywne. Najczęściej są to surowce wspo-
magające działanie głównych substancji czynnych oraz 
łagodzące powstawanie ewentualnych podrażnień. Naj-
bardziej popularne grupy to minerały, oleje naturalne  
i ekstrakty roślinne oraz, coraz szerzej stosowane w tej 
kategorii, substancje o działaniu anti-ageing. 

Minerały i inne substancje pochodzenia naturalnego 
o właściwościach sorpcyjnych, dodawane do formuł an-
typerspirantów i dezodorantów, mają za zadanie absor-
bować pot z powierzchni skóry. Ponieważ są to substan-
cje naturalne i obojętne chemicznie, często są wkompo-
nowane w skład preparatów dla skóry wrażliwej. 

Kolejną grupą substancji pochodzenia naturalnego są 
ekstrakty roślinne – głównie te posiadające właściwo-
ści ściągające, np. rozmaryn, szałwia czy drzewo herba-
ciane. Dezodoranty naturalne, będące wciąż niszowym 
produktem w tej kategorii, zazwyczaj bazują na działaniu 
samych ekstraktów roślinnych. 

Istotnym elementem receptur dedykowanych obsza-
rom skóry podatnym na częste podrażnienia są substan-
cje o działaniu łagodzącym oraz pielęgnacyjnym. Popu-
larnym dodatkiem są oleje naturalne takie jak awokado. 
Dodatek tego typu substancji ma pozytywnie wpływać 
na kondycję i poprawę wyglądu skóry. 

Trend anti-ageing również pojawia się w kategorii an-
typerspirantów i dezodorantów. Jako środki higieniczne 
o dużej częstotliwości użycia mogą one wspomagać co-
dzienną dbałość o młody wygląd skóry. Ma to szczegól-
ne znaczenie dla obszaru, który jest narażony na częste 
podrażnienia, zwłaszcza mechaniczne. Popularne skład-
niki dodawane do tego typu produktów to koenzym Q10 
oraz kwas hialuronowy. Ciekawym dodatkiem do anty-
perspirantów jest również witamina C, która ma za zada-
nie poprawę wyglądu skóry oraz rozjaśnienie kolorytu. 

Ciekawe rozwiązania pojawiają się w przypadku 
preparatów dedykowanych osobom ze wzmożoną ak-
tywnością fizyczną. Popularyzacja zdrowego trybu życia 
i regularnego uprawiania sportu skutkuje wprowadze-
niem na rynek coraz większej ilości produktów kosme-
tycznych dedykowanych sportowcom. Antyperspiranty 

Po pojawieniu się kilkanaście miesięcy 
temu na rynku europejskim produktów 

w technologii compressed, coraz częściej 
spotyka się produkty bazujące na takim 

rozwiązaniu



i dezodoranty wzbogacane są o specjalistyczne substan-
cje aktywne, które regulują równowagę jonową skóry, 
substancje o działaniu wzmacniającym funkcje bariery 
skórnej, jak również łagodzące podrażnienia. 

Deklaracje marketi ngowe

Tematem budzącym wiele kontrowersji jest deklara-
cja czasu działania antyperspirantu. O ile w USA istnieją 
jasno określone i konkretne wytyczne, którymi należy 
się kierować przy opracowywaniu receptury antyper-
spirantu, o tyle prawo europejskie nakazuje jedynie 
przeprowadzanie badań potwierdzających deklarowane 
właściwości użytkowe danego wyrobu. To, w jaki spo-
sób producent podejdzie do problemu wyboru metody 
badawczej, zależy tylko od niego. Technolog stojący 
przed takim wyzwaniem ma kilka możliwości - począw-
szy od odpowiednio zaprojektowanych badań aplikacyj-
nych po specjalistyczne metody badawcze, takie jak test 
Minora, metoda grawimetryczna czy sniff  test. 

Niezależnie od tego, na jaką metodę badawczą zde-
cyduje się producent antyperspirantu czy dezodorantu, 
kluczową rolę odgrywa także budowanie świadomości 
konsumenta. W opinii odbiorców tego typu produktów 
długotrwała ochrona to najważniejsze kryterium wyboru 
przed zakupem danego produktu. Najbardziej popularne 
deklaracje to 24-godzinna i 48-godzinna ochrona. Pojawia 
się jednak coraz więcej produktów z deklaracją działania 
do 72, 96 a nawet 120 godzin. Dla części konsumentów 
deklaracje takie mogą wskazywać, że dany produkt jest 
wyjątkowo skuteczny. Z drugiej jednak strony należałoby 
rozważyć zasadność deklarowania tak wydłużonego cza-
su działania, z uwagi na oczywistą dbałość o higienę. W 
przypadku takich deklaracji problematycznym może się 
także okazać dobór odpowiednich metod badawczych. 

Poza najpopularniejszymi deklaracjami, dotyczącymi 
czasu działania antyperspirantów, spotykany jest szereg 
innych deklaracji, które również wymagają potwierdze-
nia w badaniach. Popularne claimy to niepozostawianie 
plam na ubraniach – białych, żółtych i oleistych (dotyczy 
to w głównej mierze typów invisible). Wyzwaniem może 
okazać się skonstruowanie receptury łączącej w sobie 
cechy skutecznego antyperspirantu przy zachowaniu 
niebrudzącej formuły. 

Deklaracje typu free-from budzą wiele kontrower-
sji. Dotyczą one nie tylko segmentu antyperspirantów i 
dezodorantów, lecz spotykane są na większości typach 
produktów kosmetycznych. Kuriozalne wydają się być 
deklaracje braku substancji, które w ogóle w danym 
produkcie nie powinny występować. Przykładem jest 
deklaracja braku konserwantu w produkcie o dużym 
stężeniu etanolu. Nie należy zapominać o obowiązu-
jącym ustawodawstwie, m.in. o ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Stosowanie tego typu deklara-
cji jest niewłaściwe w stosunku do producentów nielu-
bianych surowców, które przecież są dopuszczone do 
stosowania w kosmetykach, a co za tym idzie, są bez-
pieczne dla konsumenta.
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1. Zasada i podstawowe wiadomości
Celem wielu podstawowych procesów technologicz-

nych jest dokładne wymieszanie dwóch substancji, z któ-
rych jedna najczęściej jest w postaci płynnej. Drugą sub-
stancją może być również ciecz, ewentualnie ciało stałe, 
lub, jak wykazują ostatnie badania, gaz. Główną zasadą 
homogenizacji wysokociśnieniowej (co jest też jej zaletą) 
jest mieszanie różnych substancji, połączone z redukcją 
rozmiarów cząstek fazy rozproszonej.

Znanych jest wiele sposobów osiągnięcia powyż-
szych efektów. Biorąc pod uwagę technologię homoge-
nizacji wysokociśnieniowej, urządzenie, które realizuje 
ten proces, składa się zasadniczo z dwóch elementów 
- wysokociśnieniowej pompy tłokowej i specjalnego za-
woru homogenizującego (mikronizującego).

Produkt jest przetłaczany pod ciśnieniem przez za-
daną szczelinę w zaworze homogenizującym. Wielkość 
ciśnienia homogenizacji zależy od poszczególnych zasto-
sowań i z reguły mieści się w zakresie od 70 do 2000 ba-
rów (obecnie największe uzyskane ciśnienie w tego typu 
maszynach to 4500 barów).

Zbadanie zjawisk zachodzących w obrębie zaworu 
homogenizującego jest bardzo trudne ze względu na mi-
nimalną wielkość szczeliny, wielkie prędkości przepływu 
i bardzo krótkie czasy przebywania.

Teoretycznie jednak można podać następujące zjawi-
ska odpowiedzialne za efekt homogenizacji:
•   • eksplozja cząsteczek na skutek efektu kawitacji pod-

czas rozprężania produktu,

•   • działanie sił ścinających powodowanych przez prze-
ciskanie płynu pomiędzy głowicą i gniazdem zaworu 
homogenizującego,

•   • zderzenia cząstek stałych z pierścieniem,
•   • wibracje wysokiej częstotliwości (aż do 50 kHz 

w szczególnych przypadkach).

W efekcie otrzymuje się rozdrobnienie cząstek fazy 
rozproszonej do rozmiarów submikronowych (w zależności 
od wielkości zastosowanego ciśnienia homogenizacji, a co 
za tym idzie fi zycznej wielkości szczeliny homogenizującej).

Homogenizacja kosmetyków 
i produktów farmaceutycznych

Ze względu na bardzo dużą różnorodność produktów 
tej branży szczegółowe omówienie tematu w jednym krót-
kim artykule może być niewystarczające, ale ilość dostęp-
nej literatury pomaga poznać główne zastosowania.

Żeby dać obraz szerokiego zastosowania homogeni-
zacji wysokociśnieniowej w produkcji i obróbce kosme-
tyków oraz farmacji, wystarczy wymienić najważniejsze 
efekty towarzyszące temu procesowi:
•   • Mikronizacja zawieszonych cząstek (0,1 do 2 mikro-

metrów w zależności od produktu i ciśnienia) przy 
bardzo równomiernym rozkładzie wielkości.

•   • Równomierne rozproszenie cząstek, a w rezultacie 
jednorodny produkt.

•   • Wysoka stabilność otrzymanych emulsji i dyspersji.

Homogenizacja wysokociśnieniowa
Grzegorz Dębski
Dyrektor Działu FCC&H, GEA Polska
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•   • Zwiększenie lepkości, która pociąga za sobą żądaną 
stabilność. (Jeśli wzrost lepkości nie jest pożądany, 
można zmodyfi kować konstrukcję urządzenia i dołą-
czyć dodatkowo drugi stopień homogenizacji lub za-
stosować zawór homogenizujący specjalnej konstruk-
cji, który pozwala na utrzymanie płynności produktu).

•   • Szybkie żelowanie bez konieczności zmian tempera-
tury produktu.

Wszystkie powyższe efekty pozostają ze sobą 
w ścisłym związku. Ze względu na mnogość zastosowań 
warto wymienić tylko niektóre z najważniejszych cech 
wymaganych dla produktów kosmetycznych/farmaceu-
tycznych, które mogą być osiągnięte przez odpowiednie 
zastosowanie homogenizacji wysokociśnieniowej:
•   • Stabilność emulsji zawierających różnego rodzaju 

oleje - podstawowa cecha produktu wysokiej jakości.
•   • Mikronizacja i równomierne rozprowadzenie cząstek 

- powstrzymują one koalescencję, która praktycznie 
dyskwalifi kuje dowolny kosmetyk, wpływając zna-
cząco na jego zdolności absorpcyjne.

•   • Wygląd produktu, jego konsystencja i przede wszyst-
kim efektywność - czynnikiem limitującym działanie 
niektórych produktów kosmetycznych jest ich zdol-
ność do wchłaniania przez skórę. Znaczna redukcja 
rozmiarów cząsteczek silnie wspomaga ten proces. 
Jednocześnie zjawisko wzrostu powierzchni zmikro-
nizowanych cząstek substancji czynnej przyspiesza 
znacząco jej działanie. Suspensje lipozomowe, ostat-
nio bardzo popularne wśród wiodących producen-
tów kosmetyków jako nośniki odżywczych i farma-
kologicznych substancji, mogą być z powodzeniem 
produkowane przy użyciu homogenizatorów wyso-
kociśnieniowych.

Powyższe efekty są wykorzystywane również w pro-
dukcji kosmetycznych środków oczyszczających, polep-
szając ich własności czyszczące, nawilżające, ściągające 
i bakteriostatyczne. Oprócz poprawy jakości należy wziąć 
pod uwagę aspekt ekonomiczny - szczególnie gdy uży-
wane substancje czynne są drogie, a dzięki homogenizacji 
ten sam efekt osiąga się przy użyciu mniejszych ilości.

Homogenizatory nowej generacji mogą być wyposa-
żone w specjalne nowoczesne zawory homogenizujące 
oraz układy automatyki po to, by sprostać wymaganiom 
dowolnych procesów, w których wysoka jakość i aspek-
ty ekonomiczne są stawiane na pierwszym miejscu. 
W przemyśle kosmetycznym metoda homogenizacji wy-
sokociśnieniowej znajduje zastosowanie od szeregu lat, co 
wskazuje, że jest to praktyczna droga do osiągnięcia kon-
kretnych efektów, nieznajdująca innej realnej alternatywy.

Lista produktów kosmetycznych/farmaceutycznych, 
których własności zyskują w procesie homogenizacji wy-
sokociśnieniowej jest długa - najprawdopodobniej jesz-
cze nie do końca w pełni usystematyzowana. 
Poniżej zamieszczamy tylko niektóre z nich:
•   • różnego rodzaju emulsje, wśród których można wy-

mienić: kremy nawilżające, kremy odżywcze, sub-

stancje wyszczuplające, kremy lecznicze,  s z a m p o -
ny, emulsje do opalania itd.,

•   • pasty do zębów,
•   • lakiery do paznokci,
•   • zawiesiny ogólnie (witaminy itp.),
•   • mydła w płynie.

Miejsce użycia homogenizatora w linii technologicz-
nej może być różne w zależności od rodzaju produktu 
i od zdanych (oczekiwanych) jego własności. Wiadomo 
jednak, że wiele fi rm, produkujących tego typu maszy-
ny, wprowadza programy badań laboratoryjnych, dzięki 
którym jest w stanie współpracować z klientami w celu 
dopracowania najlepszych, indywidualnych warunków 
procesu i dobrania optymalnego urządzenia.

Homogenizacja wysokociśnieniowa 
– przemysł farmaceutyczny i biochemiczny

Przyczyny, dla których przemysł farmaceutyczny 
i biochemiczny jest zainteresowany procesem homoge-
nizacji wysokociśnieniowej, są podobne do tych, które są 
istotne w przypadku innych dziedzin.

Najczęstszymi oczekiwaniami w stosunku do proce-
su homogenizacji są:
•   • produkcja emulsji poprzez mechaniczne rozdrobnie-

nie ciekłych lub stałych cząsteczek,
•   • dyspersja składników mieszanin, 
•   • zwiększenie stabilności, 
•   • powiększenie stosunku wielkości powierzchni mię-

dzyfazowej do objętości czy zmiany lepkości.

Dodatkowo, homogenizacja wysokociśnieniowa jest 
równie często używana po to, aby uzyskać szczególne 
(indywidualne) własności produktu, jak i jako etap po-
średni w technologii przetwarzania komponentów.

Pewne efekty procesu homogenizacji wysokociśnie-
niowej nie mogą być praktycznie powtórzone przy uży-
ciu innych metod:
•   • jest to jedyny proces, który pozwala na osiągnięcie 

submikronowych rozmiarów cząstek,
•   • proces jest całkowicie mechaniczny, a rezultat może 

być osiągnięty bez dodatków substancji chemicz-
nych, co ma oczywiste znaczenie w stosunku  
do jakości produktu i ekonomiki procesu,

•   • proces przebiega bez kontaktu z powietrzem, które 
w wielu przypadkach może powodować utlenianie, 
zanieczyszczenie lub inne niepożądane zmiany.

2. Przykłady zastosowań homogenizacji 
wysokociśnieniowej
2.1. Emulgacja

Jednym z podstawowych zastosowań homogenizacji 
jest produkcja stabilnych emulsji (jest to również pierw-
sze zastosowanie homogenizacji z historycznego punktu 
widzenia).
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Bardzo częstym wymaganiem jest wymieszanie 
dwóch składników o różnych właściwościach. Żądany 
efekt jest osiągany przez jednoczesne działanie dwóch 
procesów: mikronizacji i dyspersji. Tak otrzymana emul-
sja jest zawsze bardziej stabilna i z reguły o lepszych 
własnościach niż otrzymana przy użyciu innych me-
tod. Porównanie musi oczywiście dotyczyć warunków, 
w których użyto takich samych ilości emulgatora, który 
w tej czy innej formie (naturalnej lub jako dodatek) musi 
być zawarty w produkcie. Ciśnienie homogenizacji ma 
również pewien złożony wpływ na stabilność emulsji. 
Żeby właściwie określić ten wpływ należy wziąć pod 
uwagę, że zwiększenie ciśnienia (a co za tym idzie mi-
kronizacji) powoduje zwiększenie powierzchni między-
fazowej i w konsekwencji zwiększenie zapotrzebowania 
na emulgator. Ten fakt wskazuje w sposób oczywisty, że 
stabilność emulsji zwiększać się będzie wraz ze zwięk-
szeniem ciśnienia homogenizacji tylko do pewnego 
momentu - określonego przez zawartość emulgatora. 
Tym niemniej, pod warunkiem odpowiedniej jego ilości, 
możliwe jest otrzymanie bardzo subtelnych i trwałych 
emulsji. W efekcie osiąga się przedłużenie czasu prze-
chowywania, polepszenie własności organoleptycznych 
i, w większości przypadków, aktywności produktu.

2.2. Reakcje chemiczne
Reakcje chemiczne pomiędzy dwiema substancjami 

mogą być przyspieszone na wiele sposobów, najczęściej 
są to:
•   • Termiczny - przez utrzymywanie odpowiedniej dla 

danej reakcji temperatury.
•   • Chemiczny - przez wprowadzenie katalizatorów i po-

większenie stężeń reagujących substancji.
•   • Fizyczny - przez powiększenie powierzchni między-

fazowej (na przykład homogenizacja wysokociśnie-
niowa).

Ciekawostką jest to, że ostatni mechanizm jest szcze-
gólnie istotny w przypadkach, gdy reakcja przebiega na 
granicy faz

(ciecz - ciecz, ciecz - ciało stałe)

Powyższe sposoby mogą być zrealizowane poprzez 
homogenizację mieszaniny. Ponieważ szybkość reak-
cji jest ściśle zależna od powierzchni międzyfazowej, 
w prosty sposób można określić skalę efektu.

2.3. Zawiesiny
Bardzo często wymaganą formą w wielu procesach 

przemysłowych jest zawiesina, czyli dyspersja, w której 
cząstki rozdrobnione występują w fazie stałej. W po-
równaniu do tradycyjnie stosowanego procesu mielenia 
homogenizacja wysokociśnieniowa prowadzi do otrzy-
mania cząstek o mniejszych rozmiarach, a ponadto daje 
wiele lepsze wymieszanie komponentów. Dobór odpo-
wiedniego ciśnienia homogenizacji pozwala na otrzyma-
nie produktu o żądanych własnościach. Dla przykładu, 
dzięki homogenizacji wysokociśnieniowej można dopro-

wadzić rozpuszczalność produktu praktycznie do formy 
natychmiastowej.

Ogólnie homogenizacja zwiększa aktywność, czas 
przechowywania i poprawia postać większości produk-
tów (zawiesiny witamin i antybiotyków są najpopular-
niejszymi reprezentantami produktów, których własno-
ści wyraźnie zyskują w procesie homogenizacji).

2.4. Obróbka wstępna surowców    
poddawanych suszeniu

W przypadku suszenia jednorodność surowca ma 
znaczenie nie tylko dla jakości produktu, ale ma również 
znaczenie dla samego procesu suszenia. Istotne jest to 
przede wszystkim w przypadku stosowania dyszowych 
urządzeń rozpyłowych, gdzie homogenizacja jest prak-
tycznie jedynym sposobem na zabezpieczenie przed blo-
kowaniem dysz.

2.5. Przyspieszenie niektórych procesów
Dzięki homogenizacji niektóre istotne procesy, ta-

kie jak żelatynizacja czy zmydlanie zostają przyspieszo-
ne bardzo silnie, podczas gdy inne, na przykład estry-
fi kacja, zachodzą praktycznie natychmiast (powyższe 
zjawiska są najnowszym i chyba najmniej znanym ob-
szarem zastosowania homogenizacji wysokociśnienio-
wej. Jednak nie znaczy to, że jest to zastosowanie mar-
ginalne - obserwuje się coraz większe zainteresowanie 
tą dziedziną).

2.6. Wytwarzanie roztworów do iniekcji
Substancje używane do iniekcji muszą charaktery-

zować się wymiarami cząstek nieprzekraczającymi roz-
miarów naczyń, przez które muszą być transportowane 
lub błon, przez które są absorbowane. W tym przypadku 
powyższy wymóg jest istotny raczej z punktu widzenia 
jakości produktu niż ze względów ekonomicznych, cho-
ciaż homogenizacja wysokociśnieniowa poprawia oba 
aspekty jednocześnie.

2.7. Destrukcja organizmów jednokomórkowych
W przemyśle farmaceutycznym i biochemicznym 

bardzo często wykorzystuje się technologie, w których 
jednym z etapów jest destrukcja komórek. Głównym 
powodem jest uwolnienie substancji wewnątrzkomór-
kowych takich jak białka, enzymy czy witaminy, które 
występują w wysokich stężeniach w komórkach drożdży, 
alg czy bakterii.

W przeszłości najczęściej stosowanym w tym celu 
procesem była liza komórek, która prowadziła do 
uwolnienia substancji wewnątrzkomórkowych poprzez 
chemiczne zniszczenie ściany komórki. Substancje che-
miczne używane do tego celu nie zawsze są wystar-
czająco selektywne i często tworzą problemy natury 
jakościowej / ekonomicznej. Proces technologiczny 
musi uwzględniać usuwanie tych substancji, które czę-
sto są wysoce toksyczne, a ponadto nierzadko same 
wpływają na substancje wyekstrahowane z komórek. 
Powyższe problemy doprowadziły do opracowania 
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alternatywnych procesów niszczenia ścian 
komórek i obecnie obserwuje się wzrost 
zainteresowania zastosowaniem do tego 
celu homogenizacji wysokociśnieniowej.

Mechaniczna natura procesu powo-
duje, że posiada on ewidentną przewagę 
nad procesami chemicznymi, zarów-
no pod względem jakościowym jak 
i ekonomicznym (utrzymuje czystość, 
pozwala na osiągnięcie powtarzalno-
ści, przyspiesza proces, pozwala na 
prowadzenie w wielu przypadkach 
procesu ciągłego).

Procesy destrukcji komórek 
wymagają bardzo wysokich ciśnień. 
Aby umożliwić ekonomiczną pracę 
homogenizatora w takich warun-
kach, jego elementy muszą być wy-
konywane ze specjalnych materia-
łów, odpornych na ścieranie.

3. Homogenizatory do  
zastosowań biochemicznych 
i farmaceutycznych

Oczywiste jest, że urządzenia do zastoso-
wań biochemicznych i farmaceutycznych powinny być 
zaprojektowane oraz wykonane ze specjalnym uwzględ-
nieniem wymogów specyfi ki konkretnych procesów. 
Szczegóły techniczne zależą zarówno od wykorzystywa-
nych surowców jak i od żądanych właściwości produktu, 
a także użytej technologii.

Nie jest celem tego artykułu opisanie wszystkich 
dostępnych wersji homogenizatorów, jak również przed-
stawienie szczegółowych kryteriów doboru konkret-
nych maszyn. Można jednak wskazać niektóre obszary 
konstrukcji, które wymagają szczególnego podejścia 
przy doborze odpowiedniej wersji urządzenia:
•   • Odpowiednie wykonanie zespołu głowicy pompy 

wysokociśnieniowej (specjalne materiały, często ka-
nały dla przepływu cieczy grzejnej czy chłodzącej).

•   • Zawory ssące i tłoczące pompy tłokowej wykonane 
ze specjalnych materiałów.

•   • Typy zaworów homogenizujących o konstrukcji do-
bieranej w zależności od wymagań technologii i rów-
nież wykonanie ich ze specjalnych materiałów.

•   • Odpowiedni dobór tolerancji i prześwitów zaworów, 
prędkości obrotowej wału pompy.

•   • Odpowiednie układy regulacji i automatyki para-
metrów procesu (temperatura, ciśnienie, wydajność 
itd.).

•   • Wykonanie aseptyczne elementów mających kon-
takt z produktem.

Wg najnowszych danych wydajności oferowanych 
homogenizatorów mogą zawierać się w zakresie od 9 li-
trów do 100 tysięcy litrów na godzinę przy ciśnieniach 
dochodzących w niektórych wersjach do 2500 atmosfer.

3.1. Homogenizatory laboratoryjne
Dla specjalnych przypadków możliwe jest zapro-

jektowanie i wykonanie odpowiedniego urządzenia pa-
sującego do wymaganego procesu. W takim wypadku 
z reguły konieczne jest przeprowadzenie testów wstęp-
nych w laboratorium badawczym. Również w przypad-
kach wprowadzania korekt w technologii powinno się 
wypróbować różne warianty warunków procesu w skali 
laboratoryjnej.

Idealnym rozwiązaniem powyższego problemu jest 
wykorzystanie homogenizatora laboratoryjnego, umożli-
wiającego przeprowadzanie testów na niewielkich prób-
kach surowców (od 0,25 do kilku litrów).

Przykładem takiego urządzenia może być homoge-
nizator laboratoryjny PANDA+ (o wydajności ok. 9 L/h 
i ciśnieniu homogenizacji do 2000 bar). Szczegółowe pa-
rametry techniczne takiego urządzenia są dostępne na 
stronie producenta:

htt p://www.gea.com/global/en/products/homoge-
nizers-table-top.jsp

Warto samodzielnie zapoznać się z szczegółowymi 
danymi technicznymi takiej maszyny laboratoryjnej. Sku-
pianie na tym w niniejszym opracowaniu mija się z celem, 
głownie chodzi o zasadę i przybliżenie tej technologii, 
która nie tylko jest ciekawa – ważniejsze, że zaczyna być 
mocno „poszukiwana”

Artykuł opracowano na podstawie materiałów własnych oraz 
przy współudziale redakcyjnym osób od wielu lat związanych 

z technologią homogenizacji wysokociśnieniowej w Polsce.
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PRODUCENT: FrymaKoruma AG
www.fryma koruma.com 

DYSTRYBUTOR: ProXES Polska Sp. z o.o.
www.proxes-group.com

NAZWA PRODUKTU / MODEL: Dinex H

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
•   • Krótkie czasy parti i produkcyjnych
•   • Szybkie zasysanie komponentów proszkowych
•   • Wydajny homogenizator ze zoptymalizowaną energią tnącą
•   • Kontrolowane pasaże homogenizatora
•   • Optymalne sterowanie i kontrola wielkości cząsteczek i ich rozproszenia
•   • Cyrkulacja podpoziomowa przy produktach pieniących
•   • Powtarzalność
•   • Automatyczna realizacja receptur
•   • Optymalne efekty czyszczenia i sterylizacji
•   • Oszczędność kosztów
•   • Duża rozpiętość minimalnej i maksymalnej ilości roboczej parti i produkcyjnych. Przykładowo w Dineksie 700 wynosi ona od 15 l (faza wodna) / 80 l 

(faza zasadnicza) do 500 l
•   • Szybkie emulgowanie
•   • Wydajny i oszczędny system CIP

PODSTAWOWE PARAMETRY:
•   • Koncepcja urządzenia bazuje na zewnętrznym narzędziu procesowym z recyrkulacją  i stwarza idealną platf ormę do precyzyjnej obróbki produktów 

o szerokich zakresach lepkości.
•   •  Rdzeniem urządzenia jest homogenizator o krzyżowo-zębowej konstrukcji, z systemem rotor-stator, w orientacji poziomej lub pionowej.
•   • Dinex H (H= horyzontalny) cechuje pozioma orientacja homogenizatora. Dzięki możliwości dopasowania jego obrotów, można regulować w zdefi nio-

wanym obszarze energię tnącą.
•   • Pozioma budowa homogenizatora umożliwia, od strony procesowej, szybkie i wydajne zasysanie proszków bezpośrednio przez homogenizator, a od 

strony maszynowej: redukcję wysokości urządzenia.
•   • Dostępne wielkości urządzeń: Dinex Lab (od 3 do 12 litrów pojemności roboczych), Dinex 85 (10-60 l), Dinex 200 (15-160 l), Dinex 400 

(15-300 l), Dinex 700 (15-500 l), Dinex 1300 (50-1100 l), Dinex 1800 (15-1500 l), Dinex 2400 (50-2000 l), Dinex 3500 (100-3000 l), 
Dinex 5200 (200-4000 l).

GDZIE JUŻ PRACUJE?
Na świecie sprzedano już ponad 250 urządzeń homogenizatorów nowego typoszeregu Dinex

PRODUCENT: URLIŃSKI Andrzej Zakład Usług Technicznych Polska
www.urlinski.com.pl

NAZWA PRODUKTU / MODEL:        
 Laboratoryjny ciśnieniowy mieszalnik homogenizujący typ MZUTL 15 HZB_N

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2015

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
Spełnia najwyższe wytyczne GMP i FDA. Specyfi kacja techniczna urządzenia każdorazowo 
jest przygotowywana do wymogów Użytkownika po przeprowadzeniu bezpłatnych prób 
na testowym mieszalniku homogenizującym w zakładzie Firmy URLIŃSKI w Warszawie.

PODSTAWOWE PARAMETRY:
•   • mieszalnik homogenizujący do produkcji płynnych i półstałych produktów kosmetyki pielę-

gnacyjnej i dekoracyjnej w warunkach próżni i nadciśnienia
•   • typoszereg mieszalników homogenizujących o pojemności roboczej w zakresie 5-5000 litrów
•   • konstrukcja i parametry pracy umożliwiające zastosowanie wytycznych zasad scal-up FDA
•   • wysokowydajny czterogrzebieniowy , z instalacją  by-pass homogenizator Firmy URLIŃSKI 

z prędkością liniową do 30 m/3
•   • efektywny system mieszania z mieszadłem kotwicowym, łamaczem fal z blachami kierunko-

wymi i zgarniaczami produktu o dwukierunkowym działaniu 
•   • denny zawór odcinający zbiornik  z systemem mieszania  od systemu homogenizacji
•   • instalacja próżniowego zasysania na homogenizator i duo-inline oraz pod lustro produktu
•   • system precyzyjnej regulacji temperatury produktu w cyklu termicznym

GDZIE JUŻ PRACUJE?
Przykładowa lista Użytkowników na stronie www.urlinski.com.pl oraz testowy mieszalnik w zakładzie Firmy URLIŃSKI w Warszawie.

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl

Homogenizatory i mieszalniki dla przemysłu kosmetycznego



PRODUCENT: Stephan Machinery GmbH
www.stephan-machinery.com 

DYSTRYBUTOR: PROXES Polska Sp. z o.o.
www.proxes-group.com

NAZWA PRODUKTU / MODEL: Stephan UMC 5

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
•   • Prostota obsługi i mycia (możliwość zdjęcia misy z korpusu maszyny)
•   • Niezawodność (urządzenia pracują na rynku bezawaryjnie już po 25 – 30 lat)
•   • Szerokie spektrum zastosowania: 

•   – emulsje O-W 
•   – emulsje W-O 
•   – żele 
•   – maści 
•   – kremy 
•   – zawiesiny 
•   – mieszaniny proszkowe
•   – roztwory

PODSTAWOWE PARAMETRY:
•   • Do rozdrabniania, mieszania i emulgowania
•   • Pojemność misy ok. 5 litrów, pojemność robocza: od ok. 0,5 do 2,5 litra
•   • Mieszadło zgarniające z poliamidu do ręcznego mieszania
•   • Rękojeść noży z 2 nożami
•   • Misa ze stali szlachetnej 1.4571 lub podobnej (V4A)
•   • Obudowa maszyny z polistrolu, pokrywa bezbarwna z polifenylsulfonu
•   • Przyłącze próżniowe, podwójny płaszcz, kurek wprowadzający, wskaźnik temperatury, falownik, klawiatura foliowa z funkcją zegara
•   • Silnik 208 – 240V/50-60Hz, 0.75 kW, 300-3000 obr. /min 
•   • Pompa próżniowa z zaworem odcinającym
•   • Łaźnia grzejna do podgrzewania płaszcza do 90 °C, z kąpielą wodną
•   • Regulacja temperatury analogowym regulatorem 
•   • Wskazanie temperatury na termometrze kontrolnym
•   • Wydajność grzejna 1550 W

GDZIE JUŻ PRACUJE?
W tysiącach fi rm na całym świecie, w tym w około 130 zakładach w Polsce, głównie ośrodkach badawczych, zakładach kosmetycznych i farmaceutycznych.

INNE: Urządzenie Stephan UMC dostępne jest również w wersjach o nominalnych pojemnościach 12, 24, 44, 60 i 74 litry.

Producent: GraSon Maciej Grabiński
www.grason.pl

Nazwa produktu / model: Mieszalnik homogenizujący V-150 L

Rok pojawienia się na rynku: 2007

Zastosowanie:
Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy.
Do produkcji substancji płynnych, zawiesin, emulsji, kremów, maści, past.

Podstawowe parametry:
•   • pojemności robocze: 20L, 50L, 100L, 150L,
•   • sterowanie za pomocą panela dotykowego,
•   • wizualizacja, archiwizacja procesu, kodowanie dostępu, uprawnień dla obsługi i serwisu,
•   • regulacja temperatury grzania i chłodzenia produktu oraz czynnika grzewczego,
•   • możliwość wyboru czynnika grzewczego i chłodzącego (woda, para, woda lodowa),
•   • automatyczne utrzymywanie podciśnienia i nadciśnienia,
•   • dozowanie półproduktów, proszków poniżej poziomu produktu,
•   • brak stref martwych, w pełni wymywalny,
•   • płynna regulacja obrotów mieszadła homogenizującego, skrobakowego lub śmigłowego,
•   • dodatkowe przegrody stałe (łamacze fal) z blachami kierunkowymi,
•   • sterowanie ręczne lub automatyczne drogami zaworowymi,
•   • samoczynne mycie w zamkniętym układzie by-pass,
•   • waga tensometryczna, pomiar wsadu i ilości dozowania,
•   • pełna gama wyposażenia dodatkowego: leje, wzierniki, sztyce, króćce specjalne, pobór próbek, 
•   • dostosowanie chropowatości powierzchni i wykończenia do indywidualnych potrzeb, nawet do Ra≤ 0,2 μm,
•   • dokumentacja techniczna, CE
•   • dokumentacja odbiorowa, FAT, SAT, IQ, OQ.

Czym się wyróżnia:
Wyprodukowany w Polsce. Możliwość doboru bogatego, indywidualnego wyposażenia oraz standardu wykończenia. Serwis od 24 h. Atrakcyjna cena.

Gdzie już pracuje: Laboratorium Galenowe, Waller, Grechen, Chemman

Inne: Grason produkuje również homogenizatory o pojemnościach 300L, 500L, 1000L

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl



PRODUCENT: ystral gmbh 
www.ystral.com 

DYSTRYBUTOR: TECHNICPARTNERS
www.technicpartners.pl 

NAZWA PRODUKTU / MODEL: YSTRAL Conti-TDS – Nr 1 w dziedzinie namaczania proszków

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
•   • Proszki są dyspergowane w strefie dyspergowania przy maksymalnych obrotach oraz wysokiej gęstości energii/jednostkę.
•   • W momencie namoczenia powierzchnia cieczy zostaje zwiększona milion razy.
•   • Namoczenie zachodzi pod próżnią, powoduje to rozprzestrzenianie się proszku, celem zwiększenia odległości miedzy jego cząstecz-

kami. 
•   • Dyspergowanie zachodzi w momencie namoczenia a nie w późniejszym czasie – powietrze nie zostaje zdyspergowane więc zostaje 

łatwo uwolnione z cieczy.
•   • Proszki mają różne właściwości: mogą absorbować lub odpychać ciecz, pęcznieć, kleikować, być żrące, wrażliwe na ścinanie a nawet 

wchodzić w reakcję z cieczą. Maszyna YSTRAL Conti-TDS może być w prosty sposób  przystosowana do wszystkich szczególnych 
warunków a nawet wyposażona w różne wloty proszkowe.

•   • Proszek i ciecz są transportowane do strefy dyspergowania dwiema osobnymi ścieżkami dzięki czemu nie ma możliwości powstania 
aglomeratów.

PODSTAWOWE PARAMETRY:
Bezpyłowe oraz bezstratne opróżnianie kontenerów z proszkami, transport proszku a następnie namoczenie oraz jego zdyspergo-
wanie do całkowitej dezaglomeracji są osiągalne przy użyciu jednej maszyny – YSTRAL Conti-TDS. Proszki zostają nie tylko całkowi-
cie namoczone ale również zdyspergowane pod próżnią. Nie powstają aglomeraty. Wynikiem jest osiągnięcie wyższej efektywności 
wprowadzania surowców oraz lepsza jakość produktu końcowego.

INNE: Jako maszyna implementowana do istniejącej/modernizowanej linii produkcyjnej lub jako kompletny system procesowy ‘pod 
klucz’. TUV, 3A, GMP, Ex-ATEX.

