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WYRÓWNUJĄCE KOLORYT 
SKÓRY SERUM OGÓREK

Wyrównujące koloryt serum do twarzy to 
połączenie 99% soku z liści aloesu ze składnikami 
aktywnymi, które wzbogacą codzienną pielęgnację 
i pomogą wyrównać koloryt cery.

W składzie Wyrównującego 
koloryt skóry serum pierwsze 
skrzypce gra kwas glikolowy, 
który jest składnikiem do 
zadań specjalnych w walce 
z przebarwieniami skóry czy 
niedoskonałościami. W serum 
znajduje się sekretny składnik, 
który pokochały tysiące kobiet 
na całym świecie – 99% sok 
z liści aloesu. W połączeniu 
z argininą sok z liści aloesu 
zadba, by skóra była nawilżona. 
Rozświetlające serum do twarzy 
jest w 100% wegańskie, stworzone 
w Polsce z 91% składników pochodzenia naturalnego.

Źródło i fot.: informacja prasowa

WCIERKA DROŻDŻOWA STYMULUJĄCA 
WZROST WŁOSÓW
Problem z wypadającymi włosami może 
spędzać sen z powiek. Osłabione kosmyki, 
przetłuszczająca i problematyczna skóra 
głowy mogą mieć negatywny wpływ na 
nasze samopoczucie i samoocenę. Barwa 
Cosmetics rozszerza linię Barwa Naturalna 
o nowy produkt – wcierkę drożdżową, 
która wspomaga porost włosów, hamuje 
ich wypadanie i odżywia skórę głowy. 

Drożdże piwne – główny składnik Wcierki 
Drożdżowej Barwa Naturalna – to 
tradycyjny, przetestowany przez pokolenia 
kobiet sposób na wypadające i osłabione 
włosy. Mają pozytywny wpływ na każdy 
rodzaj włosów – zarówno tych przetłuszczających się, jak  
i przesuszonych. 

Wcierka stymulująca wzrost włosów pomaga w regulacji 
wydzielania sebum, pielęgnuje skórę głowy, nawilżając ją 
i dostarczając optymalną ilość składników odżywczych 
oraz wpływa na stymulowanie porostu włosów. 

Wcierka to uzupełnienie serii z Ekstraktem 
z Drożdży Piwnych o kompleksowym, odżywczym 
i wzmacniającym działaniu na włosy i skórę głowy.

Źródło i fot.: informacja prasowa

ZO® SKIN HEALTH ILLUMINATING 
AOX SERUM

To skoncentrowane serum antyoksydacyjne zapewniające 
ochronę przed zanieczyszczeniami i przedwczesnymi 
oznakami starzenia. Jednocześnie wyraźnie rozjaśnia skórę, 
nadając jej promienny i subtelnie rozświetlony wygląd.

Zapewnia całodniową ochronę przed czynnikami 
środowiskowymi powodującymi stres oksydacyjny. 
Wyraźnie łagodzi liczne oznaki stanu zapalnego oraz 
wspomaga naturalne procesy naprawcze komórek, 
pozwalając utrzymać optymalne zdrowie skóry. 
ZOX12®: unikalny kompleks antyoksydacyjny o 12-godzinnym 
uwalnianiu (z witaminami A, C i E) chroni 
skórę przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników i zapobiega powstawaniu oznak 
przedwczesnego starzenia się skóry. 
ZO-RRS2®: Unikalny kompleks kultur 
komórek macierzystych z merystemu 
leontopodium alpinum (szarotki alpejskiej) 
i marrubium vulgare (szanty zwyczajnej) 
zapewnia silną ochronę antyoksydacyjną 
i minimalizuje stan zapalny, zapobiegając 
przyszłym uszkodzeniom skóry. 
ZOX12® + ZO-RRS2® stanowi pierwszą 
linię obrony, neutralizując skutki 
stresu oksydacyjnego oraz łagodząc 
widoczne zaczerwienienia.

Źródło i fot.: informacja prasowa
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Z NIEZWYKŁĄ DELIKATNOŚCIĄ

Pianka do higieny intymnej GENTLE DAY to preparat 
o niezwykle miękkiej i delikatnej konsystencji, kojący 
i nawilżający. Pianka jest bez zapachu. Zawiera ksylitol 
oraz pantenol. Nadaje się do stosowania od pierwszej 
miesiączki, w czasie ciąży, po porodzie, przy infekcjach 
pochwy, przy suchej skórze, w okresie menopauzy. 

Pianka do higieny intymnej GENTLE DAY przeznaczona jest 
do codziennej higieny intymnej każdego rodzaju skóry, 
nawet najbardziej wrażliwej. 
Bez substancji zapachowych, 
parabenów, SLES, SLS, mydeł 
i olejków eterycznych. 
Unikalna formuła nawilża 
i pielęgnuje skórę, nie 
wysusza jej, przywraca 
naturalną równowagę 
skóry i chroni przed 
podrażnieniami.

Źródło i fot.:
informacja prasowa
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POLSKA NATURALNOŚĆ

Podczas Jesiennego 
Sympozjum Przemysłu 
Farmaceutycznego 
i Kosmetycznego 
(17-19.10.2022, Gdynia) można 
było zwiedzać wystawę 
kosmetyków certyfikowanych 
w programie Naturalne 
POLSKIE 2022. Komisja 
Ekspertów pozytywnie oceniła 
w tym roku 49 produkty 
przesłane przez polskie 
firmy, które specjalizują się 
w produkcji naturalnych 
kosmetyków. Oceniano 
m.in. skład, opakowanie 
oraz przekaz skierowany do 
konsumenta. Partnerami 
programu są: Ekotyki oraz 
Lupa Kosmetyczna. Patronat 
merytoryczny sprawuje 
Polski Komitet Zielarski

W   O B I E K T Y W I E
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W zgodzie z włosem

BIOVAX Sebocontrol to trychologiczna 
kuracja normalizująca do pielęgnacji 
włosów z tendencją do przetłuszczania 
oraz łojotokowej, wrażliwej skóry głowy 
z objawami łuszczenia się i świądu. Łagodząca 
i przeciwłojotokowa sarkozyna, w połączeniu 
z innymi składnikami aktywnymi skutecznie 
ogranicza wydzielanie sebum, zapewniając 
włosom lekkość i dłuższą świeżość. 

Kondycjonowanie włosów na całej długości 
zapewniają substancje odżywcze, takie jak kwas 
hialuronowy, emolient tripelargonin, ceramidy 
i proteiny. Formuły nie obciążają włosów. 
Opakowania w 100% nadają się do recyklingu.

Źródło i fot.: informacja prasowa

C I E K A W O S T K A

R O Z M A I T O Ś C I

różnych 
kosmetyków 

dziennie 
korzystają Polacy

Źródło: Badanie 
Cosmetics Europe 

(za inf. prasowa 
PZPK)

„
– Temat 

probiotyków 
w  kosmetykach 
to trend, który 

będzie się rozwijał. 
Naukowcy wciąż 

badają ten obszar 
i mikrobiom 

traktują jak kolejny 
organ naszego 

organizmu, o który 
trzeba zadbać. To 

nie dziwi, ponieważ 
spełnia on ważną 

rolę. Wierzę, że ten 
trend będzie się 
rozszerzał, rósł.

Sylwia Poradzisz, 
be'liv live cosmetics, 

wywiad s. 70

Z PONAD

8

PIĘKNO W PREZENCIE

Ekologiczne zestawy upominkowe od Caudalie 
nie zawierają plastiku i w pełni nadają się do 
recyklingu: we wszystkich zestawach plastikowe 
wsporniki zostały zastąpione kartonem 
z recyklingu. Wyprodukowano je w Francji, aby 
maksymalnie zmniejszyć ślad węglowy.

Zestaw Resveratrol-Lift z limitowanej edycji zawiera 
Ujędrniający Krem Kaszmir i produkty z tej samej linii 
w formacie podróżnym w prezencie: Krem na noc 
Tisane de Nuit Resveratrol- 
-Lift i Krem Liftingujący 
Okolice Oczu.
Linia Resveratrol-Lift 
koryguje zmarszczki, 
a także nadaje objętości 
i wyraźnie ujędrnia skórę.

Źródło i fot.:
informacja
prasowa

ŚWIĘTA W BLASKU 
KSIĘŻYCA

„Słońce powoli zachodzi, a miękkie 
światło księżyca wraz z tysiącami 
gwiazd oświetla drzewa i prowadzi 
nas przez świąteczną noc.” Taka 
sceneria zainspirowała markę Yves 
Rocher do stworzenia wyjątkowej 
kolekcji świątecznej, w której 
można znaleźć zarówno kojący 
zapach mlecznych migdałów, jak 
i soczystych owoców żurawiny.

Limitowana kolekcja świąteczna 
Yves Rocher to pojedyncze produkty 
i minizestawy. Dla tych, którzy zimą 
szukają łagodnego, otulającego 
zapachu, marka przygotowała 
kolekcję Mleczne Migdały, dostępną 
w błękitnych opakowaniach 
z motywem świątecznej, księżycowej 
nocy. Delikatne migdałowe nuty 
i przyjemne konsystencje kosmetyków 
z łatwością wprawiają w nastrój 
spokojnych, pełnych magii świąt.

Słodki i energetyczny zapach Soczystej 
Żurawiny został zamknięty w różowych 
opakowaniach ozdobionych złotym 
symbolem słońca. To propozycja 
dla miłośników owocowych, 
świeżych aromatów, które wprawiają 
w doskonały nastrój i dodają energii. 

Również w Boże Narodzenie marka 
zachęca do myślenia o środowisku. 
Skoncentrowany żel pod prysznic 
(100 ml) z limitowanej świątecznej 
edycji wystarcza na 40 kąpieli, czyli 
tyle samo, co opakowanie zwykłego 
żelu pod prysznic o pojemności 
400 ml. Uroczy dodatek świąteczny 
w postaci w 100% wegańskich świec 
woskowych został wyprodukowany 
we Francji, podobnie jak inne 
produkty marki Yves Rocher.

Źródło i fot.: informacja prasowa
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Więcej informacji
o nowych produktach na:

POLACY I EUROPEJCZYCY 
O NIEZBĘDNOŚCI KOSMETYKÓW. 
WYNIKI BADANIA COSMETICS EUROPE
Higiena, pielęgnacja, zdrowie, dobre 
samopoczucie – te wszystkie potrzeby możemy zaspokoić, 
używając... kosmetyków. W europejskim badaniu percepcji 
konsumentów aż 72% Europejczyków i 78,5% Polaków 
postrzega kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała 
jako ważne lub bardzo ważne w codziennym życiu.

Dla Polaków najłatwiejsze do zidentyfikowania jako kosmetyki 
były grupy produktów do pielęgnacji ciała (żele pod prysznic, 
mydła, antyperspiranty i balsamy) – 90,4% i skóry (kremy, 
pianki do golenia itd.) – 87,3%. Najrzadziej wskazywali zaś 
produkty do makijażu (62%) i ochrony przeciwsłonecznej 
(63,9%). Jednak aż 85-93% polskich konsumentów 
uważa produkty przeznaczone do pielęgnacji jamy ustnej, 
ciała, włosów i skóry za ważne lub bardzo ważne. Wśród 
Europejczyków przedział ten otwiera 80%, a zamyka 90%.

– To oczywiste, że nie ma higieny i pielęgnacji bez kosmetyków. 
Badanie Cosmetics Europe potwierdziło, że produkty 
kosmetyczne są w tych podstawowych rolach niezastąpione 
i doceniane przez konsumentów – podsumowuje Blanka 
Chmurzyńska-Brown, dyrektorka generalna Polskiego Związku 
Przemysłu Kosmetycznego. Rolą przemysłu – polskiego 
i europejskiego – jest mówić częściej i głośniej o tym, że 
czasami kosmetyki mają też szersze zastosowania i jeszcze 
ważniejsze funkcje. Niektórzy używają ich po to, by czuć 
się ze sobą dobrze, ale te produkty są też niezastąpione 
w dbaniu o zdrowie całego ciała (np. zdrowe zęby to 
zdrowe serce, ochrona przeciwsłoneczna to zdrowa 
skóra i niższe ryzyko zachorowania na czerniaka itd.).

Źródło i ikonografika: kosmetyczni.pl

Z   P O R T A L U  K I E R U N E K K O S M E T Y K I . P L

NOWA KAMPANIA {IOSSI} JEST 
MANIFESTEM AKCEPTACJI 
I CELEBRACJI CIAŁA

#lubiesiebie to filozofia tworzenia swojej własnej 
strefy komfortu, odczuwania czystej radości płynącej 
z dobrej relacji ze swoim ciałem i ze sobą. Bawimy 
się, rozpieszczamy, dbamy o siebie! Lubimy siebie 
bez względu na wiek, rozmiar, wagę czy płeć.

W takiej atmosferze powstał najnowszy produkt – serum 
do masażu twarzy Amarantus. Joanna, właścicielka 
{iossi}, zamknęła w nim jedno letnie popołudnie 
spędzone z przyjaciółkami na masażu twarzy. Wino, 
śmiech, relaks – Amarantus może dać każdemu 
namiastkę chwili tylko dla siebie w napiętym grafiku 
dnia. Do stosowania indywidualnego i w grupach. Lubi 
wszelkiego rodzaju aktywności, takie jak joga twarzy, 
masaże chińską bańką czy płytką gua sha. Stosują go 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni w każdym wieku. 

Źródło i fot.: informacja prasowa

FITOKOSMETYKI HERBAPOL POLANA
Linia fitokosmetyków Herbapol 
Polana to dowód na to, jak doskonale 
wysokoskoncentrowane ekstrakty 
pozyskane z ziół i owoców sprawdzają 
się w codziennej pielęgnacji skóry.

Fitokosmetyki – „fito” to z języka greckiego 
„roślina” – to kosmetyki, których receptury 
oparte zostały na łagodnych, a zarazem 
skutecznych ekstraktach z roślin. Pracując 
nad tą linią, bazowano na wiedzy oraz 
wieloletnim doświadczeniu Herbapolu na 
temat ziół i owoców. W ten sposób stworzono formuły 
zapewniające naturalną i kompleksową troskę o skórę ciała 
i włosy. A teraz serię uzupełnia nowość – Herbapol Polana  
– mydło w płynie odświeżające, które skutecznie oczyszcza 
i pielęgnuje. W jego składzie znajdziemy ekstrakt z szałwii, 
która działa przeciwbakteryjnie oraz wyciągi z owoców 
gruszki i liści werbeny o właściwościach rewitalizujących. 

Źródło i fot.: informacja prasowa
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Funkcja safety assessora, mimo że tak niezbędna, nie jest wystarczająco jasno 
określona w przepisach prawa. Również odpowiedzialność, jaka spoczywa na 
specjaliście, często jest niejasna. Należy tutaj nadmienić, że wydany pozytywny 
Raport Bezpieczeństwa oraz zgłoszenie w portalu CPNP jest „zielonym światłem” 
do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek konsumencki, zatem 
należy zawsze brać pod uwagę odpowiedzialność za grupę populacyjną, do której 
skierowany jest produkt, wyróżniając tutaj produkty dla dorosłych i dzieci.

dr inż. Marta Pawłowska 
ACC Chemicals

Odpowiedzialność safety assessora zgodnie 
z  ustawą z  dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z  późn. zm.) 

dzieli się na:
a. odpowiedzialność deliktową (od art. 415 do 449 

k.c.)  – z  tytułu popełnienia czynu niezgodnego 
z prawem np. w przypadku świadomego i celo-
wego wykonywania ocen bezpieczeństwa przez 
osobę nieposiadającą wymaganego prawem 
wykształcenia;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SAFETY ASSESSORA 
– analiza ogólna

b. odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c.) – z ty-
tułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zawartego między stronami zobowiązania, np. 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

c. odpowiedzialność karna – na podstawie kodeksu 
karnego, kiedy popełni czyn zabroniony.  

Odpowiedzialność deliktowa
Polega na naprawieniu szkody wyrządzonej 

czynem niedozwolonym. Za szkodę odpowiada ten, 

Fo
t.:

 1
23

rf

64   Przemysł Farmaceutyczny   4/2022



K I E R U N E K  K O S M E T Y K I

kto: szkodę bezpośrednio wyrządził, inną osobę do 
jej wyrządzenia nakłonił, innej osobie był pomocny 
przy wyrządzeniu szkody, świadomie skorzystał 
z wyrządzonej drugiemu szkody.

Przesłankami odpowiedzialności deliktowej 
safety assessora są:
1. powstanie szkody (np. konieczność wycofania 

przez producenta z rynku produktu kosmetycz-
nego, który jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi 
i poniesienie w związku z tym strat finansowych);

2. popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego 
(deliktu) np. wystawienie oceny bezpieczeństwa 
– nie posiadając wymaganych kwalifikacji zawo-
dowych;

3. związek przyczynowy między szkodą a  czynem 
zabronionym, np. spowodowanie w wyniku braku 
kompetencji do wykonywania ocen bezpieczeń-
stwa dopuszczenia produktu niebezpiecznego 
na rynek i  w  następstwie konieczności jego 
natychmiastowego wycofania przez producenta 
z tego rynku;

4. wina sprawcy (świadome wystawianie ocen 
bezpieczeństwa nie posiadając wymaganego 
wykształcenia).

Szkoda – mogą to być przykładowo konsekwencje 
finansowe dla producenta za wycofanie niebezpiecz-
nego produktu z rynku, dla którego safety assessor 
wystawił pozytywną ocenę bezpieczeństwa. Szkoda 
może być również na osobie – wtedy w razie uszko-
dzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, napra-
wienie szkody obejmuje wszystkie wynikające z tego 
powodu koszty m.in. leczenia, przygotowania do 
innego zawodu, gdy poszkodowany stał się inwalidą. 
Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie bądź częścio-
wo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się 
jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na 
przyszłość, może on żądać renty od zobowiązanego 
do naprawienia szkody.

Podkreśla się, że świadomość i wola sprawcy mają 
znaczenie prawne, jeśli odnoszą się do czynu. Tym 
samym do ustalenia winy jest obojętne, czy sprawca 
obejmował wolą i  świadomością szkodliwe skutki 
swojego czynu (powiązanie tych skutków z czynem 
jest materią adekwatnego związku przyczynowego, 
który ma charakter obiektywny). 

Wina safety assessora może być również przenie-
siona na producenta, jeżeli sam producent zlecający 
wykonanie Raportu Bezpieczeństwa przy wyborze 
safety assessora nie dopełnił starań, aby wykonawca 
usługi posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 
bierze na siebie odpowiedzialność w myśl winy w wy-
borze – kto powierza wykonanie czynności drugiemu, 
ten ponosi odpowiedzialność za szkodę przez niego 
wyrządzoną w ramach realizacji powierzonej czyn-
ności. Ponadto zastosowanie ma tu zasada ryzyka, 
tj. kto na własny rachunek powierza wykonanie 
czynności osobie, która przy jej wykonaniu podlega 
jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do 

jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkody 
wyrządzone z winy tej osoby przy wykonywaniu. 

W przypadku pracy safety assessora najbardziej 
typowymi sankcjami z  tytułu odpowiedzialności 
deliktowej będzie konieczność wypłaty producen-
towi produktu kosmetycznego odszkodowania za 
poniesione straty majątkowe lub też konieczność 
wypłaty pokrzywdzonemu zadośćuczynienia pie-
niężnego za poniesione szkody niemajątkowe, na 
przykład w przypadku uszkodzenia ciała czy wywo-
łania rozstroju zdrowia przez niebezpieczny produkt 
kosmetyczny.

Odpowiedzialność kontaktowa
Zakres odpowiedzialności safety assessora jest 

zależny od jego formy zatrudnienia i tak:
• w przypadku wykonywania ocen bezpieczeństwa 

przez safety assessora w ramach stosunku pracy 
(umowy o pracę) – odpowiedzialność za szkodę 
powstałą przy wykonywaniu oceny bezpieczeń-
stwa przez safety assessora ponosi pracodawca. 
Pracodawca ma jednak prawo dochodzenia swo-
ich roszczeń względem safety assessora;

• w  przypadku wykonywania ocen bezpieczeń-
stwa przez safety assessora w  ramach umów 
cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlece-
nia) – odpowiedzialność safety assessora wynika 
z przepisów kodeksu cywilnego, to jest ponosi on 
odpowiedzialność deliktową i kontraktową;

• w przypadku wykonywania ocen bezpieczeństwa 
przez safety assessora w  ramach prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej – odpowie-
dzialność safety assessora wynika z  przepisów 
kodeksu cywilnego, to jest ponosi on odpowie-
dzialność deliktową i kontraktową.

Pomimo tego, że przepisy obowiązującego prawa 
w Polsce nie nakładają obowiązku posiadania przez 
safety assessora obowiązkowego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnoprawnej (OC), zalecane 
jest zarówno w interesie osób wykonujących oceny 
bezpieczeństwa, jak też producentów kosmetyków, 
wykupywanie przez safety assessorów takiego ubez-
pieczenia, z którego mogą być wypłacane ewentualne 
odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężne dla 
osób poszkodowanych lub pokrzywdzonych w wyniku 
zawinionej lub niezawinionej pracy specjaliści.

„
Osoba wykonująca ocenę bezpieczeństwa 
jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo 
konsumentów i ostateczną weryfikację 
składników zgodnych z prawem
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Podmiotem obciążonym odpowiedzialnością de-
liktową mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne uregulowane 
w art. 331 k.c. 

Odpowiedzialność karna
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach 

kosmetycznych oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 li-
stopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 
nie wskazuje wprost odpowiedzialności karnej za 
czyny zawinione popełnione przez safety assessora, 
jednakże możliwe jest poniesienie odpowiedzialność 
na gruncie prawa karnego (kodeks karny). Aby doszło 
do popełnienia przestępstwa, następujące elementy 
muszą wystąpić łącznie: musi być to czyn człowieka, 
wyczerpanie przez ten czyn ustawowych znamion 
czynu zabronionego, jego karna bezprawność, szko-
dliwość społeczna oraz wina sprawcy. 

Przestępstwa, których popełnienie jest możliwe, 
biorąc pod uwagę specyfikę działalności, to art. 160 
k.k.  – Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.  