PRODUCENT: ystral gmbh 
www.ystral.com 

DYSTRYBUTOR: TECHNICPARTNERS
www.technicpartners.pl 

NAZWA PRODUKTU / MODEL:             
YSTRAL Multipurpose X50/X100/X200 – Elastyczność to atut

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
•   • Wysoka elastyczność powoduje pewność inwestycji – łatwa obsługa         

oraz krótki czas przygotowania maszyny.
•   • Szarże od 5 aż do 2.000 litrów obsługiwane dzięki  narzędziom         

z serii X50, X100 oraz X200.
•   • Różne warianty dla napędów oraz wind.
•   • W systemie X100, specjalny adapter X100/X50 powoduje możliwość pracy na szarżach od 5 do 1.000 litrów. 
•   • Dzięki łatwej wymianie wałów, można używać systemu jako: mieszadło dynamiczne Jetstream, mieszadło-dyspergujące Dispermix, 

Dyspergator lub jako system TDS do wprowadzania i namaczania proszków w cieczach.

PODSTAWOWE PARAMETRY:
Zaletą maszyny YSTRAL Multipurpose jest jej modułowy układ: wymienne wały oraz narzędzia mieszająco-dyspergujące. Dotychczas 
takie rozwiązane znane było głównie w sektorze laboratoryjnym. Dzięki maszynie YSTRAL Multipurpose ta zaleta została przeniesio-
na na skalę produkcyjną. Użycie jednej maszyny umożliwia obsługę rozmaitych produktów jak i różnych objętości za pomocą najbar-
dziej odpowiedniego wału i głowicy. Wszystkie końcówki spełniają najwyższe wymagania higieniczne wg wytycznych GMP.

INNE: W wykonaniu z windą stacjonarna (ściana/podłoga), do zabudowy w mieszalniku na stałe lub jako jednostka przejezdna/mobil-
na; TUV, 3A, GMP, Ex-ATEX.

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl



PRODUCENT: AZO LIQUIDS GmbH
www.azo-liquids.com 

DYSTRYBUTOR: A.R. PHARMA
www.arpharma.pl 

NAZWA PRODUKTU / MODEL: 
Homogenizator z próżnią typ zoatec® BG

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2008

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
Podstawowe element wyróżniające urządzenie to:
•   • Rozdzielenie części procesowej od części            

przygotowania / dostarczania mediów
•   • Rozdzielenie przestrzeni produkcyjnej i technicznej
•   • Łatwa rozbudowa systemu oraz spełnianie wymagań szczególnych         

(np. ATEX, sterylność, higieniczność, itp.)

Rama urządzenia w konstrukcji “plastra miodu“
•   • Moduł procesowy i moduł mediów mogą być instalowane oddzielnie
•   • Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów (łatwość obsługi, czyszczenia i konserwacji)
•   • Układ procesowy na czterech nogach (4x wagowe ogniwa obciążeniowe o dużej dokładności)
•   • Rama zawsze ma tę samą konstrukcję (zachowana możliwość skalowania)
•   • Rama umożliwia stosowanie zbiorników o różnych kształtach (stożek 80°, stożek 130°, wypłaszczona, etc.)

Elastyczny system mieszania:  
•   • Możliwość stosowania od jednego stałego do dwóch ruchomych łamaczy fal
•   • Możliwość stosowania innych systemów mieszających (dissolver, jet stream homogenizator, itp.)

Homogenizator:
•   • Małe krople i optymalna dystrybucja dzięki stałej szybkości podawania
•   • Szybkie zasysanie dużej ilości proszku lub produktów reaktywnych dzięki dużej szybkości pompy      

oraz efektywności rozdrabniania 
•   • Szybkie odpowietrzanie produktu dzięki recyrkulacji
•   • Homogenizator transportuje produkt w kierunku “od uszczelki mechanicznej” w przeciwną stronę     

– mniejszy stres mechaniczny wywierany na uszczelnienie oraz mniejsze jego zużycie
•   • Zarówno noże tnące jak i uszczelnienie mogą być łatwo zdemontowane i sprawdzone       

– demontaż od przodu bez konieczności rozłączania orurowania
•   • W konstrukcjach GMP, CIP, SIP, DIP oraz ATEX – może być używany jako pompa CIP 
•   • Wysoka wydajność

Tryb pompy: Brak konieczności montowania dodatkowych elementów (dodatkowych pomp oraz orurowania)

Efektywny i przyjazny system sterowania

PODSTAWOWE PARAMETRY:
Homogenizator zoatec® BG ma konstrukcję modułową i może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie prowadzony jest proces 
mieszania, dyspersji i emulsyfi kacji płynów lub płynów z substancjami proszkowymi. W efekcie na urządzeniu można produkować 
szerokie spectrum produktów farmaceutycznych i kosmetycznych od konsystencji płynów do konsystencji past. Charakterystyczną 
cechą urządzenia jest bardzo krótki czas procesu.
Dostępne wielkości od BG10 do BG5000 (cyfry oznaczają max. pojemności robocze)

GDZIE JUŻ PRACUJE?
Lista referencyjna dostępna na indywidualne zapytania Klientów.
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PRODUCENT: Kates Polska Sp. z o.o.
www.kates.com.pl

NAZWA PRODUKTU / MODEL: 
Mieszalnik z płaszczem spawanym zjonizowanym           
strumieniem gazu w technologii „Plasma Pillow Plate”

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2015

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
Urządzenia zbiornikowe z płaszczami wykonanymi w technologii Plasma Pillow Plate pozwalają na minimalizację kilku niekorzystnych 
aspektów stali austenitycznych dedykowanych do produkcji urządzeń w branży spożywczej, kosmetycznej oraz farmaceutycznej. 
Pozwalają na stosowanie cieńszych płaszczy, co przy złych właściwościach przewodności cieplnej stali austenitycznej pozwala na 
poprawienie parametrów cieplnych urządzeń oraz zredukować koszt produkcji urządzenia. Dodatkowo płaszcze te posiadają znacznie 
mniejsze odkształcenia niż płaszcze wykonywane metodami klasycznymi

PODSTAWOWE PARAMETRY:
•   • Ciśnienie pracy do 30bar(g)
•   • Temperatura pracy do 300°C
•   • Materiały: austenity, duplex, hastelloy

GDZIE JUŻ PRACUJE? 
Bioton, Olimp, Celther, Colgate, Afl ofarm, Ipochem.

PRODUCENT: AZO LIQUIDS GmbH
www.azo-liquids.com 

DYSTRYBUTOR: A.R. PHARMA
www.arpharma.pl 

NAZWA PRODUKTU / MODEL: Homogenizator zewnętrzny InLine Typ zoatec® IL

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2008

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
•   • Kierunek przepływu produktu – od strony napędu w przeciwnym kierunku
•   • Mniejszy stres mechaniczny dla uszczelnienia i jego dłuższa żywotność 
•   • Łatwa dostępność od zewnątrz - narzędzia oraz uszczelka mechaniczna mogą zostać sprawdzone i zdemontowane od przodu – bez 

konieczności prowadzenia czasochłonnych prac przygotowawczych 
•   • Konstrukcja wymienna
•   • Możliwość wykonania GMP, CIP, SIP oraz ATEX 
•   • Może być używany jako pompa CIP 

PODSTAWOWE PARAMETRY:
Homogenizator zewnętrzny InLine pozwala rozszerzyć zakres stosowanie systemów typu rotor-stator. Opracowana od nowa koncep-
cja homogenizatora zewnętrznego InLine  zoatec® IL odróżnia go od wszystkich konstrukcji konwencjonalnych. 
Dostępny w 4 różnych wielkościach od 7,5 aż do 75kW oraz z dwiema szybkościami rozdrabniania / homogenizacji.

GDZIE JUŻ PRACUJE? 
Lista referencyjna dostępna na indywidualne zapytania Klientów.
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Euro

W ofercie znajdziemy rozmaite formy aplikacji dez-
odorantów i antyperspirantów, wśród nich ae-

rozol, sztyft , roll-on czy krem. Najpopularniejszą z nich, 
głównie ze względu na łatwość stosowania, jest aero-
zol. Przypuszcza się, że do roku 2021 jej udział w rynku 
osiągnie ponad 75%. W obliczu dominacji “tradycyjnych” 
form aplikacji, producentom nie brak fantazji i odwagi do 
wdrażania innowacji. Za przykład niech posłuży pierw-
szy na świecie inteligentny (i ekologiczny) dezodorant 
z dokładną kontrolą dawkowania - ClickSti ck. System 

kontroli dawkowania dozuje zawsze odpowiednią ilość 
na podstawie poziomu aktywności, a użytkownik za 
pomocą aplikacji na swoim telefonie otrzymuje przypo-
mnienie o użyciu dezodorantu. Z pomocą aplikacji moż-
na też zamówić wymienne wkłady. Brzmi irracjonalnie, 
jednak projekt jest już w fazie produkcji, a środki na jego 
realizację autorzy pomysłu zebrali na kickstarterze. Dez-
odorant dostępny jest w kilku wariantach zapachowych, 
nie zawiera aluminium i szkodliwych substancji, a wkłady 
wykonane są z ekologicznego materiału. Choć produkt 

Przegląd rynku dezodorantów 
i antyperspirantów

Adrianna Szliter
Europak Sp.z o. o. 

W przeszłości używanie dezodorantów i antyperspirantów należało do rzadkości. Wraz ze zmianą globalnego 
postrzegania dbania o higienę, stały się one integralną częścią codziennej pielęgnacji. Obecnie, ponad 80% Polaków 
deklaruje ich codzienne stosowanie. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania 
dezodorantami (DEO) i antyperspirantami (AP). W głównej mierze wynika to z rosnącej świadomości konsumenckiej 
w kwesti i higieny i aktywnego trybu życia. Wzrost poziomu dochodu w krajach rozwijających się i poprawa 
standardów życia również katalizują rozwój tego sektora. W 2012 roku światowy rynek dezodorantów wyceniono 
na 15,59 mld USD z roczną stopą wzrostu na poziomie 5%. Oczekuje się, że do 2017 roku sięgnie ona 6,2%, 
a wartość całego rynku 21,08 mld USD. Uczestnicy rynku muszą zmagać się z silną konkurencją, głównie ze strony 
największych koncernów, jak Beiersdorf AG (marka Nivea), Unilever (marki Dove, Axe), Procter & Gamble (marka 
Old Spice) czy popularna na rodzimym rynku fi rma Coty (marka Adidas). Ofertę uzupełniają producenci lokalni, 
w tym marki własne, mocno konkurujące ceną.

Wykres 1. 
Preferencje 
zapachowe 

w produktach 
kosmetycznych 
(2014: Mintel)
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wydaje się nowatorski, pod względem efektu WOW 
ustępuje zdecydowanie innemu - cukierkom… Kilka lat 
temu, bułgarska fi rma wypuściła na rynek Deo Perfume 
Candy, pachnące cukierki. Producent deklaruje, że pod-
czas ich spożywania, zawarte w nich związki zapacho-
we będą podróżowały przez ciało, by następnie ulotnić 
się przez pory w skórze, nadając jej przyjemny zapach, 
w tym przypadku róży. W teorii, mechanizm działania 
jest prosty. Cukierki zawierają geraniol (odpowiada za 
zapach róży); jest to związek z grupy terpenów, charak-
teryzujący się dużą lotnością i dobrą rozpuszczalnością w 
tłuszczach, co przekłada się na łatwość parowania przez 
skórę. Jeden cukierek zawiera 12 mg geraniolu; wg pro-
ducenta, osoba ważąca 65 kg (czas działania substancji 
zapachowej zależy od masy ciała) powinna odczuwać 
działanie “dezodorantu” przez ok. 6 godzin. Opinię na 
temat działania produktu pozostawiam osobom, które 
miały przyjemność testować go osobiście.

Głównymi czynnikami, wpływającymi na zadowo-
lenie konsumentów podczas stosowania dezodorantów 
i antyperspirantów, są ochrona przed poceniem (ponad 
60% respondentów) oraz maskowanie nieprzyjemnych 
zapachów. Adresując te potrzeby, japońska marka Shi-
seido kilka lat temu wprowadziła na rynek medyczny 
dezodorant ze srebrem koloidalnym, mający przeciw-
działać gromadzeniu się i rozwojowi bakterii. Produkt 
zyskał sporą popularność, stąd jest obecnie dostępny 
w różnych formach aplikacji (aerozol, sztyft ) i wariantach 
zapachowych (m.in. Werbena&Cytrus, kwiatowe czy 
pudrowe kompozycje). Z drugiej strony, konsumenci są 
coraz bardziej świadomi w kwesti ach zdrowotnych, co 
przekłada się na rosnącą popularność produktów moż-
liwie najbardziej naturalnych. Producenci prześcigają się 
w innowacyjnych formulacjach, eliminując związki glinu, 
alkohole i parabeny. Tu warto przytoczyć brytyjską mar-
kę Soft &Gentle, producenta antyperspirantu całkowicie 
wolnego od wymienionych substancji oraz alergenów. 
Produkt dostępny jest w kilku wariantach zapachowych: 
Acti ve, Floral oraz Care.

Zapach ma, przy wyborze produktów z tego seg-
mentu, większe znaczenie niż np. niepozostawianie śla-
dów na ubraniach. Prawie 60% konsumentów deklaruje, 
iż chciałoby mieć możliwość powąchania dezodorantu, 
antyperspirantu przed jego zakupem. Najpopularniejszy-
mi nutami zapachowymi są te o świeżych, fantazyjnych 
kompozycjach (wykres 1.). Nuty świeże, lekkie kojarzą się 
z uczuciem orzeźwienia, stąd ich popularność w produk-
tach skierowanych do osób o zwiększonej aktywności fi -
zycznej. Samo kierowanie produktu do określonej grupy 
społecznej/wiekowej, jest tu wyraźnym trendem. Widać 
to szczególnie w przypadku produktów skierowanych do 
młodzieży. Dominują tu nuty zapachowe słodkie, owo-
cowe (dziewczęta) i świeże, kojarzące się ze sportem 
(chłopcy). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na za-
pach są aktualnie panujące trendy modowe, kulturowe.

O wyborze konkretnego dezodorantu czy antyperspiran-
tu często decyduje “to coś”. Konsumenci, prócz cech podsta-
wowych, jak ochrona przed poceniem, szukają w produktach 
wartości dodanej. Ta może być rozmaita: właściwości nawil-
żające, pielęgnacja skóry, wygodny sposób aplikacji. Naprze-
ciw tym oczekiwaniom wyszedł Garnier, stosując w aerozo-
lach Neo specjalny aplikator, który ma zniwelować uczucie 
chłodu, gdy strumień dezodorantu uderza w delikatną skórę 
pod pachami. Cel osiągnięto poprzez zastosowanie aplikato-
ra w kształcie koła, na którego obwodzie równomiernie roz-
mieszczono otwory. Dzięki temu sucha mgiełka wydobywa 
się równomiernie, nie wąskim strumieniem, jak ma to miejsce 
w przypadku aerozoli tradycyjnych. Producenci “walczą” 
o klienta także składem produktów. Nie stosują już tylko 
znanego z kojących właściwości pantenolu, lecz również 
surowce z powodzeniem wykorzystywane w kosmetyce, 
np olej awokado (antyperspiranty Nivea Protect&Care) 
czy witaminy E, F (Dove Maximum Protecti on Functi onal). 
Klienci przykładający wagę do ekologii kuszeni są opako-
waniami typu “compressed” - mniejsze opakowanie (zmniej-
szono ilość gazów wytłaczających) przy niezmienionej 
wydajności produktu. 

Cóż, dezodoranty mają już nie tylko psikać :)

W 2012 roku 
światowy rynek 
dezodorantów 
wyceniono na 
15,59 mld USD 
z roczną stopą 
wzrostu na 
poziomie 5%. 
Oczekuje się, że 
do 2017 roku 
sięgnie ona 
6,2%, a wartość 
całego rynku 
21,08 mld USD

Najpopularniejszymi nutami 
zapachowymi są te o świeżych, 
fantazyjnych kompozycjach
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Rozwój rynku 

Od ponad dekady rynek turecki odnotowuje wyraź-
ne ożywienie w branży kosmetycznej. Sektor kosme-
tyczny w ostatnich latach stał się jednym z najbardziej 
perspektywicznych i najdynamiczniejszych sektorów  
w Turcji. Jak wynika z danych, podanych przez Eurostat, 
Turcja w 2015 roku uplasowała się na piątym miejscu  
w gronie największych partnerów handlowych Unii Eu-
ropejskiej.  Eksport z Unii Europejskiej do Turcji wzrósł  
o 13% w stosunku do roku 2014.

Według danych firmy badawczej Euromonitor Inter-
national, wartość rynku kosmetyków pielęgnacyjnych  
w Turcji wzrosła o 12%  -  do 3,9 mld USD w 2014 roku. 
Wynik ten jest porównywalny ze średnim wskaźnikiem 
rocznego wzrostu (CAGR) w latach 2009 -2014, który 
wyniósł 15,5%. Niewątpliwie siłą napędową rozwoju 
segmentu kosmetycznego jest przyrost liczby ludności 
tureckiej, który wynosi 1,23% rocznie, a także szyb-
ki wzrost gospodarczy i rosnąca zamożność tureckich 
konsumentów. Największy potencjał rynku kreuje duża, 
młoda populacja, która bardzo chętnie adoptuje wzorce  
i trendy napływające z Zachodu. Także coraz wyższe 
aspiracje konsumpcyjne, które towarzyszą szybkiemu 
wzrostowi dochodów, kreują duży potencjał tureckiego 
rynku. Wraz ze wzrostem zamożności konsumentów ro-
śnie popyt na produkty kosmetyczne - także te w klasie 
premium. Ogólnie zauważalna jest tendencja przezna-
czania przez tureckich konsumentów coraz większych 
kwot na zakup dóbr luksusowych.  

Trendy i popyt na rynku

We wspomnianym raporcie zwrócono uwagę na fakt, 
że kosmetyki premium znacznie przyczyniły się do wzro-
stu wartości sektora kosmetycznego. Z raportu wynika, 
iż tureccy mężczyźni także mieli udział w tym wzroście, 
gdyż coraz częściej inwestują w swój wygląd,  przezna-

czając tym samym większą część  swojego budżetu na 
kosmetyki premium. Najwyższej klasy produkty kosme-
tyczne sprzedawane są w Turcji albo w sklepach należą-
cych do znanych firm zagranicznych, albo w placówkach 
rodzimych, takich jak Beymen. 

Kolejnym segmentem, który odnotowuje wzrost 
na rynku tureckim, jest segment kosmetyków natural-
nych i organicznych. Rosnąca wśród tureckich konsu-
mentów  świadomość w obszarze zdrowia i zdrowego 
stylu życia powoduje wzrost popytu na produkty na-
turalne i organiczne nie tylko w sektorze spożywczym, 
ale także w sektorze kosmetycznym,  w tym również 
środków czystości. Czołowe, luksusowe domy handlo-
we takie jak Harvey Nichols w swojej ofercie posiadają 
szeroką gamę organicznych  produktów do pielęgnacji 
ciała i higieny osobistej. 

Świadomość konieczności dbania o zdrowie kreuje 
również rynek dla producentów naturalnych repelentów, 
które poszukiwane są nie tylko przez tureckich konsu-
mentów, ale także przez ogromną liczbę turystów odwie-
dzających Turcję w okresie letnim. Szacuje się, że tylko 
w samym 2015 roku państwo to odwiedziło 36,2 mln  
turystów, w tym 5,6 mln Niemców, 3,6 mln Rosjan  
i 2,5 mln obywateli Wielkiej Brytanii. Segment kosme-
tyków hotelowych jest kolejnym dynamicznie rozwija-
jącym się modułem w Turcji. Należy do niego zaliczyć 
szampony i odżywki do włosów, żele pod prysznic oraz 
kosmetyki dedykowane hotelowym SPA.

Turecki rynek kosmetyczny 
dużą szansą i wyzwaniem 
dla polskich producentów
Monika Walkowska
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Eksport z Unii Europejskiej do Turcji 
wzrósł o 13% 

w stosunku do roku 2014
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Podział rynku

Turecki rynek kosmetyków pielęgnacyjnych w ok. 
75% zdominowany jest przez międzynarodowe marki, 
takie jak: Avon, Nivea, L’Oreal Paris, Gillett e, Pantene, 
Oral-B, Colgate, Sunsilk, Orifl ame, Flormar i Sensodyne. 
Większość głównych graczy produkujących kosmetyki 
do higieny osobistej (Procter & Gamble, Henkel, Col-
gate-Palmolive oraz Unilever) posiada własne zaplecze 
produkcjne oraz własną sieć dystrybucji w Turcji - dzia-
łają poprzez wspólne przedsięwzięcia joint venture czy 
też umowy licencyjne. Pomimo tak dużej konkurencji, 
w Turcji funkcjonuje około 3250 lokalnych producen-
tów kosmetyków pielęgnacyjnych i produktów higieny 
osobistej, stanowiących dość silną grupę w tym sekto-
rze.  Większość siedzib lokalnych producentów znajduje 
się w Stambule. Wśród najpoważniejszych producentów 
tureckich można wymienić: Evyap, Eczacibasi, Canan Ko-
zmeti k, Kopas Kozmeti k, Kurtsan Ilaclari, Hunca Kozme-
ti k, Aromel Kozmeti k, Hobi Kozmeti k i Kosan Kozmeti k.

Największe udziały w rynku posiadają środki do pie-
lęgnacji włosów (szczególnie szampony), artykuły pielę-
gnacyjne dla mężczyzn, depilatory, produkty do kąpieli, 
makeupy  do oczu i ust, dezodoranty i antyperspiranty, 
perfumy, woda kolońska i wody toaletowe, środki pielę-
gnacji dla niemowląt oraz artykuły higieny jamy ustnej. 
Największa dynamika wzrostu notowana jest w seg-
mencie preparatów do pielęgnacji włosów i skóry, gdzie 
w ostatnich latach średnie roczne tempo wzrostu waha-
ło się na poziomie 20 % - 25% .

Odmienną grupą produktów o dużym potencjale 
wzrostu są specjalne środki ochrony skóry. Turczynki 
skłonne są do wydania znacznych kwot na zakup kosme-
tyków pielęgnacji, które podkreślą piękno ciała i skóry, 
w szczególności preparatów reklamowanych jako po-
wstrzymujące proces starzenia się skóry, pojawiania się 
zmarszczek lub chorób skóry. Bardzo popularne są środ-
ki zawierające reti nol (Reti n-A) i substancje odżywcze, 

takie jak witamina E. Jest to bardzo rentowny segment 
rynku kosmetycznego w Turcji.

Wybór partnera handlowego 

Wybór kontrahenta (importera, agenta, dystrybuto-
ra) bez wątpienia jest decyzją kluczową, która warunkuje 
sukces. Wejście na rynek turecki poprzez pośrednika jest 
najtańszym sposobem ekspansji eksportowej.  Decydu-
jąc się na wybór pośrednika, warto zwrócić uwagę na 
posiadaną przez niego wiedzę o rynku lokalnym i warun-
kach dostępu do niego, a także sieć dilerów i punktów 
sprzedaży, jakimi dysponuje. Dość istotną rolę w sprze-
daży kosmetyków odgrywają w Turcji supermarkety 
i hipermarkety, a w mniejszych miejscowościach sprze-
daż odbywa się poprzez lokalnych dystrybutorów czy 
agentów oraz akwizycję indywidualną. Wyroby średniej 
klasy lub produkty nowo wprowadzane na rynek roz-
prowadzane są przez sieci perfumerii, drogerii lub hiper-
marketów, natomiast najbardziej skutecznym sposobem 
dystrybucji dermokosmetyków jest sprzedaż apteczna.

Turcja to duże państwo, dlatego zarówno dla lokal-
nych producentów, jak i dystrybutorów, wielkość może 
stanowić barierę dystrybucyjną. Wielu dystrybutorów 
działa lokalnie, co uniemożliwia ekspansję na cały rynek 
turecki i tym samym osiągnięcie zaplanowanych wyni-
ków. Zaleca się, aby zawierane na wyłączność umowy 
swoim zasięgiem obejmowały cały kraj, a także - w nie-
których przypadkach - rynki trzecie, w tym kraje arab-
skie i WNP. Niemniej jednak przed podpisaniem kontrak-
tu należy dobrze zweryfi kować partnera handlowego 
- zarówno pod kątem reputacji, jak i możliwych do wy-
stąpienia konfl iktów interesów. 

W dobrym tonie jest utrzymywanie bezpośrednich 
kontaktów z partnerem handlowym, np. poprzez okre-
sowe spotkania handlowe. W trakcie spotkań bez więk-
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szych obaw można zapytać o rodzinę, życie osobiste, 
pracę, interesy i kulturę. Należy jednak unikać kwestii 
najbardziej drażliwych, np. takich jak relacje kurdyjsko-
-tureckie. W czasie wymiany wizytówek należy pamię-
tać, aby trzymać je w obu dłoniach; dobrze widziane by-
łyby wizytówki w języku tureckim.

Wybrany partner handlowy jest nie tylko „sprzedaw-
cą”, ale również głównym źródłem bezpośrednich infor-
macji płynących z rynku.  Możemy zaryzykować tezę, iż 
jest on analitykiem rynku - przy odrobinie dobrej woli 
uzyskamy od niego informacje o trendach rynkowych  
i produktowych oraz o potrzebach rynku. Odpowiedzial-
ność za dopełnienie formalności, związanych z rejestra-
cją produktów oraz importem, również leży po stronie 
importera/dystrybutora. Import kosmetyków do Turcji 
wymaga uzyskania certyfikatów/licencji importowych, 
które wydaje Dyrekcja Generalnej Usługi Opieki Leczni-
czej Ministerstwa Zdrowia (www. saglik.gov.tr). Minister-
stwo Zdrowia kontroluje, nadzoruje produkcję i zatwier-
dza import kosmetyków. Ustawa o branży kosmetycznej  

nr 3977 z 1994 r. oraz rozporządzenia z nią związa-
ne regulują zasady wydawania zezwoleń importowych  
w Turcji, a także zakres i formę informacji, które powin-
ny znaleźć się na opakowaniach kosmetyków, wymogi 
dotyczące kontroli i reklamy oraz standardy zdrowotne 
związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa kosmetyków 
dla zdrowia ludzkiego. System regulacji prawnych w Turcji 
nie ogranicza importu kosmetyków, środków pielęgnacyj-
nych i produktów toaletowych. Konieczne jest natomiast 
zgłoszenie produktu do rejestracji w Ministerstwie Zdro-
wia oraz informowanie o wszelkich zmianach, które doty-
czą produktu lub producenta. Według prawa każda firma, 
która produkuje, pakuje, czy też importuje kosmetyki, po-
winna posiadać zezwolenie Ministerstwa Zdrowia.

Negocjacje 

W trakcie rozmów handlowych powszechne jest wy-
konywanie wielu połączeń telefonicznych i rozmów przez 
tureckich przedsiębiorców. Nie należy jednak traktować 
tego jako brak szacunku do rozmówcy, ponieważ w na-
turze Turków jest godzenie wielu działań w tym samym 
czasie. W początkowych fazach rozmów uczestniczą pra-
cownicy niżsi rangą, których zadaniem jest „sądowanie” 
potencjalnego partnera. Po tym jak zagraniczny partner 
uznany będzie jako rokujący, do akcji wkraczają mene-
dżerowie wyższego szczebla, dyrektorzy. Zanim przed-
siębiorca przystąpi do negocjacji, warto ustalić cenę 
minimalną sprzedaży. Kolejnym krokiem jest doliczenie 
dodatkowej marży, bowiem w kolejnych etapach rozmów 
tureccy negocjatorzy będą oczekiwali dużych ustępstw, 
co postrzegane jest jako gotowość do zawierania kom-
promisu i szacunek dla partnera. Warto pamiętać, że 
ustępstw należy dokonywać małymi kroczkami, jedno-
cześnie starając się „ugrać” coś dla siebie. Jednak tureccy 
negocjatorzy, aby wymusić większe ustępstwa, gotowi 
są zagrozić zerwaniem rozmów i rozpoczęciem negocja-
cji z konkurentami strony. Inną taktyką jest udawanie 
przyjaźni, co w ostatecznym rozrachunku ma przynieść 
zysk tylko jednej stronie. Rozciąganie rozmów w czasie 
to kolejna technika stosowana przez Turków w trakcie 
negocjacji - ma ona na celu „wymęczyć” przeciwnika. 
Aby poradzić sobie z tymi technikami,  przynajmniej je-
den członek zespołu negocjacyjnego powinien posiadać 
gruntowną wiedzę na temat negocjowanego kontraktu,  
a w przypadku sztucznie przeciąganych rozmów można 
dać do zrozumienia, że turecki partner nie jest jedyną 
stroną braną pod uwagę. 

 
Ochrona własności intelektualnej 

Często spotykanym problemem na rynku turec-
kim jest naruszenie własności intelektualnej i „kon-
kurowanie” przy wykorzystaniu podrobionych lub 
niezarejestrowanych kosmetyków. Szacuje się, że to-
wary te stanowią około 10-30% rynku. Przedsiębior-
cy, którzy planują ekspansję na rynek turecki, powin-
ni zadbać o zabezpieczenie własności intelektualnej 
firmy.  Ogólnie rzecz ujmując, prawodawstwo turec-
kie w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych 
zostało zharmonizowane z prawem wspólnotowym  
w ustawie o dziełach intelektualnych i artystycznych. 
Niemniej jednak, z uwagi na ograniczone zdolności in-
stytucjonalne, efektywne egzekwowanie uregulowań 
nie jest w praktyce możliwe. Egzekwowaniem prawa 
własności intelektualnej zajmuje się turecka policja, 
a także  wyspecjalizowane sądy kryminalne, które 
orzekają w tym obszarze. Jednak policja nie posiada 
uprawnień do interwencji w obszarze naruszenia pra-
wa znaków towarowych.

Polscy przedsiębiorcy, którzy planują ekspansję na 
rynek turecki, powinni mieć na uwadze zabezpieczenie 
praw do swoich znaków towarowych. Turecki Instytut 
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Decydując się na wybór pośrednika, warto 
zwrócić uwagę na posiadaną przez niego wie-
dzę o rynku lokalnym i warunkach dostępu do 

niego, a także sieć dilerów i punktów sprzedaży, 
jakimi dysponuje
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Patentowy (TPE) dla znaków towarowych przyjął me-
chanizm aplikacyjny online. Jednak w ocenie Komisji 
Europejskiej system rejestracji znaków wypada bardzo 
słabo. Odnotowuje się praktyki naruszenia znaków to-
warowych w odniesieniu do zarejestrowanych opako-
wań i trójwymiarowych znaków towarowych przez duże 
i średnie przedsiębiorstwa tureckie. 

Główne akty prawne:  ustawa nr 544 o ustanowieniu 
TPE, ustawa nr 551 o ochronie praw patentowych, ustawa 
nr 554 o ochronie wzorów przemysłowych, ustawa nr 555 o 
ochronie oznaczeń geograficznych, ustawa nr 556 o ochro-
nie znaków towarowych, ustawa nr 4128 o sankcjach kar-
nych za naruszenia przepisów ustaw nr 551,554, 555 i 556. 

Główne założenia systemu ochrony znaków towaro-
wych w Turcji:
•   • pierwszy użytkownik może dokonać rejestracji nada-

jącej prawa własnościowe; wcześniejszy użytkownik 
musi udowodnić swoje prawa w ciągu 3 lat od daty 
opublikowania rejestracji;

•   • ochrona znaków towarowych uwarunkowana jest ich 
używaniem; nieużywanie znaku towarowego przez 5 
lat bez przerwy może skutkować jego anulowaniem;

•   • ochrona prawna znaków usługowych.

Izby handlowe jako instrumenty wsparcia

W Turcji członkostwo w Izbach Gospodarczych 
(branżowych i/lub terytorialnych) jest obowiązkowe. 
Izby pełnią ważną rolę organizacji samorządowych, 
gdyż wspierają one rozwój firm i ich promocję na ryn-
kach zewnętrznych.  Na płaszczyźnie międzynarodowej 
tureckie firmy często spodziewają się, że dzięki izbie 
nawiążą nowe relacje biznesowe. Polsko-Turecka Izba 
Gospodarcza jest dobrym miejscem nawiązywania kon-
taktów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i tureckimi. 
Zasady przystępowania do Izby określone są na stronie  
www.ptcoc.eu. Poniżej podane są adresy pozostałych 
izb handlowych.

Izby handlowe

•   • Unia Izb i Giełd Towarowych http://www.tobb.org.tr
•   • Ankarska Izba Handlowa http://www.atonet.org.tr
•   • Stambulska Izba Handlowa http://www.ito.org.tr
•   • Egejska Izba Handlowa w Izmirze http://www.ebso.org.tr
•   • Izmirska Izba Handlowa http://www.izto.org.tr
•   • Izba Handlowa w Konya www. Een.kso.org.tr/pl
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Outsourcing w praktyce pojawił się w latach 80-tych XX 
wieku i w niedługim czasie stał się jedną z najważniej-

szych koncepcji w zarządzaniu biznesowym. Outsourcing 
najbardziej rozwija się w takich dziedzinach jak: zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zarządzanie środkami masowego prze-
kazu, w technologiach informatycznych, obsłudze klientów 
i marketi ngu. Zasadniczym celem outsourcingu jest po-
prawa funkcjonowania organizacji. Dzięki outsourcingowi 
organizacja może skoncentrować się na kluczowej działal-
ności i stać się bardziej skuteczną i konkurencyjną. Stoso-
wanie outsourcingu umożliwia przede wszystkim redukcję 
i lepszą kontrolę kosztów, dzięki czemu część zwolnionych 
zasobów może służyć do realizacji innych celów lub pozy-
skania zasobów, których organizacja nie posiada. Outsour-
cing to również szansa na uzyskanie dostępu do mocy pro-
dukcyjnych najwyższej jakości oraz innowacyjnych tech-
nologii, jak również na uporanie się z przejściowym kry-
zysem poprzez uzyskanie szybkich korzyści wynikających 
z restrukturyzacji. Korzystanie z usług outsourcingowych 
to odchodzenie od tradycyjnego modelu prowadzenia fi r-
my, zmiana sposobu zarządzania, strategii i świadomości 
rynkowej oraz biznesowej. Te zmiany na rynku są szansą 
zarówno dla branży kosmetycznej jak i outsourcingowej, 
gdyż rozwój jednej determinuje rozwój drugiej. 

Branża kosmetyczna i outsourcingowa stanowią nie-
omal symbiotyczne połączenie, które wciąż ewoluuje 
i stwarza dla obu stron nowe możliwości, ale również pew-

 Jeśli jest coś, czego nie potrafi my zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi kon-
kurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej 
pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. H. Ford

Outsourcing branży kosmetycznej 
– trendy, szanse i zagrożenia

Termin outsourcing jest skrótem od angielskich słów outside-resource-using, który oznacza oddelegowanie na 
podstawie umowy kontraktowej całości lub części zasobów i odpowiedzialności na rzecz dostawcy zewnętrznego, 
czyli zlecenie prac na zewnątrz, poza strukturę organizacji i korzystanie z produktów i usług oferowanych przez 
zewnętrznych dostawców. Głównymi czynnikami, które przyczyniły się do rozwoju outsourcingu, są aspekty 
fi nansowe i strategiczne. Finanse w dużej mierze determinują decyzję o przerzuceniu części zadań na dostawcę z 
zewnątrz. Aspekt strategiczny polega na wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy oraz procesów oferowanych przez 
dostawców. Nadrzędnym celem outsourcingu jest poprawa skuteczności i wydajności działań operacyjnych przy 
jednoczesnej redukcji kosztów. 

nego rodzaju zagrożenia i wyzwania. Kryzys na rynkach fi -
nansowych, rosnąca konkurencja, restrykcyjne przepisy spo-
wodowały, że branża kosmetyczna, aby ograniczyć koszty, 
coraz chętniej powierza pewne zadania podwykonawcom. 

Firmy kosmetyczne coraz częściej starają się skupiać na 
kluczowych dla ich rozwoju obszarach, powierzając procesy 
poboczne na zasadzie umów kontraktowych innym podwy-
konawcom. Obszary, w których następuje oddelegowanie 
pewnych działań i procesów, nie są jednoznacznie określo-
ne i zależą od wielu czynników. Małe i średnie przedsiębior-
stwa zupełnie inaczej podchodzą do outsourcingu niż glo-
balne organizacje. Coraz częściej o sukcesie danej fi rmy czy 
przedsięwzięcia decyduje dobra polityka outsourcingowa.