Przestępstwo to może zostać popełnione zarów-
no przez działanie, jak i  przez zaniechanie. Jest to 
przestępstwo materialne. Do jego znamion należy 
skutek w postaci niebezpieczeństwa dla życia i zdro-
wia. Skutek czynu zabronionego określonego w art. 
160 § 1 k.k. może urzeczywistniać się także w zwięk-
szeniu stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia, które wystąpiło już 
wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem jest 
nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym 
obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, to warunkiem 

pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności 
karnej za przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiek-
tywne przypisanie mu takiego skutku. Jest on speł-
niony wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że pożądane 
zachowanie alternatywne, polegające na wykonaniu 
przez oskarżonego ciążącego na nim obowiązku, 
zapobiegłoby realnemu i  znaczącemu wzrostowi 
stopnia tego narażenia (wyrok SN z 21.06.2017 r., II 
KK 74/17, LEX nr 2342166).

***

Odpowiedzialność, jaka ciąży na osobie odpowie-
dzialnej przy wyborze safety assessora, jest również 
znacząca, choć należy pamiętać, że to osoba wyko-
nująca ocenę bezpieczeństwa jest odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo konsumentów i ostateczną weryfi-
kację składników zgodnych z prawem.

„
Zakres odpowiedzialności safety 
assessora jest zależny od jego 
formy zatrudnienia

@kierunekbmp
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ODSZKODOWANIE
W przypadku pracy safety assessora najbardziej typowymi sankcjami z tytułu 
odpowiedzialności deliktowej będzie konieczność wypłaty producentowi produktu 
kosmetycznego odszkodowania za poniesione straty majątkowe lub też konieczność wypłaty 
pokrzywdzonemu zadośćuczynienia pieniężnego za poniesione szkody niemajątkowe, na 
przykład w przypadku uszkodzenia ciała czy wywołania rozstroju zdrowia przez niebezpieczny 
produkt kosmetyczny
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RDESTOWIEC JAPOŃSKI (REYNOUTRIA JAPONICA) 
– ROŚLINA INWAZYJNA PEŁNA ANTYOKSYDANTÓW
POJĘCIE „ROŚLINA INWAZYJNA” OZNACZA GATUNEK, KTÓRY W CELOWY LUB PRZYPADKOWY 
SPOSÓB ZNALAZŁ SIĘ POZA OBSZAREM SWOJEGO NATURALNEGO WYSTĘPOWANIA. NA JEJ 
ZDOLNOŚCI INWAZYJNE DUŻY WPŁYW MA UMIEJĘTNOŚĆ SZYBKIEGO WZROSTU, REGENERACJI 
ORAZ ODPORNOŚĆ NA TRUDNE WARUNKI KLIMATYCZNE. ROŚLINĘ TAKĄ CHARAKTERYZUJE 
RÓŻNORODNOŚĆ METABOLITÓW WTÓRNYCH, KTÓRE SĄ WYTWARZANE I WYDZIELANE PRZEZ 
NIĄ DO ŚRODOWISKA, UMOŻLIWIAJĄC JEJ SZYBKI WZROST. Z TEGO WZGLĘDU INWAZYJNE 
GATUNKI ROŚLIN SĄ INTERESUJĄCYM ŹRÓDŁEM ZWIĄZKÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE.

Rdestowiec japoński, inaczej 
ostrokończysty (Reynoutria japonica 
Houtt. lub Fallopia japonica), to 
wieloletnia, miododajna bylina 
pochodząca ze wschodniej Azji. 
W XIX wieku był uprawiany w Polsce, 
jednak zdziczał i stał się rośliną obcą, 
inwazyjną – wypiera gatunki rodzime 
i zagraża lokalnym ekosystemom. 
Uprawa i sprzedaż tego gatunku 
wymaga więc obecnie odpowiedniego 
pozwolenia. Rdestowiec posiada kłącza 
i tworzy rozłogi, co pozwala mu na 
szybkie rozrastanie się. Liście mają 
jasnozielony kolor oraz eliptyczny 
kształt z zaostrzonym końcem. 
Kwiaty są malutkie, zebrane w wiechy 
o barwie zielonkawobiałej. Pędy mogą 
osiągnąć nawet do 3 m długości. 

Jako surowiec zielarski stosuje się 
wszystkie części rośliny, jednak najwięcej 
związków aktywnych znajduje się 
w korzeniach i pędach rdestowca. 
Dzięki wysokiej zawartości witamin 
A i C, a także manganu, cynku, potasu 
i szeregu związków polifenolowych, 
rdestowiec japoński wykorzystywany 
jest w przemyśle farmaceutycznym, 
kosmetycznym i spożywczym.

Jedną z głównych substancji czynnych, jakie można znaleźć 
w korzeniach i kłączach rdestowca, jest resweratrol, 
znany przede wszystkim jako najważniejszy składnik 
proz-drowotny czerwonego wina. Resweratrol wykazuje 
silne działanie przeciwutleniające, dlatego też w postaci 
czystej lub jako składnik aktreków stosowany jest 
w kosmetykach przeciwstarzeniowych – chroni włókna 
kolagenowe i elastynowe przed ich degradacją, również tą 
spowodowaną przez czynniki zewnętrzne (promieniowanie 

UV, dym papierosowy). Zawiera on 
również wiele innych metabolitów 
wtórnych o działaniu antyoksydacyjnym, 
tj. chinony, stilbeny, kwasy fenolowe, 
garbniki, flawonoidy i katechole. Związki 
te pomagają organizmowi bronić się 
przed stresem oksydacyjnym, który może 
doprowadzić do szybszego starzenia się, 
a nawet utraty jędrności skóry oraz do jej 
przesuszenia. Ekstrakty z liści rdestowca 
japońskiego zawierają takie związki, jak 
kwercetyna, rutyna i epikatechina, które 
oprócz działania antyoksydacyjnego 
wykazują także znaczącą aktywność 
przeciwdrobnoustrojową. 

Ze względu na wysoką zawartość 
resweratrolu i innych związków czynnych 
ekstrakty z rdestowca japońskiego 
są stosowane jako składniki aktywne 
kosmetyków przeciwzmarszczkowych, 
regenerujących oraz odżywczych, 
polecanych szczególnie do cer dojrzałych, 
wrażliwych i naczyniowych. Składniki te 
mają również działanie wzmacniające 
naczynia krwionośne, niwelujące 
rumień oraz łagodzące podrażniania. 
W składzie kosmetyków ekstrakty 
z rdestowca można znaleźć pod nazwą: 
REYNOUTRIA JAPONICA EXTRACT. 

Mimo że rdestowiec japoński stanowi duży problem 
dla botaników i biologów ze względu na swój inwazyjny 
charakter, gatunek ten ma duży potencjał, aby stać 
się popularnym składnikiem aktywnym kosmetyków. 
Ze względu na rosnącą popularność resweratrolu 
w produktach kosmetycznych oczekuje się, że 
w przyszłości wzrośnie popyt na ten surowiec zielarski.

Literatura dostęna na portalu kierunekKOSMETYKI.pl
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Magdalena Lasota

Studentka studiów 
uzupełniających magisterskich 

na kierunku kosmetologia 
w Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie, 
stażystka w Katedrze 

Kosmetologii, od kilku lat 
stypendystka Stypendium 
Rektora za wyniki w nauce 

i działalność naukową, czynnie 
działa w kole naukowym 

„Cosmetics Plants”
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– Jednym z elementów, z którego 
absolutnie nie zrezygnujemy, jest zapach. 
Bardzo ważny, integralny z tym, co nazywamy 
kosmetykiem. Czasami pracujemy nad 
odpowiednim zapachem tygodniami, a bywa 
też tak, że „mamy go” od razu – mówi Joanna 
Hołuj, właścicielka marki IOSSI.

Aldona Senczkowska-Soroka: Ostatnia nasza 
rozmowa odbyła się w 2019 roku. IOSSI zmieniło 
od tego czasu swoją ofertę, choć nadal widzę 
w niej kultowe produkty. Co przez te lata 
najbardziej odmieniło markę, firmę, a co 
pozostało bez zmian?
Joanna Hołuj: Nie da się ukryć, że ogromny wpływ 
na branżę miała pandemia COVID-19 oraz tocząca 
się wojna. Świat stał się bardziej nieprzewidywalny. 
Również nasza firma bardzo się zmieniła, ale wartości 
pozostały te same: przykładamy najwyższą wagę do 
jakości kosmetyków i etyki ich wytwarzania. Myślę 
zresztą, że to się nigdy nie zmieni.

 
Wydarzenia, takie jak pandemia, mają istotny 
wpływ na zachowanie konsumentów, również 
w branży kosmetycznej. Jakie zmiany zostaną na 
dłużej?

Głównym trendem było przeniesienie sprzeda-
ży do internetu. Co ciekawe, w  momencie, kiedy 
sytuacja się unormowała, wielu klientów nadal 
wybierało ten kanał, a trend utrzymuje się do dzi-
siaj. Myślę, że pandemia tylko przyspieszyła to, co 
było i tak nieuniknione, lecz rozwijałoby się wolniej, 
przez kilka lat.

Osobiście wolę kupować kosmetyki stacjonarnie. 
Lubię powąchać, zanim wybiorę. Ważne jest też dla 
mnie opakowanie – musi być piękne. Warto pamię-
tać, że każdy kosmetyk to w pewnym sensie produkt 
niepowtarzalny. Jeśli komuś naprawdę odpowiada np. 
dany krem do twarzy, będzie do niego wracał.

TO MUSI 
PACHNIEĆ

IOSSI pod wpływem pande-
mii nie zmieniło znacznie swojego 
portfolio. Pojawiła się nasza nowość – linia 
PRO, na którą składa się 7 produktów z prebiotykami, 
dedykowanych cerze wrażliwej. Nie były one natomiast 
ukierunkowane żadnym z trendów „pandemicznych”.

Macie jasno wytyczoną ścieżkę czy może zdarza 
się, że do zmian motywuje was coś innego?

Zdarza się, że potrzeba przychodzi z rynku. Tak 
było z produkcją kontaktową, którą obecnie oferuje-
my czy to w zakresie receptur, czy produkcji kosmety-
ków. Co ciekawe, pomysł wyniknął z próśb klientów, 
którzy mają zaufanie do naszych produktów, ich 
jakości, sposobu wytwarzania i etyki naszej pracy.

Czasami, inspirując się popularnością pewnych 
kosmetyków, robimy krok dalej. Tak stało się w przy-
padku tworzenia linii {iossi} SPA, przeznaczonej do 
zabiegów profesjonalnych w salonach spa i wellness. 
To wspaniałe produkty z  dziedziny aromaterapii, 
oleje do masażu itp.

 
Wspomniała pani o linii PRO. Ma ona w sobie coś 
spoza dotychczas znanej nam filozofii tworzenia 
naturalnych kosmetyków.

Linia PRO to efekt rozwoju firmy, ale także pewnego 
trendu. Przez ostatnich kilka lat branża kosmetyków 
naturalnych bardzo się zmieniła. Pierwotnie były to 
małe manufaktury, rzemieślnicze metody wytwarza-
nia. Linia PRO to krok dalej: wygodna aplikacja i formu-
ła produktu, bezpieczeństwo i świetnie działanie – wy-
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soka zawartość składników aktywnych. Stworzyliśmy 
tę linię obalając mit, że naturalne kosmetyki nie mogą 
mieć zdecydowanego, aktywnego działania na skórę.

 
To z pewnością ważny element – kosmetyki 
powinny działać skutecznie. Muszą także dobrze 
wyglądać, no i pachnieć…

Koniecznie. Jednym z tych elementów kosmetyku, 
z którego absolutnie nie zrezygnujemy, jest właśnie 
zapach. To bardzo ważna, integralna część – wizy-
tówka naszych produktów, mocno z nimi kojarzona. 
W IOSSI używamy tylko 100-procentowych olejków 
eterycznych, traktując je jako substancje aktyw-
ne – są to wyciągi z roślin o poznanym i konkretnym 
działaniu. Czasami pracujemy nad odpowiednim za-
pachem tygodniami, a bywa też tak, że „mamy go” od 
razu. Wiele firm tworzy kosmetyki dla cer wrażliwych 
bez zapachu, my poszliśmy inną drogą i nie żałujemy.

 
Jakie trendy na rynku widzicie w przyszłości? Czy 
będziecie na nie odpowiadać?

Bardzo chciałabym je poznać wcześniej (śmiech). 
Już dzisiaj natomiast widać, jak trend naturalności 
rozpowszechnił się w branży. Staje się coraz bardziej 
powszechny, wręcz obowiązkowy. Duże koncerny 
wypuszczają kolejne linie kosmetyków z tej kategorii, 
a  konsument coraz bardziej przywiązuje wagę do 
składu wybranego produktu. Wchodząc do sklepu, 
drogerii widzimy, że półka kosmetyków naturalnych 
stale się powiększa. Wierzę, że będzie tu tak, jak 
w  przypadku naturalnej, zdrowej żywności, która 
kiedyś sprzedawana była w niszowych sklepach, ba-
zarach, a dziś można ją znaleźć praktycznie wszędzie. 

Zmieniają się oczywiście także trendy dotyczące 
„modnych” surowców. Zobaczymy, co jeszcze przy-
niesie nam przyszłość, czym nas zaskoczy...

Przed branżą wiele wyzwań, m.in. słynny europejski 
„zielony ład”, który przyniesie szereg zmian choć-
by w zakresie opakowań. Czy jest tu coś, czego się 
obawiacie? Czy kosmetyki naturalne mają „lepiej” 
w tej sytuacji?

Jako firma jesteśmy już krok do przodu i  pla-
nowane zmiany nie są dla nas zagrożeniem. Nie 
stosujemy składników, które mają zostać wycofane, 
mamy szklane opakowania. Dbamy też o  środowi-
sko  – bierzemy np. udział w  akcji sadzenia drzew, 
w  odpowiedzi na ślad węglowy, który wytwarzamy 
m.in. transportując kosmetyki. Wprowadzamy 
ponadto ciekawe opcje w  tym zakresie dla klien-
tów – nabywając produkt każdy może zdecydować, 
czy chce zasadzić drzewo. Przed siedzibą firmy mamy 
piękną łąkę kwietną. Kupiliśmy także maszynę do 
przetwarzania kartonów, dając im drugie życie jako 
wypełnienie do paczek... 

Zrównoważony rozwój nie jest więc dla nas pu-
stym sloganem, ale mottem, które towarzyszy nam 
w  każdym działaniu począwszy od konfekcji aż po 
wysyłkę produktów.
__________________________________________________________

Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka, 
redaktor czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny” 

z dodatkiem „Kierunek Kosmetyki” oraz portali 
kierunekFARMACJA.pl oraz kierunekKOSMETYKI.pl
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– Jesteśmy mikrobiolożkami, świat bakterii to nasz świat. Chcemy odczarować 
mit, że bakterie trzeba zniszczyć. Pokazujemy ich dobrą stronę. Poznałyśmy się 
właśnie w laboratorium, gdzie badałyśmy probiotyki i zauważyłyśmy także ich 
korzystne działanie. Zaczęłyśmy zastanawiać się nad tym, jak je skórze 
najlepiej dostarczyć – mówi Sylwia Poradzisz, która wspólnie z Pauliną Oczkoś 
i Dianą Kurkowską powołała do życia markę be'liv live cosmetics.

Aldona Senczkowska-Soroka: Każda marka 
kosmetyków próbuje się wyróżnić: czy 
to innowacyjnym surowcem w składzie, 
opakowaniem, czy też konkretną obietnicą. Jak 
jest z waszymi kremami?
Paulina Oczkoś: Każda marka ma swoje DNA, swój 
wyróżnik. Naszym jest przede wszystkim innowa-
cyjne podejście do całej skóry i holistyczna opieka 
jej mikrobiomu. Nasze kremy jako pierwsze w Polsce 
zawierają aktywne, żywe kultury bakterii. Dzięki temu, 

be'liv live 
cosmetics

Od lewej:
Paulina Oczkoś, 

Diana Kurkowska, 
Sylwia Poradzisz

PRAWDZIWIE
PROBIOTYCZNE

że dostarczamy je do skóry, wspieramy nasz natural-
ny mikrobiom. Skóra staje się bardziej odporna na 
czynniki zewnętrze, wygląda zdrowo, jest promienna. 
Sylwia Poradzisz: Jesteśmy mikrobiolożkami, świat 
bakterii to nasz świat. Chcemy odczarować mit, że 
bakterie trzeba zniszczyć. Pokazujemy ich dobrą 
stronę. Poznałyśmy się właśnie w  laboratorium, 
gdzie badałyśmy probiotyki i zauważyłyśmy także ich 
korzystne działanie. Zaczęłyśmy zastanawiać się nad 
tym, jak je skórze najlepiej dostarczyć.
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Diana Kurkowska: Na rynku jest sporo kosmetyków 
z  deklaracją, że zawierają probiotyki. Nie jest to 
do końca prawdą, ponieważ w  składach widnieją 
biofermenty, a nie żywe bakterie. To więc raczej ko-
smetyki postbiotyczne. W tej sytuacji nie pozostało 
nam nic innego, jak tylko spróbować stworzyć takie 
produkty – zaczęłyśmy mieszać kremy i testować na 
własnych skórach. Byłyśmy zadowolone, więc poszli-
śmy krok dalej – przygotowując je jako  prezenty dla 
rodziny, znajomych.

Dlaczego zdecydowałyście się na stworzenie 
właśnie kosmetyków z probiotykami?

S.P.: Myślę, że bardzo istotnym czynnikiem, dzię-
ki któremu w ogóle zaczęłyśmy o tym myśleć, były 
recenzje osób, którym podarowałyśmy krem. Począt-
kowo żartowałyśmy z tego, że możemy założyć firmę 
kosmetyczną. Przyszedł jednak taki moment, iż posta-
nowiłyśmy spróbować i starać się o dofinansowanie 
z UE. Pozyskałyśmy je i zaczęłyśmy tworzyć receptury. 

P.O.: Warto podkreślić, że chciałyśmy stworzyć 
produkt wygodny, nowoczesny. Nie taki, który wy-
maga specjalnych warunków przechowywania, np. 
w lodówce. Jednocześnie bezpieczny i zachowujący 
swoją jakość. Dlatego nasze produkty zamknięte są 
w opakowania typu airless. Dodatkowo innowacyj-
ności nadaje ich dwukomorowość, dzięki czemu faza 
kremowa i  probiotyczna łączą się ze sobą dopiero 
w momencie aplikacji. Trzeba pamiętać, że podstawą 
produktów miały być żywe bakterie. Opracowana 
przez nas innowacja została zgłoszona do patentu. 

Jak to się zaczęło? Wasza przyjaźń, praca?
S.P.: Połączył nas stół laboratoryjny. Później 

wspólny cel i wiara w to, że nasz pomysł ma sens.

Kto za co odpowiada?
P.O.: Część badawcza to nasze wspólne zadanie. 

Wszystkie bierzemy udział w tym etapie. Poza tym 
każda z nas ma swój obszar, w  jakim się sprawdza 
i który lubi. Sylwia jest organizatorem, nadaje nam 
kierunek, czuwa nad harmonogramami. To bardzo 
ważne kwestie, jeśli chce się prowadzić firmę. Diana 
jest doktorem nauk medycznych, wnosi ogrom wie-
dzy dotyczącej tematu probiotyków. Ja z kolei mam 
doświadczenie z branży produkcyjnej, byłam audy-
torem. Moim zadaniem jest czuwanie nad produkcją, 
jakością naszych kremów. 

D.K.: Świetnie się dopełniamy. Każda z nas wnosi 
do firmy coś nowego.

Wspominały panie o kosmetykach 
z probiotykami, które można znaleźć 
w drogeriach. Czy produkty te to nadal nisza na 
polskim rynku?

S.P.: Temat probiotyków w kosmetykach to trend, 
który będzie się rozwijał. Naukowcy wciąż badają 
ten obszar i  mikrobiom traktują jak kolejny organ 
naszego organizmu, o  który trzeba zadbać. To nie 

dziwi, ponieważ spełnia on ważną rolę. Wierzę, że 
ten trend będzie się rozszerzał, rósł. A nasze kremy 
są gotową odpowiedzią na zapotrzebowanie.

Jednym z istotnych, podkreślanych aspektów 
waszych kremów, jest Formuła 3P. Na czym 
polega jej innowacyjność?

D.K.: To nasza autorska, naukowo opracowana 
formuła PRO PRE POST, która opiera się na wyko-
rzystaniu probiotyków, czyli żywych kultur bakterii, 
prebiotyków – substancji pobudzających wzrost i ak-
tywność bakterii probiotycznych, oraz postbiotyków, 
a więc korzystnych dla skóry substancji wytwarza-
nych przez żywe bakterie probiotyczne. Dzięki ich 
połączeniu zwiększamy skuteczność i efektywność 
działania kosmetyku. 

Macie w ofercie kosmetyki do twarzy. Czy 
planujecie rozszerzenie portfolio produktowego 
także o pielęgnację ciała?

P.O.: Nie powiedziałyśmy ostatniego słowa. Zresz-
tą branża kosmetyczna rządzi się nowościami, dlate-
go trudno stać w miejscu. Przygotowujemy siedem 
nowych produktów do pielęgnacji całego ciała. 

Kosmetyki są na rynku od kwietnia. Jaki jest ich 
odbiór?

S.P.: Bardzo pozytywny, jesteśmy mile zaskoczone. 
Zyskujemy też sporo informacji, które mogą się nam 
przydać i stają się przedmiotem dalszych naukowych 
badań. Jednym z nich jest np. pozytywne działanie 
kremów na cerę trądzikową. 

D.K.: Na razie działamy w  Polsce, pracujemy 
nad tym, aby kremy były rozpoznawalne na rynku. 
Oczywiście, są już dalsze plany, zagraniczne. Dystry-
bucja póki co odbywa się głównie w internecie, ale 
pierwsze produkty pojawiły się w  sklepach stacjo-
narnych, mniejszych drogeriach, a  także salonach 
kosmetycznych – to bardzo dobre miejsce, ponieważ 
kosmetolog może bardzo wiele powiedzieć klientowi 
o mikrobiomie. Stawiamy na komunikację dotyczącą 
właściwości produktów, a  to wymaga dotarcia do 
odpowiedniego klienta, bardziej świadomego. 