Wśród globalnych trendów outsourcingowych, które 
zdominowały rynek kosmetyczny, można wyróżnić out-
sourcing: procesów biznesowych, zarządzania relacjami 
z klientem, informatyczny, produkcyjny, logistyczny, funk-
cji kadrowych, księgowy oraz fi nansowy, badawczo-roz-
wojowy oraz zarządzania projektami, szkoleniowy i audy-
towy, walidacyjny i kwalifi kacyjny, dystrybucyjny i marke-
ti ngowy, prawny i regulacyjny. 

Rodzaje outsourcingu

Coraz więcej obszarów kompetencyjnych ofero-
wanych jest przez fi rmy outsourcingowe i w zasadzie 
pokrywają one całokształt procesów niezbędnych do 

Justyna Knura
Intertek Poland Sp. z o.o.

Świat Przemysłu Kosmetycznego 2/2016

rynek3434

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl



funkcjonowania danej fi rmy. Wśród najpopularniejszych 
usług wyróżnia się:

Outsourcing procesów biznesowych 
(Business Process Outsourcing-BPO)

Polega na zlecaniu wybranych procesów bizneso-
wych do wykonywania przez zewnętrzne przedsiębior-
stwa zajmujące się outsourcingiem, które ponoszą odpo-
wiedzialność za ich jakość i efektywność.

Outsourcing zarządzania relacjami z klientem 
(Customer Relati onship Managment-CRM)

Nawiązanie i utrzymanie kontaktów z klientem 
w imieniu organizacji jest coraz częściej spotykaną formą 
outsourcingu również w przemyśle kosmetycznym.

Outsourcing informatyczny-IT

Rozwój technologii informatycznych, komputery-
zacja procesów i systemów operacyjnych wymusza na 
fi rmach konieczność dostosowywania się do ciągłych 
zmian w obszarze IT. Wiele fi rm zleca te zadania podmio-
tom zewnętrznym. Posiadanie własnego zaplecza infor-
matycznego i związane z tym koszty zarządzania danymi, 
tworzenia zabezpieczeń, kontrolingu, kosztów licencji, 
szkoleń, aktualizacji witryn internetowych, zatrudnienia 
pracowników są dużym obciążeniem dla fi rmy. Koszty IT 
mogą zostać przerzucone na fi rmy zewnętrzne i skutecz-
nie zminimalizowane, co daje możliwość skupienia się na 
głównych procesach w fi rmie, które generują największe 
zyski. 

Outsourcingu produkcyjny

Outsourcing produkcyjny jest stosowany przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które chcą zredukować kosz-
ty, aby zwiększyć swoją konkurencyjność względem 
globalnych organizacji. Coraz częściej również i one po-
szukują rozwiązań outsourcingowych, które pozwolą im 
na zmniejszenie kosztów produkcji. Niejednokrotnie pro-
dukcja jest przenoszona do krajów, w których nakłady na 
siłę roboczą są bardzo niskie. Przykładem są wschodzące 
rynki Indii, Chin oraz Malezji, które oferują usługi w za-
kresie private label. Znaczącym graczem staje się rów-
nież Ameryka Południowa, w szczególności Brazylia. 

Outsourcing logistyczny

Firmy niskiego i średniego segmentu bardzo często 
rezygnują ze swojej załogi transportowej i korzystają 
z usług zewnętrznych fi rm transportowych. Globalne or-
ganizacje zazwyczaj posiadają swoją własną fl otę, ale ko-
rzystają również z outsourcingu logistycznego, jeśli jest 
to uzasadnione fi nansowo. 

Outsourcing funkcji kadrowych 

Z outsourcingu kadrowego korzystają zarówno małe 
jak i duże organizacje, które poszukiwania pracowników 
wolą powierzyć profesjonalnym fi rmom rekrutującym. 
Bardzo popularny jest również tzw. leasing pracowniczy, 
wykorzystywany w sytuacji okresowego zwiększenia 
zapotrzebowania na pracowników. Polega on na tym, że 
fi rma oddelegowuje swoich pracowników do pracy na 
rzecz swojego klienta.

Outsourcing księgowy oraz fi nansowy

Ten rodzaj outsourcingu umożliwia nie tylko dostęp 
do fachowej wiedzy specjalistów z dziedziny fi nansów 
i księgowości, ale pozwala na usprawnienie procesów ad-
ministracyjnych wewnątrz organizacji. 
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Outsourcing badawczo-rozwojowy 
oraz zarządzania projektami 

Nowy surowiec, nowy produkt, nowe opakowanie, 
ciągle zmieniające się przepisy oraz wymagania rynku 
i konsumentów sprawiają, że fi rmy podejmują próby 
przekazania części lub całości swoich projektów badaw-
czych fi rmom, które specjalizują się w obszarze R&D. 
W ramach tego outsourcingu wykonywane są również 
badania fi zykochemiczne, mikrobiologiczne, stabilności, 
dermatologiczne, aplikacyjne dla nowych produktów 
oraz testy nad nowymi opakowaniami i surowcami. Fir-
my outsourcingowe z zakresu R&D stają się coraz bar-
dziej popularne, szczególnie że koszty badań oraz ryzyko 
z nimi związane jest zawsze wysokie. Wiele fi rm badaw-
czych z Indii, Chin oraz coraz częściej z Brazylii oferuje 
z powodzeniem swoje usługi off shore outsourcingowe w 
Europie. Zarządzanie projektami jest stosunkowo nową 
ideą w kierowaniu organizacją, jednak i ta forma outso-
urcingu ma coraz więcej zwolenników.

Outsourcing szkoleniowy i audytowy

Usługi z zakresu szkoleń to domena zarówno małych 
jak i dużych organizacji. Zlecanie na zewnątrz audytów 
jest praktykowane najczęściej przez duże organizacje, 
którym zależy na wiarygodności.

Outsourcing walidacyjny i kwalifi kacyjny

Walidacja i kwalifi kacja procesów zachodzących 
w organizacji jest w dużej mierze wykonywana w ra-
mach działań własnych. W przypadku sprzętu i urządzeń 
najczęściej procesy te wykonywane są przez fi rmy ze-
wnętrzne na podstawie podpisywanych umów sprzeda-
ży lub zleceń. 

Outsourcing dystrybucyjny i marketi ngowy

Firmy korzystają z kanałów dystrybucyjnych ofe-
rowanych na rynku outsourcingowym, gdyż znacząco 
obniża to koszty wprowadzenia produktu na rynek. Ten 
zabieg jest coraz częściej spotykany i praktykowany 
głównie przez małe i średnie fi rmy. Podobnie marketi ng 
zaczyna coraz częściej być doceniany w segmencie usług 
outsourcingowych. 

Outsourcing prawny 

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się rów-
nież outsourcing związany z usługami regulacyjnymi, 
prawnymi, nadzoru, rejestracyjnymi oraz doradczymi. 
Firmy outsourcingowe z tego obszaru oferują cały wa-
chlarz usług doradczych od zatwierdzenia receptury, 
zlecenia wszelkich niezbędnych badań (fi zykochemicz-
nych, mikrobiologicznych, stabilności, dermatologicz-
nych, aplikacyjnych), opracowania dokumentacji po 
rejestrację produktu w CPNP i zmiany porejestracyj-

ne. Outsourcing ten cieszy się tendencją wzrostową, 
gdyż posiadanie własnego działu prawnego wiąże się 
z kosztami zatrudnienia wykwalifi kowanych pracowników 
i koniecznością przeprowadzania ciągłych szkoleń.
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Statystyka w outsourcingu
Z badań przeprowadzonych wśród menedżerów wyż-

szego i średniego szczebla wynika, że 93% dużych i śred-
nich fi rm korzysta z outsourcingu. W najwyższym stopniu 
dotyczy on usług związanych ze szkoleniami (84,5% fi rm), 
transportem (68,5%). Około jedna trzecia fi rm korzystała 
z outsourcingu IT (38%) oraz dystrybucji i logistyki (33,5%). 

Wśród powodów, które decydowały o skorzystaniu 
z outsourcingu, najczęściej podawano dążenie do redukcji 
kosztów (79%) oraz chęć skoncentrowania się na podsta-
wowej działalności organizacji (64%). Inne powody to: brak 
niezbędnych zasobów do realizacji zadań, wyższa jakość 
wykonania zleconych zadań, niskie koszty działalności, 
problemy z zarządzaniem, skrócony czas realizacji, zwięk-
szenie zadowolenia stron.

Szanse w ujęciu globalnym, krajowym 
i na poziomie organizacji

Polska jest bardzo atrakcyjnym partnerem na ryn-
ku outsourcingowym, głównie z uwagi na: członkostwo 
w Unii Europejskiej, dogodne położenie, niskie koszty pra-
cy, dostępność wykwalifi kowanych specjalistów, dobrą 
znajomość języków obcych, elastyczność przepisów pra-
wa. Według raportu „The top 40 countries for business 
process outsourcing”, Polska znajduje się na 10 miejscu 
najbardziej atrakcyjnych krajów świata pod względem 
oferowanych usług outsourcingowych BPO. W rankingu 
pod uwagę brane były koszty prowadzenia działalności, 
zasoby i kompetencje oraz otoczenie biznesowe. Pierwsze 
trzy miejsca zajęły odpowiednio Indie, Chiny i Malezja, na 
czwartym uplasowała się Brazylia. Indie od kilku lat zajmu-
ją pierwszą lokatę w tym rankingu, głównie ze względu na 
niskie koszty oraz dostępność i kwalifi kacje pracowników. 
Chiny z drugą lokatą zapewniają nieco gorsze warunki fi nan-
sowe z przewagą w obszarze kompetencji i zasobów ludz-
kich oraz otoczenia biznesowego. Malezja to rynek tańszych 
usług w porównaniu do rynku chińskiego, jednak z najsłab-
szym profi lem ludzkim, biorąc pod uwagę Indie i Chiny.

Pod koniec 2015 w Polsce działało około 700 fi rm out-
sourcingowych zatrudniających 170 000 pracowników. 
Najbardziej popularnymi obszarami outsourcingu stoso-
wanymi przez polskie fi rmy są: usługi fi nansowe (księgo-
wość, kadry i płace), call contract center, usługi HR (leasing 
pracowniczy i rekrutacja), archiwizacja dokumentacji oraz 
logistyka. Zgodnie z raportem Tholons Top 100 Outsour-
cing Desti nati ons (tabela 1), najczęściej wybieraną lokali-
zacją dla usług outsourcingowych jest Kraków (miejsce 9), 
Warszawa (miejsce 32), oraz Wrocław (65). Miejsce pierw-
sze i trzecie zajęły odpowiednio Bangalore oraz Mumbai w 
Indiach, natomiast drugie - Manila na Filipinach.

Wśród korzyści i szans, płynących z zastosowania 
outsourcingu na poziomie organizacji, wyróżnia się kon-
centrację na podstawowej działalności, redukcję potrzeb 
inwestycyjnych, obniżkę kosztów osobowych, utrzymania 
infrastruktury oraz zatrudnienia, jak również wzrost ela-
styczności i jakości. Pozostałe zalety to możliwość korzy-
stania z fachowej wiedzy oraz innowacji technologicznych.

Rok 2014 Rok 2015 Zmiana Region Kraj Miasto
1 1 - Azja i Pacyfi k Indie Bangalore

2 2 - Azja i Pacyfi k Filipiny Manila (NCR)

3 3 - Azja i Pacyfi k Indie Mumbai

4 4 - Azja i Pacyfi k Indie Delphi (NCR)

5 5 - Azja i Pacyfi k Indie Chennai

6 6 - Azja i Pacyfi k Indie Hyderabad

7 7 - Azja i Pacyfi k Indie Pune

8 8 - Azja i Pacyfi k Filipiny Cebu City

9 9 - Europa Polska Kraków

11 10 +1 Azja i Pacyfi k Chiny Shanghai

….

32 30 +2 Europa Polska Warszawa

65 62 +3 Europa Polska Wrocław

Tab. 1. 
Ranking 100 
najczęściej 
wybieranych 
miejsc dla usług 
outsourcingowych 
w roku 2015 
według Tholos

Zagrożenia na poziomie organizacji

Outsourcing niesie za sobą pewne ograniczenia 
i trudności. Niewłaściwy lub zły dobór partnera bizne-
sowego może doprowadzić do strat fi nansowych lub po-
ważnie naruszyć reputację fi rmy, jeśli zakres i odpowie-
dzialności zostały niewłaściwie sformułowane lub gdy 
podwykonawca dopuścił się znaczących uchybień. Nie bez 
znaczenia pozostają kwesti e komunikacyjne, bariera języ-
kowa oraz kulturowa, strefy czasowe, które często zakłó-
cają współpracę. 

Korzystanie z outsourcingu może oznaczać również 
utratę niezależności, zmniejszenie elastyczności w kie-
rowaniu obszarami przekazanymi podmiotom zewnętrz-
nym, spadek motywacji wśród pracowników. Przy po-
dejmowaniu decyzji o zastosowaniu outsourcingu trze-
ba również uwzględnić ryzyko pojawienia się wyrobów 
i usług gorszej jakości oraz wyższych kosztów i daleko 
idących konsekwencji, gdy współpraca okaże się nieko-
rzystną lub szkodliwą.

Słowo końcowe

Outsourcing znajduje szerokie zastosowanie w każ-
dej dziedzinie życia gospodarczego i obejmuje swoim 
zakresem niemal każdy obszar działalności przedsiębior-
stwa. Jest strategicznym narzędziem wykorzystywanym 
przez organizacje, a umiejętnie przygotowany i wdrożony 
przynosi nie tylko korzyści fi nansowe, ale jest szansą dla 
przedsiębiorstwa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
na rynku. 

Referencje
• Małgorzata Źródło-Loda, Outsourcing w zarządzaniu organizacją

• htt p://www.consultancy.uk/news/3169/the-top-40-countries-for-
business-process-outsourcing

• htt p://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_Decem-
ber_2014.pdf
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Ochrona 
środowiska
w 2016 roku

mgr Monika BLEZIEŃ – RUSZAJ 
Specjalista ds. ochrony środowiska 

Rozwój przemysłu związany jest zawsze z oddziaływaniem 
na otoczenie i na środowisko, w którym żyjemy, rozwijamy 
się i które chcemy zostawić w jak najlepszym stanie nowym 
pokoleniom. Użytkowanie środowiska podczas działalności 
przemysłowej zawsze niesie za sobą skutki uboczne. To 
regulacje prawne związane z ochroną środowiska mają pokazać 
nam, jaki wpływ na otaczający nas świat mają produkty 
wytwarzane w zakładach kosmetycznych. 

w przemyśle kosmetycznym

Nie od dziś wiadomo, że produkcji zawsze towarzyszy 
powstawanie odpadów. Wprowadzenie odpadów 

przemysłowych do środowiska jest powodem powolnej, 
ale systematycznej jego degradacji. Produkcja w zakła-
dach przemysłu kosmetycznego związana jest z korzy-
staniem z zasobów środowiska naturalnego, wytwarza-
niem odpadów i opakowań, to właśnie tym aspektom 
ekologicznym należy się przyjrzeć przeglądając nowości 
ustawodawcze, które mamy przestrzegać w 2016 roku. 
A jakie są to nowelizacje? 

Jak wiadomo, początek roku to zawsze wzmożone 
zestawienia, analizy i raporty związane z działalnością 
zakładów za rok poprzedni, nie inaczej jest w obrębie 
ochrony środowiska. To właśnie do połowy marca usta-
wy i rozporządzenia wymagają od nas sprawozdawczo-

ści z tego obszaru. Musimy pamiętać, że prawo zmienia 
się. Co chwilę wydawane są nowelizacje, dlatego warto 
śledzić na bieżąco akty prawne, aby nie popełnić błędu 
przy składaniu sprawozdań na niewłaściwych wzorach. 
Pamiętać należy również o tym, że odpowiedzialność za 
niepoprawne złożenie sprawozdań ciąży tylko i wyłącz-
nie na przedsiębiorcy. 

Korzystanie ze środowiska 

Zakłady produkujące kosmetyki w dużym stopniu wy-
korzystują zasoby naturalne tak, że stają się przez to pod-
miotem korzystającym ze środowiska. Każdy taki zakład 
ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzy-
stania ze środowiska jak i uiszczania opłat za każdy rok. 

?

?



Świat Przemysłu Kosmetycznego 2/2016

rynek 3939

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl

Sprawozdania fi rmy przygotowują, wysyłają i uiszczają 
opłatę na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze 
względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego 
ze środowiska (art. 277 ust. 2 POŚ) do 31 marca. 

Zakłady przemysłu kosmetycznego mają coraz więk-
szą świadomość ekologiczną. Znając swoje obowiązki, 
zakłady produkcyjne coraz częściej stosują rozwiązania 
techniczne mające na celu ograniczenie niekorzystnego 
wpływu prowadzonych procesów na środowisko. Wie-
le z zakładów zmienia źródła opalania na alternatywne 
źródła energii odnawialnej, aby wprowadzać do środo-
wiska jak najmniej emisji. Większość zakładów produkcji 
kosmetycznej na swoim terenie posiada oczyszczalnie 
ścieków, dzięki czemu mogą zapewnić dobre parametry 
dla wody oczyszczonej. 

Rys. 1. 
Zakres korzystania ze środowiska w zakładach produkujących kosmetyki

Właściciele zakładów produkcyjnych muszą zasta-
nowić się, w którym obszarze będzie trzeba składać 
sprawozdania i wnosić opłaty. A jakie opłaty? 

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do środo-
wiska wnosimy w przypadku, gdy nasz zakład posiada:
•   • Instalacje energetyczne (kotły), w których zachodzi 

spalanie energetyczne; 
•   • Samochody, wózki widłowe, ciągniki itp. w zależności 

od daty rejestracji pojazdu i rodzaju paliwa; 
•   • Prowadzi procesy produkcyjne, w których wykorzy-

stywane są substancje niebezpieczne.

Podstawą do obliczenia wysokości opłat są dane za-
warte w ewidencji paliw do samochodów, do opalania 
obiektów oraz substancji wykorzystywanych w pro-
cesach produkcyjnych w całym roku kalendarzowym 
prowadzanej przez zakład. Przedsiębiorca zobowiąza-
ny do wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środo-
wiska przygotowuje raz do roku zestawienie – spra-
wozdanie, w którym wykorzystuje wyżej wymienione 
dane ewidencyjne. 

Pobór wód
Wysokość opłaty za pobór wody zależy od ilości i ja-

kości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę po-
wierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia.

Opłaty za wprowadzanie ścieków
do wód lub do ziemi art. 295 POŚ 

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do zie-
mi lub do wód (z wyjątkiem opłat za wprowadzane do 
środowiska wody opadowe lub roztopowe pochodzą-
ce z powierzchni zanieczyszczonych) zależy od rodzaju 
substancji zawartych w ściekach i ich ilości. 

?

?
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Opłatę za wody opadowe lub roztopowe wprowa-
dzane do środowiska ponosi się w postaci zryczałto-
wanej. Opłata ustalana jest w zależności od wielkości, 
rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego 
te ścieki są odprowadzane, pod warunkiem, że tereny te 
ujęte są w systemy kanalizacyjne, za wyjątkiem kanaliza-
cji ogólnospławnej. 

Składowanie odpadów 
Ten rodzaj opłat dotyczy przede wszystkim podmio-

tów posiadających zorganizowane składowiska odpa-
dów. Pamiętajmy, że mało który z zakładów produkcyj-
nych ma takie składowiska, dlatego też ten obowiązek 
nie leży po ich stronie. 

Sprawozdania związane z korzystaniem ze środo-
wiska składane są raz w roku, do 31 marca za rok po-
przedni. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają, 
wraz z odsetkami za zwłokę, przymusowemu ściągnię-
ciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

Odpady 

Jak wiadomo degradacja środowiska jest w najwięk-
szym stopniu związana z produkcją i dotyczy odpadów. 
Zanieczyszczenie środowiska dotyka przede wszystkim 
wód podziemnych, powierzchni ziemi, a także wód po-
wierzchniowych. Stąd wynika konieczność zajęcia się 
problemem zagospodarowania powstałych odpadów. 

Zakłady przemysłu kosmetycznego coraz częściej 
wykorzystują tzw. LCA (Life  Cycle  Assessment), czy-
li ocenę cyklu życia. Rozumie się przez to oszacowanie 
wszystkich potencjalnych skutków wpływu produktu lub 
jego projektowania na środowisko począwszy od badań, 
przez produkcję, eksploatację oraz przetwarzanie aż po 
jego składowanie. Dzięki zastosowaniu tej techniki mo-
żemy dokonać oceny efektów minimalizacji szkodliwego 
oddziaływania inwestycji na środowisko i sprawdzenie 
stanu aktualnego. Pamiętajmy, że wykorzystując techni-
kę LCA, możemy sprawdzać efekty ekologiczne w całym 
cyklu naszego produktu. 

Firmy kosmetyczne, stawiające na ochronę środo-
wiska, stale optymalizują procesy produkcyjne, dzięki 
czemu zmniejszają ilości powstających odpadów. Wiele 
fi rm produkujących kosmetyki w swojej polityce ma za-
łożone cele związane z możliwością wykonania odzysku 
surowców wtórnych przez dostosowanie procesów pro-
dukcyjnych w różnych dziedzinach przemysłu, wykorzy-
stujących materiały z recyklingu. Na terenie takich zakła-
dów często prowadzone są zbiórki surowców wtórnych. 

Odpady, które ze względu na swoje właściwości fi zyko-
chemiczne nie mogą zostać poddane procesom odzysku, 
przekazywane są do utylizacji. Zakłady coraz częściej 
inwestują w specjalnie do tego celu przeznaczone po-
jemniki z odpowiednią etykietą, zawierającą opis i kod 
odpadów. Również dobór fi rm odbierających odpady 
i zajmujących się ich utylizacją lub dalszym zagospoda-
rowaniem jest bardzo ważna. W myśl nowelizacji prawa 
odpadowego fi rmy odbierające odpady musiały do 23 
stycznia 2016 roku uzyskać nowe decyzje z zakresu go-
spodarowania odpadami, gdyż w tym właśnie dniu waż-
ność straciły wszystkie dokumenty z zakresu gospodarki 
odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy 
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli zezwolenia na 
zbieranie odpadów, zezwolenie na odzysk lub uniesz-
kodliwianie odpadów, jak również decyzje wydane na 
podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów. Po tym dniu podmio-
ty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpa-
dami, które nie dostosowały się do wymagań ustawy 
o odpadach i nie uzyskały odpowiedniego zezwolenia, są 
traktowane jak podmioty gospodarcze prowadzące dzia-
łalność niezgodnie z przepisami prawa.

Jak wiadomo w zakładach produkujących kosmetyki 
powstaje bardzo dużo odpadów niebezpiecznych, za-
równo na liniach technologicznych jak i w laboratoriach 
wykonujących analizy produktów powstających w za-
kładzie, przy analizach mikrobiologicznych, chemicznych 
czy też genetycznych. Odczynniki analityczne oraz opa-
kowania po nich to przede wszystkim odpady niebez-
pieczne, które mogą być odbierane i utylizowane tylko 
przez wyspecjalizowane fi rmy. 

Cały rok gospodarujemy odpadami, stosując nastę-
pującą hierarchię postępowania: 
•   • zapobieganie powstawaniu odpadów; 
•   • przygotowanie do ponownego użycia; 
•   • recykling; 
•   • inne procesy odzysku; 
•   • unieszkodliwianie. 

Unieszkodliwianiu poddaje się tylko te odpady, z któ-
rych wysegregowano części nadające się do odzysku. 
W ostateczności odpady mogą być składowane, ale tylko 
wtedy, gdy ich unieszkodliwienie było niemożliwe z przy-
czyn technologicznych lub gdy nie jest ono uzasadnione 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 

Opakowania

Od dnia 1 stycznia 2014r., czyli od kiedy zaczęła obo-
wiązywać nowa ustawa opakowaniowa, każdy przed-
siębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na 
wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu produktów w opakowaniach, powinien złożyć 
zawiadomienie o tym fakcie do marszałka wojewódz-
twa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 
Jeżeli przedsiębiorca złożył wcześniej zawiadomienie, 

Sprawozdania związane z korzystaniem
ze środowiska składane są raz w roku,

do 31 marca za rok poprzedni
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powinien zgłaszać tylko ewentualne zmiany związane ze 
swoją działalnością. 

Wprowadzający opakowania i produkty w opako-
waniach zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy jest obowiązany 
ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowi-
sko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań 
oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki 
sposób, aby: 
•   • opakowania nie zawierały szkodliwych substancji 

w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, 
środowiska lub zdrowia ludzi;

•   • maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci 
i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie 
przekraczała 100 mg/kg, z wyłączeniem opakowań 
określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 4 - rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 21 stycznia 2015 r..

Dlatego też to na przedsiębiorcy ciąży sprawdzenie 
dostawcy, czy opakowanie, które u niego jest zama-
wiane spełnia wszystkie wymogi środowiskowe i czy 
opakowania, w których będą znajdowały się produkty, 
są zgodne z aktami prawnymi. 

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma obo-
wiązek osiągnięcia wyznaczonych poziomów odzysku, 
w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego sa-
mego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z opa-
kowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami. 
Można je realizować samodzielnie albo za pośrednictwem 
organizacji odzysku opakowań (za wyjątkiem opakowań 
wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebez-
piecznych), której zlecono ich wykonanie. W przypadku 
niewykonania obowiązku wprowadzający musi zapłacić 
opłatę produktową do Urzędu Marszałkowskiego. 

Jeżeli przedsiębiorca posiada dla swoich produktów 
opakowania wielomateriałowe, czyli takie, które są wy-
konane z conajmniej dwóch różnych materiałów, których 
nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych 
metod mechanicznych, jest zobowiązany zorganizować 
system zbierania oraz zapewnić odzysk, w tym recykling 
odpadów z opakowań wielomateriałowych zgodnie z art. 
18 ust.1. Obowiązki te można wypełniać samodzielnie 
lub też poprzez przystąpienie do porozumienia zawarte-
go miedzy organizacją samorządu gospodarczego a mar-
szałkiem województwa.

Kolejnym obowiązkiem ciążącym na wprowadzają-
cym opakowania i produkty w opakowaniach jest prowa-
dzenie publicznych kampanii edukacyjnych (art. 19 ust.1). 
Obowiązek ten można wykonać samodzielnie lub za po-
średnictwem organizacji odzysku opakowań. Wprowa-
dzający produkty w opakowaniach za lata 2015 – 2016 
składa informację o sposobie wykonania obowiązku 
przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych 
w ramach rocznego sprawozdania. Obowiązek ten doty-
czy również przedsiębiorców mających podpisaną umo-
wę z organizacją odzysku. Muszą oni podać nazwę orga-
nizacji, która ten obowiązek realizuje. 

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, ekspor-
tujący opakowania, eksportujący produkty w opakowa-
niach oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 
produktów w opakowaniach są zobowiązani sporządzić 
i złożyć do marszałka województwa roczne sprawozda-
nie. Zgodnie z art. 237 b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach za lata 2015 - 2016 przedsiębiorca 
sporządza roczne sprawozdanie na nowych wzorach, 
które ukazały się w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza spra-
wozdania za rok 2015 i za rok 2016. Termin złożenia rocz-
nego sprawozdania to 15 marca roku kalendarzowego 
następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę z orga-
nizacją odzysku opakowań, może zlecić sporządzenie 
rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań. 
Roczne sprawozdanie będzie sporządzone przez organi-
zację odzysku zbiorczo dla wszystkich przedsiębiorców, 
natomiast dane przedsiębiorcy (nazwa, siedziba itp.), od 
którego te obowiązki zostały przejęte, znajdą się w wy-
kazie przekazywanym do marszałka województwa przez 
organizację odzysku opakowań.

Jeżeli przedsiębiorca zapomniał o jakichś sprawozda-
niach w latach wcześniejszych, ma obowiązek złożyć je sa-
modzielnie, stosując zasady, stawki i poziomy odzysku i re-
cyklingu za dany rok sprawozdawczy, który jest rozliczany. 

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym 
wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącz-
nej masie do 1 Mg i złożyli marszałkowi województwa 
w terminie do dnia 15 marca każdego roku dokumenty, 
o których mowa w art. 7 ust.3 ustawy, zostali zwolnieni 
z uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych, w tym opłaty produktowej. 
Nie są oni natomiast zwolnieni z prowadzenia ewidencji 
i sporządzania sprawozdań oraz z przeprowadzania pu-
blicznych kampanii edukacyjnych.
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Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny 
We wrześniu 2015 roku sejm przyjął ostateczną 

wersję nowej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym. Ustawa ta dokonuje implementacji no-
wej Dyrektywy UE w sprawie WEEE i dokonuje modyfi -
kacji obecnie obowiązujących przepisów. Ustawa weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Nowa ustawa re-
guluje m.in. odpowiedzialność za gospodarowanie odpa-
dami. Zgodnie z nowymi przepisami to producent/wpro-
wadzający sprzęt będzie ponosił pełną odpowiedzial-
ność za sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zwiększają się 
obowiązki przedsiębiorców produkujących sprzęty dla 
„biznesu”, czyli również tych, którzy wyposażają zakłady 
przemysłu kosmetycznego.

 Co więc zyskają zakłady produkujące kosmetyki? 
Łatwiejsze pozbywanie się elektroodpadów. Wprowa-
dzający – producent sprzętu elektrycznego innego niż 
dla gospodarstw domowych będzie teraz zobowiązany 
do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbiera-
nia zużytego sprzętu i przy niewywiązaniu się z tych 
obowiązków naliczenia i uiszczenia opłaty produkto-
wej. W tym przypadku wprowadzający będą zabiegać 
o sprzęt elektryczny do odbioru, aby wywiązać się z 
tych obowiązków. Nowe przepisy mają przyczynić się 
do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, 
a tym samym do osiągania przez Polskę minimalnych 
poziomów zbierania tych odpadów, ich odzysku oraz 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Po-
nadto, mają doprowadzić do prowadzenia bezpieczne-
go dla zdrowia ludzi i środowiska demontażu, a także 
recyklingu i innych form odzysku odpadów powstałych 
po jego demontażu.

Outsourcing środowiskowy 

W związku z coraz większymi wymogami nałożonymi 
przez prawo ochrony środowiska na zakłady produkują-
ce kosmetyki, zauważamy coraz częściej przekazywanie 
tych obowiązków fi rmom zewnętrznym, bądź zatrudnia-
nie dodatkowych osób na stanowiskach specjalistów ds. 
ochrony środowiska. Osoby te bądź też (częściej) fi rmy 
zewnętrzne przejmują szereg obowiązków, sprawozdań, 
zestawień i ewidencji prowadzonej wcześniej przez oso-
by, które nie zawsze do końca odnajdywały się w gąsz-
czu zawiłych przepisów, ustaw, nowelizacji wynikających 
z przepisów prawa ochrony środowiska. Przejęcie tych 
obowiązków przez fi rmy zewnętrzne to tzw. szeroko po-
jęty „outsourcing środowiskowy”. 

Na czym to polega i jak przebiega przejęcie obowiązków? 
Outsourcing środowiskowy polega na realizacji wy-

branych obowiązków z zakresu ochrony środowiska przez 
zewnętrzny podmiot gospodarczy. Firmy zewnętrzne ofe-
rujące ten rodzaj współpracy tworzą zazwyczaj specjaliści 
ochrony środowiska. Firma zamawiająca ten rodzaj usługi 
płaci zazwyczaj miesięczny lub kwartalny abonament, na-
tomiast w zamian otrzymuje pełną dokumentację środo-
wiskową wykonaną przez fi rmę zewnętrzną. 

Etapy przejęcia obowiązków: 
•   • audyt w fi rmie (wstępna analiza potrzeb klienta);
•   • oferta w zakresie ochrony środowiska (przedstawie-

nie kilku możliwości współpracy); 
•   • wybór konkretnej oferty (doprecyzowanie wariantu 

współpracy i podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 
obowiązków);

•   • wykonanie analiz, dokumentacji, raportów oraz uzy-
skanie ewentualnych pozwoleń;

•   • bieżący konsulti ng (zmiany w prawodawstwie śro-
dowiskowym, wybór odbiorców odpadów, okreso-
we wizyty w fi rmie, pomoc przy kontroli Inspekcji 
Ochrony Środowiska); 

•   • bieżąca ewidencja odpadów, przygotowanie spra-
wozdań z zakresu korzystania ze środowiska, spra-
wozdawczość z zakresu odpadów, opakowań ewen-
tualnie ZSEiE i zużytych baterii.

Jakie korzyści daje outsourcing środowiskowy? 
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, pracow-

nicy w naszym zakładzie nie są już zajęci wypełniania 
wymagań z zakresu ochrony środowiska, a tym samym 
mogą się skupić na rzetelnym wypełnianiu swoich pod-
stawowych obowiązków.
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Istotne aspekty oznakowania 
produktu kosmetycznego 
– jak spełnić wymogi prawne? 
Jak potwierdzić właściwości produktu w badaniach?

Prawo do informacji to podstawowe prawo konsu-
menta. Jest ono realizowane przez dostarczenie 

konsumentowi jasnej i przejrzystej informacji na temat 
produktu kosmetycznego, zgodnej z obowiązującym pra-
wem. Opakowanie kosmetyku jest źródłem niezbędnych 
informacji o produkcie. Niezwykle istotne jest, by spo-
sób prezentacji produktu oraz informacje umieszczone 
na etykiecie, takie jak skład, oznakowanie czy deklaracje 
marketi ngowe były przedstawione w sposób rzetelny 
i zrozumiały dla konsumenta oraz zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. Z tego względu przedsiębiorca, który 
wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu, ponosi peł-
ną odpowiedzialność za zgodność produktu z obowiązują-
cym prawem, w tym informacji oraz oświadczeń znajdują-
cych się na jego opakowaniu. 

Skład produktu kosmetycznego

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1223/2009 na opako-
waniu produktu muszą znaleźć się informacje związane 
z adresem producenta i osoby odpowiedzialnej, zawarto-
ścią nominalną w opakowaniu, datą ważności produktu, 
numerem serii umożliwiającym identyfi kację produktu czy 
środkami ostrożności. Wszystkie produkty kosmetycz-
ne wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą 
być oznakowane listą składników, niezależnie od kanału 
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dystrybucji. Z tego względu wymóg ten ma zastosowanie 
również do importowanych produktów profesjonalnych, 
bezpłatnych próbek, testerów, wyrobów złożonych z kil-
ku elementów. W tej grupie znajdują się również produkty 
sprzedawane wysyłkowo lub za pośrednictwem interne-
tu, jak również te, które są dostarczane do miejsc użytecz-
ności publicznej, np. hotele, gabinety SPA. 

Z punktu widzenia konsumenta skład produktu jest 
bardzo istotny. Rosnąca świadomość konsumentów, 
a także szeroki dostęp do publikacji w mediach publicznych 
spowodował, że coraz większa rzesza odbiorców zwraca 
uwagę i analizuje listę składników. Celem umieszczenia 
składu produktu na opakowaniu jest przede wszystkim 
dostarczenie informacji oraz zapewnienie przejrzystości 
w prezentacji produktu dla konsumenta. Dane te mogą 
być istotne zwłaszcza dla odbiorców, którzy chcą uniknąć 
składników, które powodują u nich uczulenie. Zgodnie z 
europejską defi nicją składnik oznacza każdą substancję lub 
mieszaninę celowo zastosowaną w procesie wytwarzania 
produktu kosmetycznego. Za składniki nie są uważane 
zanieczyszczenia zawarte w surowcach (np. pozostałości 
nieprzereagowanych monomerów) i dodatkowe materiały 
techniczne wykorzystywane do przygotowania, lecz nie 
występujące w produkcie fi nalnym. 