S.P.: Jak powiedziała Diana, pracujemy nad tym, 
aby nasza marka stała się rozpoznawalna, chcemy 
uczestniczyć w  targach, konferencjach. Z  uwagi 
na rodzaj produktu stawiamy na edukację  – dużo 
mówimy o tym, czym jest mikrobiom. Bez tej wie-
dzy i  świadomości raczej nikt nie sięgnie po taki 
produkt. 
__________________________________________________________

Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka, 
redaktor czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny” 

z dodatkiem „Kierunek Kosmetyki” oraz portali 
kierunekFARMACJA.pl oraz kierunekKOSMETYKI.pl
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fDla każdej firmy kosmetycznej najważniejszą rzeczą 
jest otrzymywanie stabilnych, powtarzalnych 
produktów. Zmniejsza to potencjalną liczbę 
reklamacji i skarg klientów, a tym samym zwiększa 
w ich oczach wiarygodność firmy oraz chęć zakupu kolejnego produktu 
kosmetycznego. 

Magdalena Kinga Marciniak 
 niezależny ekspert

Norma PN-EN ISO 22716:2009/Ap1:2009 „Kosme-
tyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Prze-
wodnik Dobrych Praktyk Produkcji” określa wy-

tyczne w zakresie produkcji, kontroli i magazynowania 
produktów kosmetycznych. Ważnym elementem GMP 
jest kontrola jakości, którą zalicza się do podstawowych 
filarów zapewnienia jakości.

Po co kontrola jakości w firmie kosmetycznej?
Odpowiedź jest prosta. Kontrola jakości pilnuje, 

aby zostały przeprowadzone konieczne i ważne testy 
oraz aby nie były zwolnione do użycia żadne materiały 
wyjściowe, zaś do dystrybucji żaden produkt końcowy, 
dopóki ich jakość nie zostanie sprawdzona i uznana za 
odpowiednią. Do tego celu kontrola jakości powinna 
stosować udokumentowane procedury, kryteria ak-
ceptacji oraz instrukcje opisujące metody badań dla po-
szczególnych produktów kosmetycznych, materiałów 
wyjściowych, gwarantujące otrzymanie poprawnego 
wyniku, nieobciążonego błędem systematycznym.

Podstawowe wymagania kontroli jakości:
Kontrola jakości powinna być niezależna od 

innych działów i  dysponować odpowiednio wy-

PO CO KONTROLA
JAKOŚCI W FIRMIE
KOSMETYCZNEJ?

posażonymi pomieszczeniami, przeszkolonymi 
pracownikami oraz zatwierdzonymi procedurami, 
instrukcjami do: 
• pobierania prób;
• kontroli badań:

 - materiałów wyjściowych,
 - materiałów opakowaniowych,
 - produktów pośrednich,
 - produktów końcowych;

• badania jakości środowiska pracy.

Mamy więc system jakości, który dla kontroli 
jakości kieruje się zasadami GMP i obejmuje orga-
nizowanie i  wykonanie badań na poszczególnych 
etapach produkcji produktów kosmetycznych. 

Kontrolę jakości można uznać za dział dostar-
czający istotnych informacji i  zajmujący poważną 
pozycję w systemie zapewnienia jakości, ponieważ 
tylko na podstawie informacji można efektywnie 
zarządzać procesami produkcyjnymi.    

Dobrą praktykę w laboratorium kontroli jakości 
można podzielić na pięć obszarów: pracownicy, 
pomieszczenia i wyposażenie, materiały, procedury 
i procesy. Bardziej szczegółowo omówiono je poniżej.
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Pracownicy 
Kontrola jakości powinna zatrudnić pracownika 

szczebla kierowniczego, który ma ustalony zakres 
odpowiedzialności i uprawnień. Kierownik kontroli 
jakości powinien mieć bezpośredni dostęp do najwyż-
szego kierownictwa firmy, które podejmuje decyzje 
dotyczące strategii spółki. Dodatkowo kontrola jako-
ści winna zatrudniać odpowiednią liczbę pracowni-
ków o  odpowiednim wykształceniu, przeszkoleniu, 
wiedzy technicznej i doświadczeniu niezbędnym do 
wykonywania przydzielonych zadań.

Kwalifikacje pracowników i doświadczenie mają 
gwarantować dobrą jakość wykonywanych badań. 
Oprócz personelu zatrudnionego na podstawie stałej 
lub okresowej umowy o pracę, kontrola jakości może 
zatrudniać pracowników kontraktowych na okres 
wykonywania zleconego zadania. Tu jednak należy 
pamiętać, że pracownicy kontraktowi powinni być 
nadzorowani tak, aby system jakości i wiarygodność 
badań nie zostały naruszone. Każdy z pracowników 
musi mieć określony zakres odpowiedzialności 
i uprawnień. Kontrola jakości powinna również posia-
dać system dokształcania pracowników, odnoszący 
się do aktualnych czy przewidywanych zadań labora-
torium, i zapewniać, aby personel posiadał najnowszą 
aktualną wiedzę, niezbędną do wykonywania pracy 
w ramach swoich kompetencji.

Pomieszczenia i wyposażenie 
Do pomieszczeń kontroli jakości zaliczyć można:

• laboratoria (chemiczne, mikrobiologiczne),
• biura (administracja, archiwum),
• magazyny (chemikalia, próbki, materiały pomoc-

nicze, przyrządy),
• pomieszczenia socjalne (przebieralnie, toalety).

Laboratorium kontroli jakości powinno dyspo-
nować wyposażeniem pomiarowym, niezbędnym 
do wykonywania badań, pomiarów i  pobierania 
próbek. Wyposażenie pomiarowe musi być zgodne 
z instrukcjami metod analitycznych, procedur po-
bierania próbek i być obsługiwane przez uprawniony 
personel oraz zapewnić niezawodność wykonania 
wszystkich badań (testów). Aby używane wyposa-
żenie było prawidłowo eksploatowane, należy przy-
gotować instrukcje obsługi w języku zrozumiałym 
dla pracowników. 

Wyposażenie stosowane do badań, które ma 
znaczący wpływ na wiarygodność wyników badania 
lub pobierania próbki, powinno być wzorcowane 
przed przystąpieniem do użytkowania, a następnie 
zgodnie z  ustalonym harmonogramem. Między 
kolejnymi datami wzorcowań trzeba zapewnić 
właściwe sprawdzanie wyposażenia, aby upewnić 
się, czy w dalszym ciągu jest ono ważne, jak również 
określić plany konserwacji. Laboratorium powinno 
prowadzić zapisy z wzorcowania i/lub sprawdzania 
wyposażenia i zapewnić jednoznaczną identyfikację 
każdego obiektu wyposażenia oraz jego oprogra-

mowania, który ma wpływ na wynik badania lub 
wzorcowania. Pamiętajmy, że wyposażenie, które 
daje wątpliwe wyniki lub nie spełnia warunków 
wzorcowania, musi być natychmiast wycofane 
z eksploatacji i oznakowane tak, aby jednoznacznie 
wskazywać zakaz stosowania.

Materiały – odczynniki, szkło laboratoryjne 
i materiały pomocnicze 

Przy wykonywaniu badań (testów) w  laborato-
rium kontroli jakości potrzebne są różne odczynniki 
chemiczne, standardy, szkło laboratoryjne i materia-
ły pomocnicze. 

Dla wszystkich materiałów należy określić nie-
które podstawowe dane, np.:
• specyfikacje,
• wytwórca, dostawca,
• względy bezpieczeństwa,
• stabilność i  wymagania związane z  magazyno-

waniem.

Te wszystkie czynniki mają wpływ na wiarygod-
ność wykonywanych badań (testów), a odpowiednia 
uwaga poświęcana stosowanym materiałom, w tym 
substancjom standardowym, z pewnością się opłaci. 
Przy magazynowaniu wszystkich materiałów labora-
toryjnych (chemikaliów, odczynników, szkła laborato-
ryjnego, standardów, próbek referencyjnych) powinny 
obowiązywać takie same zasady, czyli: przestrzeganie 
warunków magazynowania, wydzielone przestrzenie, 
zapisy o przyjęciu, ewidencja wykorzystania.

Procedury – dokumentacja
Dokumentacja stanowi istotną część systemu 

jakości, ponieważ opisuje sposoby wykonywania 
wszystkich procesów i służy do zapisania tego, jak 
przebiegały. Wymagania stawiane dokumentacji są 
wysokie, ponieważ to źródło informacji przy zwalnia-
niu produktów kosmetycznych na rynek. 

Do dokumentacji systemu jakości zaliczamy:
• specyfikacje (materiałów wyjściowych, opako-

wań, produktów),
• instrukcje robocze,
• procedury operacyjne (próbkowanie, przygotowy-

wanie odczynników i roztworów, magazynowanie, 
walidacje itp.),

• instrukcje obsługi,
• protokoły (wzorcowań, walidacje, stabilność, 

monitorowanie itp.).

K I E R U N E K  K O S M E T Y K I

„
Przy magazynowaniu wszystkich materiałów 
musi być ustawiona i monitorowana 
temperatura, ewentualnie inne parametry 
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Do zapisów wynikających z dokumentacji syste-
mu jakości zaliczamy:
• dokumentację badań,
• monitorowanie (powietrza, wody),
• atesty, certyfikaty,
• raporty (wzorcowań, walidacje, stabilność),
• certyfikaty kalibracji,
• dokumentację kalibracji, napraw, konserwacji 

i czyszczenia.

Nie jest ważne, czy dane są zapisywane w księ-
gach, zeszytach czy na oddzielnych kartkach, jednak 
zawsze musi być zagwarantowana możliwość pełnego 
prześledzenia wszystkich informacji. To znaczy, że 
do jakichkolwiek danych zawartych w  końcowym 
certyfikacie jakości muszą być dostępne dane źró-
dłowe (pierwotne zapisy albo chromatogramy itp.). 
Do dokumentów, które muszą być przechowywane 
razem z dokumentacją badań, a które są niezbędne 
do zwalniania produktu, zalicza się zapisy o próbko-
waniu, zapisy monitorowania środowiska itp.

Podobnie jak są przechowywane zapisy o  wy-
konanych testach, trzeba przechowywać również 
zapisy o  wykonanych czynnościach pomocniczych 
(przygotowanie odczynników, roztworów, sterylizacja 
pożywek, konserwacja i czyszczenie, kalibracja itp.). 
Sposób prowadzenia tych zapisów nie jest wyraźnie 
określony, jednak wykonanie powyższych czynności 
musi być możliwe do potwierdzenia.

Procesy 
Czynności kontroli jakości obejmują szeroką 

skalę procesów, które muszą być wykonywane w celu 
zagwarantowania uzyskiwania wiarygodnych infor-
macji, np.:
• próbkowanie,
• badanie,
• zwalnianie,
• rozpatrywanie wyników poza specyfikacją,
• przechowywanie próbek,
• przygotowanie odczynników,
• procesy pomocnicze.

Próbkowanie (materiałów wyjściowych, opako-
wań, produktów) jest bardzo ważnym procesem, 
który ma ogromny wpływ na wiarygodność uzyska-
nych wyników. Próbki muszą być reprezentatywne, to 
znaczy mają dostarczać obraz o całej serii materiału/
produktu. Sposób próbkowania musi być szczegółowo 
opisany wraz z podaniem planu próbkowania. Warun-
ki przechowywania prób referencyjnych muszą być 
udowodnione i służą przede wszystkim wyjaśnieniu 
sporów związanych z jakością produktów kosmetycz-
nych lub materiałów wyjściowych. 