Artykuł 19 Oznakowanie Rozporządzenia nr 
1223/2009 wskazuje, że skład produktu musi być wy-
mieniony po wyrazie: Ingredients. Zgodnie z wymogami 
prawnymi składniki wymienia się w porządku malejącym, 
według swojej masy. Surowce użyte w stężeniu mniej-
szym niż 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejno-
ści. Substancje zastosowane w produkcie kosmetycznym, 
których zadaniem jest nadanie np. charakterystyczne-
go, atrakcyjnego zapachu, określa się terminem parfum 
lub aroma. W kosmetykach stosuje się również barwni-
ki. Zgodnie z Artykułem 2 barwniki  to substancje prze-
znaczone wyłącznie lub głównie do barwienia produktu 
kosmetycznego, całego ciała lub niektórych jego części. 
Barwniki inne niż te przeznaczone do barwienia włosów 
mogą być wymienione w dowolnej kolejności po innych 
składnikach produktów kosmetycznych. W przypadku 
produktów przeznaczonych do zdobienia ciała wprowa-
dzanych do obrotu w różnych odcieniach, można wymie-
nić wszystkie barwniki zastosowane w gamie odcieni, 
pod warunkiem użycia określenia „może zawierać” lub 
symbolu „+/-”. Z tej zasady są wyłączone barwniki prze-
znaczone do barwienia włosów.

Jednolite oznakowanie składem ma na celu zapew-
nienie przejrzystości i jednolitości oznaczenia w całej 
Unii Europejskiej. Jednolity system nazewnictwa pomaga 
konsumentowi w czytaniu składu produktu w różnych 
krajach UE. Wspólna nazwa składnika, o którym mowa 
w Rozporządzeniu 1223/2009, jest znana jako INCI (In-
ternati onal Nomenclature of Cosmeti c Ingredients). Pra-
widłowość oznakowania i nazewnictwa ciąży na produ-
cencie kosmetyku. Źródłem informacji o właściwej na-
zwie danego składnika mogą być karty charakterystyki 
oraz specyfi kacje techniczne surowców. Za wiarygodne 
i sprawdzone źródło uznaje się bazę Komisji Europejskiej 

– CosIng, w której można wyszukać prawidłową nazwę 
INCI. Daną substancję można zidentyfi kować, wyszuku-
jąc ją za pomocą nr CAS lub EC. Korzystanie z bazy CosIng 
jest niezwykle pomocne w zweryfi kowaniu prawidłowe-
go nazewnictwa składników znajdujących się w kosmety-
ku. Niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza nie posiadający 
zaplecza techniczno-prawnego, powierzają sprawdzenie 
oznakowania kosmetyku, w tym składu INCI, wyspecjali-
zowanym fi rmom. Skorzystanie z takich usług pozwala na 
uzyskanie rzetelnego sprawdzenia oznakowania produk-
tu, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009. 
Należy podkreślić, że lista INCI musi być widoczna dla 
konsumenta w momencie zakupu. W związku z tym skład 
może być umieszczony tylko na opakowaniu zewnętrz-
nym – kartoniku. W przypadku opakowań niewielkich 
rozmiarów, producent może umieścić te informacje na 
dołączonej ulotce. Wtedy należy pamiętać o umieszcze-
niu symbolu otwartej książki, który odeśle nas to źródła 
informacji. 

Oznakowanie trwałości kosmetyków

Rozporządzenie nr 1223/2009 oprócz wymagań 
w zakresie wprowadzania do obrotu, bezpieczeństwa, 
składu i wytwarzania określa również wymagania w za-
kresie oceny i oznakowania minimalną trwałością. Data 
minimalnej trwałości oznacza datę, do której dany pro-
dukt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich 
warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właści-
wości, a zużycie go w określonym terminie gwarantuje 
bezpieczeństwo i zachowanie deklarowanych właści-
wości. Zgodnie z Artykułem 19 pkt. 1 c Rozporządzenia 
kosmetyki o trwałości do 30 miesięcy włącznie muszą 
posiadać podaną na opakowaniu datę minimalnej trwa-
łości. Dla kosmetyków, których ta data wynosi więcej 
niż 30 miesięcy, nie ma obowiązku oznakowania. W tym 
przypadku ma zastosowanie symbol otwartego słoiczka, 
tzw. znak PAO (period aft er opening), który przekazuje 
informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, 
produkt spełnia standardy jakości fi zycznej, chemicznej 
i mikrobiologicznej. Wraz z pierwszym użyciem i w czasie 
dalszego stosowania produktu warunki przechowywania 
znacząco się zmieniają. Produkt regularnie narażany jest 
na kontakt z drobnoustrojami oraz zmieniającymi się wa-
runkami otoczenia, np. wysoką wilgotnością. Wskazanie 
okresu, w jakim, po otwarciu pojemnika i użyciu produk-
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tu, kosmetyk jest bezpieczny i może być stosowany bez 
szkody dla konsumenta, jest obowiązkiem osoby odpo-
wiedzialnej (producenta). Oceny tej dokonuje się na pod-
stawie odpowiednich danych, na przykład wyników ba-
dań laboratoryjnych, a także z uwzględnieniem dających 
się przewidzieć zachowań konsumenta w trakcie normal-
nego użycia produktu i przechowywania w warunkach 
domowych. Okres PAO jest wyznaczany z pewnym 
marginesem zapewniającym bezpieczeństwo, nawet gdy 
konsument używa produkt znacznie dłużej. 

Obecnie nie istnieją ściśle określone metodyki ba-
dawcze, które pozwalają na jednoznaczne zaprojekto-
wanie oceny trwałości kosmetyku. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że branżę kosmetyczną reprezentuje 
bardzo szeroka gama produktów, o różnej konsystencji 
i różnorodnych formułach. W zależności od typu produk-
tu, jego składu i właściwości fi zyko-chemicznych, stosuje 
się indywidualne podejście. Wpływ na trwałość kosme-
tyku ma również opakowanie, zwłaszcza jego właściwo-
ści barierowe, tzn. skuteczność opakowania w ochronie 
produktu przed niekorzystnym wpływem tlenu, pary 
wodnej. Z tego względu bardzo istotne jest podejście 
analityczne w procesie dobierania parametrów badaw-
czych, indywidualnie dla każdego produktu. W analizie 
należy uwzględnić funkcję produktu i jego przewidywa-
ne użycie, rodzaj opakowania, skład chemiczny oraz jego 
właściwości. Właściwe zaprojektowanie badania pozwa-
la na ustalenie odpowiednich warunków kontrolowanych 
(temperatura, wilgotność), w których będzie można te-
stować kosmetyki. 

Należy nadmienić, że są grupy produktów, które nie 
muszą być oznakowane znakiem PAO. Są to między inny-
mi takie, gdzie nie następuje fi zyczne otwarcie produktu 
(opakowanie aerozolowe, opakowanie airless), produkty 
jednorazowe (maseczki w saszetkach, próbki handlowe) 
oraz kosmetyki zaliczane do wyrobów niskiego ryzyka 
mikrobiologicznego – lakiery do paznokci, sole do kąpieli, 
perfumy czy mydła toaletowe w kostce. 

Ocena trwałości kosmetyku po otwarciu opakowa-
nia jest częścią ogólnego kontekstu bezpieczeństwa 
produktu. Prawidłowo zaprojektowane badanie i prze-
prowadzenie stosownych testów może zapewnić okre-
ślenie okresu trwałości produktu. Pozwala to na zagwa-
rantowanie konsumentowi, że produkt, którego używa, 
jest w pełni stabilny i bezpieczny, zwłaszcza pod wzglę-
dem mikrobiologicznym.

Prezentacja i komunikacja 
– deklaracje marketi ngowe 

Komunikacja związana z produktem kosmetycznym 
obejmuje wszystkie elementy, za pomocą których pro-
ducent przekazuje informacje konsumentowi. Najistot-
niejsze są kwesti e związane bezpośrednio z produktem, 
składające się na jego prezentację. Jest to oznakowanie, 
kształt i kolor, opis użycia, deklarowane właściwości pro-
duktu, w tym jego skuteczność działania. 

Za oświadczenie (deklarację) uważa się każdą infor-
mację opublikowaną w celach marketi ngowych, doty-
czącą zawartości, charakteru, właściwości produktów, 
efektów działania czy skuteczności. Na deklarację mogą 
składać się następujące elementy: słowa, obrazy, rysunki, 
znaki, piktogramy, które są umieszczane na produkcie lub 
w materiałach reklamowych. Należy pamiętać, że zgodnie 
z artykułem 20 pkt. 1 Rozporządzenia 1223/2009 nie moż-
na przypisywać produktom cech i funkcji, których nie po-
siadają. Należy dopilnować, aby informacje przekazywane 
w oświadczeniach konsumentom były przydatne, zrozu-
miałe i wiarygodne, a także umożliwiały im podejmowa-
nie świadomych decyzji oraz wybieranie produktów, które 
najlepiej odpowiadają ich potrzebom i oczekiwaniom. 

Deklaracja „Not tested on animals”

Zgodnie z wymogami prawnymi osoba odpowiedzial-
na może umieścić na opakowaniu produktu kosmetycz-
nego oznaczenia, że nie był on testowany na zwierzętach 
jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy (np. 
surowców) nie wykonywali i nie zlecali testów na zwie-
rzętach. Według defi nicji zawartej w Artykule 6 ust. 3 
w Zaleceniach Komisji 2006/406/WE ustanawiającej 
wytyczne w zakresie stosowania oznaczeń wskazującej 
na brak testów, produkt nietestowany na zwierzętach to 
taki, na którym nie przeprowadzono żadnych testów na 
zwierzętach w celu wytworzenia produktu kosmetyczne-
go lub związku z przeprowadzaną oceną bezpieczeństwa 
produktu kosmetycznego, lub jego składników. Dotyczy 
to testów przeprowadzanych na produktach fi nalnych, 
a także surowcach używanych do jego produkcji. Przyta-
czając Artykuł 18 Rozporządzenia nr 1223/2009, należy 
podkreślić, że niedozwolone jest wprowadzanie do obro-
tu produktów kosmetycznych, których receptura końco-
wa podlegała testom na zwierzętach. W odniesieniu do 
oceny właściwości drażniących skórę, można stosować 
tylko zatwierdzone metody badań. Zalecenie 2006/406/
WE wskazuje także, że każda osoba, która umieści na pro-
dukcie deklarację, że produkt nie był testowany na zwie-
rzętach, powinna być odpowiedzialna za to oznaczenie 
i powinna być w stanie udowodnić jego zasadność w od-
niesieniu do Rozporządzenia nr 1223/2009. 

Deklaracja „Produkt przebadany dermatologicznie”

Ostatnie badania wykazały, że przeciętny dorosły uży-
wa dziewięciu produktów kosmetycznych w ciągu doby. 
Ponad 25% kobiet stosuje ich 15 lub więcej. Z dermatolo-
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gicznego punktu widzenia kosmetyki można pogrupować 
na następujące kategorie: do pielęgnacji skóry, do pielęgna-
cji włosów, do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji paznokci, 
produkty zapachowe i preparaty przeciwsłoneczne. 

Testy dermatologiczne przeprowadza się z udziałem 
ochotników. Ich celem jest potwierdzenie, że kosmetyk 
nie wykazuje właściwości drażniących w kontakcie ze 
skórą. Wytyczne w sprawie uczestnictwa panelistów w 
badaniach dermatologicznych są zawarte w przewodniku 
stworzonym przez organizację Cosmeti cs Europe (dawniej 
COLIPA). Opublikowany przewodnik ma na celu przedsta-
wienie procesu badawczego i opracowanie wytycznych 
do oceny kompatybilności produktu kosmetycznego ze 
skórą. Określenie kompatybilność oznacza, że produkt nie 
wywołuje podrażnienia w kontakcie ze skórą w normal-
nych warunkach użytkowania, uwzględniając obiektywne 
jak i subiektywne reakcje, takie jak pieczenie, swędzenie, 
łuszczenie czy zaczerwienienie. 

Przeprowadzone badania dermatologiczne pozwalają 
na umieszczenie takich danych na opakowaniu. Nie jest to 
informacja obligatoryjna, jednakże często jest ona wyko-
rzystywana w prezentacji produktu. Konsument wybiera-
jący kosmetyk z deklaracją, że produkt był testowany der-
matologicznie, ma gwarancję, że produkt poddano ocenie 
jego wpływu na skórę. Badania dermatologiczne są bardzo 
często wykorzystywane w procesie Oceny Bezpieczeń-
stwa produktu kosmetycznego. Jest to zaledwie element 
całej analizy toksykologicznej i oceny produktu, jednakże 
umieszczenie takich danych jest cenne dla safety assessora. 

Deklaracja „Produkt hipoalergiczny”

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie odbior-
ców kosmetykami o deklarowanych właściwościach hipo-
alergicznych. Potwierdzenie cech hipoalergicznych można 
ocenić na dwóch płaszczyznach: za pomocą badań der-
matologicznych w kierunku hipoalergii oraz w ocenie bez-
pieczeństwa, która uwzględnia kryteria hipoalergiczne. 
W przypadku badań dermatologicznych w ocenie kosme-
tyku uczestniczą paneliści dobrani według specjalnych 
kryteriów. Test hipoalergiczny polega na wielokrotnej 
aplikacji badanego produktu na skórę probantów. Proban-
ci zaklasyfi kowani do badań posiadają cerę wrażliwą, aler-
giczną czy z ewentualnymi chorobami skórnymi. 

Alternatywną metodą oceny właściwości hipoalergicz-
nych może być tzw. ocena bezpieczeństwa określająca kry-
teria hipoalergiczne. W tym przypadku oceniający produkt 
uwzględnia cechy, które pozwalają zaklasyfi kować produkt 
do tej kategorii. Na tego typu ocenę może przyczynić się 
wiele czynników. Uważa się, że produkt hipoalergiczny jest 
przygotowywany w taki sposób, by zapewnić minimalne 
lub nieistniejące ryzyko powodowania alergii u konsumen-
tów. W przypadku surowców analizuje się ich profi l toksy-
kologiczny i brak potencjału uczulającego. Komponentom, 
które posiadają pewne ryzyko uczulające, np. zawierają 
śladowe ilości substancji niepożądanych, należy zapewnić 
takie możliwości techniczne, które pozwolą oczyścić daną 
substancję do poziomu eliminującego te zanieczyszczenia. 

Istotna jest również obecność kompozycji zapachowych, 
aromatów czy olejków eterycznych. Składniki uczulające 
nie mogą być obecne w produkcie gotowym lub nie mogą 
występować w stężeniu, które jest określone w Rozporzą-
dzeniu WE nr 1223/2009. Dla substancji konserwujących 
powinno się uwzględnić, by zalecany poziom konserwan-
tów wykazujących właściwości alergizujące wynosił nie 
więcej niż 50% ich dopuszczalnego stężenia, wynikają-
cego z restrykcji prawnych. We wszystkich przypadkach 
poziom ten powinien być niższy niż ten, który wykazuje 
negatywne skutki uboczne w grupie 1% badanej populacji. 
Ocenia się to na podstawie dostępnych danych dermato-
logicznych czy epidemiologicznych. 

100% ochrony przed promieniowaniem UV? 

Istnieją przypadki, gdy deklaracje właściwości pro-
duktu kosmetycznego wiążą się z bezpieczeństwem dla 
zdrowia ludzi. Do grupy takich kosmetyków zaliczamy 
całą gamę produktów zapewniających ochronę przeciw-
słoneczną. Produkty ochrony przeciwsłonecznej są to 
preparaty przeznaczone do kontaktu z ludzką skórą wy-
łącznie lub przede wszystkim w celu ochrony przed pro-
mieniowaniem UV poprzez pochłanianie, rozpraszanie lub 
odbijanie promieniowania. 

Kosmetyki przeciwsłoneczne są objęte dodatkowymi 
restrykcjami prawnymi z tego względu, iż deklarowanie 
skuteczności produktu, której produkt nie posiada, nie 
tylko wprowadza w błąd konsumenta, lecz także zagraża 
jego zdrowiu. Wymagania prawne dotyczące skuteczności 
i oznakowania produktów ochrony przeciwsłonecznej 
określają zalecenia Komisji Europejskiej 2006/647/WE 
z dnia 22 września 2006 r. Zgodnie z zapisami, zawartymi 
w tych zaleceniach, nawet skuteczne produkty ochrony 
przeciwsłonecznej przeciwdziałające promieniowaniu UVA i 
UVB nie gwarantują całkowitej ochrony przed zagrożeniami 
zdrowia związanymi z promieniowaniem ultrafi oletowym. 

Oświadczenia dotyczące skuteczności ochrony prze-
ciwsłonecznej powinny być proste i oparte na identycz-
nych kryteriach tak, aby konsument mógł porównać pro-
dukty i wybrać odpowiedni w zależności od rodzaju skóry 
i narażenia na promieniowanie. Zalecenie Komisji Euro-
pejskiej ściśle określa, jakie oświadczenia nie powinny być 
umieszczane na opakowaniu. Są to m.in. „blokada przeciw-
słoneczna”, „całkowita ochrona”, co mogłoby sugerować, 
że produkt zapewnia 100% ochronę przed promieniowa-
niem UV. Niedozwolone jest również zawieranie w treści 
informacji, że produkt zapewnia całodzienną ochronę i nie 
wymaga ponownej aplikacji produktu. Przykładem niedo-
zwolonej deklaracji będzie informacja, że produkt wystar-
czy nałożyć jednorazowo podczas ekspozycji na słońce. 

Jakie zatem należy poczynić kroki, by udowodnić sku-
teczność ochrony przed promieniowaniem? Istnieje wiele 
możliwości badawczych, które pozwalają określić właści-
wości kosmetyku przeciwsłonecznego. W Unii Europej-
skiej najczęściej korzysta się z metod ISO. Są to:
•   • ISO 24442 Kosmetyki – Metody badań ochrony prze-

ciwsłonecznej – In vivo wyznaczanie stopnia ochrony 
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UVA w kosmetykach z fi ltrem ochronnym. W normie 
opisano metodę, która zapewnia podstawową ocenę 
produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsło-
necznej ludzkiej skóry przed oparzeniem słonecznym, 
wywoływanym słonecznym promieniowaniem nad-
fi oletowym,

•   • ISO 24443 Wyznaczanie stopnia ochrony przeciw-
słonecznej UVA w kosmetykach z fi ltrem ochronnym 
– metoda in vitro. Procedura in vitro podana w normie 
umożliwia wyznaczanie stopnia ochrony UVA produk-
tów z fi ltrem ochronnym, 

•   • ISO 24444 Kosmetyki – Metody badań ochrony 
przeciwsłonecznej – Wyznaczanie współczynnika 
ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in  vivo. Norma ta 
ma zastosowanie do wszystkich wyrobów przezna-
czonych do kontaktu z ludzką skórą, łącznie ze skład-
nikami, które pochłaniają, odbijają lub rozpraszają 
promieniowanie UV. 

Podsumowanie

Podsumowując, należy podkreślić, że wszystkie 
oświadczenia oraz informacje dotyczące produktów ko-
smetycznych muszą być poparte odpowiednimi i spraw-
dzalnymi dowodami. Szeroko pojęta prezentacja i ko-
munikacja produktu muszą być jasne i zrozumiałe dla 
przeciętnego użytkownika końcowego. Stanowią one 
nieodłączną część produktów i zawierają informacje po-
zwalające konsumentowi na dokonanie świadomego wy-
boru. Z tego względu przekaz musi być jasny, precyzyjny, 
przydatny i zrozumiały dla konsumenta. Jest to szczególne 
istotne w przypadku informacji, które mogą wpływać na 
bezpieczeństwo konsumenta, jak: sposób użycia, termin 
przydatności, sposób przechowywania, czas w jakim od 
otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez 
stwarzania zagrożenia dla zdrowia konsumenta. 

Pełna odpowiedzialność za zgodność produktu 
z przepisami prawa ciąży na producentach, dlatego też 
powinni oni dołożyć wszelkich starań, by produkt udo-
stępniany na rynku był bezpieczny, a wszystkie deklaro-
wane właściwości produktu (marketi ngowe) i jego cechy 
związane z trwałością były poparte dowodami i odpo-
wiednimi badaniami doświadczalnymi.
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Intertek chroni Twój biznes, markę i reputację
PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY

Firma Intertek specjalizuje się w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, 
przemysłowych oraz użytku domowego. Nasza praca oparta jest na przepisach 
prawnych, wymagających, aby w przypadku kosmetyków wyroby były bezpieczne 
w użyciu dla konsumentów.
Dla przemysłu kosmetycznego, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy następujące usługi:
•   Badania laboratoryjne – analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne
•   Badania kompatybilności produktu z opakowaniem oraz określanie PAO 
•   Badania dermatologiczne, aplikacyjne i aparaturowe
•   Pomoc w przygotowaniu Product Information File (dossier kosmetyku)
•   Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego wg wymagań EU, SASO, FDA
•   Ocena spełnienia przez produkt kryteriów hipoalergicznych 
•   Ocena toksykologiczna produktów chemii gospodarczej 
•   Ocena surowców kosmetycznych pod względem bezpieczeństwa i spełnienia wymagań prawnych
•   Walidacja etykiet, sporządzanie list składników wg nomenklatury INCI
•   Szkolenia zamknięte i otwarte z zakresu zarządzania jakością oraz zagadnień legislacyjnych w branży kosmetycznej
•   Wsparcie techniczne dla firm kosmetycznych, eksporterów i importerów
•   Opracowanie Kart Charakterystyki produktów (MSDS)

Certyfikacje systemów zarządzania jakością – ISO 22716 (GMP), ISO 9001, HACCP i inne•   

reklama
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Wydzielany pot stanowi nieodzowny element pra-
widłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. 

Pełni on rolę wydalniczą, termoregulacyjną, nadaje kwa-
śne pH skórze, ułatwia złuszczanie warstwy rogowej 
naskórka. U zdrowych osób jest praktycznie bezwonny. 
Towarzyszący mu zapach wytwarzany jest w wyniku roz-
kładu, przez bakterie bytujące na skórze, jego organicz-
nych składników. Nieprzyjemną, charakterystyczną woń 
nadają mu powstające w wyniku ich działania między in-
nymi krótkołańcuchowe kwasy: masłowy, kaprylowy czy 
kapronowy oraz, charakteryzujące się niskim progiem wy-
czuwalności, związki siarki. Tworzeniu się i utrzymywaniu 
zapachu sprzyja znajdujące się pod pachami owłosienie. 
To właśnie na nim gromadzi się wydzielina gruczołów po-
towych, stanowiąca doskonałą pożywkę dla bakterii. 

Ilość wydzielanego przez ludzi potu jest bardzo zróż-
nicowana. W dużej mierze zależy ona od płci, wieku, 
stanu hormonalnego, pewnych predyspozycji genetycz-
nych. Fizjologicznemu poceniu może sprzyjać podwyż-
szona temperatura otoczenia, stres czy też wysiłek fi -
zyczny. Nieobojętne dla tego procesu są także określone 
stany emocjonalne, takie jak niepokój czy trema.

 Dla wielu osób towarzyszący poceniu zapach stano-
wi znaczący problem. W dużym stopniu można go ogra-
niczyć poprzez regularne mycie. Skutecznym środkiem 
wspomagającym to działanie może być także depilacja 
miejsc owłosionych. 

Dezodoranty 

 Woda i mydło nie usuną jednak całkowicie, sprzy-
jających wytwarzaniu nieprzyjemnego zapachu, bak-

terii, które bytują nie tylko na powierzchni skóry, ale 
także w jej mieszkach włosowych czy gruczołach łojo-
wych. Efektywne w jego neutralizowaniu mogą zatem 
stać się odpowiednio dobrane, pachnące dezodoran-
ty. Ich nazwa wywodzi się z łaciny, gdzie de = oznacza 
- bez, odor zaś zapach i określa funkcję pełnioną przez 
te kosmetyki. 

Coraz częściej jesteśmy świadomi, iż produkty te sta-
nowią, szczególnie w przypadku osób nadmiernie się po-
cących, nieodzowny element codziennej pielęgnacji, nie 
tylko latem, ale przez cały rok.

Pierwszy handlowy dezodorant, opatentowany 
i wprowadzony na rynek pod koniec dziewiętnastego 
wieku w Filadelfi i, zawierał jako składniki aktywne sole 
cynku. Kosmetyk ten znany jako Mum sprzedawany był 
w postaci emulsji zapakowanej w słoik, która aplikowana 
była na powierzchnię skóry koniuszkami palców.

Bardziej zbliżonym do obecnej formuły tego typu 
wyrobów był, opatentowany w latach czterdziestych 
ubiegłego wieku przez Julesa Monteniera, kosmetyk pod 
nazwą „Stopett e”. Ten, oferowany w postaci rozpylanej 
cieczy, dezodorant ogłoszony został przez Magazine 
Time najlepiej sprzedawanym produktem wczesnych lat 
pięćdziesiątych minionego stulecia. 

Z powodu dużego zainteresowania kosmetykiem, po 
zakończeniu jego ochrony patentowej, na rynku zaczęły 
pojawiać się podobne, oferowane przez różne fi rmy, wy-
roby. Po raz pierwszy w produktach tego segmentu wy-
korzystano aplikator kulkowy, typu ballpoint pen, pod ko-
niec lat czterdziestych ubiegłego stulecia, zaś roll–on pod 
nazwą Ban wprowadzony został na rynek w 1952 roku. 
Produkt ten można praktycznie kupić do dnia dzisiejszego. 

Dezodorant 
czy antyperspirant?

Opracowała dr inż. Magdalena Sikora
Politechnika Łódzka
Technologia Kosmetyków

Ważny segment kosmetyków stanowią wyroby higieny osobistej. Zaliczamy do nich produkty codziennego użytku, 
których zadaniem jest nie tylko utrzymanie czystości ciała i włosów, ale także niwelowanie nieprzyjemnego 
zapachu, często powstającego w wyniku procesu nadmiernego pocenia się. 



Świat Przemysłu Kosmetycznego 2/2016

surowce 5151

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl

Współczesne dezodoranty oferowane są w różno-
rodnej formie: aerozoli, atomizerów, roll-onów, sztyft ów. 

 Do istotnych składników „ciekłych” produktów na-
leżą rozpuszczalniki, najczęściej alkohol etylowy, stano-
wiący nośnik wykorzystywanych w recepturach skład-
ników aktywnych. Czasami surowiec ten, łączony jest 
z innymi komponentami np. mirystynianem izopropylu, 
który ogranicza szybkość odparowywania preparatu. 
Dzięki jego obecności zmniejszony zostaje także efekt 
nadmiernego chłodzenia skóry po aplikacji kosmetyku. 
Coraz częściej można spotkać także produkty, w których 
etanol zastępowany jest tzw. lotnymi silikonami, całko-
wicie eliminującymi tę dolegliwość. 

Ważną grupę dezodorantów stanowią roll-ony 
lub tzw. produkty z kulką, których skład jest zbliżo-
ny do poprzednich wyrobów. Często także, jak już 
zresztą wspomniano, oferowane są one w postaci 
sztyft ów, czyli przezroczystych mydeł, najczęściej 
recepturowanych na bazie stearynianu sodu z do-
datkiem różnorodnych substancji, np. gliceryny czy 
glikolu propylenowego. 

Dla wszystkich produktów tego segmentu, niezależ-
nie od ich postaci, istotnymi składnikami są kompozycje 
zapachowe, nadające ciału przyjemną woń. To właśnie 
one najczęściej decydują o zakupie konkretnego wyrobu. 

Generalnie dezodoranty nie ograniczają się jednak 
tylko do tego typu funkcji. Bardzo często zawierają one 
pośród składników także komponenty posiadające zdol-
ność niwelowania nieprzyjemnego zapachu potu. Do 
istotnych komponentów, cechujących się tego typu dzia-
łaniem, zaliczamy między innymi mleczan etylu, winian 
dietylu czy cytrynian trietylu. Związki te, klasyfi kowane 

jako tzw. inhibitory enzymatyczne, ograniczają aktyw-
ność enzymów bakteryjnych rozkładających pot. 

 W ich recepturach chętnie wykorzystywany jest 
także rycynolan cynku, który efektywnie ogranicza roz-
przestrzenianie się niemiłej woni. Działa on bowiem nie 
tylko dezynfekująco, ale również wiąże lotne związki 
tworzące się w wyniku działania bakterii przekształcając 
je w bezwonne kompleksy, określane mianem klatratów. 
Ważnymi ich składnikami są antyoksydanty, w tym także 
witamina C, która hamuje utlenianie rozłożonych przez 
bakterie składników potu. 

Niektóre z dezodorantów cechują się ponadto wła-
ściwościami antyseptycznymi. Do ich receptur wprowa-
dzane są bowiem składniki bakteriostatyczne, które nisz-
czą bakterie bytujące na powierzchni skóry, hamując ich 
rozwój. Aplikowane na świeżą skórę, zapobiegają przez 
kilka godzin wydzielaniu nieprzyjemnego zapachu. 

Najchętniej wykorzystywane są tu związki rozpusz-
czalne w tłuszczach. Do przedstawicieli tego typu skład-
ników zaliczamy między innymi pochodne chlorofenolu, 
spośród których najczęściej wymieniany jest heksa-
chlorofen. Związek ten, klasyfi kowany do układów de-
zynfekujących, efektywnie odkaża powierzchnię skóry. 
W środowisku zasadowym wykazuje on działanie bakte-
riostatyczne, między innymi w stosunku do bakterii Pro-
pionibacterium acnes. Przy wartościach pH w granicach 
5-6 cechuje go natomiast efekt bójczy do Staphylococcus 
aureus, Bacillus mesentericus, Escherichia coli, Proteus vul-
gari, czy Pseudomonas aeruginosa. 

W recepturach dezodorantów pojawia się także tri-
klosan. Związek ten, uznawany za surowiec pozbawio-
ny właściwości drażniących i uczulających, cechuje się 
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działaniem antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Stoso-
wany w niskich stężeniach skutecznie hamuje rozmnażanie 
wielu bytujących na powierzchni skóry mikroorganizmów. 

Spośród nowych surowców dezodorantów warto 
wymienić 2-metylo-5-cyclohexylopentanol (MHP). Ten, 
nie zawierający chloru, związek organiczny charakte-
ryzuje się bowiem znaczną aktywnością ograniczającą 
nieprzyjemne zapachy powodowane przez bytujące na 
skórze bakterie Gram - dodatnie. Przeprowadzone ba-
dania in  vivo wykazują podobną skuteczność MHP do 
powszechnie stosowanego triklosanu. Z tego powodu 
bywa on traktowany jako jego efektywna alternatywa. 

Coraz częściej wymieniana jest tu także etylohek-
sylogliceryna. Ten wszechstronny, wielofunkcyjny suro-
wiec kosmetyczny wykorzystywany jest w kosmetykach 
od 1992, głównie jako emolient i łagodny humektant. 
Wprowadzany do receptur dezodorantów efektywnie 
także ogranicza zapach potu, nie wpływając przy tym 
niekorzystnie na naturalną mikrofl orę skóry.

Naturalne składniki dezodorantów

Rosnący popyt na łagodne, naturalne składniki skło-
nił do poszukiwania nowych, znacznie bardziej przyja-
znych dla skóry komponentów również tego segmentu 
kosmetyków. Na szczególną uwagę zasługuje tu wielo-
funkcyjny kompleks fosfolipidowy, pozyskiwany na bazie 
oleju kokosowego (INCI: Myristamidopropyl  PG-Dimo-
nium  Chloride  Phosphate). Surowiec ten zapewnia sze-
rokie spektrum właściwości antymikrobowych. Jest on 
substantywny do skóry i włosów, skuteczny w szerokim 
zakresie pH. Stosowany w kosmetykach łączy cechy ła-
godnego środka mikrobójczego, wykazującego działanie 
kondycjonujące, zapewniającego po aplikacji przyjemne 
odczucia sensoryczne. 

W dezodorantach o działaniu antyseptycznym chęt-
nie jest też wykorzystywany farnezol, naturalny związek 
o kwiatowym zapachu, zaliczany do grupy alkoholi se-
skwiterpenowych. Komponent ten selektywnie hamuje 
rozwój bakterii odpowiadających za rozkład organicz-
nych komponentów potu. Coraz bardziej popularny ich 
składnik stanowi także, znane ze swoich właściwości 
przeciwbakteryjnych, nanosrebro. 

W środkach dezodoryzujących swoje miejsce znalazł 
również, zaliczany do grupy kwasów lichnowych, kwas 
usninowy. Ten krystaliczny związek pozyskiwany z poro-
stów alpejskich, w tym: Usnea, Cladonia, Lecanora, Rama-
lina, Evernia, Parmelia  i Alectoria, cechuje się znaczącym 
działaniem mikrobójczym. Komponent ten stanowi efek-
tywny środek zapobiegający rozwojowi zarówno bak-
terii Gram-dodatnich, w tym także bytujących na skó-
rze: Staphylococcus  aureus,  Propionibacterium  acnes, jak 
i Gram-ujemnych – Salmonella typhosa, Shigella dyssente-
riae, pleśni – Penicillinum notatum czy grzybów – Candida 
albicans. Składnik ten od dawna stosowany jest w wie-
lu krajach jako środek antybakteryjny w leczeniu wielu 
różnych dolegliwości, w tym również schorzeń skórnych. 
Kwas usninowy posiada również właściwości: przeciw-

zapalne, antyoksydacyjne, ochronne przed promieniami 
UV, przyspieszające gojenie. W preparatach kosmetycz-
nych znajduje zastosowanie zarówno jako substancja 
czynna, jak również jako środek mikrobójczy. 

Ze względu na swoje właściwości chętnie jest on 
wykorzystywany w recepturach wielu preparatów ko-
smetycznych, w tym past do zębów, płynów do płukania 
jamy ustnej, szamponów przeciwłupieżowych, kosme-
tyków do skóry trądzikowej, produktów do pielęgnacji 
stóp, mydeł antybakteryjnych. Coraz częściej można 
spotkać go także pośród składników kosmetyków dez-
odoryzujących. 

Pożądanymi składnikami dezodorantów są olejki 
eteryczne. Odpowiednio dobrane, pełnią nie tylko rolę 
czynników zapachowych, ale także efektywnych środ-
ków bakteriostatycznych. Spośród najczęściej stosowa-
nych komponentów tego segmentu można wymienić su-
rowce pozyskiwane z wysuszonych pąków kwiatowych 
goździków (Syzygium aromati cum), liści eukaliptusa (Euca-
lyptus), kwiatów lawendy (Lavandula L.), tymianku (Thy-
mus vulgaris L.) czy rozmarynu (Rosmarinus L.). 

Antyperspiranty 

Oprócz dezodorantów na półkach sklepowych poja-
wia się szeroka oferta tzw. antyperspirantów, czyli ko-
smetyków, które nie tylko niwelują zapach ciała, ale rów-
nież, poprzez blokowanie gruczołów potowych, ogra-
niczają proces pocenia. Kosmetyki te zawierają pośród 
składników substancje, zarówno zmniejszające aktyw-
ność bytujących na skórze bakterii, jak również zamykają 
ujścia gruczołów potowych. Ich aktywne składniki nie 
wnikając do ich wnętrza, pozostają na powierzchni skóry, 
tworząc swoistą barierę, która skutecznie zmniejsza ilość 
wydzielanego potu. 

Należy jednak pamiętać, że ze względu na zakłóce-
nie naturalnego procesu fi zjologicznego stosowanie tego 
typu wyrobów wymaga odpowiednich przerw, a także 
dokładnego usuwania ich pozostałości ze skóry. Między 
innymi z tego powodu w Stanach Zjednoczonych anty-
perspiranty klasyfi kowane są przez FDA (Food and Drug 
Administrati on) jako leki. 

Jednym z najczęściej pojawiających się składników 
aktywnych wykorzystywanych w kosmetykach tego 
segmentu jest chlorohydrat aluminium Al2Cl (OH)5. Zwią-
zek ten, stosowany w stężeniach 2-15%, w chwili aplika-

Na szczególną uwagę zasługuje wie-
lofunkcyjny kompleks fosfolipidowy, 

pozyskiwany na bazie oleju kokosowego 
(INCI: Myristamidopropyl PG-Dimo-

nium Chloride Phosphate). Surowiec ten 
zapewnia szerokie spektrum właściwości 

antymikrobowych
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cji na skórę wytrąca się w postaci nierozpuszczalnego 
w wodzie polimerycznego wodorotlenku glinu, który 
uszczelnia ujścia gruczołów potowych. Wywiera on rów-
nież wpływ na denaturację keratyny warstwy rogowej 
naskórka otaczającego otwór gruczołu potowego, po-
wodując jego zmniejszenie. Dzięki tym właściwościom 
zaliczany jest do surowców wyjątkowo efektywnie ogra-
niczających ilość wydzielanego potu. 

Produkty na jego bazie mają jednak sporo wad. Sto-
sowane na odzież powodują powstawanie białych plam, 
a także sztywnienie materiału w miejscach ich aplikacji. 