Badanie jest wykonywane z zastosowaniem metod 
analitycznych. Metody znormalizowane są zwalidowane, 
ale muszą być sprawdzone w warunkach laboratoryj-
nych, co jest zbliżone do testów walidacyjnych. Niestety, 
nawet zwalidowana metoda nie jest jeszcze gwarancją 

uzyskania wiarygodnych danych. W celu sprawdzania 
niezawodności metody na bieżąco, konieczne jest wpro-
wadzenie i stosowanie statystycznej oceny wyników.

Kolejną czynnością jest zwalnianie materiałów/
produktów. To proces krytyczny, w którym muszą być 
wyraźnie zdefiniowane odpowiedzialności i uprawnie-
nia. Dodatkowo trzeba dysponować pełnym przeglą-
dem wszystkich rozpoczętych i zakończonych serii 
z odpowiednią decyzją, czy wszystkie elementy proce-
su produkcji i produkty końcowe spełniają kryterium 
akceptacji. W przypadku gdy wszystko jest pozytywne, 
produkt kosmetyczny może być zwolniony.

Jeżeli wynik testu nie mieści się w  limitach, 
należy przeprowadzić dochodzenie w celu wykrycia 
możliwych błędów, co określa się jako rozpatrywanie 
wyników poza specyfikacją:
• błąd laboratoryjny,
• błąd pozaprocesowy lub operatora (błąd prób-

kowania),
• błąd procesowy lub produkcyjny.

Następną czynnością, o  której nie wolno zapo-
mnieć, jest przechowywanie prób dla potrzeb kontro-
li jakości oraz magazynowanie. Przy magazynowaniu 
wszystkich materiałów musi być ustawiona i moni-
torowana temperatura, ewentualnie inne parametry 
(wilgotność).

Przygotowanie odczynników, roztworów, pożywek 
i innych materiałów musi być zgodne z procedurami, 
instrukcjami i z zapisem wykonanej czynności. Dla 
takich roztworów roboczych i mieszanin trzeba znać 
termin przydatności i oczywiście warunki magazy-
nowania. Z  zapisów na temat przygotowania musi 
wyraźnie wynikać: kto, kiedy, jak i na podstawie czego 
przygotował dany materiał. 

***
System jakości w laboratorium winien być odpo-

wiedni w stosunku do rodzaju i liczby wykonywanych 
badań (testów). Udokumentowany w formie procedur 
i  innej towarzyszącej dokumentacji, np. instrukcji, 
formularzy. System jakości i  jego dokumentacja 
muszą być znane personelowi laboratorium, doku-
mentacja zrozumiała i dostępna, a dyspozycje zawar-
te w tej dokumentacji – stosowane przez personel.
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MIKROPLASTIK SKŁADNIKIEM KOSMETYKÓW
KOSMETYKI POSIADAJĄ W SWYCH RECEPTURACH WIELE SKŁADNIKÓW PEŁNIĄCYCH RÓŻNORODNE 
FUNKCJE. KAŻDY Z NICH MA SWOJĄ NAZWĘ W MIĘDZYNARODOWEJ NOMENKLATURZE INCI, JEDNAK 
NIE WSZYSTKIE NAZWY SĄ ROZPOZNAWANE PRZEZ WIĘKSZOŚĆ KONSUMENTÓW, CO DAJE 
PRODUCENTOM MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA DO RECEPTUR RÓWNIEŻ TZW. 
SUROWCÓW KONTROWERSYJNYCH. DO TEJ WŁAŚNIE GRUPY SUROWCÓW ZALICZA SIĘ 
MIKROPLASTIK – CZĄSTKI TWORZYW SZTUCZNYCH O ŚREDNICY MNIEJSZEJ NIŻ 5 MM. 

O K I E M  S T U D E N T A
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Polimery określane wspólną nazwą 
mikoplastiku w kosmetykach 
spełniają różne funkcje: ścierną, 
zagęszczającą, filmotwórczą, 
zwiększającą lepkość i stabilność 
formulacji kosmetycznej, a nawet 
stanowią element „upiększający”, 
np. drobiny w postaci brokatu. 
Motywem kierującym producentów do 
stosowania mikrocząstek polimerów 
w kosmetykach jest ich niska cena, 
a także zachowanie pożądanych 
właściwości podczas procesów 
technologicznych. W składzie INCI 
kosmetyków substancje określane 
mianem mikroplastiku można spotkać 
m.in. pod nazwami: Polyethylene 
(PE), Polypropylene (PP), Nylon- 12, 
Nylon- 6, Poliurethane (PUR), Ethylene/
VA Copolymer (EVA), Acrylates 
Copolymer (AC), Acrylate Crosspolymer 
(ACS), Poluquaternium-7. Źródłem 
mikroplastiku pochodzącego z produktów kosmetycznych 
mogą być również tworzywa sztuczne stosowane do 
produkcji opakowań, takie jak poli(tereftalan etylenu), czyli 
popularny PET. Wymienione substancje są wykorzystywane 
także w produktach chemii gospodarczej – proszkach 
do prania czy tabletkach do zmywarek.

Zagrożenie dla środowiska
Mikrodrobiny pochodzące z procesu prania syntetycznych 
tkanin lub resztki spłukiwanych kosmetyków nie są 
wychwytywane przez filtry i swobodnie przedostają się do 
zbiorników wodnych. Na niebezpieczeństwa wynikające 
z zanieczyszczenia wód i lądów mikroplastikiem narażone są 
przede wszystkim ptaki i zwierzęta morskie. Małe rozmiary 
tworzyw sprawiają, iż zwierzęta często mylą je ze swoim 
naturalnym pokarmem lub połykają przez przypadek. 
Spożywanie mikroplastiku przez zwierzęta może powodować 
uszkodzenia narządów wewnętrznych, uduszenie, fałszywe 
uczucie sytości poprzez brak trawienia – co prowadzi 
do śmierci głodowej, rozciąganie żołądka, zwiększenie 
masy ciała i braku możliwości wzbicia się w powietrze 
przez ptaki, karmienie piskląt tym samym pokarmem. 
W środowisku wodnym zooplankton oraz małe ryby również 
mylą mikroplastik z naturalnym pożywieniem. Następnie 
są zjadane przez większe ryby, a te – konsumowane 
przez człowieka. W taki sposób mikrodrobiny 
plastików dostaj się do łańcucha pokarmowego.

Substancje zastępcze dla 
mikroplastiku w kosmetykach
Alternatywą dla syntetycznych mikrodrobin 
stosowanych w kosmetykach mogą być 
naturalne, biodegradowalne oraz przyjazne 
środowisku zamienniki, które spełnią dokładnie 
taką samą funkcję w recepturze kosmetyku:
• zamiennikiem syntetycznych substancji 

ściernych (np. PE, PP) mogą być: cukier, 
sole mineralne oraz morskie, zmielone 
pestki owoców, łupiny orzechów, 
ziemia okrzemkowa, glinka kaolinowa, 
wosk pszczeli, wosk Carnauba;

• substancjami zastępczymi dla polimerów 
pełniących funkcję modyfikatorów 
reologii (np. AC, ACS, Acrylates/C10-30Alkyl, 
Acrylate Crosspolymer, Polyquaternium-7) 
są: skrobia, celuloza, kolagen, pektyny, 
alginiany, kwas hialuronowy, guma 
arabska, guma ksantanowa;

• substancje zagęszczające i pochłaniające 
wilgoć (np. Nylon-12,, -6, -66, Polyimide) 
mogą być zastąpione przez skrobię;

• naturalne substancje pełniące właściwości antystatyczne 
oraz stabilizujące emulsje to alkohole tłuszczowe, 
które mogą być stosowane w recepturze zamiast AC, 
ACS, Acrylates/C10-30Alkyl czy Polyquaternium-7;

• substancją filmotwórczą w lakierach do włosów 
mogą być naturalne żywice, takie jak szelak, których 
wpływ na środowisko naturalne jest dużo mniejszy niż 
syntetycznych substancji, jak Polyester czy Polyurethane. 
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Myśląc o kosmetykach przyszłości nie można zapomnieć o coraz bardziej 
rosnącej świadomości konsumentów. Personalizacja produktu poprzez 
wykorzystanie aplikacji, własnoręczne przygotowanie kosmetyków w zaciszu 
domowym czy posiłkowanie się sprawdzonymi źródłami informacji zastępują 
ślepe podążanie za rekomendacjami blogerów czy influencerów.

Małgorzata Bajerska 
menadżer technologii, menadżer produktu, Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o.

Rynek produktów kosmetycznych jest jednym 
z tych, które dość dynamicznie się zmieniają, 
mimo że wiele trendów przyjęło się już na stałe. 

Kosmetyki należą do produktów z rynku FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods), czyli szybko zbywalnych, 
a wiele z nich stanowi dobra podstawowej pielęgnacji. 
Nic więc dziwnego, że na rynku każdego roku pojawia 
się wiele nowych firm. 

O tym, czy dana spółka przetrwa okres wdrożenia 
i przekonania konsumentów do nowej marki decydu-
je jej oferta i zgodność z aktualnymi trendami bądź 
poniesienie ryzyka i  wyjście z  propozycją nowych 
produktów – tytułowych kosmetyków przyszłości. 
Czy aktualnie jednak można jeszcze zaproponować 
coś nowego? Coś, co zaskoczy, poniesie za sobą tłumy 
i będzie tzw. „wow”, tak jak kiedyś kosmetyki z olejem 
arganowym? A  może jednak rynek produktów ko-
smetycznych będzie opierać się na utartych szlakach 
i sprawdzonych propozycjach?

KOSMETYKI
PRZYSZŁOŚCI
Czy można jeszcze
zaskoczyć konsumenta?

Wymagający klient
Bieżąca sytuacja gospodarcza, wysoki poziom in-

flacji, brak poczucia stabilności ekonomiczno-zawo-
dowej przyczyniają się do tego, że konsumenci robią 
coraz bardziej przemyślane zakupy. Rzadziej „dają 
się złapać” na tzw. promocje, zakupy impulsywne; 
bardziej analizują, jakich dokonać zakupów, starają 
się przy tym optymalizować wydatki. Mimo wszystko 
klienci nie chcą rezygnować z określonego standardu 
w  pielęgnacji i  upiększaniu swojej skóry i  włosów. 
W  związku z  tym część konsumentów produktów 
kosmetycznych poszukuje wyrobów tańszych, ale 
zgodnych z ich oczekiwaniami, z drugiej strony zaś 
stara się optymalizować liczbę dokonywanych za-
kupów, wybierając np. kosmetyki wielofunkcyjne. 
Bardzo dobrze zauważalne jest to w przypadku tych 
o bardziej ekologicznym profilu, zgodnych z trendem 
przyjaznym dla wegan, czyli kosmetyków, jakie nie 
zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia 
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zwierzęcego. Jest to nie lada wyzwaniem dla pro-
ducentów, którzy na co dzień borykają się ze stale 
rosnącymi cenami surowców, energii, wody, gdzie 
klient nie jest skłonny zapłacić więcej za kosmetyk. 
Co więcej: poszukuje produktów stanowiących bar-
dziej ekonomiczną wersję, czyli po prostu tańszych. 

Trend na kosmetyki ekologiczne, bądź z  dekla-
rowanym wysokim indeksem naturalności, nadal 
pozostaje na topie, dlatego też skupienie się na 
wykorzystaniu bazowych składników oraz skład-
ników aktywnych pochodzenia naturalnego będzie 
przyszłościowym kierunkiem. 