Używany w preparatach kosmetycznych chlorohy-
drat aluminium może również wywoływać odczyny aler-
giczne, szczególnie w przypadku skóry wrażliwej. Doty-
czy to jednak głównie niewielkiej grupy osób uczulonych 
na aluminium, u których, po aplikacji kosmetyków na 
jego bazie, może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry. 
Pojawiające się natomiast informacje, iż wykorzystywa-
nie przez długi okres czasu preparatów zawierających 
ten związek sprzyja zmianom neurodegeneracyjnym, 
głównie chorobie Alzhaimera, nie znajdują żadnego po-
twierdzenia w badaniach naukowych. Podobnie zresztą 
dementowane są doniesienia na temat jego ewentualne-
go działania kancerogennego. Generalnie, zgodnie z ak-
tualnym stanem wiedzy, wyroby na jego bazie uznawane 
są za bezpieczne. 

W produktach określanych przez producentów mia-
nem naturalnych zamiast chlorohydratu glinu wykorzy-
stywane są inne sole tego metalu, między innymi tzw. 
ałuny. Spośród składników antyperspirantów najczęściej 
wymieniane są siarczan amonowo-glinowy tzw. ałun 
amonowy i siarczan potasowo-glinowy, czyli ałun potaso-
wy. Ich roztwory mają odczyn kwaśny, działają ściągają-
co i aseptycznie. Informacje na temat ich wykorzystania, 

jako naturalnych środków pielęgnacyjnych i leczniczych 
pochodzą już z czasów starożytnych. Stosowane w pre-
paratach kosmetycznych tworzą na powierzchni skóry 
cienką przeciwbakteryjną warstwę ochronną. Ze wzglę-
du na swoje właściwości bakteriobójcze hamują rozwój 
mikroorganizmów odpowiadających za uwalnianie, z za-
wartych w pocie tłuszczów, nienasyconych kwasów od-
powiadających za jego nieprzyjemny zapach. Surowce te 
zwężają ponadto i obkurczają gruczoły potowe, dzięki 
czemu ograniczają ich aktywność, a w konsekwencji ilość 
wydzielanego potu. Co istotne są one bezpieczne. Prak-
tycznie brak informacji na temat ich toksyczności zarów-
no w stosunku do ludzi, jak i otaczającego środowiska. 

Coraz częściej zarówno dezodoranty, jak i antyper-
spiranty dodatkowo zawierają substancje pielęgnujące, 
szczególnie podrażnioną depilacją skórę. Należą do nich 
między innymi alantoina, D-pantenol czy odpowiednio do-
brane ekstrakty roślinne np. z aloesu (Aloe vera), nagietka 
(Calendula offi  cinalis L.), rumianku (Matricaria chamomilla L.). 

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, iż peł-
nione funkcje powodują, że z założenia antyperspiranty 
od dezodorantów różnią się nie tylko składem receptu-
ralnym, ale także obszarami działania. Pierwsze z nich są 
kosmetykami praktycznie przeznaczonymi do miejsco-
wego stosowania pod pachami, podczas gdy kosmetyki 
zaliczane do drugiego segmentu mogą być wykorzysta-
ne także do innych miejsc ludzkiego ciała. Często jednak 
oba te terminy używane są synonimicznie. Coraz więk-
sza ilość kosmetyków znajdujących się na półkach skle-
powych zawiera pośród składników substancje czynne 
charakterystyczne dla obydwu grup. 
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KOMPOZYCJA ZAPACHOWA
Jest to mieszanina naturalnych (pochodzenia roślin-

nego lub zwierzęcego) i/lub syntetycznych substancji za-
pachowych przeznaczona do nadawania odpowiedniego 
zapachu różnym wyrobom i przedmiotom, a także oto-
czeniu człowieka. 

Termin ten został powszechnie przyjęty w piśmien-
nictwie polskim za terminologią francuską, w której, po-
dobnie jak w polskiej, w perfumerii używa się powszech-
nie terminów muzycznych (nuty, akordy itd.). Stosowane 
w mowie potocznej, a również czasami w publikacjach 
dziennikarskich, terminy typu „olejki zapachowe”, „pach-
nidła” itp. mają wiele innych znaczeń. Kompozycja zapa-
chowa, tak jak kompozycja muzyczna, jest dziełem sztuki 
polegającym na zmieszaniu właściwych składników w 
odpowiednich proporcjach. Dzieło muzyczne to też tyl-
ko umieszczenie właściwych znaków nutowych w odpo-
wiednich miejscach pięciolinii. 

Poza tak ogólnie zdefi niowanym produktem można 
jeszcze wyróżnić:
    • Kompozycje zapachowe naturalne wyłącznie ze 

składników pochodzenia naturalnego.
    • Kompozycje zapachowe identyczne z naturalnymi 

wyłącznie ze składników pochodzenia naturalne-
go i syntetycznych, identycznych z występującymi 
w przyrodzie. 

    • Kompozycje zapachowe syntetyczne wyłącznie 
ze składników syntetycznych.

Pierwsza z wymienionych grup to kompozycje sto-
sowane do wyrobów przede wszystkim kosmetycznych, 
które mają uzyskać certyfi kat „naturalne” lub, idąc dalej, 
„organiczne” – wtedy składniki naturalne (wyłącznie ro-
ślinne) muszą mieć certyfi kat „organiczne”.

Druga grupa to kompozycje do kosmetyków stoso-
wanych do pielęgnacji jamy ustnej. Przyjmuje się zasadę 
obowiązującą dla aromatów spożywczych, która określa 
ograniczenia w zakresie składników – naturalne lub syn-
tetyczne, identyczne z naturalnymi np. wanilina, mentol 
i kilkanaście innych wymienionych w odpowiednich do-
kumentach dotyczących aromatów spożywczych.

Kompozycje składające się wyłącznie z substan-
cji syntetycznych zdarzają się niezwykle rzadko, po-
nieważ niektóre naturalne składniki, które można by 
zastąpić syntetykami, są od nich tańsze i łatwiej do-
stępne. Należy jednak wziąć pod uwagę bardzo nowe 
i dyskusyjne tendencje do zastępowania rzekomo 
szkodliwych składników naturalnych, które na doda-
tek mają stale zmienny skład zależny od czynników 
atmosferycznych, gleby itp., przebadanymi klinicznie, 
czystymi substancjami chemicznymi. Wydaje się jed-
nak, że podobnie jak w innych dziedzinach, także w 
medycynie powrót do natury będzie dominował. Tym 
bardziej, że chociaż syntetyczne substancje zapacho-
we mogą być całkowicie bezpieczne, to proces ich 
wytwarzania z punktu widzenia ochrony środowiska 
może budzić wątpliwości.

Kompozycje zapachowe 
do kosmetyków przeciwpotowych

Dr inż. Władysław S. Brud
Pollena Aroma Sp. z o.o.

Jak zwykle w omawianiu tematyki dotyczącej składników kosmetyków, a także innych wyrobów najistotniejszym 
elementem, umożliwiającym rzeczowe omówienie zagadnienia, jest precyzyjna defi nicja. Czasem, choć wielokrotnie 
powtarzana, ciągle wymaga przypominania. Tak jest i w tym przypadku.
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W zasadzie najistotniejszym czynnikiem decydują-
cym o składzie kompozycji zapachowych jest ich prze-
znaczenie. Dotyczy to zarówno doboru składników 
z punktu widzenia ich właściwości zapachowych, czyli 
odpowiedniego zapachu, ale także zgodności (chemicz-
nej i zapachowej) z innymi składnikami wyrobu, relacja 
kosztu zaperfumowania do ceny wyrobu, sposób stoso-
wania wyrobu (w grupie kosmetyków oczywiście jest to 
stosowanie na skórę człowieka), chociaż w zaliczanych 
do kosmetyków preparatach do jamy ustnej powstaje 
problem możliwości spożycia niewielkich ilości wyrobu, 
stąd inne, wspomniane wyżej, ograniczenia składu kom-
pozycji zapachowej), a także ilość i dostępność wybra-
nych składników kompozycji.

Z tego punktu widzenia najważniejsza jest ścisła 
współpraca twórcy kompozycji zapachowej – perfumia-
rza z technologiem opracowującym recepturę wyrobu 
z określonym przeznaczeniem. Z defi nicji ustawowej 
przyjmuje się, że kosmetyki to wyroby służące do pie-
lęgnacji, upiększania i perfumowania ciała człowieka. 
Dokładnie ustawa podaje w art.2 ust.1., że kosmetyk to:

„każda substancja przeznaczona do zewnętrz-
nego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, 

wargami, paznokciami, zewnętrznymi narząda-
mi płciowymi, zębami, błonami śluzowymi, jamy 
ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem 
jest utrzymywanie ich w czystości, pielęgnowa-
nie, ochrona, perfumowanie lub upiększanie.”

Takie zdefi niowanie kosmetyku daje duże możliwości 
interpretacyjne, stąd ciągle jeszcze w grupie kosmety-
ków znajdują się produkty, których działanie pielęgnacyj-
ne i upiększające ma pewne cechy działania leczniczego 
np. preparaty przeciwtrądzikowe, przeciwłupieżowe itd. 
W pewnym zakresie dotyczy to również innych prepara-
tów wpływających na fi zjologię skóry, np. preparaty blo-
kujące wydzielanie potu – antyperspiranty. W praktyce 
jednak klasyfi kuje się je do grupy kosmetyków. 

Wydzielanie potu jest naturalnym i niezbędnym pro-
cesem fi zjologii skóry i objawem zdrowia. W starożytnym 
Rzymie jedną z form pozdrowienia było: „jak się pocisz?”. 
Łaźnie rzymskie, parowe, rosyjska bania – wszystkie słu-
żyły wypoceniu się i usunięciu z organizmu wielu toksyn. 
Jednakże codzienne naturalne pocenie się może stać się 
problemem towarzysko-społecznym, gdyż, chociaż sam 
pot jest bezwonny, żyjące na skórze bakterie powodu-
ją jego rozkład, a produkty tego rozkładu z reguły mają 
nieprzyjemne zapachy (np. kwas trans-3-metylo-2-hek-
senowy). Oczywiście zarówno intensywność pocenia się, 
jak i zapach rozłożonego przez bakterie potu to cechy in-
dywidualne, w niektórych przypadkach stają się bardzo 
uciążliwe. 

W tym miejscu wkracza kosmetyka i perfumeria. 
W czasach jeszcze nieodległych, bo w średniowieczu, kie-
dy poziom higieny oddalił się znacznie od higieny staro-
żytnych Rzymian, zły zapach spoconej skóry pokrywano 

Tak jak 
w przypadku 
perfum „na miarę”, 
dobieranych do 
zapachu skóry, 
można stworzyć 
dezodorant na 
miarę, o takim 
składzie, który 
w najskuteczniejszy 
sposób zahamuje 
rozwój bakterii 
i rozkład potu 
na skórze, a tym 
samym zlikwiduje 
jego nieprzyjemny 
zapach
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perfumami opartymi głównie o naturalne roślinne olejki 
eteryczne, a także zwierzęce piżma. Chociaż użyte w du-
żych ilościach olejki eteryczne pokrywały zły zapach potu, 
to jednak nie zawsze były w pełni skuteczne, a ponadto 
ich koszt ograniczał możliwości szerokiego stosowania. 

Dopiero odkrycie zależności między działaniem żyją-
cych na skórze bakterii a powstawaniem źle pachnących 
substancji z rozkładu potu skierowało uwagę przemysłu 
kosmetycznego na takie składniki perfum, które mia-
ły działanie hamujące rozwój bakterii i ich działanie na 
naturalne składniki potu. Oczywiście pierwszym z nich 
był występujący we wszystkich dezodorantach alkohol 
etylowy – rozpuszczalnik i silny środek bakteriobójczy. 
W dalszym rozwoju chemii pojawiły się owe substan-
cje syntetyczne, których działanie poszło w dwu kie-
runkach. Pierwsza grupa to związki przeciwbakteryjne, 
które ograniczały lub blokowały rozkład potu, a także 
dodatki wchłaniające wodę z potu. (np. bakteriobójczy 
triklosan, czy niektóre związki cynku, które pochłaniają 
pot i działają bakteriobójczo). To składniki powszechnie 
dziś stosowanych dezodorantów. Drugi kierunek to sub-
stancje, których zadaniem było blokowanie wydzielania 
się potu miejscowo lub na całym ciele (z reguły komplek-
sowe związki glinu). Te ostatnie budzą pewne wątpliwo-
ści, ponieważ blokują naturalny, niezbędny proces fi zjo-
logiczny poprzez zatykanie porów wydzielających pot. 
Ale w połączeniu z innymi zabiegami higienicznymi (go-
rąca kąpiel, łaźnia) mogą być zaakceptowane, szczególnie 
w przypadku osób o bardzo silnym i nieprzyjemnym za-
pachu produktów rozkładu potu.

Specyfi ka zarówno dezodorantów, jak i antyper-
spirantów wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia 
perfumiarzy, którzy mają tworzyć kompozycje do tych 

wyrobów. Oczywiście pierwszym działaniem jest próba 
zastosowania, w kompozycjach tego typu, naturalnych 
olejków eterycznych, które mają szczególne powino-
wactwo do bakterii skóry, hamując ich rozwój, a tym 
samym rozkładanie potu. Takie dwa najbardziej znane 
w tej dziedzinie olejki to eteryczny olejek bergamotowy 
i eteryczny olejek szałwii królewskiej. W przypadku olej-
ku bergamotowego, który w zasadzie sam ma działanie 
dezodorantu, należy zwracać uwagę, że powinien by 
pozbawiony bergaptenów – związków fototoksycznych, 
a więc takich które nie powinny znaleźć się na skórze wy-
stawionej na światło słoneczne lub inne promieniowanie 
UV (solaria). Nie ma to w zasadzie istotnego znaczenia 
w przypadku dezodorantów stosowanych pod odzieżą, 
ale bywa i tak, że stosuje się je przed wyjściem na plażę. 
Podobne działanie ma olejek eteryczny drzewa herbacia-
nego, ale jego intensywny ostry ziołowy zapach pozwala 
na stosowanie go tylko jako uzupełnienie kompozycji, 
potęgujące jej działanie antybakteryjne. Nic też dziwne-
go, że jednym z pierwszych „dezodorantów” była, skom-
ponowana na początku XVIII w przez włoskiego perfu-
miarza Jean Maria Farina, Woda Kolońska oparta o olejki 
cytrusowe, a wśród nich eteryczny olejek bergamotowy. 
Uznawana dziś za zapach typowo męski, jeszcze w okre-
sie międzywojennym była reklamowana jako woda toa-
letowa dla pań. 

W zasadzie do pierwszej połowy XX wieku dezodo-
rantami były perfumy i wody toaletowe wcierane w 
miejsca najobfi tszego wydzielania potu na skórze. Domi-
nowały cytrusy, lawenda, mięta i zapachy typowo kwia-
towe – róża, neroli, rumianek. Obok olejków eterycznych 
stosowano również alkoholowe ekstrakty niektórych 
roślin o podobnym działaniu antybakteryjnym, ale i tak-
że ekstrakt z muszli ostryg, czy mułu z morza martwe-
go. Wprowadzenie substancji syntetycznych zmieniło 
tę sytuację o tyle, że obok działania przeciwbakteryj-
nego składniki kompozycji zapachowej musiały pokryć 
nie zawsze obojętne zapachy syntetycznych substancji 
przeciwbakteryjnych i zatrzymujących wydzielanie potu. 
Szczególnie te ostatnie – pochodne glinu nie zawsze 
mają przyjemny zapach.

Osobną grupą dezodorantów i w pewnym sensie 
antyperspirantów są stosowane dość powszechnie przy 
nadmiernym poceniu się stóp (także pachwin) prepara-
ty proszkowe oparte na talku. Ich głównym zadaniem 
jest wykorzystanie silnych właściwości absorpcyjnych 
talku, który pochłania pot, a dodatkowo odpowiednio 
zaperfumowany likwiduje problem złego zapachu skóry. 
Kompozycje zapachowe do preparatów proszkowych 
wymagają szczególnej wiedzy perfumiarzy dotyczącej 

Kompozycje 
zapachowe do 

preparatów 
proszkowych 

wymagają 
szczególnej wiedzy 

perfumiarzy 
dotyczącej 

absorbowania 
składników 

kompozycji przez 
talk czy inne 

proszki stosowane 
w tego typu 
preparatach

Związki przeciwbakteryjne, 
a także dodatki wchłaniające wodę z potu, 

to składniki powszechnie dziś stosowa-
nych dezodorantów
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absorbowania składników kompozycji przez talk czy inne 
proszki stosowane w tego typu preparatach. Z reguły 
uwzględnienie tego zjawiska wymaga zwiększania dawki 
kompozycji. Dotyczy to także preparatów proszkowych 
w opakowaniach aerozolowych, które, choć stosunko-
wo rzadkie, pojawiają się na rynku na przykład nie jako 
dezodoranty do ciała, ale proszki rozpylane do butów  
w celu likwidowania gnieżdżących się w nich bakterii, 
które atakują i rozkładają pot.

Warto dodać, że zarówno skład potu jak i typy bak-
terii żyjących na skórze człowieka są charakterystycz-
ne dla konkretnej osoby, stąd tak wielka różnorodność 
wyrobów przeznaczonych do zwalczania złego zapachu 
skóry. Najczęściej stosuje się zapachy określane jako 
„świeże” (cytrusy, zieleń, morskie, ozon itp.), ale w nie-
których indywidualnych przypadkach lepsze efekty dają 
zapachy kwiatowe, słodkie czy zwierzęce (piżma). Mimo 
dość agresywnej chemii, jaka wdziera się w obszar grupy 
wyrobów przeciwpotowych, z produktami (suplementa-
mi diety) w formie tabletek włącznie, żaden z dostępnych 
na rynku preparatów nie zastąpi połączenia codziennej 
higieny z dobrze dobranym dezodorantem.

Podobnie jak przy opracowywaniu wyrobu koniecz-
na jest współpraca perfumiarza z technologiem, aby  
w możliwie najlepszy sposób dobrać składniki kompozy-
cji do składników wyrobu, tak przy wyborze właściwe-
go dezodorantu czy antyperspirantu należy sprawdzić 
ich działanie na skórze. Zdarza się bowiem często, że źle 
dobrany dezodorant po zastosowaniu daje gorszy efekt 
zapachowy niż jego brak. Tak jak w przypadku perfum 
„na miarę”, dobieranych do zapachu skóry, można stwo-
rzyć dezodorant na miarę, o takim składzie, który w naj-
skuteczniejszy sposób zahamuje rozwój bakterii i rozkład 
potu na skórze, a tym samym zlikwiduje jego nieprzyjem-
ny zapach, zastępując go miłym dla otoczenia, atrakcyj-
nym zapachem odpowiednio dobranej kompozycji.
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Globalny rynek zapachów i perfum według prognoz będzie wart około 
40 miliardów dolarów w 2020 roku. Głównym motorem napędzającym branżę 
perfumeryjną będzie popyt na rynkach wschodzących. Bliski Wschód odnotuje 
najwyższy wzrost w porównaniu z rynkiem azjatyckim i Ameryki Łacińskiej, 

natomiast Europa zaraz po Stanach Zjednoczonych będzie nadal stanowić jeden 
z największy obszarów zbytu. Na znaczeniu nabiera rynek produktów 
kosmetycznych dla mężczyzn. Wśród pozostałych trendów, które dopingują 
branżę można wymienić rosnącą popularność zapachów sygnowanych przez 
gwiazdy i celebrytów oraz perfumy skierowane do młodych ludzi. W ostatnich 
latach wyraźnie rośnie popyt na kobiece zapachy na bazie białych kwiatów 

oraz te pochodzenia naturalnego. Niesłabnącą popularnością cieszą się 
również zapachy na zamówienie (custom-made), powstająca na życzenie 

indywidualnego klienta. 
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oraz te pochodzenia naturalnego. Niesłabnącą popularnością cieszą się oraz te pochodzenia naturalnego. Niesłabnącą popularnością cieszą się 
również zapachy na zamówienie (custom-made), powstająca na życzenie również zapachy na zamówienie (custom-made), powstająca na życzenie 

indywidualnego klienta. 

Czym pachnie pachnidło?

Zgodnie z defi nicją Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listo-
pada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 
1223/2009 kompozycja zapachowa to substancja lub 
preparat chemiczny pochodzenia syntetycznego lub 
naturalnego służące do nadania kosmetykowi zapa-
chu. W języku potocznym używamy często określe-
nia perfumy dla tych produktów. Jednak o tym czy

mamy do czynienia z perfumami, wodą kolońską, 
toaletową czy perfumowana decyduje stężenie za-
wartych w niej substancji zapachowych. 

Pachnidła (powszechnie znane jako perfumy) to 
mieszanina wonnych olejków, środków homogenizują-

cych i wzmacniających, oraz rozpuszczalników. W per-
fumach najczęściej jako rozpuszczalnik stosuje się etanol, 
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lub mieszaninę innych alkoholi alifatycznych. Środkami 
wzmacniającymi są związki zarówno naturalne jaki i syn-
tetyczne, odznaczające się wysoką temperaturą wrze-
nia, brakiem wyczuwalnej woni, oraz zdolnościami do 
wzmacniania zapachu. Natomiast środki homogenizują-
ce są dodawane do perfum w celu uzyskania jednolitego 
roztworu. Znane są również takie związki, które pełnią 
funkcję zarówno wzmacniacza jak i homogenizatora, 
np. tran czy ambra. 

Kompozycje zapachowe to złożone mieszaniny od 
kilku do kilkudziesięciu składników pochodzenia natu-
ralnego lub syntetycznego. Przeciętna kompozycja zapa-
chowa składa się z 60 do 100 komponentów. Znane są 
również takie kompozycje zapachowe, w których liczba 
składników wynosi 700 i więcej. Lotne składniki kompo-
zycji zapachowych rozpuszcza się najczęściej w wysoko-
procentowym alkoholu z dodatkiem fi ksatora, którego 
zadaniem jest stabilizacja danego olejku.

Obecnie w zależności od zawartości olejków zapa-
chowych stosuje się następujące nazewnictwo: Extrait 
de Parfum (ekstrakt perfum) – 44-60%, Parfum (per-
fumy, ekstrakt, perfumy właściwe) – 15-43%, Eau de 
Parfum (woda perfumowana) skrót EdP – 10-20%, Eau 
de Toilett e (woda toaletowa) skrót EdT – 5-15%, Eau de 
Cologne (woda kolońska) skrót EdC – 3-8%, Eau Fraîche 
(woda odświeżająca) eau de solide skrót EdS – 1-3%. 

W perfumach rozróżnia się składniki naturalne, pozy-
skiwane z różnych części roślin i zwierząt oraz syntetycz-
ne związki tworzone na drodze reakcji chemicznych. Po-
dział na składniki naturalne i syntetyczne nie jest jednak 
oczywisty. Zakłada się, że składniki naturalne pozyski-
wane są ze świata roślinnego lub zwierzęcego na drodze 
pewnych przemian fi zycznych takich jak np. destylacja 
lub ekstrakcja. Metodą destylacji otrzymuje się olejki sła-
bo rozpuszczalne w wodzie oraz takie, których składniki, 

nie ulegają rozkładowi w obecności pary wodnej i w tem-
peraturze 100oC, natomiast ekstrakcja jest techniką sto-
sowaną wobec składników zapachowych wrażliwych na 
działanie wysokich temperatur. W ekstrakcji często biorą 
udział rozpuszczalniki petrochemiczne, które zaburzają 
nieco swoistą naturalność składników zapachowych. 

Spotykany jest również podział substancji zapacho-
wych na składniki naturalne, organiczne oraz syntetycz-
ne. Naturalne składniki według tej klasyfi kacji to takie, 
które pozyskiwane są z natury w procesach fi zycznych 
z udziałem chemikaliów stosowanych zarówno pod-
czas wzrostu roślin jak również w procesach pozyski-
wania nut. Natomiast składniki organiczne stanowią 
w tym podziale najbardziej ortodoksyjną grupę, gdzie 
w pozyskiwaniu zapachu nie biorą udziału żadne chemi-
kalia. Najczęściej stosowaną techniką w pozyskiwaniu 
składników organicznych z roślin (np. kwiatów róży lub 
lawendy) jest destylacja z parą wodną, wyciskanie oraz 
odwirowywanie (np. skórek świeżych owoców cytruso-
wych). Za pomocą metody destylacji pozyskuje się tak 
zwaną esencję, natomiast w wyniku ekstrakcji rozpusz-
czalnikowej głównie roślin olejkodajnych – konkret. Dal-
sza obróbka konkretu polegająca na kolejnej ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej i destylacji głównie stałych konkre-
tów prowadzi do uzyskania absolutu. 

Składniki naturalne pochodzenia zwierzęcego stanowią 
niezbyt liczną grupę i należą do nich: ambra, cywet, casto-
reum, piżmo i skatol. Są to surowce, które obecnie stosowane 
są rzadko ze względu na ich cenę oraz aktywność organizacji 
prozwierzęcych i rosnącą świadomość samych konsumentów. 
Ambra nazywana „czarnym morskim złotem” jest wydzieliną 
pochodzącą z przewodu pokarmowego kaszalota (Physeter 
catodon lub Physeter macrocephalus), posiada balsamiczną, 
orientalną woń i pełni również rolę utrwalacza zapachu. Piż-
mo to substancja otrzymywana z przyodbytniczych gruczo-
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łów piżmowca (Moschus moschiferus), stoso-
wana w perfumerii jako utrwalacz zapachu 
oraz składnik kompozycji zapachowych 

o charakterystycznym zapachu amoniaku 
zawierającego około 0,5-2% olejku piż-

mowego o woni określanej jako zie-
mista, zwierzęca, drzewna. Cywet 
zwany również jako cybet, to wy-
dzielina gruczołowa pozyskiwana 
z przyssawki analnej kota z rodziny 
łasz (Viverra zibetha lub Viverra 
civett  a) o aromacie kwiatowo-
-piżmowym stosowana również 
jako fi ksator. Skatol występuje 
w kale ssaków i po rozcieńczeniu 
przyjmuje kwiatową woń. Skład-
niki zapachowe pochodzenie 

roślinnego stanowią olejki ete-
ryczne, żywice i balsamy. Źró-

dłem surowców zapachowych jest 
cała roślina bądź różne jej części. 

Z kwiatów i pąków pozyskuje się ole-
jek jaśminowy, różany i yang-yang, z na-

sion olejek: fenkułowy, kminkowy, kolen-
drowy, koperkowy, kurkumowy, pietruszkowy 

i muszkatołowy. Olejki bergamotowy, cytrynowy, 
grejpfrutowy, jałowcowy, jodłowy, laurowy oraz manda-
rynkowy otrzymuje się z owoców i jagód. Z liści oraz igieł 
pozyskuje się olejek bejowy, cyprysowy, eukaliptuso-
wy, kawowy, herbaciany, kajeputowy, manuka i niaouli, 
z kory – olejek cynamonowy, natomiast z korzeni i kłą-
cza - olejek arcydzięglowy, imbirowy, tatarakowy i weti -
werowy. Z kolei olejek bazyliowy, geraniowy, hyzopowy, 
krwawnikowy, lebiodkowy, macierzankowy, melisowy, 
miętowy, mirtowy, rozmarynowy, tymiankowy to olejki, 
które uzyskuje się z ziół. Drewno jest źródłem olejku 
z drzewa różanego, cedrowego oraz sandałowego. 
Z traw pozyskuje się głównie olejek cytronelowy, lemon-
grasowy oraz palmarozowy. 

W miarę rozwoju techniki, pojawiały się skład-
niki zapachowe otrzymywane drogą syntezy che-
micznej, które najpierw stopniowo a później w 
coraz większej mierze zastępowały składniki na-
turalne w perfumach. Stosowanie syntetycznych 

zapachów imitujących te naturalne skutecznie ob-
niżyło cenę luksusowych perfum i tym samym 
zwiększyło ich popularność i dostępność. Do-
datkowo syntetyki wzbogaciły gamę zapachów 
o nieistniejące w przyrodzie wonie, natomiast po-
zytywna opinia ekologów i miłośników zwierząt 
również sprzyjała ich rozwojowi. Syntetyczne 
pachnidła okazały się być mniej wrażliwe na waha-
nia jakości surowca, a również ich woń nie ulegała 
gwałtownym zmianom w kontakcie ze skórą. Prze-
mysł perfumeryjny nadal korzysta z natury, gdzie 
szczególnym powodzeniem cieszą się składniki po-
chodzenia roślinnego sprowadzane niejednokrot-
nie z różnych i dalekich zakątków kuli ziemskiej, np. 
kwiat ylang-ylang z Komorów, olejek paczuli z In-
donezji, sandałowy i jaśminowy z Indii, goździkowy 
z Tanzanii, waniliowy z Madagaskaru, pomarańczo-
wy z Wybrzeża Kości Słoniowej, mandarynkowy 
z Sycylii, różany z Turcji, Maroka i Bułgarii, jednak ich 
dostępność jest znacznie ograniczona.

Architektura zapachu

Sztuka tworzenia kompozycji zapachowych jest jak 
komponowanie muzyki. W tej sztuce wyróżnia się nuty 
zapachowe czyli podstawowe, pojedyncze składniki 
kompozycji zapachowej, które odznaczają się charakte-
rystycznym zapachem, np. cydru, jaśminu, róży. Miesza-
nina dwóch lub więcej substancji zapachowych, które 
tworzą spójną nutę nazywa się akordem, np. akord ko-
rzenny, kwiatowy, orientalny, natomiast połączenie kilku 
akordów stanowi kompozycję zapachową. Kompozycje 
zapachowe tworzy się według trzynutowego układu, 
w którym wyróżnia się nutę dolną (podstawy, bazy), 
środkową (serca) oraz górną (głowy, wysoką). Po aplika-
cji na skórę, najpierw odczuwana jest nuta wysoka, na-
stępnie średnia, a dopiero na końcu nuta dolna. Dozna-
nia zmysłowe, które odczuwamy podczas aplikacji per-
fum mają związek z trwałością składników wchodzących 
w skład kompozycji zapachowych. Większość z nich 
utlenia się w kontakcie z powietrzem i ulega zanikowi 
w miarę upływu czasu.

 Najbardziej lotne substancje stanowią wizytów-
kę perfum i wchodzą w skład nuty górnej. Tworzą je 
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wonie cytrusowe (cytryna, bergamotka, pomarańcza 
gorzka i słodka, limonka, mandarynka, grejpfrut, peti t-
grain, cytrynowe drzewo herbaciane), ziołowe (lawen-
da, tymianek), zielone (mięta, ogórek, melisa), owoco-
we (melon, arbuz, ananas), korzenne (czarny i zielony 
pieprz) oraz leśne (jodła). Serce zapachu to nuty, 
które pojawiają się po 10-20 minutach od aplikacji 
i utrzymują się przez około godzinę, są one słabo wy-
czuwalne lecz to właśnie one decydują o trwałości per-
fum. Nuty środkowe tworzą średnio lotne substancje, 
w dużej mierze aromaty kwiatowe (róża, ylang, jaśmin, 
drzewo różane, geranium, tuberoza, gardenia, różowy, 
biały i niebieski lotos, neroli, lilie, bez lilak, konwalia, fi o-
łek, hiacynt, narcyz, lipa, magnolia, biała lilia imbirowa, 
palmarosa), korzenne (goździk, cynamon, imbir, kar-
damon, koper, hyzop, marchew) oraz zielone (szałwia 
muszkatołowa, rozmaryn, cyprys, jałowiec, krwawnik). 
Najbardziej trwałe substancje zapachowe wchodzą w 
skład dolnych nut, które mają za zadanie utrzymać za-
pach perfum. Nuty podstawowe to głównie substan-
cje pochodzące z roślin w tym aromaty balsamiczne 
(sandał, cedr, weti wer, paczula, wanilia, koniak, kawa, 
kakao, herbata, miód, migdały, marcepan, tytoń, mech 
dębowy, kadzidło, balsam Peru, benzoin, galbanum, 
mirra) lub zwierząt (piżmo, cywet, castoreum). W skład 
nuty dolnej wchodzą również tzn. utrwalacze (fi ksato-
ry), mające na celu utrzymanie zapachu na skórze oraz 
inne dodatki obniżające lotność substancji zapacho-
wych. Do najczęściej stosowanych utrwalaczy synte-
tycznych należą salicylan benzylu, kwas fenylooctowy, 
civetone, benzofenon, wanilina, piżmo, rezynoidy na-
tomiast naturalne fi ksatory to głównie olejki eterycz-
ne: olejek sandałowy, różany, cynamonowy, muszkato-
łowy z gałki, cedrowy, z szałwii muszkatołowej, żywica 
benzoesowa, balsam copaiba, balsam tolutański. 

Aspekty prawne

Kompozycje zapachowe są tworzone przez perfu-
miarzy, którzy mają ogromne doświadczenie oraz wie-
dzę na temat substancji zapachowych. Tworzone przez 
nich perfumy szczególne znanych marek owiane są ta-
jemnicą handlową. Nawet niewielkie zmiany w recep-
turze lub obecność zanieczyszczeń wpływają na efekt 
końcowy. Wielu producentów, którzy próbują podrobić 
markowe perfumy wiedzą jak trudno jest uzyskać iden-
tyczny zapach nawet przy pomocy takich metod anali-
tycznych jak chromatografi a masowa czy spektroskopia 
masowa. Głównym powodem jest złożoność kompozy-
cji zapachowych jak również jej zmienność. Często są 
to mieszaniny zawierające od kilku do kilkudziesięciu 
składników, które ulegają zróżnicowaniu pod względem 
geografi cznym, klimatycznym, czy glebowym. Złożo-
ność kompozycji zapachowych, jak również ich ulotność, 
powoduje wiele trudności również w ochronie prawnej 
perfum, a stanowisko sądów nie jest jednomyślne, jeśli 
chodzi o klasyfi kacje zapachu na równi z takimi dziełami 
jak rzeźba, fotografi a, utwór muzyczny czy literacki.

Stosowanie substancji zapachowych w wyrobach 
kosmetycznych jest regulowane i ograniczone szeregiem 
przepisów prawnych. Najpopularniejszym i o najszer-
szym spektrum działania jest system ISO (Internati onal 
Standard Organisati on z siedzibą w Genewie) w zakresie 
olejków eterycznych. Podobnie Unia Europejska posiada 
system regulacji opracowanych przez Comité Européen 
de Normalisati on (CEN) zbliżony i zharmonizowany z nor-
mami ISO. Istnieją również instytucje obejmujące swym 
działaniem różne obszary produkcji, handlu i stosowania 
substancji zapachowych. Należą do nich Internati onal 
Federati on of Essenti al Oils and Aroma Trade (IFEAT) 
z siedzibą w Londynie, Internati onal Fragrance Associa-
ti on (IFRA) z siedzibą w Genewie oraz European Fede-
rati on of Essenti al Oils (EFEO), które zajmują się przed 
wszystkim bezpieczeństwem w obrocie substancjami 
zapachowymi oraz zasadami handlu. 

Kompozycje zapachowe zawierają w swoim składzie 
substancje, które mogą powodować alergię. Komitet 
Naukowy ds. Kosmetyków i Produktów Nieżywnościo-
wych (SCCNFP) zidentyfi kował 26 składników kompo-
zycji zapachowych o działaniu uczulającym. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1223/2009 z 30 listopada 2009r. dotyczącego pro-
duktów kosmetycznych w wykazie składników wska-
zana musi być obecność każdego z 26 potencjalnych 
alergenów. W czerwcu 2013 r. przedstawiony został 
projekt regulacji, który zakłada włączenie kolejnych 
69 składników zapachowych. Większość z nich to sub-
stancje naturalne, obecne w ekstraktach roślinnych 
i olejkach eterycznych. Celem Komisji jest dostarczenie 
konsumentom informacji o obecności danego alergenu 
w produkcie kosmetycznym. 

Kierunki i trendy

Obecnie panuje moda, w której na pierwszy plan 
wysuwają się indywidualne upodobania w wyborze oraz 
sposobie użytkowania perfum. Używanie jednej kompo-
zycji zapachowej uchodzi za nietakt. Zapach podobnie 
jak ubranie staje się sposobem wyrażania siebie. Uwa-
ża się nawet, że zapach powinien nie tylko wpływać na 
samopoczucie danej osoby, ale je również tworzyć. Ry-
nek perfumeryjny jest w fazie największego dynamizmu, 
w której producenci prześcigają się w tworzeniu perfum, 
biorąc pod uwagę coraz częściej oczekiwania przyszłych 
klientów. Wyróżnia się kilka znaczących trendów we 
współczesnym perfumiarstwie. 