Eko jest obowiązkowe
W kontekście naturalności producenci surowców 

kosmetycznych oferują coraz więcej składników 
pochodzących z  upcyklingu. Upcykling to jedna 
z postaci recyklingu, czyli przetwarzania powtórnego 
produktów stanowiących odpad, jego przewagą jest 
jednak fakt, że to, co otrzymuje się po przetwórstwie, 
ma wyższą wartość ekonomiczno-użytkową niż sam 
odpad, z którego został otrzymany produkt. Dzięki 
temu, z pozostałości określonego procesu otrzymuje 
się pełnowartościowy produkt wykorzystywany do 
dalszej niezależnej produkcji. Trend ten w  kosme-
tykach polega na pełnym wykorzystaniu surowców, 
o czym można poinformować konsumentów. 

Przykładem surowca pozyskiwanego na drodze 
upcyklingu jest Yuzu Extract (B)-BG oferowany przez 
firmę Maruzen. Ekstrakt pochodzi z owoców cytruso-
wych junos, popularnych w Japonii. Sok jest wyciska-
ny z owoców i szeroko wykorzystywany w przemyśle 
spożywczym oraz jako składnik kosmetyków. Firma 
Maruzen Pharmaceuticals używa pozostałości po 
owocach jako elementu naturalnego biokompostu na 
terenach upraw swoich surowców roślinnych. Dzięki 
temu wykorzystywane są one w pełni i nie stanowią 
standardowego odpadu poprodukcyjnego. Sam 
ekstrakt z yuzu poprawia mikrokrążenie, zwiększa 
nawilżenie skóry oraz poprawia jej funkcje barierowe. 

Kolejną propozycją surowców z upcyklingu jest 
Barley TONIQ®, czyli ekstrakt z jęczmienia wytwarza-
ny z produktów ubocznych podczas produkcji piwa. 
Stosowany w kosmetykach głównie do skóry wraż-
liwej, w celu kojenia podrażnień oraz zmniejszenia 
zaczerwienienia (dzięki zawartości polisacharydów, 
protein, polipeptydów, minerałów oraz aminokwa-
sów). Z kolei firma Mibelle Biochemistry jako jedną 
ze swoich najnowszych propozycji składników aktyw-
nych wskazuje ekstrakt nie z samych ziaren bądź liści, 
a z zupełnie innej części kawy. Surowiec SLVR'Coffee™ 
otrzymuje się ze srebrnej skórki ziaren, które stają 
się odpadem przy procesie prażenia. Sama kawa ko-
jarzy się głównie z pobudzeniem, poprawą krążenia. 
Innowacja tego surowca polega również na zmianie 
tychże skojarzeń, gdyż jego działanie opiera się na 
poprawie nawilżenia, łagodzeniu przesuszonej skóry 
i stworzeniu bariery ochronnej przed niekorzystnymi 
warunkami zewnętrznymi. Pierwotnie więc wyko-

rzystana osłonka tworzy ochronę dla ziaren kawy, 
a wtórnie pozwala ochronić skórę. 

Znanym od lat, szeroko stosownym surowcem 
w kosmetyce jest betaina, otrzymywana z buraków 
cukrowych jako produkt uboczny przy produkcji cu-
kru białego. Podczas procesu produkcyjnego cukru 
powstaje m.in. melasa buraczana, która dalej prze-
twarzana pozwala uzyskać betainę, czyli składnik 
o  silnych właściwościach nawilżających oraz łago-
dzących podrażnienia skóry. 

Warto zaznaczyć, że konsumenci poszukują 
produktów, których deklaracje są potwierdzone np. 
certyfikatami jednostek niezależnych. W przypadku 
upcyklingu można uzyskać certyfikat dla samego 
kosmetyku (UPCYCLED) jako „PUI” oraz tzw. „Mini-
malna Zawartość” – rodzaj otrzymanego certyfikatu 
uzależniony jest od procentowej zawartości składni-
ków pochodzących z recyklingu. 

Kosmetyki multifunkcjonalne
Kosmetyki multifunkcjonalne stanowią kolejną 

odpowiedź rynku na bieżącą sytuację ekonomiczną. 
Konsument poszukuje rozwiązań, które zapewnią 
spełnienie jego wielu potrzeb w jednym produkcie. 
Takim rozwiązaniem może być np. krem-maska na 
noc, powrót do szamponów i odżywek typu 2w1 czy 
połączenie kremu nawilżającego na dzień z kryciem 
niedoskonałości i poprawą kolorytu skóry, jakie daje 
podkład czy krem BB. Trend ten poniekąd przeplata 
się z trendem minimalizmu, czyli pewnego rodzaju 
ograniczeń. Z jednej strony konsumenci rozglądają 
się za kosmetykami o wielu funkcjach, z drugiej po-
szukują prostych, krótkich składów, które zapewnią 
im odpowiednią pielęgnację. Kosmetyki wielofunk-
cjonalne nie są innowacją na rynku, jednak powrót 
do tego rodzaju wyrobów jest mocno zauważalny 
w analizach sprzedażowych i hasłach wpisywanych 
w wyszukiwarkach internetowych. Tego rodzaju 
kosmetyk powinien zapewnić użytkownikowi jed-
noczesne nawilżenie i odżywienie skóry czy włosów, 
działać ochronnie, nadawać blask, elastyczność, 
przyjemność w dotyku, poprawiać ogólną kondycję 
i wygląd, przywracać prawidłowy mikrobiom skóry 
i jej funkcje barierowe. 

Microbiom friendly
A gdy już mowa o ochronie i przywróceniu pra-

widłowej mikrobioty, na rynku pojawił się trend 
microbiom friendly. Użycie prebiotyków, postbioty-

„
Produkty stałe to trend stale rozwijający 
się, szczególnie jako odłam produktów 
naturalnych, ekologicznych
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ków, probiotyków oraz produktów wykorzystujących 
fermenty jako składniki czynne mocno umocniło 
swoją pozycję wśród aktualnych trendów. Przykła-
dem surowca rekomendowanego jako przyjaznego 
dla mikrobiomu jest surowiec Beaute by Roquette® 
DE 006, czyli dekstryna, stanowiąca alternatywę 
dla bisabololu. Redukuje TEWL, zmniejsza zaczer-
wienienie skóry, działa przeciwzapalnie oraz chroni 
różnorodność mikroflory skóry. 

C iekawą odpowiedź  dla  trendu micro-
biom friendly  przygotowała firma Ashland 
–  Sclareance™ (INCI: sclareolide), która otrzymy-
wana jest w procesie fermentacji z kwiatów szałwii 
muszkatołowej. Składnik ten odpowiedzialny jest 
za wzmocnienie skóry głowy poprzez ograniczenie 
wzrostu grzybów Malassezia, odpowiedzialnych 
między innymi za pojawienie się łupieżu, oraz może 
przyczynić się do przekształcenia witaminy D w jej 
aktywną postać. Dzięki tym działaniom Sclare-

ance™ wzmacnia barierę 
skóry głowy, zapobie-

gając przenikaniu 
grzybów Malassezia 
i uwalnianiu cytokin 
oraz redukuje objawy 
łupieżu. Producent 
surowców Kumar Or-

ganic Products Limited, 
jako odpowiedź na trend 

surowców biofermentowanych, 
proponuje Kopsoyatol, który jest 

naturalnym przeciwutleniaczem 
otrzymywanym  w wyniku fermenta-
cji ziaren soi. Został on wzbogacony 

w  polifenole, minerały oraz witaminy. 
Działa przeciwstarzeniowo i nawadniająco 

na włosy oraz skórę. Posiada właściwości wzmac-
niające włosy.  

Ochrona środowiska w modzie
Zgodnie z  aktualnymi trendami bardzo istotna 

jest oszczędność wody: zarówno w procesie produk-
cyjnym, jak i  w  samym produkcie kosmetycznym. 
W  związku z  czym w  produktach kosmetycznych 
(nie tylko o  profilu zgodnym z  trendem eko) coraz 
częściej stosuje się nie samą wodą wodociągową, 
a wody kwiatowe oraz wody owocowe. Posiadają one 
funkcje pielęgnacyjne, poprawiają nawilżenie skóry, 
działają tonizująco, zmiękczająco bądź rewitalizują-
co. Co więcej, wiele z wód powstaje jako produkt z up-
cyklingu, jako produkt uboczny przy produkcji np. 
olejków eterycznych czy soków owocowych i innych 
przetworów. I tak np. wody otrzymane z cytrusów do-
datkowo rozświetlają skórę, woda lawendowa działa 
łagodząco, a woda kokosowa – przeciwstarzeniowo 
oraz przeciwdrobnoustrojowo.

Ochrona budżetu domowego wiąże się również ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na produkty skon-
centrowane, bardziej wydajne, które można stosować 

zdecydowanie dłużej niż tradycyjne kosmetyki. Umac-
nia się więc trend na produkty o niskiej zawartości wody 
bądź całkowicie jej pozbawione w recepturze. Tendencje 
te były mocno zauważalne na tegorocznych Międzyna-
rodowych Targach PLMA 2022 „World of Private Label” 
– dla firm działających w sektorze marek własnych. 
Wśród propozycji wystawców z branży kosmetycznej 
dominowały tematy związane z: ekologicznym po-
dejściem do produktu, minimalizacją zużycia wody, 
głównie w procesie produkcji oraz różnorodną teksturą 
kosmetyków. Wśród form kosmetycznych dominowały 
te w kostkach – szampony, odżywki do włosów, żele 
pod prysznic, mydła. Poza produktami w kostkach do-
stępne były te w formie proszkowej – trend waterless. 
Proponowane rozwiązania dotyczą dwóch koncepcji. 
Jedna z nich, na przykładzie żelu pod prysznic, polega 
na posypaniu ciała kosmetykiem w postaci proszku 
i  polewaniu się wodą – produkt przybiera postać 
standardowej piany. Drugim proponowanym na sto-
iskach targowych rozwiązaniem było przedstawienie 
koncepcji sprzedaży kosmetyku w proszku w saszetce, 
który stanowił koncentrat. Do dołączonej pustej butelki 
należy wsypać proszek, po czym dodać do niego (już 
w warunkach domowych) wodę, wstrząsnąć i używać 
jak zawsze. Takie rozwiązania są z pewnością ciekawe, 
jednak wielu konsumentów może potrzebować czasu, 
aby przestawić się ze standardowych kosmetyków, z od 
zawsze znanym sposobem ich użycia. Produkty stałe 
to trend stale rozwijający się, szczególnie jako odłam 
produktów naturalnych, ekologicznych. Ogromną ich 
zaletą jest wysoka wydajność. Przykładem może być 
szampon w kostce, którego czas użytkowania często 
przez producentów przedstawiany jest jako odpowied-
nik kilku produktów w standardowych butelkach. Takie 
rozwiązania dają oszczędność pod postacią rzadszych 
zakupów, zajmują mniej miejsca na półce w łazience, 
a dodatkowo przyczyniają się do mniejszej ilości odpa-
dów (wyrzucanych opakowań jednostkowych). 

Trend ten ściśle powiązany jest z opakowaniami. 
Bardzo popularne na targach były prezentacje wszel-
kiego rodzaju opakowań papierowych – np. tub, opako-
wań otrzymanych z bambusa, opakowań papierowych, 
ale otrzymanych z papieru z recyklingu, opakowań 
monotworzywowych – np. z PP – gotowych do recy-
klingu (w odróżnieniu od np. laminowanych opakowań 
wielotworzywowych i wielowarstowych, które są naj-
mniej przyjazne środowisku naturalnemu). 