Dzisiejsze kompozycje zapachowe zawierają w sobie 
pewne sprzeczności. Łączone są ze sobą chłodne wonie 
paprociowo-drzewne z ciepłymi nutami orientalnymi. 
Niektóre legendarne perfumy przeżywają swoją drugą 
młodość. Wiele z nich „odmłodzono”, zmieniając nieco 
kompozycję na lżejszą i delikatniejszą lub dodając nowe 
akcenty. Współczesne perfumy odznaczają się również 
pewną sezonowością, w której kompozycje zapachowe 
tworzone są w oparciu o upodobania zapachowe ludzi 
podyktowane wpływem pogody. I tak w porze jesien-
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no-zimowej pojawia się więcej zapachów kwiatowych 
z domieszką wanilii, cynamonu, goździków wzmocnio-
nych nutami piżmu, drzewa sandałowego czy paczuli. 
Wiosną natomiast przeważają proste, lekkie kompozycje 
kwiatowe na bazie konwalii, fi ołków, latem zaś najczę-
ściej wybierane są orzeźwiające perfumy z nutami owo-
cowymi, ziołowymi oraz wodnymi. 

Perfumeryjnym passé jest stosowanie tych samych 
perfum przez cały roku czy dzień. Dziś posiadanie praw-
dziwej perfumeryjnej garderoby, w której znajduje się od 
kilku do kilkunastu fl akonów perfum jest koniecznością. 
Coraz częściej perfumy defi niują naszą indywidualność 
oraz nastrój, a dobieranie zapachu do danej sytuacji czy 
wydarzenia jest zjawiskiem coraz częstszym. Pewna 
swoboda w wyrażaniu siebie sprzyja eksperymentowa-
niu z perfumami poprzez mieszanie ze sobą dwóch lub 
trzech zapachów, najczęściej o podobnej woni, choć nie 
jest to regułą. Zarówno przy komponowaniu współcze-
snych perfum jak i przy ich stosowaniu nie ma żadnych 
reguł, często dochodzi do mieszania z pozoru wyklucza-
jących się woni w efekcie czego powstają prawdziwe mo-
zaiki zapachowe. 

Oferta skierowana do mężczyzn jest coraz bardziej 
bogatsza i w dużej mierze będzie wpływać na zyski 
w branży w kolejnych latach. Popularne są męskie perfu-
my oparte na bazie lawendy, geranium, mchu i kurkumy. 
W wyrobach przeznaczonych dla kobiet, coraz częściej 
wybierane są bukiety zapachowe z białych kwiatów 
z dodatkiem wanilii oraz nut drzewnych. 

Pojawia się coraz więcej zapachów unisex, skiero-
wanych do obu płci. Niesłabnącą popularnością cieszą 
się również perfumy tworzone i reklamowane przez 
gwiazdy oraz celebrytów. W celu podkreślenia swojej 
autentyczności coraz chętniej klienci korzystają również 
z perfumerii, gdzie pod okiem i nosem perfumiarza mogą 
oni komponować swoje własne oryginalne perfumy. 

Również sposób aplikacji ulega pewnym zmianom. Prym 
nadal wiodą tradycyjnie dozowane perfumy, to jednak 
coraz częściej konsumenci sięgają również po wyroby 
perfumeryjne w sztyfcie oraz kremie.

Produkty na bazie naturalnych oraz organicznych 
składników nadal będą ogrywać istotną rolę na rynku 
perfum. Konsumenci będą poszukiwać produktów inspi-
rowanych naturą i zdaniem ekspertów ten trend będzie 
się jeszcze długo utrzymywać z uwagi na bardzo modny 
w obecnych czasach styl życia, bazujący na surowcach 
naturalnych i organicznych.

Ważnym trendem są marki niszowe, które wyróżnia-
ją się spośród mainstreamowych marek tym, że w swym 
składzie zawierają naturalne składniki o wysokiej jakości 
oraz stężeniu, są niejednokrotnie produkowane ręcznie, 
charakteryzują się wyjątkowym zapachem oraz ograni-
czoną dostępnością. Kompozycje niszowe to najczęściej 
produkty pochodzące z małych rodzinnych manufaktur, 
które nie posiadają swoistego zaplecza marketi ngowego, 
jak w przypadku produktów ogólnodostępnych. Wonie 
zapachów niszowych są różnorodne, cechuje je zarów-
no oryginalność i nonszalancja jak i konserwatyzm oraz 
uwielbienie dla dawnych tradycji. W tej niszy powstaje 
wiele nietypowych zapachów dedykowanych konkretnej 
grupie konsumentów. Odnaleźć można zapachy inspiro-
wane dzieciństwem o zapachach mleka, kakao, czekola-
dy, sorbetu, waty cukrowej, domowych wypieków, czy 
baśni z 1001 nocy. Dla miłośników orientu tworzone są 
zapachy na bazie zielonej herbaty, tytoniu, wanilii, jaśmi-
nu. Powstają nie tylko świeckie, lecz również sakralne 
wonie świątyni katolickiej, hinduskiej czy meczetu. Aro-
matyczne zapachy świeżej papryki, pomidorów i przy-
praw czy ciekawe połączenie kakao z papryką można 
znaleźć w niszowych fl akonach, które tworzone są rów-
nież na specjalne zamówienie klienta indywidualnego. Są 
również zapachy gumy i asfaltu, benzyny, metalu, kamie-
nia, suszonej bielizny, rozgrzanego piasku, morza, lakie-
ru do paznokci, trawy, palonych liści, skórzanych butów, 
sierści i można by jeszcze wymieniać. 

Obecnie perfumy wkomponowane są w nasz styl ży-
cia, który wymaga od nas autentyczności i oryginalności. 
To epoka łamania wszelkich konwenansów ale i powrót 
do korzeni, to poszukiwanie nowego i zarazem powrót 
do tradycji. Trudno jest określić jednoznacznie co defi -
niuje dzisiejszą współczesność perfumeryjną. Może po-
dobnie jak w przypadku zapachu jest to coś bardzo ulot-
nego, trudnego do zdefi niowania i opisania.
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surowce

Univar, be inspired
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Dziś częściej podejmujemy walkę z niedoskonałościa-
mi ciała poprzez zwiększenie aktywności fi zycznej 

i dbałość o zdrowe odżywianie. Pielęgnacja skóry stano-
wi niezbędne uzupełnienie do uzyskania upragnionego 
efektu. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabiegi wy-
szczuplające przeprowadzane w zaciszu własnego domu. 
Potrzeba nowych rozwiązań kosmetycznych czy metod 
redukcji tkanki tłuszczowej generuje coraz to bardziej 
wyszukane teorie i rozwiązania na pozbycie się odwiecz-
nego problemu ,,pomarańczowej skórki”.

Przygotowanie skóry do zabiegu

Zabieg wyszczuplający, przeprowadzony w gabinecie 
czy też w domu, powinien stanowić wieloetapowy rytu-
ał, przeprowadzany w odpowiedniej kolejności. Wielo-
krotnie w pielęgnacji skóry, obarczonej problemem cellu-
litu czy też utratą jędrności, zapominamy o czynnościach 
wstępnych, aplikując jedynie balsam czy inny preparat. 
Podstawowy zabieg, który można wykonać samodziel-
nie, obejmuje przeprowadzenie peelingu całego ciała tak, 
aby umożliwić działanie wybranego kosmetyku. 

Przygotowanie skóry do każdego zabiegu jest nie-
zmiernie ważne i kluczowe do osiągnięcia pożądanego 
rezultatu. Wśród preparatów znajdujemy szeroką ofer-
tę peelingów cukrowych czy z soli morskiej. Obecnie 
technolodzy fi rm kosmetycznych poszukują również 
alternatywnych rozwiązań dla powszechnie używanego, 
jednak szkodliwego dla środowiska, polietylenu. Skute-

czne i bardziej interesujące 
są naturalne alternatywy 
ścierniw o różnych kształ-
tach i barwach. Zrówno-
ważona gama natural-
nych drobin, gatunków 
i form oferuje wiele funkcji 
i możliwości dla formu-
latorów – od delikatnie 
ścierającej Loofah Ground 

do bardziej agresywnych Pumice Sand lub łupinek słod-
kich migdałów czy brzoskwiń. Bezpośrednią alternaty-
wę dla białych plasti kowych drobin stanowi naturalny 
XFoliPEARLTM produkcji fi rmy KEMIN. Produkt ten 
otrzymywany jest za pomocą unikalnej natryskowej 
technologii zamrażania, która pozwala uzyskać ekstre-
malnie spójne kuleczki pod względem wielkości i gład-
kości. Kombinacja wosków o wysokiej temperaturze 
topnienia, umożliwia tworzenie drobin stabilnych w 
wodnych żelach i emulsjach. Technolodzy, oprócz wy-
boru ścierniwa, pracują również nad formą kosmetyku. 
Zaskakującą propozycję stanowi peeling myjący pod 
prysznic w formie galaretki, dzięki któremu uzyskamy 
delikatny efekt złuszczenia zrogowaciałego naskórka.

Preparaty wyszczuplające

Gdy w codziennej diecie dostarczamy więcej kalorii, 
niż nasz organizm potrzebuje, wtedy ciało ma tendencje 
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skóry spędzają sen z powiek wielu Paniom. Dlatego coraz uważniej rozglądamy się w poszukiwaniu skutecznego 
kosmetyku i metod poprawiających kondycję naszej skóry. Gabinety i kliniki estetyczne oraz producenci kosmetyków 
posiadają w swojej ofercie szeroką gamę zabiegów wyszczuplających i modelujących sylwetkę. 
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do gromadzenia tłuszczu w komórkach tłuszczowych, 
tzw. adipocytach. Adipocyty są niezbędne dla utrzyma-
nia temperatury ciała oraz działają jako rezerwa energii w 
przypadku potrzeby zużycia dodatkowych kalorii do za-
silania organizmu. Nadmierne osadzanie się tłuszczu pod 
skórą może doprowadzić do jego nierównomiernego roz-
kładu, szczególnie w obszarach ciała, takich jak biodra, 
uda i brzuch. Prowadzi to do niepożądanych problemów 
estetycznych i cellulitu - choroby metabolicznej tkan-
ki podskórnej, która powoduje zmiany w postaci ciała. 
Tłuszcz może gromadzić się również w okolicy oczu, co 
prowadzi do powstawania nieestetycznych podkówek. 
Worki pod oczami, odnoszą się do pojawienia obrzęku 
tkanki wokół oczu z powodu złego drenażu śródmiąższo-
wych płynów: wody lub limfy, co generuje akumulację 
opuchlizny pod oczami.

Składniki kosmetyczne w leczeniu cellulitu i obrzęku 
oczu muszą działać na różnych poziomach:
•   • Skóra właściwa: restrukturyzacja i ochrona macierzy 

zewnątrzkomórkowej.
•   • Układ naczyniowy: zapobieganie nadmiernej akumu-

lacji płynów w tkankach i formacji obrzęków.
•   • Tkanka podskórna: ograniczenie tworzenia się no-

wych komórek tłuszczowych i stymulowanie degra-
dacji tłuszczu.

W instytucie biotechnologii, włoskiej fi rmy VITALAB 
S.r.l., zespół badawczo-rozwojowy analizuje najnowsze 
badania biologii molekularnej i komórkowej, aby odkryć 

i rozwijać innowacyjne aktywne składniki kosmetyczne. 
Z kultur komórek macierzystych Forskohlii Coleus opra-
cowano wyciąg bogaty w aktywne związki o wyjątkowej 
skuteczności, powtarzalności i właściwościach ochron-
nych, które mogą być stosowane do niwelowania wad 
tkanki tłuszczowej. VitaShape wywiera szereg działań 
biologicznych, które przyczyniają się do przebudowy de-
pozytów tkanki tłuszczowej i ujędrniania skóry.

Pokrzywa indyjska, zwana również pokrzywką, szał-
wią indyjską lub koleusem, jest rośliną wieloletnią, rosną-
cą w rejonach subtropikalnego oraz ciepłego, umiarko-
wanego klimatu niektórych obszarów Indii, Nepalu, Sri 
Lanki, Birmy, Tajlandii oraz innych krajów Azji Południo-
wo-Wschodniej. 

Ekstrakt z pokrzywy indyjskiej stosowany był od 
stuleci w tradycyjnej medycynie hinduskiej między in-
nymi do: leczenia nadciśnienia tętniczego, wyprysków, 
bezsenności, zapobiegania astmie, wzmacniania serca 
i całego organizmu oraz jako środek ułatwiający od-
chudzanie. [1] Badania naukowe rozpoczęte na szeroką 
skalę w 1974 r. wykazały, że o zdolnościach terapeutycz-
nych rośliny decydują przede wszystkim zawarte w niej 
związki diterpenowe. Dopiero po dokładnej identyfi kacji 
i wyodrębnieniu zasadniczej substancji czynnej, nazwa-
no ją forskolinem (forskoliną) - na cześć fi ńskiego botani-
ka Petera Forskala (1736-1763).

Forskolin jest odpowiedzialny za prawie wszyst-
kie działania farmakologiczne Coleus forskohlii. Przede 
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wszystkim wpływa on na wzrost produkcji AC - enzymu 
zwanego cyklazą adenylową (adenylocyklazą), związane-
go z błonami komórkowymi. Jest on rodzajem enzymu 
nadrzędnego stymulującego inne enzymy do regulowa-
nia wzrostu masy mięśniowej oraz inicjowania procesów 
utraty tłuszczu. Przekształca kwas adenozynotrójfosfo-
rowy (ATP) w cAMP - Cykliczny Monofosforan Adeno-
zyny, który jest najważniejszym regulatorem organizmu, 
odpowiedzialnym za intensyfi kację rozpadu tłuszczów 
w komórkach tłuszczowych. [2] Aktywuje on w komór-
kach tłuszczowych enzym lipazy hormonozależnej (HSL) 
w celu uwalniania tłuszczu zapasowego i jego transportu 
do miejsc wymagających zaopatrzenia w energię (głów-
nie do pracujących mięśni).

Firma VitaLab S.r.l. przeprowadziła szereg badań 
w celu wyselekcjonowania skutecznej substancji ak-
tywnej działającej lipolitycznie, ujędrniająco i wyszczu-
plająco. Na celownik obrali Forskohlii Coleus. Po wielu 
latach badań udało się zdefi niować skuteczny surowiec 
kosmetyczny VitaShape. W rezultacie kolejnych badań 
wykazano, że VitaShape hamuje dyferencjację (różnico-
wanie) komórek tłuszczowych o 60%. Osiągnięto efekt 
podobny do rosweratrolu, substancji znanej z tego typu 
działania (Rys.1) Wyciąg wpływa na inhibicję akumu-
lacji lipidów w komórkach tłuszczowych o 83%, przez 
stymulację aktywności lipazy hormonowrażliwej (HSL). 
Osiągnięto rezultat nawet wyższy niż przy zastosowaniu 
medycznej forskoliny. (Rys.2)

Z przeprowadzonych badań wynika również, że eks-
presja genu SPARC (białko wiążące kolagen), zwiększa się 
o 32% w obecności VitaShape, sprzyjając prawidłowej 
budowie i stabilizacji skórnej macierzy zewnątrzkomór-

kowej (ECM). Działanie jest podobne do powodowanego 
przez czynnik wzrostu TGFβ, zastosowany jako pozy-
tywna próba kontrolna w teście.(Rys.3)

Dodatkowo wykonano badania pod kątem hamowa-
nia przepuszczalności naczyń krwionośnych. W komór-
kach śródbłonka, ekspresja VEGF zmniejszała się o 50% 
w obecności VitaShape, ograniczając nadmierne nagro-
madzenie płynu w tkankach i zapobiegając powstawaniu 
obrzęków. (Rys.4)

Kolejną substancją aktywną ukierunkowaną na dzia-
łanie lipolityczne jest CG-Lipoxyn (INCI: Tripepti de-41), 
który jest przykładem peptydu biomimetycznego pro-
dukcji fi rmy CAREGEN. Substancja ta jest polecana do 
wszystkich typów kosmetyków wyszczuplających w for-
mie serum, kremów czy sprayu. Preparat ten jest zdolny 
do inhibitowania syntezy lipidów i gromadzenia się ich 
w komórkach adipocytów, co w konsekwencji hamuje ich 
dyferencjację. Tripepti de-41 zmniejsza także ekspresję 
genów związanych z adipogenezą - PPARƔ i C / EBPα 
w adipocytach. 

Badania kliniczne przeprowadzone na grupie kobiet 
i mężczyzn w wieku od 19 do 62 lat wykazały znaczną 
redukcję adipocytów na obszarach traktowanych CG-
-Lipoxyn. Badanie wykonane na 18 ochotnikach różnej 
płci przez 8 tygodni potwierdziło skuteczność działania 
CG-Lipoxyn. (Rys. 5)

CG-Lipoxyn jako aktywny składnik powoduje przy-
śpieszenie metabolizmu, dzięki czemu możliwa jest re-
dukcja zmagazynowanego pod skórą nadmiaru tłuszczu 
i zahamowanie gromadzenia się substancji w komórkach 
tłuszczowych. Składniki te i inne potrzebują wspoma-
gania. Przenikalność substancji kosmetycznych jest 
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znacznie ograniczona poprzez budowę skóry, zwłaszcza 
naskórka, który stanowi naturalną barierę uniemożliwia-
jącą przenikanie zbyt dużych cząstek. Ułatwienie przeni-
kalności substancji aktywnych jest głównym czynnikiem 
warunkującym skuteczność każdego kosmetyku. Na ryn-
ku surowcowym niewiele jest propozycji promotorów 
przenikania. Znalezienie odpowiedniego środka trans-
portującego w sposób bezpieczny jest obiektem poszu-
kiwań wielu producentów surowców na świecie. 

Firma KEMIN również od lat poszukiwała odpowied-
niego rozwiązania. Wynikiem wieloletnich badań jest 
promotor przenikania i substancja aktywna w jednym: 
Lysofi x™ – lysophospholipid, który jest efektywnym 
czynnikiem wzmacniającym transport substancji aktyw-
nych oraz stymulatorem produkcji kolagenu i elastyny 
w skórze. Stworzenie wewnętrznego „szkieletu” z włó-
kien białkowych skóry, w istotny sposób pomaga rów-
nież w walce z cellulitem i nierównościami skóry. Szkielet 
taki, nadając jędrny wygląd, maskuje niedoskonałości 
i optycznie wyszczupla ciało. [3]

Producent wykazał zdolności transportujące su-
rowca, przeprowadzając badanie przenikalności CoQ10 
w porównaniu z klasycznym promotorem DMSO. W cią-
gu całego przebiegu doświadczenia stwierdzono, że Ly-
sofi x transportuje substancję aktywną ponad 100% sku-
teczniej w odniesieniu do pozytywnej próby kontrolnej 
z DMSO. (Rys. 6)

Następnie poddano badaniu zdolność Lysofi xu do 
stymulacji produkcji elastyny i kolagenu typu I. (Rys. 7) 
W obu przypadkach otrzymano pozytywne wyniki. Wy-
kazano, że Lysophospholipid pobudza nieaktywne fi bro-
blasty, które wpływają na zwiększenie produkcji kolage-
nu i elastyny.

Przenikanie substancji aktywnych można przyspie-
szyć, stosując odpowiednie zabiegi zwiększające poziom 
nawilżenia skóry, jak na przykład opatrunki okluzyjne. 
Stosowanie body-tapingu czy zabiegów body-wrapping 
powoduje przegrzanie skóry jak przy intensywnym ma-
sażu. Stosowanie preparatów wyszczuplających w po-
łączeniu z zabiegami złuszczającymi: mikrodermabrazją, 
peelingami ziarnistymi, peelingami chemicznymi, a także 
z zaawansowaną aparaturą kosmetologiczną czy medy-
cyną estetyczną, ma wpływ na pobudzanie metabolizmu 
i przenikalności naskórka. Odpowiednio dobrane prepa-
raty wyszczuplające, stosowane po zabiegach wykona-
nych w gabinecie czy w domu, z pewnością zadziałają 
skuteczniej, będąc dobrym uzupełnieniem kuracji.
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Obecność wymienionych grup substancji w kosme-
tykach jest w większości przypadków pożądana, 

ponieważ odpowiadają za ładny zapach lub mają wła-
ściwości pielęgnujące. Niestety niektóre z nich mogą 
powodować alergie lub posiadać właściwości toksycz-
ne dla organizmu. Stąd monitorowanie zawartości LZO  
w kosmetykach jest w pełni uzasadnione.

Poznanie dokładnego składu jakościowego i ilościo-
wego surowców stosowanych do produkcji kosmetyków 
ma wpływ na właściwości pielęgnujące i zapachowe 
produktu końcowego. Dlatego ważne jest dokładne po-
znanie składu olejków eterycznych stosowanych do pro-
dukcji kosmetyków i perfum. Powszechnie wiadomo, że 
na skład takich olejków roślinnych wpływa pochodzenie 
rośliny, procesy zbioru, przechowywania, transportu, su-
szenia oraz sposób wytwarzania samego olejku. A skoro 
olejki mają różny skład, to także inny zapach [1]. Istotne 
jest również monitorowanie w olejkach zanieczyszczeń, 
które mogą być pestycydami lub należeć do grupy sub-
stancji przypominających budową hormony i wpływa-
jących negatywnie na układ endokrynny ssaków (ang. 
endocrine disruptors).

Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią 
mas (GC/MS) jest techniką umożliwiającą  

wykonanie pełnej analizy jakościowej  
i ilościowej składników kosmetyków

Analiza substancji lotnych 
w kosmetykach za pomocą 
nowoczesnych technik analitycznych
Agnieszka Ulanowska, Grzegorz Strączyński
LECO Polska Sp. z o.o.

Lotne związki organiczne (LZO) z definicji są to 
substancje chemiczne, które łatwo przechodzą w 

stan gazowy. Do LZO zalicza się związki chemiczne 
najczęściej niskocząsteczkowe, niepolarne, których 

temperatura wrzenia nie przekracza 250°C.  
W rzeczywistości jest to ogromna grupa substancji 

chemicznych szeroko rozpowszechnionych  
w przyrodzie, żywności i kosmetykach. W produktach 

kosmetycznych najczęściej identyfikuje się estry, 
aldehydy, ketony, terpeny, alkohole, węglowodory 

alifatyczne i aromatyczne, a także chlorowcopochodne.

Najprostszą i najbardziej dokładną metodą oznacza-
nia LZO w olejkach eterycznych, perfumach, jak również 
kosmetykach o stałej konsystencji jest chromatografia 
gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC/MS). Tech-
nika ta umożliwia wykonanie pełnej analizy jakościowej 
i ilościowej wszystkich lotnych składników wymienionej 
grupy kosmetyków. Ważne jest, aby stosowany detektor, 
tu spektrometr mas, był odpowiednio czuły względem 
badanych substancji i pozwalał zbadać pełne spektrum 
oznaczanych związków chemicznych. Taka analiza LZO 
jest możliwa z zastosowaniem zaawansowanych spek-
trometrów mas w oparciu o technologię pomiaru czasu 
przelotu jonów (ang. time of flight mas spectrometry, 
TOFMS). Zastosowanie tego typu spektrometrów do 
badania LZO obecnych w kosmetykach oraz tradycyjne  
i nowoczesne metody przygotowania próbek będą 
przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Przed-
stawione zostaną także przykładowe badania i uzyskane 
wyniki dotyczące wykorzystania wyżej wspomnianych 
technik w badaniu składu kosmetyków. 

Badanie lotnych związków organicznych 
w kosmetykach

Kluczem do wykonania poprawnej analizy LZO jest 
odpowiednie przygotowanie próbki. Chromatografia ga-
zowa wymusza wprowadzanie do układu próbek, które 
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Rys. 1. 

A) Chromatogram 
uzyskany  
w wyniku analizy 
próbki perfum za 
pomocą systemu 
GC-TOFMS, 

B) lista najczęściej 
wykrywanych 
alergenów  
w perfumach

A) 

B) 

Rys. 2. 

Chromatogram 
obrazujący różnice 
w składzie olejków 
miętowych Scotch  

i Midwest obrazujący 
zastosowanie funkcji 

oprogramowania 
Sample Comparison; 

substancja A 
– 5-metylo-2-

(1-metyloetylo)-
cykloheksanon 

występuje w obu 
próbkach, ale w 

mięcie Scotch 
stanowi tylko 

1,7% zawartości 
tej substancji 

względem Midwest, 
B – izomenton oraz 
C – 2,6,6-trimetylo-

bicyklo[3,1,1]heptan-
3-on, występują tylko 

w olejku Midwest, 
D – tepinen-4-ol 

występuje w olejku 
miętowym Scotch 

w stężeniu 8,7 razy 
większym niż  

w Midwest
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Analiza substancji lotnych 
w kosmetykach za pomocą 
nowoczesnych technik analitycznych

po zadozowaniu łatwo przechodzą w stan gazowy i w ta-
kiej postaci mogą być rozdzielane na kolumnie chromato-
graficznej. W przypadku cieczy, np. perfum lub olejków 
eterycznych, można zadozować próbkę bezpośrednio 
do dozownika chromatografu gazowego z dzieleniem 
strumienia gazu (typowo split 1:100), uprzednio rozcień-
czając ją rozpuszczalnikiem organicznym, np. etanolem, 
w stosunku objętościowym 1:10 lub 1:100 w zależności 
od potrzeb. Jest to najszybszy i zdecydowanie najprost-
szy sposób analizy próbek cieczy. W ten sposób bada się 
alergeny występujące w perfumach. Stosując chroma-

tograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas czasu 
przelotu (GC-TOFMS), wykonuje się kompleksową anali-
zę składu perfum (analiza niecelowana) w ciągu kilku mi-
nut. Analiza niecelowana oznacza, że oprócz alergenów 
wykrywane są także inne anality wpływające na zapach 
perfum lub też stanowiące zanieczyszczenie. Na poniż-
szym rysunku zaprezentowano typowy chromatogram 
perfum wykonany techniką LI-GC-TOFMS wraz z listą 
najczęściej wykrywanych alergenów [2]. 

Stosowanie spektrometru mas z analizatorem TOF 
umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat składu 
próbki oraz identyfikowanie analitów występujących na 

śladowym poziomie stężeń

Technikę bezpośredniego dozowania próbek ciekłych 
do układu GC/MS stosuje się do badania składu olejków 
eterycznych bez konieczności ich rozcieńczania. Wystar-
czy zadozować 0,2 µl cieczy do dozownika z dzieleniem 
strumienia 200:1 i wykonać analizę chromatograficz-
ną. Stosowanie spektrometru mas z analizatorem TOF 
umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat składu 
próbki oraz identyfikowanie analitów występujących na 
śladowym poziomie stężeń. Taka informacja może zostać 
wykorzystana podczas porównywania składu próbek 
olejków eterycznych różnego pochodzenia. Wystarczy 
wprowadzić do oprogramowania komunikat o potrzebie 
wykazania podobieństw lub różnic w składzie próbek 
olejków, a porównanie zostanie automatycznie wyko-
nane. Na Rysunku 2 zilustrowano porównanie składu 
dwóch olejków miętowych różnego pochodzenia: Scotch 
i Midwest [3]. Do tego celu wykorzystano specjalistycz-
ną funkcję oprogramowania LECO ChromaTOF - Sample 
Comparison.
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Techniką, która pozwala na znacznie dokładniejsze 
zbadanie składu próbki, jest kompletna dwuwymiarowa 
chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas 
czasu przelotu (GCxGC-TOFMS). Rozwiązanie to zasto-
sowane np. do badania olejków eterycznych umożliwia 
rozdzielenie izomerów, które w warunkach jednowymia-
rowej chromatografii gazowej zwykle koelują. Stosowanie 
w układach GCxGC kolumn różniących się polarnością (ty-
powo w takim układzie: kolumna pierwszego wymiaru jest 
niepolarna, zaś kolumna drugiego wymiaru – polarna) oraz 
zwiększenie pojemności pików układu chromatograficz-
nego umożliwia rozdzielenie substancji, których wcześniej 
nie można było rozdzielić i zidentyfikować. Aspekt ten jest 
istotny w przypadku konieczności poznania dokładnego 
składu olejku, ustalenia jego chemotypu [4] lub podczas 
badania autentyczności perfum. Wielokrotnie udowod-
niono, że stosowanie układów typu GCxGC-TOFMS do 
badania składu perfum pozwala identyfikować substan-
cje, które wcześniej nie były wykrywane ze względu na 
maskowanie ich przez inne anality występujące w próbce  
w bardzo wysokim stężeniu lub przez przykrycie analitów 
bogatą matrycą. Przykładowo w przypadku dozowania 
rozcieńczonej próbki perfum do układu GC-TOFMS stan-
dardowo wykrywa się około 150 substancji. Stosowanie 
GCxGC-TOFMS do tego typu analiz pozwala wykryć po-
nad dwa razy więcej substancji [5].

Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej jako 
szybka metoda przygotowania próbek

W przypadku próbek stałych, np. past czy kremów, 
proces przygotowania próbki do analizy jest nieco bardziej 
skomplikowany. Do badania LZO w tego typu próbkach 
najczęściej wykorzystuje się technikę ekstrakcyjną, tzw. 
mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej (ang. solid phase 
microextraction, SPME). Za pomocą SPME, czyli włókna 
o grubości kilkudziesięciu mikrometrów pokrytego odpo-
wiednim adsorbentem, bada się substancje lotne uwalnia-
ne przez ciało stałe (tu pasta, krem), tworzące tzw. fazę 
nadpowierzchniową (ang. headspace). LZO emitowane 
przez matrycę adsorbowane są przez włókno do SPME, 
umieszczone w fiolce z próbką. Dostępne są adsorbenty 
o różnej polarności dobierane pod względem właściwości 
fizykochemicznych analitów. Najbardziej znanym adsor-
bentem jest polidimetylosiloksan (PDMS) dedykowany do 
analizy substancji chemicznych o charakterze niepolar-
nym. Coraz częściej spotyka się włókna mieszane pokryte 
trzema różnymi adsorbentami jak np. diwinylobenzenem, 
karboksenem oraz polidimetylosiloksanem (DVB/CAR/
PDMS) stosowane do analitów o zróżnicowanej polarno-
ści. Desorpcja termiczna przeprowadzana jest w dozow-
niku chromatografu gazowego. Uwalnianie analitów z ko-
smetyku może być wspomagane poprzez łagodne ogrze-
wanie próbki. Na Rys. 4 przedstawiono schemat procesu 
adsorpcji LZO na włóknie do SPME oraz desorpcji w do-
zowniku chromatografu gazowego.

Za pomocą SPME w prosty 
i szybki sposób można wykonać analizę LZO 

wchodzących w skład perfum

Rys. 4. 
Schemat procesu adsorpcji LZO na włóknie do SPME oraz desorpcji 

termicznej w dozowniku chromatografu gazowego

Rys. 3. 
System GCxGC-

TOFMS stosowany 
do analizy olejków 

eterycznych 
oraz perfum, 

chromatogram 
próbki perfum 

wykonany techniką 
jednowymiarowej 

chromatografii 
gazowej - wykryto 

145 pików, 
trójwymiarowy 
chromatogram 

uzyskany  
w wyniku analizy za 
pomocą kompletnej 

dwuwymiarowej 
chromatografii 

gazowej (GCxGC)  
- wykryto 375 pików
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Za pomocą tej techniki w prosty i szybki sposób moż-
na wykonać analizę LZO wchodzących w skład perfum. 
Wystarczy jedynie do fi olki o objętości 20 ml wprowa-
dzić 1 ml perfum i zamknąć szczelnie kapslem z membra-
ną. Przez membranę wprowadzić włókno do SPME i pro-
wadzić adsorpcję w ciągu 10-15 minut w temperaturze 
pokojowej. Po tym czasie włókno należy wyjąć z fi olki 
i wprowadzić do dozownika chromatografu gazowego, 
aby przeprowadzić termiczną desorpcję analitów.

Nowoczesna technika ekstrakcyjna 
– dynamiczna analiza fazy 
nadpowierzchniowej DHS

Zdecydowanie bardziej efektywną metodą ekstrak-
cji LZO z matrycy jest dynamiczna analiza fazy nadpo-
wierzchniowej (ang. dynamic headspace, DHS), dzięki 
której możliwe jest zwiększenie efektywności uwalnia-
nia analitów z matrycy. Jest to nowoczesna technika 
ekstrakcyjna stanowiąca rozszerzenie statycznej analizy 
fazy nadpowierzchniowej (HS). Proces ten jest w pełni 
zautomatyzowany, wystarczy wyposażyć chromatograf 
w odpowiedni podajnik automatyczny przystosowany do 
DHS. Rysunek 5 przedstawia zdjęcie takiego urządzenia. 

DHS to nowoczesna technika ekstrakcyjna 
stanowiąca rozszerzenie statycznej analizy 

fazy nadpowierzchniowej

Wymuszone uwalnianie substancji lotnych realizo-
wane jest poprzez wprowadzenie do fi olki gazu obo-
jętnego (najczęściej azotu) oraz dynamiczne mieszanie 
i ogrzewanie próbki. Następnie uwalniane anality adsor-
bowane są na złożu umieszczonym bezpośrednio nad 
fi olką z próbką. Szklana wkładka wypełniona adsorben-
tem, po zakończeniu procesu adsorpcji, jest przenoszo-
na przez robot do termicznego desorbera (ang. thermal 
desorpti on unit, TDU) umieszczonego bezpośrednio na 
dozowniku z programowaną temperaturą odparowa-
nia (ang. programmed temperature vaporisati on, PTV) 
chromatografu gazowego. Schemat poglądowy adsorpcji 
w procesie DHS przedstawiony został na Rysunku 6. 

W technice tej jako adsorbenty stosowane są wypeł-
nienia takie, jak w przypadku tradycyjnej termicznej 
desorpcji, tj. Tenax, Carbopack, Carboxen, PDMS, itp. 
Dobierając odpowiedni adsorbent, można zwiększyć se-
lektywność oznaczeń i obniżyć granice wykrywalności 
analitów. Dzięki połączeniu tradycyjnej statycznej anali-
zy fazy nadpowierzchniowej z wyłapywaniem (wzboga-
caniem) LZO na złożach o dużej pojemności sorpcyjnej, 
DHS jest nawet 1000 bardziej czułą techniką niż SPME. 

Analiza kosmetyków za pomocą pirolizy
Istnieje również technika, która pozwala na bezpo-

średnią analizę składu próbki stałej, np. maskary lub po-
madki, bezpośrednio w dozowniku chromatografu gazo-
wego. Piroliza – bo o niej mowa – umożliwia termiczny 
rozpad materiałów organicznych i analizę produktów ich 
rozpadu, czyli lotnych związków organicznych. Ogromną 
zaletą tej techniki jest fakt, że nie wymaga ona dodat-
kowego procesu przygotowania próbek do badań. Około 
1 mg maskary umieszcza się w specjalnej mikro-fi olce, 
wprowadza do pirolizera, gdzie pod wpływem progra-
mowanego gradientu temperatury, próbka ulega ter-
micznemu rozkładowi. Pirolizer może stanowić element 
termicznego desorbera połączonego bezpośrednio z do-
zownikiem PTV. Stąd emitowane produkty rozkładu tra-
fi ają bezpośrednio do kolumny chromatografi cznej. Rys. 
7 przedstawia rozwiązanie polegające na umieszczeniu 
pirolizera w termicznym desorberze (TDU). W ten spo-
sób można zbadać nie tylko skład fi ltrów słonecznych, 
szminek, tuszów do rzęs i farb do włosów, ale również 
oznaczyć zawarte w nich zanieczyszczenia [6]. 

Piroliza umożliwia termiczny rozpad kosmetyków 
i analizę produktów ich rozpadu

Rys. 5. 

Zestaw do 
dynamicznej 
analizy fazy 
nadpowierzchniowej 
(DHS) – automatyczny 
podajnik 
przystosowany do 
przygotowywania 
próbek oraz 
ich dozowania 
do dozownika 
chromatografu

Rys. 6. Schemat procesu dynamicznej analizy fazy nadpowierzchniowej. Próbka jest 
ogrzewana i mieszana. Wprowadzany gaz powoduje wymuszone uwalnianie analitów, które 
wyłapywane są przez adsorbent. W przypadku próbek o dużej zawartości pary wodnej można 
przeprowadzić proces osuszania złoża. Zaadsorbowane anality są termicznie desorbowane w 
specjalnym desorberze umieszczonym na dozowniku typu PTV.



zwoliłaby oznaczyć wszystkie anality i w każdej matrycy, 
stąd wybór sposobu przygotowania próbek najczęściej 
podyktowany jest końcowym celem badań (np. analiza 
zanieczyszczeń na śladowym poziomie stężeń), dostęp-
nością techniki, jej prostotą lub też całkowitym kosztem 
analizy. Jednakże do analizy jakościowej i ilościowej LZO, 
wchodzących w skład kosmetyków, uniwersalnym na-
rzędziem jest chromatografi a gazowa w połączeniu ze 
spektrometrią mas.
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Rys. 7. 
Próbka przygotowana do analizy oraz pirolizer umieszczony 

w termicznym desorberze połączony bezpośrednio z dozownikiem 
typu PTV chromatografu gazowego

Odpowiednie przygotowanie próbki kosmetyku do 
badań, to po pobraniu próbki, drugi bardzo istotny etap 
procesu analitycznego. Kolejnym jest analiza składników 
próbki, która polega na rozdzieleniu analitów na kolum-
nie chromatografi cznej, a następnie ich identyfi kacji za 
pomocą spektrometru mas. Ogromna różnorodność 
analitów zawartych w różnych matrycach determinuje 
wybór odpowiedniej techniki przygotowania próbek. 
Niestety nie ma jednej uniwersalnej techniki, która po-
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W ostatnich latach rosnąca konkurencja zmusza kon-
cerny kosmetyczne do tworzenia produktów z coraz 

bogatszym i niepowtarzalnym składem. Surowcami stoso-
wanymi w produktach kosmetycznych są m.in.: tłuszcze, 
witaminy, kwasy organiczne, alkohole, estry, ketony, związ-
ki cykliczne, aromatyczne i niearomatyczne, ale także ziar-
na zbóż i produkty zbożowe, owoce i warzywa. Składniki te 
stanowią idealną pożywkę dla rozwoju mikroorganizmów, 
które powodują ich rozkład, prowadząc do zepsucia się ko-
smetyku. Dla urozmaicenia składu kosmetyków coraz czę-
ściej stosuje się wyszukane surowce roślinne pochodzące 
z odległych zakątków świata, które, w ostatnim czasie, 
coraz częściej są przyczyną zanieczyszczenia mikrobiolo-
gicznego kosmetyków. W surowcach naturalnych wystę-
pują drobnoustroje saprofi tyczne - endofi ty, będące swo-
istą częścią cyklu życiowego organizmów (głównie roślin) 
i stanowiące mikrofl orę rodzimą, a także mikrofl orę na-
niesioną, pochodzącą z zanieczyszczonego środowiska 
zewnętrznego. Liczba drobnoustrojów wzrasta przy in-
tensywnym nawożeniu naturalnym surowców i wówczas 
w skład mikrofl ory owoców czy warzyw wchodzą również 
saprofi tyczne bakterie pochodzenia jelitowego oraz bakte-
rie chorobotwórcze.

Wśród drobnoustrojów niespecyfi cznych, najczę-
ściej izolowanych z surowców i produktów kosmetycz-
nych należy wymienić głównie Serrati a marcescens, Kleb-
siella pneumoniae, Enterobacter  sp.  (w tym E. gergoviae), 
Bacillus  sp.  (w tym B.  subti lis) oraz szczególnie często 

w ostatnim czasie pojawiającą się bakterię z gatunku 
Burkholderia  cepacia. O ostatnim z tych drobnoustro-
jów pisano w poprzednim wydaniu Świata Przemysłu 
Kosmetycznego. Jak wspomniano wcześniej, drobno-
ustroje będące endofi tami wielu roślin, mogą zasiedlać 
przestrzenie międzykomórkowe lub wnętrza komórek 
tkanek roślinnych, nie powodując chorób, a wchodząc 
z nimi w symbiozę [4]. Omawiane w publikacji wybrane 
drobnoustroje mogą występować naturalnie w roślinach 
ryżu (Serrati a sp. w tym S. marcescens), soi (K. pneumo-
niae, Enterobacter sp.), a także w roślinach cytrusowych 
(B. cepacia, Enterobacter sp., Bacillus sp.). Obecność tych 
bakterii w surowcach i produktach kosmetycznych wy-
nika zatem m.in. ze stosowania tych roślin jako składni-
ków kosmetyków. 

B.  cepacia występuje naturalnie w glebie, wodzie 
oraz tkankach roślinnych i zwierzęcych. Wykazuje mi-
nimalne wymagania odżywcze i jest oporna na wiele 
środków konserwujących. Jest drobnoustrojem opor-
tunistycznym, potencjalnie chorobotwórczym dla osób 
o obniżonej odporności, chorujących na mukowiscydozę 
czy przewlekłą chorobę ziarniniakową. Badania labora-
toryjne na modelach roślinnych i zwierzęcych wyka-
zały, że do zakażenia B.  cepacia wymagana jest dawka 
ok. 105 jtk/ml wprowadzona na powierzchnię błony ślu-
zowej lub bezpośrednio do tkanki [13, 16].

S. marcescens jest wszechobecna w glebie, wodzie, 
roślinach, ale także w zepsutej żywności. Niektóre ze 

Drobnoustroje niespecyfi czne 
w kosmetykach – wybrane dane

dr Piotr Nowaczyk 
J.S. Hamilton Poland S.A.

dr Kamila Korzekwa 
Uniwersytet Wrocławski

Notowany w ostatnich latach wzrost zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowców i gotowych produktów 
kosmetycznych, powodowany jest coraz częściej przez tzw. drobnoustroje niespecyfi czne – nietypowe dla 
kosmetyków. Wynika to m.in. z coraz większej ekspansji surowców pochodzących z krajów trzecich. Wśród 
izolowanych patogenów stwierdza się często drobnoustroje oportunistyczne, które u osób z obniżoną odpornością 
mogą być przyczyną wielu chorób.  
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szczepów Serrati a  sp. wytwarzają czerwony barwnik 
(prodigiozynę), będący charakterystyczną cechą ich 
identyfi kacji. Pałeczka ta jest przyczyną zwykle zakażeń 
szpitalnych, dotyczących głównie dróg moczowych, ale 
może także powodować posocznice. [12, 17]. 

E.  gergoviae stanowi naturalną fl orę fi zjologiczną 
człowieka i zwierząt, a nawet może występować u roślin 
i owadów. Będąc drobnoustrojem oportunistycznym, 
powoduje choroby u osób z obniżoną odpornością lub 
osób z grupy ryzyka. Wykazuje oporność na wiele środ-
ków konserwujących [10] i z tego też powodu może być 
przyczyną skażeń produktów kosmetycznych.

K. pneumoniae w warunkach naturalnych występuje 
w wodach powierzchniowych, ściekach, glebie i rośli-
nach. Często kolonizuje układ pokarmowy człowieka 
i zwierząt. Jest przyczyną częstych zakażeń dróg mo-
czowych u kobiet, a w środowisku szpitalnym powoduje 
m.in. zapalenie płuc i posocznice. Bakteria ta wykazuje 
wielolekooporność [12].

Bacillus  sp. (w tym B.  subti lis) należy do laseczek 
wytwarzających przetrwalniki i występujących po-
wszechnie głównie w glebie i wodzie. Ich cechą dia-
gnostyczną jest zdolność wytwarzania barwników 
(żółty, brązowy, różowy). B. subti lis, podobnie jak inne 
gatunki należące do tego rodzaju, wytwarza wiele en-

zymów rozkładających białka, polisacharydy czy lipidy 
[4], powodując tym samym rozkład surowców i goto-
wych produktów kosmetycznych.

Historia przypadków

Przeprowadzone w 1987 roku w Turcji badania 
kosmetyków wykazały zanieczyszczenie bakteriami. 
Wysoki poziom kontaminacji (powyżej 103 jtk/g (ml)) 
wykazano w 13% kremów do rąk, 14% toników do wło-
sów, 20% kremów do włosów i blisko 24% szamponów. 
Wśród drobnoustrojów zakażających te produkty były 
m.in. B. subti lis i E. gergoviae [9].

W 1994 roku zespół japońskich naukowców zbadał 
39 próbek szamponów pozyskanych z salonów i skle-
pów fryzjerskich, wśród których blisko 61% szamponów 
i 45% odżywek do włosów było zakażonych bakteriami. 
Ich maksymalny stopień zakażenia wynosił 1 x 107 jtk/ml. 
W zanieczyszczonych próbkach stwierdzono m.in. Gram 
– ujemne laseczki, S. marcescens i K. pneumoniae [1].

Badania przeprowadzone przez zespół naukowców 
w 2007 roku [8] na 59 produktach kosmetycznych 
(mydło w płynie), pobranych na oddziałach szpitala 
w Mulungu (Brazylia), wykazały obecność drobnoustro-
jów aż w 33 próbkach tych kosmetyków, co stanowiło 
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56% wszystkich przebadanych produktów. W badanych 
kosmetykach, oprócz typowych drobnoustrojów izolo-
wanych w kosmetykach, stwierdzono obecność B. ce-
pacia (14 próbek), K. pneumoniae (3 próbki) i E. cloacae 
(2 próbki) [8]. 

Na przełomie 2008 i 2009 roku w szpitalu uniwer-
syteckim w Arabii Saudyjskiej stwierdzono zwiększoną 
zachorowalność u noworodków spowodowaną przez 
bakterie z gatunku S. marcescens, a źródłem zakażenia 
okazał się szampon do włosów stosowany u dzieci [14]. 
Inne badania prowadzone we Francji [7] wykazały obec-
ność tej bakterii w dozownikach do mydła na oddziale 
intensywnej terapii noworodków.

Tureccy naukowcy z Uniwersytetu w Istanbule (Turcja) 
wykazali zanieczyszczenie 15% przebadanych przez nich 
kosmetyków, a stopień ich zanieczyszczenia wahał się 
w granicach 1,5 x 102 – 5,5 x 105 jtk/ml. Spośród drob-
noustrojów niespecyfi cznych wyizolowano B. cepacia [3].

Inne badania amerykańskie z 2012 roku, przeprowa-
dzone przez zespół naukowy Brzezinski i wsp. [6] na 63 
próbkach zarekwirowanej z rynku, podrobionej pasty 
do zębów różnych typów o nazwie „Colgate” wykazały 
obecność m.in. niespecyfi cznych drobnoustrojow. Spo-
śród 63 przebadanych próbek, aż 38 z nich było zanie-
czyszczonych bakteriami, co stanowiło 60% wszystkich 
próbek poddanych badaniu. W większości przebada-
nych próbek dodatnich izolowano jeden lub dwa gatunki 
bakterii, przy czym stopień skażenia tych kosmetyków 
wahał się w granicach 1,7 x 104 jtk/1g do 2,7 x 106 jtk 
/1g. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne było związane 
z obecnością w tych kosmetykach m.in. B.  cepacia, 
E.  gergoviae, Serrati a plymuthica, Brevibacillus  choshinen-
sis,  Aeromonas  salmonicida,  Klebsiella  oxytoca,  Halotalea 
alkalilenta, Citrobacter coseri i Pantoea sp. [6].

Analiza zgłoszonych w systemie europejskim RA-
PEX przypadków niepożądanych działań kosmetyków 
w latach 2008 – 2014 dotyczyła 57 mikrobiologicznych 
zanieczyszczeń produktów kosmetycznych. Wśród nich 
aż 13 dotyczyło zakażenia kosmetyków drobnoustrojami 
niespecyfi cznymi: B. cepacia, E. gergoviae, K. pneumoniae 
i S. marcescens [15].

W ostatnich latach identyfi kuje się również nowe ga-
tunki bakterii z produktów kosmetycznych. Dla przykła-
du, w 2008 roku w Japoni wyizolowano Microbacterium 
hatanonis z lakieru do włosów [2] oraz Raoultella planti cola 
z mydła w płynie [11]. 

Coraz częstszym zjawiskiem jest również nabywanie 
oporności bakterii na środki dezynfekcyjne. Przeprowa-
dzone w 2002 roku w jednym ze szpitali w Nowym Jorku 
badania mydła odkażającego zawierającego 2% roztwór 
chlorheksydyny, wykazały obecność bakterii z rodzaju 
Acinetobacter sp. i Klebsiella sp. [5].

Podsumowanie

Mimo, że bakterie niespecyfi czne z reguły rzadziej 
są przyczyną zakażeń mikrobiologicznych kosmetyków 
niż np. Pseudomonas  aeruginosa,  Staphylococcus  aureus, 

Escherichia coli czy Candida albicans, to jednak mogą po-
wodować ich psucie, jak również mogą być przyczyną 
chorób u ludzi, szczególnie z obniżoną odpornością. Nie 
należy zatem lekceważyć nietypowych i mało znanych 
drobnoustrojów izolowanych z surowców, wyrobów go-
towych czy środowiska produkcyjnego i okołoproduk-
cyjnego. Obecność różnych, czasem niespecyfi cznych 
drobnoustrojów, może być typowa dla poszczególnych 
zakładów, wykorzystujących do produkcji ściśle okre-
ślone surowce, z kolei inni producenci mogą w ogóle 
nie identyfi kować takich drobnoustrojów. Do problemu 
identyfi kacji drobnoustrojów niespecyfi cznych każdy 
producent powinien podejść indywidualnie. Ważne jest 
przy tym, by izolować takie drobnoustroje, kolekcjono-
wać je i wykorzystywać do przeprowadzania testów 
konserwacji swoich produktów.
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Patrząc na wszystkie kosmetyki, naturalnym dla nas 
staje się, że to właśnie najbardziej znane fi rmy wy-

znaczają nowe kierunki i style w dziedzinie projektowa-
nia opakowań kosmetycznych. 

Prawda jest jednak taka, że prawdziwa kuźnia pomy-
słów znajduje się w zupełnie innym miejscu i to właśnie 
temu tematowi poświęcę kilka słów. 

Mały goni dużego

Utarło się, że mniejsi producenci (niekoniecznie 
kosmetyczni, bo te zasady zdają się obowiązywać w 
każdej dziedzinie) starają się kopiować styl i naśla-
dować grafi kę dużych fi rm. Powód jest prosty: gdy 
największe tuzy przemysłu kosmetycznego pompu-
ją miliony dolarów w reklamę i marketi ng, to wcale 
niegłupim pomysłem jest wykorzystanie tej przetar-
tej już ścieżki i wypromowanie swojego produktu za 
znacznie mniejsze środki.

Jak się jednak okazuje, istnieje spora grupa produ-
centów, którzy pomimo małej ilości środków i niewielkiej 
rozpoznawalności stawiają na swoje własne rozwiązania. 
Owszem, przebicie się z nimi do świadomości konsu-
menta jest zapewne trudniejsze, jednak należy pamiętać 
o tym, jak bardzo na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni 
do utartych schematów. Gdy tylko widzimy coś innego, 
coś niezwykłego, budzi to naszą ciekawość i z pewnością 
więcej czasu poświęcamy analizie tego nowego produk-
tu. To właśnie w tym momencie projekt opakowania za-
czyna pracować na siebie i daje szansę producentowi na 
jego sprzedaż. 

Wspólny mianownik
W tym artykule chciałbym nieco przybliżyć kilka pro-

jektów kosmetycznych, które bazują na takim założeniu. 
Są inne, stanowią dla nas nowość i przez to budzą po-
wszechną ciekawość. Czy istnieje jakiś wspólny mianow-
nik, którym kierowałem się, wybierając te kosmetyki? 
Owszem, zależało mi przede wszystkim na projektach 
ładnych, estetycznych, schludnych i niezbyt przełado-
wanych grafi ką i treścią. Zwłaszcza ten ostatni czynnik 
decyduje o elegancji projektu, co powinno dać do myśle-
nia wszystkim zajmującym się tą dziedziną. 

Cornica

Producent: First Crafting Cosmetics Company, Rosja

Kosmetyki do pielęgnacji
Opakowania Cornica są świetnym przykładem na 

to, że nie potrzeba ogromnych funduszy na stworzenie 
pięknej linii kosmetycznej. Proste plasti kowe butelki 

Andrzej Gdula
ARTISAN

Powiew świeżości… 
w opakowaniach kosmetycznych

Przyjęło się, że to duże i prężne fi rmy kosmetyczne nadają ton światowej stylistyce projektów opakowań 
kosmetycznych. Nic w tym dziwnego, duże nakłady fi nansowe na promocję, reklamę i marketi ng powodują, że na 
sklepowych półkach najczęściej widzimy opakowania największych producentów.
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z pompką oraz ładna, nieprzeładowana etykieta to prak-
tycznie cały projekt opakowania. Naturalne pochodzenie 
składników jest podkreślone ilustracjami, które mówią 
o składzie produktu więcej niż wiele akapitów tekstu. 
Siła prostej estetyki. 

Nubia

Producent: Nubia Spa Vert, Kanada

Kosmetyki SPA
Produkt, którego dewizą mogłoby być przysłowie: 

mniej znaczy więcej. Z punktu widzenia marketi ngu 
prawdziwa klapa. Wszak nie ma tu certyfi katów ani tek-
stów zachwalających czystość i naturalność produktu. 
Ale czy to wszystko jest potrzebne? Opakowanie jest 
tak skonstruowane, że sam jego wygląd budzi wrażenie, 
jakby niewiele w nim było. Być może dla kogoś poszuku-
jącego specyfi ku „wszystko-mającego” będzie to wadą. 
Dla świadomego konsumenta, który szuka naturalnego 
produktu bez dodatku konserwantów, to powinno wy-
starczyć. 

Cool Soap

Producent: Cool Projects, Grecja

Nie inaczej jest z mydłem Cool Soap. Widać jak za 
pomocą bardzo prostych środków można uzyskać odpo-
wiednie wrażenie u klienta. Jeśli w przypadku opakowa-
nia Nubia chodziło głównie o czystość składników, tak 
w przypadku mydła Cool Soap od razu mamy wrażenie, 

że chodzi o ich naturalność. Ekologiczny papier, pastelo-
we kolory odwołują się do opakowań farmaceutycznych. 
Nikt nikogo nie zapewnia tu o bezpieczeństwie użycia 
tego mydła. Robi to sam projekt opakowania - podobne 
produkty kupowała Twoja mama lub babcia. Trudno by-
łoby przyznać, że się myliły.

Kissed by Mii 

Producent: Gerrard International, USA

Kosmetyki opalające
Opakowania „Kissed by Mii” zdecydowanie wyróż-

niają się na tle delikatnych kosmetyków, które starają 
się uwieść wrażeniem zapachu, ulotności i zmysłowości. 
W tym przypadku projektanci postawili na wyrazistość. 
Mocne kolory i silna, abstrakcyjna kompozycja przycią-
gają wzrok, a jaskrawe barwy rozróżniają poszczególne 
produkty. Całokształtem nawiązują do opakowań per-
fum czy dezodorantów, niemniej jako seria kosmetyków 
opalających również, na swój nieco dziwny i przewrotny 
sposób, zdają egzamin. 

Savon Stories Loti on Bars

Producent: Savon Stories, UK
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Mydło / balsamy
Podobnie jak w przypadku projektów Cornica, opa-

kowania mydeł Savon są zbudowane na bazie pięknych 
i wysmakowanych ilustracji składników produktu. Pro-
ducent zadbał, aby te pochodziły tylko z naturalnych 
źródeł, a grafi cy postarali się pokazać to w prosty i jed-
noznaczny sposób. Opaska z prostą typografi ą podkreśla 
pochodzenie produktu i nadaje mu odpowiedniego stylu. 
Całość sprawia niezwykle aromatyczne wrażenie, a wi-
zerunek produktu w pełni uzasadnia jego wyższą cenę. 

No7 Lift  & Luminate

Producent: No7, UK

Serum typu anti -ageing 
Opakowaniami Lift  & Luminate przechodzimy do 

nieco bardziej „tradycyjnych” projektów. Podobne każdy 
z nas nieraz widział na drogeryjnej półce. Jednak to, co 
wyróżnia projekt fi rmy No7, to jego minimalizm, oszczęd-
ność i wyważona kompozycja. Zazwyczaj pokrycie ca-
łego opakowania folią metaliczną daje nieco tani efekt, 
jednak tutaj dzięki temu, że pozwolono projektowi „od-
dychać”, metaliza nadaje szlachetności i głębi.

VOX

Producent: Taber Trade, Rosja

Kosmetyki do depilacji
Po poprzednich projektach można by wnioskować, 

że chcąc podkreślić czystość i elegancję projektu, na-
leży zwrócić się w kierunku stylistyki retro czy vintage. 
Niemniej jednak nie jest to prawdą. Nowoczesne, nieco 
technologiczne opakowania również mogą swoją es-
tetyką podkreślić walory produktu. Na pewno tak jest 
w przypadku opakowań VOX. Sprytnie wykorzystane 
logo kosmetyków, w które wpisane jest odpowiednie 
zdjęcie, przyciąga uwagę i przydaje projektowi charak-
teru. Rozwiązanie nietypowe, nieco szalone, jednak na 
sklepowej półce na pewno zwróciłyby naszą uwagę.

Andrélon Deluxe 

Producent: Unilever, Wielka Brytania
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Kosmetyki do włosów
Nie do końca można powiedzieć o kosmetykach Ad-

relon, że są mało znane - w samej Holandii są uznawa-
ne za lidera w kategorii preparatów do stylizacji i mycia 
włosów. Jest jednak jedna rzecz, która może zwrócić 
naszą uwagę - ascetyczny „design” produktów, w któ-
rym główną rolę gra tylko jeden element – kolor. Cała 
reszta: typografi a, delikatna grafi ka to tylko dodatki. 
Umiejętnie dobrany kolor podkreślony metalizowanym 
wykończeniem może samodzielnie zbudować produkt 
i spowodować, że stanie się źródłem zainteresowania 
i celem naszego wyboru. 

Wielkość nie ma znaczenia

W tym krótkim przeglądzie opakowań można do-
strzec pewien wzór, który niejako zaznaczyłem we 
wstępie. Wcale nie trzeba być gigantycznym koncernem 
kosmetycznym, aby spróbować wyróżnić się oryginal-

nym i nieprzeciętnym projektem produktu. Projektem, 
o którym się pisze i który się pokazuje. Warto zwrócić 
uwagę, że kosmetyki, które zobaczyliśmy nie pojawiły 
się w tego typu zestawieniu po raz pierwszy. Jeśli potra-
fi ły zwrócić naszą uwagę daleko poza granicami swojej 
dostępności, na pewno również potrafi ą przyciągnąć 
wzrok konsumenta. 

Jak to się ma do większych fi rm podążających śla-
dami mniejszych, często bardziej pomysłowych? Nie 
trzeba się daleko rozglądać, aby widzieć coraz większy 
zwrot w kierunku stylistyki eko, mniejszej ilości zdjęć, 
a większej - ilustracji oraz silniejszy nacisk na prostotę 
i czytelność. To wszystko efekt pomysłów, jakie wy-
chodzą od mniejszych fi rm, które, mimo że nie brylują 
na światowej scenie kosmetycznej, potrafi ą zachwycić 
niecodziennym pomysłem oraz odwagą w kreowaniu 
swoich produktów. 



Wszelkie zmiany zachodzące na świecie przekładają 
się na nasze życie. Mamy do czynienia z trendami 

globalnymi, które dla wielu projektantów i producentów 
opakowań stanowią wytyczne do przyszłych projektów. 

Mobilni

W ciągu ostatnich lat, szczególnie w Polsce, nastąpiły 
duże zmiany stylu życia. Nie chcemy żyć jak nasi dziad-
kowie i rodzice. Pragniemy czegoś więcej – odkrywać, 
zdobywać świat. Skutkiem tego jest wzrost mobilności 
społeczeństw. Przemysł turystyczny kwitnie. Stał się 
bardziej dostępny. Zmienił się także sposób podróżowa-
nia. Coraz częściej wybieramy samolot. Pojawiło się więc 
zapotrzebowanie na opakowania mniejsze, podróżne. 
Chodzi nie tylko o wymagania linii lotniczych, ale także 
o wygodę i zminimalizowanie bagażu. Większość osób 
podczas podróży pragnie używać swoich sprawdzonych 
kosmetyków, ulubionych perfum. Opakowania miniatu-
rowe dają taką możliwość. 

Prosty nie znaczy gorszy

Natłok informacji, ogrom bodźców atakujących nas 
każdego dnia sprawiają, że poszukujemy prostoty. Od-
zwierciedleniem tego trendu w opakowaniach jest mini-
malizm formy, jednolita, stonowana kolorystyka, proste 
i wyraźne liternictwo, konkretne i krótkie informacje. Nie 
oznacza to, że opakowania nie mają być estetyczne. Sub-
telne dekoracje dodadzą im blasku i pozwolą odpowied-
nio pozycjonować produkt. Zachowując równowagę, 
można zastosować nawet najbardziej okazałe dekoracje, 
jak na przykład metalizację.

Czy Twoje opakowanie 
wpisuje się w trendy?
Anna Piekut 
Specjalista ds. Marketi ngu, Politech Sp. z o.o.

Analizując historię opakowań, dostrzegamy zmiany. W ciągu dekad 
ewoluują one nie tylko w zakresie spełnianych funkcji. 
Dostrzegamy ich całkowitą transformację. Co ją determinuje? 
W jakim kierunku będą zmierzać w ciągu najbliższych paru lat?

Zielono nam

Ekologia to trend, który cały czas zyskuje na sile. Wi-
doczny jest on szczególnie w krajach Europy Zachodniej, 
w których świadomość ekologiczna jest większa i kon-
sument zwraca uwagę na aspekt ekologiczny na każdym 
etapie cyklu życia opakowania. Mówimy wtedy o opako-
waniu zrównoważonym. Podstawowe założenia w tym 
zakresie ograniczają się do kilku punktów: zmniejszenie 
ilości surowca potrzebnego do wyprodukowania poje-
dynczego opakowania przy zachowaniu jego wytrzyma-
łości, zmniejszenie wagi jednostkowej opakowania, moż-
liwość recyklingu oraz stosowanie bardziej efektywnych 
surowców. Sama produkcja opakowania, użyte technolo-
gie nie mogą być energo- i materiałochłonne oraz szko-
dliwe dla środowiska naturalnego, a także zdrowia i życia 
osób uczestniczących w procesie produkcyjnym. Warto 
tutaj dodać, że część konsumentów deklaruje, że jest 
skłonna zapłacić więcej za produkt, który posiada opa-
kowanie umożliwiające jego przetworzenie lub powtórne 
wykorzystanie. Na rynku pojawiły się opakowania ko-
smetyczne wykonane z surowców wtórnych czy zawie-
rające pewien procent materiałów naturalnych, takich jak 
drewno. Minimalizuje się także ilość materiału opakowa-
niowego, czy ogranicza się do opakowania pierwotnego, 
uznając opakowanie wtórne za zbędne.

My, modni

Kolejny trend wynika wprost z aspektów kulturo-
wych. Jest to wszechobecna moda, która wdziera się 
do większości dziedzin naszego życia. Nie omija opa-
kowań kosmetycznych i perfumeryjnych. Moda ma 

Czy Twoje opakowanie 
wpisuje się w trendy?

Analizując historię opakowań, dostrzegamy zmiany. W ciągu dekad 

Dostrzegamy ich całkowitą transformację. Co ją determinuje? 
W jakim kierunku będą zmierzać w ciągu najbliższych paru lat?
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charakter cykliczny. Czerpie z poprzednich epok, zwra-
cając nową wartość. Styl vintage lub folk wpisuje się 
w tę ideę. W dobie globalizacji i zacierania się różnić 
kulturowych poszukujemy wartości, z którymi będzie-
my mogli się utożsamić. Chętnie sięgamy do folkloru, 
wykorzystujemy elementy charakterystyczne dla da-
nego regionu, aby zachować swoją przynależność. Do-
ceniamy dorobek minionych epok, wracamy do nich 
i łączymy z nowoczesnością. 

Kultura masowa

Świat gier, fi lmów przenika się z rzeczywistością. 
Powstają nowe, wysokobudżetowe produkcje, które 
wsparte promocją stają się kultowe. Odciskają się w 
świadomości odbiorców i stają się niejako symbolem 
dla danego pokolenia. Każdego roku mamy do czynie-
nia z wielkimi premierami, którym towarzyszy mnóstwo 
działań dodatkowych. Echa tych wydarzeń trafi ają tak-
że do przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego. 
Powstają nowe produkty, wykorzystujące na opako-
waniach elementy wizualne związane z danym fi lmem. 
Superprodukcje powstają ze znacznym wyprzedzeniem, 
dlatego już dziś warto śledzić plany twórców gier czy 
wytwórni fi lmowych. 

Rozmiar ma znaczenie

Większość konsumentów nastawiona jest na poszu-
kiwanie korzyści. Producenci dawno już dostrzegli, że 
dla większych gospodarstw domowych opłacalne jest 
pakowanie produktów kosmetycznych w większe opa-

kowania i zaoferowanie wskutek tego mniejszej ceny 
jednostkowej produktu. Na rynku pojawiają się jednak 
modyfi kacje danych produktów, marki znikają, pojawia-
ją się nowe. Klient nie chce kupować nowości w dużym 
opakowaniu, nie mając gwarancji, że jego oczekiwania 
zostaną spełnione. Chce on w pierwszej kolejności wy-
próbować dany wyrób i przekonać się do niego. W tym 
wypadku mniejsze opakowanie będzie dla niego bardziej 
korzystne. Z drugiej strony rośnie liczba pojedynczych 
gospodarstw domowych. Osoby mieszkające samotnie 
nie będą zainteresowane dużymi opakowaniami rodzin-
nymi. Zgodzą się one zapłacić więcej za opakowanie do-
pasowane do swoich indywidualnych potrzeb. Trend ten 
powinien być wykorzystany przez producentów do walki 
konkurencyjnej. Dywersyfi kacja wielkości opakowań 
może być kluczem do sukcesu rynkowego.

Bądź smart

Coraz szybszy postęp technologiczny nie ominął 
przemysłu opakowaniowego. Opakowania naszpiko-
wane nowinkami technologicznymi przejęły funkcję 
sprzedawcy. Pozwalają na wchodzenie w interak-
cję z konsumentem, przekazanie szerokiej informacji 
o produkcie czy dostarczenie konsumentowi rozrywki. 
Kody QR, kody tekstowe, czy AR (augmented reality*) 
stosowane są powszechnie. Powoli będą one wypie-
rane przez nowe rozwiązania przejęte m.in. ze świata 
smartf onów. NFC (Near Field Communicati on**), który 
powszechnie jest stosowany w płatnościach zbliżenio-
wych oraz BLE (Bluetooth low-energy***) wykorzysty-
wana przez Beacony****. Nowe technologie pozwolą 
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na lepsze dotarcie do danego odbiorcy z produktem 
dopasowanym do jego potrzeb, co zdecydowanie 
zwiększy prawdopodobieństwo zakupu.

Wymagająca dojrzałość

Większość krajów europejskich notuje ujemny przy-
rost naturalny. W związku z tym w krótkim okresie bę-
dziemy mieli do czynienia ze starzejącymi się społeczeń-
stwami. Wymusza to na producentach odpowiednie 
podejście to tej grupy klientów. Seniorzy stanowią coraz 
silniejszą grupę nabywczą. Wzrasta długość życia, zmie-
nia się jego styl. Dzisiejsi 60- czy 70-latkowie to w dużej 
części osoby aktywne, otwarte na nowe technologie, ko-
rzystające z życia. Opakowania skierowane do tej grupy 
powinny być ergonomiczne, ale nie nosić znamion „dla 
osób starszych”. Osoby dojrzałe doceniają walory użyt-
kowe, ale pragną też odpowiedniej estetyki.

Dopasowujemy się do ciebie

Personalizacja opakowań to kolejny trend widoczny 
już na rynku, cały czas zyskujący na sile. Konsumenci nie 
chcą już produktów masowych, pragną czegoś stworzo-
nego dla siebie. Duże możliwości w tym zakresie dają 
nowoczesne technologie druku cyfrowego czy dekoracji 
opakowań, jak na przykład hot-stamping. Umożliwiają 
one naniesienie indywidualnej grafi ki, tekstu czy innego 
elementu na opakowaniach, dla małego wolumenu pro-

dukcyjnego. Podobne rozwiązania stosuje się do limito-
wanej edycji produktów lub opakowań okazjonalnych 
(święta, Walentynki, itp.).

Rozważając, według których trendów podążać, na-
leży w pierwszej kolejności przeanalizować plany w za-
kresie budżetu, segmentu rynku, grupy docelowej oraz 
cyklu życia produktu. Trendy zmieniają się i niestety nie 
są pewne w tym bardzo dynamicznym świecie. Niektó-
re zjawiska są pewnikiem. Warto więc brać pod uwagę 
trendy, ponieważ wpływają one na aspiracje, postawy 
i zachowania konsumentów i mogą pomóc w budowaniu 
przyszłości biznesu.

*   AR, ang. Augmented Reality określana jest jako rzeczywistość 
rozszerzona, to system łączący świat rzeczywisty z gen-
erowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz 
z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie 
rzeczywistym, grafi ka 3D. 

**   NFC, ang. Near Field Communicati on, standard komuni-
kacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na 
odległość do 20 cm.

***  BLE, ang. Bluetooth low-energy lub Bluetooth smart, tech-
nologia Bluetooth służąca do bezprzewodowej transmisji 
danych, zużywająca znacznie mniej energii i tańsza w utrzy-
maniu.

**** Beacon to urządzenie wykorzystujące technologię Bluetooth, 
aby zwrócić uwagę na daną lokalizację (np. sklep, regał, 
produkt).
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Warto podkreślić, że coraz więcej firm kosmetycz-
nych z Polski odnosi sukcesy w Chinach. Na chiń-

skim rynku kosmetycznym możemy znaleźć produkty 
takich marek jak: Dr Irena Eris, Ziaja, Oceanic i Inglot. 

Dlaczego europejskie, w tym polskie, kosme-
tyki cieszą się w Chinach popularnością?

Europejskie kosmetyki są uważane za jakościowo 
lepsze od chińskich. Szczególną popularnością wśród 

Chinek cieszą się zagraniczne ko-
smetyki skutecznie rozjaśniające lub 
wybielające skórę, a także przeciw-
słoneczne serie kosmetyczne o wy-
sokim filtrze UV. Takie upodobania 
są związane z chińskim kanonem 
piękna: biała skóra, duże oczy, szczu-
pła sylwetka i młody wygląd.

Reporter dziennika „China Da-
ily” napisał kiedyś, że „nie trzeba być 

ekspertem, by ocenić, że Chinki są dziś świadome zna-
czenia dobrej prezencji i stają na głowie, by przez cały 
dzień wyglądać jak świeże stokrotki”. Często też trudno 
określić wiek Chinek, ponieważ dbają o siebie, nie licząc 
się z kosztami. Wybierając kosmetyki pielęgnujące i za-
biegowe, sięgają po te europejskie, nawet jeśli są znacz-
nie droższe od chińskich odpowiedników. 

Wpływ Chin na nowe tendencje   
w designie opakowań

Będąc na Targach China Beauty Expo 2016, od-
wiedzający mogli czerpać inspiracje z licznych nowości, 
prezentowanych przez chińskich  producentów. Jeden  

z odwiedzających targi, manager polskiego sklepu in-
ternetowego CentrumOpakowan.com, Robert Rogalski, 
dzieli się z czytelnikami swoimi wrażeniami:

  – W  tym  roku  byłem  gościem  targów  China  Beauty  
w  Szanghaju.  Oczywiście  tym,  co  najbardziej  utkwiło  mi  
w  pamięci,  była  niezliczona  ilość  chińskich  producentów 
opakowań. Każdy producent starał się pokazać od jak naj-
lepszej  strony. Głównie  poprzez  zaprezentowanie  nowości, 
które zostały przygotowane specjalnie na targi. Wśród nich 
były  takie  innowacyjne  opakowania  jak:  słoiki  akrylowe  
z efektem soft touch, okrągłe słoiki z ryflowanymi ściankami, 
pompki talerzykowe z systemem on-off, do zmywania lakie-
ru z paznokci,  słoiki  z dozującą kosmetyk  łyżeczką na ma-
gnesie, fascynujące pompki i dozowniki o niezwykłych kształ-
tach, eleganckie triggery i nakrętki z metalizacją.

Bez względu na światowe tendencje minimalizmu 
w designie opakowań kosmetycznych, chińskie trendy 
mają duży wpływ na nowoczesne rozwiązania designer-
skie. Coraz częściej spotykamy w polskich drogeriach 
opakowania metalizowane, pompki i pipety o srebrnych  
i złotych kołnierzach, co przydaje produktom kosme-
tycznym blasku i ekskluzywności. W takie opakowania 
zapakowane są kosmetyki Bielenda, Soraya, Dr Irena 
Eris, Wellness&Beauty, Yoskine, Cashmere i wiele in-
nych. Atrakcyjnie wyglądają również chińskie jaskrawe 
dozowniki do olejków Loreal, przezroczyste minitrigge-
ry Loton i Bielenda oraz kolorowe minitriggery Got2b. 
Chińskie opakowania skutecznie wyróżniają kosmetyki 
na półkach sklepów, są atrakcyjne, stylowe i niestan-
dardowe. Zaletą chińskich opakowań, którą dostrzegają 
przede wszystkim producenci kosmetyków, jest ich do-
bra jakość przy stosunkowo niskiej cenie. 

O polskich kosmetykach 
i chińskich opakowaniach

Tegoroczna edycja Targów China Beauty odbyła się w Shanghai New International Expo Center. Jest to efekt m.in. 
dynamicznego rozwoju rynku kosmetycznego w krajach azjatyckich, z Chinami na czele. Impreza zgromadziła ponad 
2300 wystawców z 30 krajów świata, co w rezultacie przełożyło się na setki tysięcy gości. Na targach wystąpiła 
również grupa polskich firm z branży kosmetycznej: Belle Jardin, Bell, IMPA oraz V.Laboratories. 

Svetlana Golubeva
Specjalista ds. marketingu – Agencja reklamowo-marketingowa BrandKreacja
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Cellulit ma bardzo złożoną naturę. Przyczyn jego 
powstawania jest wiele, a eti ologia do dziś nie 

została do końca poznana. Wśród czynników sprzyja-
jących rozwojowi cellulitu można wyróżnić: siedzący 
tryb życia, niską aktywność fi zyczną, stres, niewłaści-
we odżywianie (przyjmowanie przetworzonych po-
karmów z dużą zawartością tłuszczy, węglowodanów 
i soli). Innymi czynnikami są predyspozycje genetyczne 
- występowanie cellulitu u bliskich członków rodziny 
zwiększa prawdopodobieństwo jego rozwoju. Kluczo-
we znaczenie dla powstawania cellulitu ma również 
nadmiar estrogenów. Hormony te wpływają na ilość, 
wielkość i sposób odkładania się adipocytów - ko-
mórek tłuszczowych - oraz sprzyjają zatrzymywaniu 
wody w organizmie.

Problem związany z cellulitem to system wielu zależ-
ności układu krwionośnego, limfatycznego, endokryn-
nego i procesów przemiany materii. Za fundamentalne 
podłoże problemu uważa się ucisk na naczynia krwiono-
śne i limfatyczne, prowadzący do niedotlenienia tkanek i 
gromadzenia produktów przemiany materii. Ucisk może 
być spowodowany wysokim ciśnieniem osmotycznym 
komórek, w których estrogeny stymulują wzmożoną 
produkcję glikozaminoglikanów (GAG) zatrzymujących 
wodę. Drugim powodem jest zachwianie równowagi li-
polizy i lipogenezy, co prowadzi do nagromadzenia dużej 
ilości tłuszczy oraz zwiększenia proliferacji adipocytów. 
W sytuacji blokowania przepływu krwi i limfy, zwiększa 
się przepuszczalność naczyń krwionośnych i powstają 
wysięki. Lokalnie zostają uwolnione cytokiny prozapalne 
stymulujące produkcję kolagenu, który stopniowo ulega 
zwłóknieniu. W konsekwencji struktura tkanek wokół 
komórek tłuszczowych zostaje zmodyfi kowana. Złogi 
tłuszczowe zostają uwięzione w sieci włókien podporo-

wych skóry. Na powierzchni skóry objawia się to w po-
staci charakterystycznych nierówności.

Obecnie dostępnych jest szereg produktów działają-
cych przeciwcellulitowo. Stosowanych jest wiele skład-
ników aktywnych o potwierdzonym działaniu w kierun-
ku redukcji cellulitu. Oferta zabiegów kosmetycznych 
również staje się coraz bogatsza. Zabiegi w gabinetach 
kosmetycznych wykorzystują przede wszystkim meto-
dy udrażniające układ limfatyczny (ułatwienie wydalania 
produktów przemiany materii), krwionośny i zwiększają-
ce metabolizm komórek tłuszczowych.

Jednym z nowszych osiągnięć współczesnej kosme-
tologii są olejki antycellulitowe w zestawie z bańką chiń-
ską. Olejki w swoim składzie zawierają liczne substancje 
roślinne, w tym wyciąg z algi Tisochrysis  lutea i tokofe-
rol. Substancje aktywne zawarte w ekstraktach z alg 
morskich łatwo przenikają do głębszych warstw skóry 
i oddziałują na procesy metaboliczne, wykazują działa-
nie detoksykacyjne, oczyszczają tkanki ze szkodliwych 
produktów przemiany materii oraz przyspieszają rozkład 
tłuszczów. [5]. Bańka chińska ma za zadanie zwiększenie 
skuteczności kuracji poprzez ucisk i masaż skóry. Jak wia-
domo terapia uciskowa uważana jest za jedną z najsku-
teczniejszych metod zwalczania cellulitu [4]. Ucisk tka-
nek, wykonywany w kierunku zgodnym z przepływem 
krwi, usprawnia lokalny odpływ żylny, przyspiesza spa-
lanie tkanki tłuszczowej oraz eliminuje nadmiar płynów. 
Masaż można wykonywać w warunkach domowych. 

W prezentowanym badaniu oceniono skuteczność 
i właściwości kosmetyczne preparatu przeciw cellulitowi 
- olejku antycellulitowego w zestawie z bańką chińską, 
przeznaczonego do pielęgnacji skóry objętej cellulitem. 
Produkt zawierał wyciąg z algi Tisochrysis  lutea i szereg 
olei roślinnych. Badanie przeprowadzono w grupie 30 

Ocena skuteczności działania i właściwości kosmetycznych 
olejku, zawierającego wyciąg z algi Tisochrysis lutea, 
z bańką chińską przeciw cellulitowi

Defekt skórny, określany mianem cellulitu, dotyczy aż 85-98% kobiet na całym świecie [1]. Powstaje poprzez 
nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, występujące w połączeniu z obrzękowo-włóknistymi 
zmianami tkanki podskórnej. Jest przede wszystkim domeną kobiet ze względu na ich odmienne niż u mężczyzn 
ustrukturyzowanie skóry oraz odmienną gospodarkę hormonalną.

Agnieszka Radzikowska
Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris
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kobiet w wieku od 29 do 66 lat, z widocznymi objawami 
cellulitu o różnym stopniu zaawansowania. Przed roz-
poczęciem badania każda z osób zapoznała się z prze-
ciwwskazaniami stosowania bańki chińskiej. U osób 
poddanych badaniom aparaturowym przeprowadzono 
wywiad odnośnie aktywności fi zycznej, stosowanej die-
ty, przyjmowania środków farmakologicznych oraz okre-
ślano stopień zaawansowania cellulitu. Wybrani losowo 
uczestnicy badania byli w dobrej kondycji zdrowotnej. 
Połowa osób określała swoją aktywność fi zyczną jako 
przeciętną, 30% jako słabą. Ocena kliniczna stopnia za-
awansowania cellulitu wykazała, że stopień II miało 55% 
badanych, stopień III występował u 10% badanych, sto-
pień IV u 5% badanych [2].

Przewidziano spotkanie kontrolne po 2 tygodniach 
stosowania kosmetyku i spotkanie końcowe po 4 tygo-
dniach. Przez okres stosowania produktów uczestnicy 
badania nie zmieniali trybu życia, nie poddawali się żad-
nym zabiegom kosmetycznym ani nie zmieniali ogólnego 
sposobu pielęgnacji ciała. Stosowali olejek raz dziennie 
wieczorem, wmasowując go okrężnymi ruchami na po-
wierzchni ud. Dla wzmocnienia efektu wykonywali ma-
saż bańką chińską 3 razy w tygodniu (co 2-3 dni).

Pomiary aparaturowe wykonano na początku ba-
dania oraz po 2 i 4 tygodniach stosowania ocenianego 
zestawu. Określono stopień nawilżenia skóry (Corne-
ometer CM 820, Courage-Khazaka), jej elastyczność 
(Cutometer SEM 575, Courage-Khazaka) oraz szereg 
parametrów charakteryzujących gładkość skóry (Video 
Digiti zer VD 300, Courage-Khazaka) w okolicach obję-
tych cellulitem. Ponadto u każdej z ochotniczek za pomo-
cą centymetra lekarskiego zmierzono obwód uda.

Do monitorowania postępów kuracji przeciwcellu-
litowej wybrano technikę termografi i, która umożliwia 
ocenę stopnia zaawansowania cellulitu przez rejestrację 
temperatury powierzchni skóry w obszarach objętych 
zmianami [2]. U każdej z osób poddanej badaniu zareje-
strowano obraz termografi czny (ThermaCAM s.c., FLIR 
Systems) wybranych fragmentów obu nóg przed oraz po 
2 i 4 tygodniach kuracji. Na termogramach otrzymanych 
w kolejnych etapach badania poddano analizie obszary, 
które były charakterystyczne dla części powierzchni 
„zdrowej” skóry uda oraz części objętej cellulitem. 

Na wizycie kontrolnej oraz po zakończeniu badania 
ochotniczki wypełniały specjalnie przygotowane ankie-
ty, w których oceniały skuteczność przeprowadzonej ku-
racji oraz właściwości użytkowe testowanego zestawu.

Wyniki przeprowadzonych badań

Produkt był bardzo dobrze tolerowany przez zdecy-
dowaną większość badanych. Odnotowano 2 przypadki 
wystąpienia zaczerwienienia skóry, jednak zaczerwie-
nienie jest naturalnym następstwem masażu bańką 
chińską. Pomiary aparaturowe po dwutygodniowej ku-
racji wykazały:
•   • wzrost nawilżenia skóry okolic objętych cellulitem 

średnio o 24% (ryc. 1), natomiast u 81% badanych 
stwierdzono ponad 31% wzrost nawilżenia skóry,

•   • zmniejszenie głębokości, objętości i liczby zagłębień 
skóry o 22% wśród wszystkich badanych oraz popra-
wę cechy o 40% u 69% badanych (parametr Volume, 
Visioscan),

•   • spadek stopnia nierówności skóry o średnio 8%, na-
tomiast u 63% badanych stwierdzono ponad 19% re-
dukcji stopnia nierówności (parametr Var, Visioscan) 
(ryc. 2).

Ryc. 1. 
Wykres zmian 

parametrów skóry 
po 2 tygodniach 

stosowania olejku 
z bańką chińską, 

n=16.
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Zestaw olejku i bańki w ocenie subiektywnej uzy-
skał bardzo wysokie oceny w obszarze specjalistycznych 
efektów działania antycellulitowego oraz dodatkowych 
właściwości kondycjonujących skórę. Po 2 tygodniach 
stosowania wszystkie ochotniczki zauważyły wyraźne 
wygładzenie powierzchni skóry, a 96% uznało, że stoso-
wanie zestawu przywraca skórze elastyczność. Ponadto 
85% ochotniczek zaobserwowało poprawę mikrokrą-
żenia w skórze, a 63% uznało, że regularne stosowanie 
testowanego zestawu zmniejsza widoczność cellulitu. 
Chęć stosowania produktu w przyszłości deklarowało 
93% badanych. Ocena subiektywna została potwierdzo-
na w badaniach parametrycznych: odnotowano wyraźny 
wzrost stopnia gładkości skóry u 65% badanych (para-
metr Surface, Visioscan) i redukcję obwodu uda do 2 cm.

W opinii osób badanych czterotygodniowe stoso-
wanie produktu i wykonywanie masaży zmniejszyło wi-
doczność cellulitu aż o 64% (ocena w skali analogowej). 
Wszyscy badani potwierdzili wygładzające właściwości 
produktu oraz poprawę jędrności i napięcia skóry. Po-
nadto 77% badanych zauważyło, że produkt zmniejsza 
obwód uda i działa wyszczuplająco, a 73% badanych od-
powiedziało, że modeluje też sylwetkę.

Termografi a

Badanie termografi czne umożliwia ocenę rozległo-
ści i stopnia zaawansowania zaburzeń mikrokrążenia, 

które prowadzą do zmian rozkładu temperatur w skórze. 
Pomiary przepływu krwi w naczyniach włosowatych 
wykazują, że jej średni przepływ w tkance podskórnej 
i skórze objętej cellulitem jest mniejszy niż w tkance zdro-
wej. Znajduje to odzwierciedlenie w niejednorodnym 
uciepleniu skóry tych okolic, a obszary zmniejszonego 
przepływu krwi charakteryzują się niższą temperaturą 
powierzchni. Z analizy termogramów, wykonanych pod-
czas stosowania badanego zestawu, wynika, że obszary 
objęte cellulitem stały się lepiej ukrwione, a ich tempe-
ratura zbliżyła się do temperatury skóry nieobjętej zmia-
nami (ryc.3). Zmiany w obrazie termografi cznym wska-
zujące na redukcję cellulitu dotyczyły 58% badanych 
w analizie jakościowej po 2 tygodniach oraz 50% bada-
nych w analizie ilościowej po 4 tygodniach kuracji.

Dyskusja

Badany zestaw oparty jest na uzupełniającym się 
działaniu olejku oraz bańki chińskiej. Zaawansowanym 
składnikiem aktywnym celującym w problem cellulitu 
jest wyciąg z jednokomórkowej algi Tisochrysis lutea. Me-
chanizm działania substancji czynnych ekstrahowanych 
z algi opiera się na redukcji tkanki tłuszczowej poprzez 
stymulację procesu brązowienia adipocytów. 

Możliwość transróżnicowania adipocytów została 
odkryta w 2008 r. Powszechnie znane są dwie odmia-
ny tkanki tłuszczowej: biała, z komórkami nieaktywnymi 
metabolicznie i magazynującymi tłuszcz oraz brunatna 
– z aktywnymi metabolicznie adipocytami przeprowa-
dzającymi proces termogenezy, czyli spalania tłuszczu. 
Morfologicznie adipocyty obu tkanek różnią się m.in. li-
czebnością i wielkością mitochondriów oraz zawartością 
zgromadzonych w wakuolach triglicerydów. Brunatna 
tkanka tłuszczowa charakteryzuje się znacznie lepszym 
unerwieniem i obecnością specyfi cznego układu mi-
tochondrialnego, w którym kluczowy udział ma białko 
UCP-1 (termogenina uczestnicząca w procesie termoge-
nezy). Badania in vitro wykazały, że wskutek długotrwa-
łego działania niskiej temperatury (4°C) lub stymulacji 
receptora β3-adrenergicznego, dochodzi do ekspresji 
UCP-1, a w konsekwencji w obszarach zajmowanych 
przez białe adipocyty pojawiają się komórki przypomina-
jące cechami morfologicznymi i molekularnymi brązowe 
komórki adipocytowe. Beżowe adipocyty mają identycz-
ną zdolność do termogenezy jak typowe adipocyty bru-
natne [3,7].

Działanie algi Tisochrysis lutea w kierunku brązowie-
nia adipocytów białych pozwala na walkę z cellulitem się-
gającą przyczyny problemu. Sprzyja również poprawie 
jędrności i elastyczności skóry oraz redukuje jej chropo-
watość i szorstkość. Dopełnieniem kuracji antycellulito-
wej jest regularne wykonywanie masaży bańką chińską.

Dobroczynne działanie bańki chińskiej znane jest od 
wielu lat. Polega na próżniowym zassaniu fałdu skóry 
i znajdujących się pod nią tkanek. Płynne przesuwanie 
bańki zapewnia wcześniejsza aplikacja na skórę olejku. 
Masaż pomaga w redukcji cellulitu, modeluje sylwetkę 

Ryc. 2. 
Wygląd skóry 

objętej cellulitem 
przed i po 2 
tygodniach 

stosowania olejku 
i bańki chińskiej 

– redukcja 
szorstkości skóry 

i stopnia jej 
usieciowania.

Ryc. 3. 
Probantka 

(akar 32 lata) 
przed i po 2 tyg. 

stosowania olejku 
z bańką chińską. 

Jaśniejsze 
zabarwienie 

skóry świadczy 
o wyższej 

temperaturze 
i wskazuje na 

rozbicie tkanki 
tłuszczowej oraz 

uwidocznienie 
naczyń 

krwionośnych.



i ujędrnia skórę. Pierwsze efekty widoczne są już po kilku 
zastosowaniach. Masaż pobudza głównie układ krwio-
nośny, limfatyczny i wpływa na zwiększenie metaboli-
zmu komórek skóry. Aktywacja układu limfatycznego 
oraz wzrost krążenia żylnego wymaga jednokierunkowe-
go wykonywania masażu od kolan w stronę pachwin. 

Nasilenie zmian związanych z cellulitem powstaje 
w wyniku stresu oksydacyjnego [6]. Reaktywne for-
my tlenu, powstając w reakcjach wolnorodnikowych 
w skórze, mogą wpływać na uszkodzenie mitochon-
driów i zniszczenia błon fi broblastów, odpowiedzialnych 
za produkcję włókien kolagenowych. Takie uszkodzenie 
powoduje spadek produkcji kolagenu i wytwarzanie ko-
lagenu nieprawidłowego. Witamina E wykazuje zdol-
ność przeciwdziałania wolnym rodnikom, co w dłuższej 
perspektywie wpływa na poprawę ujędrnienia, wygła-
dzenia skóry i jej tekstury. Znacząco poprawia poziom 
nawilżenia i natłuszczenia, przywracając skórze zdrowy 
i naturalny wygląd. Ponadto witamina E zapobiega po-
wstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych i poprawia ukrwienie skóry. 

Problem cellulitu jest na tyle złożony, że jedynie 
wielokierunkowa kuracja może przynieść zadowalające 
efekty. Olejek oparty na nowatorskim ekstrakcie z algi 

reklama

Tisochrysis  lutea, wzbogacony w witaminę E o działa-
niu antyrodnikowym i oleje: sojowy, arganowy, ryżowy, 
z orzechów laskowych, w połączeniu z bańką chińską, 
umożliwiającą wykonanie masażu pobudzającego układ 
limfatyczny i krwionośny, może stanowić doskonałe na-
rzędzie w walce z cellulitem.
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Cosmoprof 2016 przekroczył magiczną liczbę 250 000 
zwiedzających, dwa tysiące więcej niż w roku po-

przednim. Jak powiedział, żegnający się z funkcją pre-
zydenta targów, Duccio Campagnoli:  „Bolonia  przeżyła 
niesamowite dni, które dokładnie pokazały,  że Cosmoprof 
są najważniejszymi  targami na  świecie dla branży kosme-
tycznej”.

Sukcesem zakończył się też Cosmopack, który od-
wiedziło prawie 22.000 specjalistów, szukających no-
wych rozwiązań technologicznych.

– Wróciliśmy z dużą ilością wrażeń zarówno opakowa-
niowych, grafi cznych czy składnikowych. Cosmoprof to też 
wielki show, który robi wrażenie na każdym zwiedzającym. 
Kolory,  faktury,  nowe  formy  aplikacji  na  pewno  znajdą 
odzwierciedlenie  w  naszych  nowych  pomysłach  wdroże-
niowych – oceniła na szybko Olimpia Romanik z fi rmy 
Dr Irena Eris.

– Każdego  roku  spotykamy  się  z  ogromnym  zaintere-
sowaniem  i  bardzo  dobrym  odbiorem  naszej  oferty  przez 
zwiedzających. Tak było i tym razem. Te największe targi ko-
smetyczne w Europie oraz jedne z największych na świecie 
to  jednocześnie  szansa  na  poznanie  oczekiwań  zwiedzają-
cych, co pozwala nam modyfi kować ofertę, aby jak najlepiej 
dostosować ją do zmieniających się potrzeb poszczególnych 
rynków. Na dużym, nowoczesnym stoisku (64 m2) zaprezen-
towaliśmy przegląd aktualnej  oferty oraz nowości. Z przy-
jemnością spotkaliśmy się z kontrahentami, których pozna-
liśmy w ubiegłych latach i którzy wracają zadowoleni z do-
tychczasowej współpracy. To najlepsza rekomendacja, jaką 
można sobie wymarzyć – podsumowała Karina Kozerska, 
Eveline Cosmeti cs.

- Największym  zaskoczeniem  na  targach  byli  dla  nas 
sami  wystawcy.  Zawsze  zaskakują.  Naszą  uwagę  przycią-
gnęły  np.:  pokazy  stylizacji  fryzur  marki  Lorea’l,  Balmain 
– prawdziwe eventy, obok których nie można było przejść 
obojętnie, czy też pomysł marki makijażowej Catrice, która 
rozdawała klientkom „banknoty”, które można było wymie-

nić w dystrybutorze na dowolny  kolor  lakieru do paznokci 
oraz oryginalne pomysły niektórych fi rm na zabudowę stoisk 
– podkreślono w fi rmie Joanna. 

Cosmoprof Worldwide Bologna stały się targami, na 
które przyjeżdża cały biznesowy świat. Specjalnie przy-
gotowane programy typu Internati onal Buyer Program 
powodują, że stają się one obowiązkowym miejscem 
spotkań, a także miejscem wyznaczającym trendy na 
kolejny rok. To uznane już od lat globalne święto świa-
ta beauty, dające świadectwo siły i energii tej kategorii. 
W trakcie 49-tej edycji bolońskich targów wyraźnie dało 
się wyodrębnić 5 tendencji, które wyznaczają kierunek 
na ten rok w rywalizacji międzynarodowej.

WELLNESS BEAUTY

Coraz większą rolę odgrywa sektor spa. W tym roku 
doczekał się swoich debat w ramach programu Spa Sym-
posium, mających zapewnić uczestnikom jak najwięcej 
wiadomości i doświadczeń w ramach dynamicznie roz-
wijającego się sektora, poświęconego dbaniu o ciało 
w każdym jego aspekcie.

Przykładem może być tu projekt Fire&ice spa, któ-
ry ma pozwolić na rozwiązanie wszelakich problemów 
z zagospodarowaniem przestrzeni w spa, z podziałem ról 
i wyborem trendów.

HIPSTER BEAUTY

Wyraźnie widać, że mężczyźni coraz bardziej dbają 
o siebie, poświęcając mnóstwo czasu i energii swoim 
włosom czy brodzie. Dostrzegły to fi rmy, upatrując słusz-
nie w tym nowe możliwości biznesu, a także organizato-
rzy targów proponując BARBER SHOW, który był hitem 
21 marca, pokazującym nowe tendencje w stylizacji panów 
i dobrane odpowiednio produkty do dbania o męską urodę. 

COSMOPROF BOLONIA 2016 
Pięć makrotrendów aby (wy)grać 
na międzynarodowych rynkach

Ponad 2500 wystawców( w 73% spoza Włoch), w tym 100 z Polski, spotkało się w dniach od 18 do 21 marca 
na największych światowych targach beauty, aby wyznaczyć kierunki w tym sektorze na następny rok.

Ewa Trzcińska
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GREEN BEAUTY

Naturalne piękno, z odpowiednimi certyfi katami i… 
po raz pierwszy odbyły się spotkania poświęcone po-
kazywaniu, jak nieuczciwa konkurencja , używając gre-
enwashing, sprzedaje produkty pod nazwą bio, z którą 
nie ma nic wspólnego. Nazwa bio przyciąga wielu klien-
tów, w teorii zapewniając produkty naturalne, które nie 
tylko nie zawierają składników szkodzących skórze, ale 
i nie niszczą środowiska. Chcąc promować rzeczywiście 
produkty green, wprowadzono standard NATRUE, któ-
ry przyjęło ponad 200 marek, w ten sposób oznacza-
jąc ponad 4700 produktów. To wyznacza pewien trend 
w bronieniu się fi rm green przed tymi, które nie spełnia-
jąc warunków, chciałyby zbierać owoce zainteresowania 
tą tendencją.

COUTURE BEAUTY

W świecie beauty nadszedł czas na bespoke. Specja-
liści w swoich laboratoriach przygotowują bardzo rozbu-
dowane programy do pielęgnacji skóry w domu. Skompli-
kowane algorytmy, które biorą pod uwagę m.in. nasz styl 
życia czy rezultaty, które chcemy osiągnąć, pozwoliły 
na stworzenie ponad 600 dermoprofi li. Teraz już nie ma 
mowy o skórze suchej, normalnej czy tłustej…. Zaczyna 
się nowa era w dobieraniu kosmetyków do wykorzysty-
wania samodzielnie w domu.

HALAL BEAUTY

Nie chodzi już tylko o gust estetyczny, ale również 
o normy religijne świata arabskiego, który zaznacza coraz 
mocniej swoją siłę. W dosłownym tłumaczeniu z arab-
skiego halal znaczy to co nakazane. Nie ma tu miejsca 
na preparaty zawierające alkohol czy tłuszcze zwierzęce.

Doceniając rosnące znaczenie tamtejszego rynku 
(prawie 30% światowej populacji, która wydaje około 
72 miliardów na kosmetyki), po raz pierwszy w Bolonii 
zorganizowano Halal beauty care & spa, poświęcone 
prezentacji produktów posiadających certyfi kat Halal. 
Ten zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwijający 
się rynek na świecie jest prawie całkowicie zdominowa-

ny przez fi rmy z Europy. Prym wiodą Francja i Włochy, 
ale i nasi producenci zdecydowanie wchodzą ze swoimi 
produktami do świata halal.

POLSKA krajem partnerskim tegorocznej 
edycji Cosmoprof

W tym roku country of honour targów Cosmoprof  jest 
Polska,  kraj  o  wielkiej  tradycji  w  sektorze  kosmetycznym, 
wystarczy wspomnieć,  że właśnie  z  niej  pochodzą Helena 
Rubinstein  i Max Faktor,  a dziś  reprezentowana  jest  przez 
ponad  100  fi rm  – podkreślił na konferencji prasowej 
Duccio Campagnoli, prezydent Bologna Fiere.

Polscy wystawcy i ich produkty, wystawiane na sta-
rannie dopracowanych stoiskach, na tegorocznej edycji 
targów zrobili ogromne wrażenie tak na dziennikarzach, 
jak i na kupcach czy zwiedzających. Dzięki programowi 
promocji, zakreślonemu przez Ministerstwo Rozwo-
ju, a realizowanemu przez fi rmę Polcharm (przy udziale 
WPHiI w Rzymie), byliśmy bardzo widoczni na samych 
targach, jak również w mieście…

 W dniu otwarcia targów przed głównym wejściem 
rozkładany jest kilkusetmetrowy czerwony dywan, po 
jego bokach i na górze rozwieszane są gigantyczne bil-
bordy – na kilku z nich była uśmiechnięta, piękna dziew-
czyna w polskich barwach, zapraszająca do odwiedzenia 
naszych wystawców. W centralnych punktach Bolonii 
było 60 citylightów, informujących o Polsce jako kra-
ju partnerskim tegorocznej edycji Cosmoprof. Na targi 
wszystkich chętnych dowoził autobus z widoczną z dale-
ka reklamą Polski, zapewniając luksusowy przejazd w za-
tłoczonym maksymalnie w tych dniach mieście: wystar-
czy wyobrazić sobie, że do Bolonii, liczącej na co dzień 
około 380.000 mieszkańców, przyjeżdża prawie drugie 
tyle osób na targi.

– Firma  Verona  Products  Professional  na  Cosmoprof 
w Bolonii wystawiała się po raz dwunasty i zarazem po raz 
czwarty w Polskim Pawilonie Narodowym. Targi  te  to naj-
ważniejsze  wydarzenie  branży  kosmetycznej,  niezwykle 
istotne  także  dla  naszej  fi rmy,  bowiem  otwierają  one  co-
roczny kalendarz eventów eksportowych, stanowią deadline 
wielu wdrażanych  nowości  oraz  są  nieocenionym  źródłem 
inspiracji.  Podczas  tegorocznej  edycji  targów  Cosmoprof 

Cosmoprof 2016 w liczbach:
•   • 2510 wystawców z 70 krajów   

(73% wystawców spoza Włoch),
•   • ponad 250.000 zwiedzających targi   

ze 150 państw świata,
•   • 25 Narodowych Pawilonów, w tym Polska  

jako country of honour 49-tej edycji   
Cosmoprof 2016,

•   • 7000 spotkań B2B,
•   • 700 buyers z 53 państw,
•   • ponad 1100 dziennikarzy z całego świata.
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zaprezentowaliśmy  nasze  pełne  portf olio,  które  przeszło 
wiele  znaczących  zmian.  Z  jednej  strony  postawiliśmy  na 
naszą  główną  siłę,  czyli  kosmetykę  kolorową,  z  drugiej  na 
najdynamiczniejszą kategorię produktową, w ramach której 
umacniamy nasze strategiczne brandy. Obok tego pokaza-
liśmy  szereg  absolutnych  nowości,  z  których  największym 
zainteresowaniem cieszyły się produkty do pielęgnacji twa-
rzy i ciała marki Vollare. Oryginalny design, wysoka jakość 
w przystępnej cenie, a także wyraźna komunikacja marke-
ti ngowa  stanowią  wyróżnik  produktów,  które  zaciekawiły 
zwiedzających z całego świata. Głównymi odwiedzającymi 
nas byli klienci z Europy, nie zabrakło jednak także bardziej 
„egzotycznych”  zakątków  jak Australia, Kolumbia, Kambo-
dża etc. W porównaniu do minionej edycji targów, odbyliśmy 
więcej  spotkań biznesowych zarówno z naszymi Klientami 
dotychczasowymi,  jak i potencjalnymi partnerami bizneso-
wymi. 40-metrowe stoisko Verona, z wyraźnie zaznaczonym 
brandingiem polskiej branży kosmetycznej, wpłynęło z pew-
nością na kontynuację budowania pozytywnego wizerunku 
kosmetyków „Made in Poland” – podsumowała Katarzyna 
Olędzka, fi rma Verona.

Duże zainteresowanie wzbudziło bardzo uroczy-
ste otwarcie polskiego stoiska informacyjnego. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele rządu, prezydent targów 
bolońskich, przedstawiciele ambasady i oczywiście pol-
scy wystawcy oraz ich goście. Samo stoisko przez cały 
czas trwania targów było najlepszą wizytówką polskiej 
branży kosmetycznej: udzielano na nim informacji w kil-
ku językach i kierowano zainteresowanych kupców do 
odpowiednich fi rm polskich. Biało- czerwono było też 
dzięki pracy 14 hostess rozdających torby z próbkami 
polskich kosmetyków i krówkami. Również ponad 200 
kupców i ponad 150 dziennikarzy z całego świata mogło 
przetestować kosmetyki, które przekazali dla nich polscy 
producenci. 

Polscy wystawcy mogli też zaprezentować się 
w telewizji Web „Bucce di Banana”. Jedną z 6 fi rm, któ-
ra wykorzystała okazję zaprezentowania się szerokiemu 
międzynarodowemu gronu była Delia :

- W marcu Delia Cosmeti cs  już po raz 10 uczestniczy-
ła w targach Cosmoprof. Za każdym razem  jest  to dla nas 
wydarzenie,  do  którego przygotowujemy  się  ze  szczególną 
uwagą,  jako  że  jest  to dla nas  świetna okazja do  zyskania 
nowych partnerów biznesowych  i zwiększenia naszego za-

sięgu. Cieszymy się, że w trakcie targów do grona naszych 
stałych  klientów  dołączają  dystrybutorzy  z  kolejnych  kra-
jów.  Aktualnie  produkty  Delia  Cosmeti cs  są  dostępne 
w 65 krajach. W Bolonii nasze kosmetyki cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem dystrybutorów i udało nam się prze-
prowadzić  obiecujące  rozmowy  z  klientami  z  obu  Ameryk, 
Europy południowej, a także Bliskiego Wschodu – podsumo-
wała Małgorzata Włodarczyk, z fi rmy Delia Cosmeti cs. 

- Warto podkreślić, że bardzo ważna jest promocja 
nie tyle oddzielnych polskich fi rm kosmetycznych, ale 
polskiej branży kosmetycznej jako całości. Działania 
promocyjne pod wspólnym szyldem przyczyniają się do 
umocnienia świadomości w świecie o polskich kosme-
tykach i tym samym wzmacniają pozycję każdej polskiej 
fi rmy z osobna – powiedziała nam Julia Widz, Elfa Pharm 
Polska, a jej zdanie podzielają również inni polscy eks-
porterzy kosmetyków. Teraz trzeba trzymać kciuki, aby 
rządowy program fi nansowego wspierania eksportu zo-
stał zatwierdzony na kolejne trzy lata, co nie tylko po-
zwoli umocnić polskim fi rmom pozycję już osiągniętą, ale 
i poczynić dalsze kroki. Wizerunek, co wiedzą wszyscy 
eksporterzy, buduje się latami…

Niestety, nie wszyscy polscy wystawcy byli zadowo-
leni z targów. Niektórzy z nich mieli problemy z zabudo-
wą swoich stoisk z powodu niesolidnego przedstawiciela 
targowego :

– Największym zaskoczeniem na targach było dla nas… 
brak  gotowych  stoisk  wielu  polskich  producentów  w  dniu 
poprzedzającym  otwarcie  targów – powiedział nam Ma-
rek Chotkowski z fi rmy Oceanic, jednocześnie dodając, 
że „nasze stoisko, pomimo początkowych problemów z wy-
konawcą, prezentowało się pięknie i okazale. Potencjalnych 
klientów przyciągała  szczególnie witryna, w której prezen-
towaliśmy AA Code Sensible oraz produkty z  linii L4L. Od-
wiedziło nas duże grono obecnych kontrahentów, na których 
nasze stoisko i ekspozycja zrobiło ogromne wrażenie. Zdoby-
liśmy też sporo nowych kontaktów, zainteresowanych głów-
nie  produktami  L4L,  ale  także  kosmetykami  selektywnymi 
i mass marketowymi. Znacznie mniej było w roku bieżącym 
klientów z kanału aptecznego”.

Przed targami bolońskimi nowe wyzwanie - ponie-
waż obecna liczbamiejsc wystawienniczych jest niewy-
starczająca (90 000 metrów kwadratowych powierzchni 
wystawienniczej w pawilonach i 20 000 w strukturach 
zewnętrznych), konieczna jest rozbudowa, na co prze-
znaczono już konkretne kwoty, o czym poinformował 
Dino Tavazzi. 

Czy powierzchnia będzie większa już za rok, przeko-
namy się na jubileuszowej 50-tej edycji targów, na którą 
już zaprasza organizator (zapowiadając wiele niespodzia-
nek), a nasi wystawcy zaczynają się przygotowywać. 
Miejmy nadzieję, że otrzymają pomoc w postaci kolej-
nego programu wspierania polskiego eksportu kosme-
tyków, który wraz ze spójną polityką promocji i reklamy 
będzie prowadzony przez profesjonalnego, doświadczo-
nego operatora targowego (mającego pomysły i wystar-
czającą ilość czasu, aby dopracować wszelkie detale). 



Bezpieczeństw  o produkcji.    Właściwe uzdatnianie wody 

przyczynia się do bezpieczeństwa  produktu i tym samym 
stanu zdrowia ludności.

  chemię czystości, środki ,kosmetyki produkująceZakłady

 

gospodarczą wymagaj  ochrony środki oraz  ą  proce- wody 
 wej wysokiej jakości. Woda  chłodnicza, woda ,procesowa 

  woda płucząca i  dla wymagań przykłady óreniekt to para  
 gałęzi przemysłu ,   kosmetycznego gdzie niezbędne jest 

dodatkowe oczyszczanie wody w jednym lub wielu krokach.

Unikalne rozwiązania. Firma EUROWATER oferuje doradz two 
przy projektowaniu i doborze urządzeń, wyborze materiałów, 
sterowania, dokumentacji i umów serwisowych dostosowa-
nych pod indywidualne wymagania klientów.

Uzdatnianie wody od 1936 roku. Firma EUROWATER posiada 
wiedzę, doświadczenie i technologie do zaprojektowania 
najbardziej optymalnych stacji uzdatniania wody.

Uzdatnianie wody w przemyśle kosmetycznym  

info@eurowater.pl
www.eurowater.pl

Centrala Izabelin
Tel.: +48 22 722 80 25

Eurowater Sp. z o.o.

Oddział Wrocław
Tel.: +48 71 345 01 15

Oddział Gdańsk
Tel.: +48 58 333 13 80
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Woda chłodnicza
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