Walka ze zmarszczkami
Trend na kosmetyki anti-aging towarzyszy branży 

tak naprawdę od zawsze. To właśnie chęć dłuższego 
zachowania młodego i zdrowego wyglądu powoduje, 
że wiele osób poszerza wachlarz kosmetyków, po 
które sięga regularnie. Kosmetyki opóźniające pro-
cesy starzenia skóry zawsze będą więc miały swoich 
odbiorców. Preparaty antystarzeniowe stosowane są 
po to, aby spowolnić pojawiające się z upływem lat 
zmiany związane z: utratą blasku skóry, jej zwiot-
czeniem i  spadkiem elastyczności, zmianami pig-
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„
Hasło flawless beauty, czyli nieskazitelne 
piękno, coraz częściej pojawia się 
w rekomendacjach kosmetyków

mentacyjnymi oraz przede wszystkim pojawieniem 
się zmarszczek. Trend ten jednak aktualnie trochę 
rozszerza się. Z jednej strony coraz bardziej popular-
ne stają się produkty przeciwstarzeniowe do pielę-
gnacji włosów, z drugiej zaś umacnia się popularność 
kosmetyków zgodnych deklaracją slow-aging jako 
pro-aging oraz flawless, wskazujących odmiennie 
podejście do starzenia się. 

Trend pro-aging prezentuje zgodność na zmiany 
w wyglądzie pojawiające się z wiekiem. Zgodnie z jego 
założeniami, konsumentom nie zależy przede wszyst-
kim na zatrzymaniu zmian starzeniowych, ale na 
kompleksowej pielęgnacji odpowiednio dobranej do 
określonej grupy wiekowej. Trend ten odpowiada aktu-
alnie szerzonej idei i prospołecznym akcjom, że każdy 
jest piękny, niezależnie od wieku czy innych różnic, np. 
płci, wagi, pochodzenia. Zgodnie z tym podejściem kon-
sumenci poszukują kosmetyków, które kierowane są do 
pielęgnacji włosów czy skóry w ich wieku. Kosmetyki 
przeznaczone do pielęgnacji skóry będą więc swoim 
działaniem skupiać się na podstawowych funkcjach, 
czyli pielęgnacyjnych i upiększających, poprzez: przy-
wrócenie odpowiedniego poziomu nawilżenia, odży-
wienia oraz przywróceniu funkcji barierowych skóry, 
nadaniu jej promiennego wyglądu i blasku, eliminacji 
ewentualnych niedoskonałości skóry, poprawy jej wy-
glądu oraz nadaniu przyjemnego odczucia na skórze. 
Składniki aktywne stosowane w tego rodzaju produk-
tach z jednej strony działają kondycjonująco na skórę, 
z drugiej zaś często zgodne są z ideą well-being. Spraw-
dzą się tutaj np. szeroko stosowane już w kosmetyce 
i suplementacji diety adaptogeny, składniki o claimach 
marketingowych związanych z poprawą nastroju, wy-
ciszeniem bądź dodaniem energii czy udowodnionym 
w badaniach wpływie na poziom stresu. Przykładem 
takiego składnika aktywnego jest Primadulcine, czyli 
ekstrakt z pierwiosnka, który hamuje negatywny wpływ 
stresu na stan skóry poprzez hamowanie przemian 
w niej zachodzących. Primadulcine blokuje aktywność 
mikrosomalnego enzymu 11β-HSD1, który to z kolei 
dalej tworzy układ korygujący poziom kortyzolu (tzw. 
hormonu stresu) w organizmie. Dodatkowo ekstrakt 
z pierwiosnka skupia się na działaniu stricte anti-aging, 
czyli pobudzeniu produkcji kwasu hialuronowego oraz 
kolagenu i elastyny w skórze. 

Trend pro-age wiąże się z działaniem profilaktycz-
nym. Oznacza to, że odpowiednie dbanie o stan skóry 
i podejście profilaktyczne w odniesieniu do utrzyma-
nia jej w dobrej kondycji na co dzień przyczyni się 
do zachowania młodości na dłużej. Między innymi 
dzięki temu trendowi powracają do łask produkty, 
które wykazują działanie antyoksydacyjne. Czynniki 
zewnętrzne – środowiskowe (promieniowanie UV, 
zanieczyszczenie środowiska, niekorzystne warunki 
pogodowe), zabiegi kosmetyczne czy właśnie wiele 
sytuacji wywołujących stres w  organizmie przy-
czyniają się do dyskomfortu skóry i pogorszenia jej 
kondycji. Hasło flawless beauty, czyli nieskazitelne 
piękno, coraz częściej pojawia się w rekomendacjach 

kosmetyków oraz propagowane jest w  popularnej 
aplikacji TikTok. Pielęgnacja zgodna z tym hasłem po-
lega na kompleksowym podejściu do dbania o skórę 
poprzez działanie przeciwrodnikowe, redukcję nie-
doskonałości skóry, poprawę jej funkcji barierowych, 
regenerację, poprawę jej struktury czy redukcję cieni 
pod oczami. Trend ten bardziej skupia się na próbie 
cofnięcia czasu i odmłodzeniu skóry. Spośród wielu 
propozycji firm surowcowych na uwagę zasługuje 
m.in. surowiec X50 Myocept (Evonik). Jego zadaniem 
jest spłycenie zmarszczek oraz bruzd mimicznych. To 
kompleks peptydów, z których jeden odpowiedzialny 
jest za naprowadzenie na neurony skóry, drugi zaś 
ogranicza skurcze mięśni. Dzięki tym właściwościom 
promowany jest jako odpowiednik botoksu. 

***
Myśląc o  kosmetykach przyszłości nie można 

zapomnieć o  coraz bardziej rosnącej świadomości 
konsumentów. Personalizacja kosmetyków poprzez 
wykorzystanie aplikacji, własnoręczne przygotowanie 
kosmetyków w zaciszu domowym czy posiłkowanie się 
sprawdzonymi źródłami informacji zastępują ślepe 
podążanie za rekomendacjami blogerów czy influen-
cerów. Konsument chce świadomie dokonywać wybo-
rów, jakich produktów i składników używa. Pomocne 
stają się w tym wszelkiego rodzaju narzędzia. Jednym 
z nich jest Lupa Kosmetyczna – platforma informacyj-
na zawierająca wiadomości zarówno o pojedynczych 
składnikach, jak i gotowych produktach znajdujących 
się na rynku. Co więcej, znaleźć na niej można obiek-
tywne artykuły i  wypowiedzi ekspertów z  branży, 
którzy wyrażają swoje cenne opinie, potwierdzone ich 
wiedzą i doświadczeniem. Edukowanie konsumentów, 
otwarta polityka i  ideologia działania firmy kosme-
tycznej mogą więc przyczynić się do wzrostu zaufania 
do marki, a co za tym idzie – wierności konsumenta 
do danego producenta. Takie działanie może okazać 
się najlepszą inwestycją w  produkty i  zaowocować 
w czasie wzrostami sprzedaży. Jasność i prawdziwość 
przekazu w  przyszłości będą kluczem do sukcesu 
każdej firmy kosmetycznej, niezależnie od tego, w któ-
rym zakątku świata będzie chciała sprzedawać swoje 
produkty. Tak naprawdę to podejście producenta do 
wytwarzanych przez niego kosmetyków zawsze będzie 
wpływało pozytywnie na jego pozycję na rynku, bo 
przecież dobrze zaprezentowany kosmetyk znajdzie 
swoich odbiorców niezależnie od aktualnych trendów. 
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Kosmetyki KOI mają za zadanie koić skórę 
(stąd nazwa marki), szczególnie tę wrażliwą, 
narażoną na działanie czynników 
zewnętrznych. O tworzeniu receptur, 
bazujących przede wszystkich na składnikach 
naturalnych, wykazujących aktywne 
i potwierdzone działanie na skórę, opowiada 
Renata Kozłowska, współwłaścicielka firmy. 

Aldona Senczkowska-Soroka: KOI to firma rodzinna. Kto za co 
odpowiada? 
Renata Kozłowska: Firma istnieje na rynku już 6 lat  – czas szybko 
biegnie. Powstała, jak wiele marek naturalnych, z  potrzeby. Jestem 
z wykształcenia chemikiem i zawsze zwracałam uwagę na to, co nakła-
dam na ciało. Mojej cerze odpowiadały kremy o określonym składzie, 
niestety często o bardzo wysokich cenach. Postanowiłam więc sama 
spróbować je zrobić. Okazały się dobre i skuteczne. Zaczęłam je udo-
stępniać zainteresowanym znajomym, przez co robiłam ich coraz wię-
cej. Wtedy też pojawiła się myśl o stworzeniu własnej marki i bardziej 
oficjalnym działaniu. Dołączyła do mnie jedna z córek, potem druga. 
I tak zaczęła się nasza wspólna przygoda. Tak właśnie powstało KOI 
Cosmetics, które ma KOIć. 

Jeśli chodzi o role w firmie, osobiście do dzisiaj dbam o skład ko-
smetyków, jakość, a także decyduję, co znajdzie się w naszej ofercie. 
Jedna z  córek (Klaudyna) odpowiada za działania marketingowe 
i logistyczne, druga, Martyna, za stronę wizualną produktów.

Skład jest bardzo kobiecy.
Tak, uważamy, że kobiety mają dużo do powiedzenia w tej branży. 

To bardzo logiczne: lepiej przecież znają swoją skórę, potrzeby, wie-

KOI(ĄCA)
MOC 
NATURALNYCH
KOSMETYKÓW

MARTYNA I RENATA KOZŁOWSKIE
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dzą, co im w kosmetyku przeszkadza, a co jest mile 
widziane. Dlatego jesteśmy dobre w tym, co robimy. 

Wasze portfolio jest coraz bogatsze. Planujecie 
mimo to w najbliższym czasie czymś zaskoczyć 
swoje klientki?

Ostatnia nowość, z której jesteśmy bardzo zado-
wolone, to hydrolat z  róży damasceńskiej, bardzo 
szlachetnego surowca. Produkt ten bardzo dobrze 
toleruje każdy rodzaj cery. Planujemy pokazać jeszcze 
jeden produkt, kojący skórę po ekspozycji na słońce, 
natomiast jesienią zamierzamy zaproponować ko-
smetyk, który zaopiekuje się skórą w okolicy oczu. 
Chcemy, aby był bardzo skuteczny, dlatego powstawał 
dość długo. Będzie można używać go samodzielnie 
lub w połączeniu z kremem.

To oczywiście nie koniec niespodzianek na ten 
rok, mamy w zanadrzu jeszcze kilka pomysłów, ale 
na razie nic więcej nie mogę powiedzieć.

Skupiacie się na pielęgnacji skóry twarzy. 
Planujecie także wprowadzić do portfolio 
produkty do ciała?

Póki co nie. Koncentrujemy się twarzy, bo na 
takich kosmetykach znamy się najlepiej. 

Wasze Serum dwufazowe oraz Krem 
z bakuchiolem otrzymały Certyfikat Naturalne 
POLSKIE. Dlaczego zdecydowaliście na ocenę 
właśnie tych produktów? 

To zdecydowanie nasze hity sprzedażowe. Oba 
należą do kategorii bardzo aktywnych, przynoszących 
skórze widoczne efekty. Serum dwufazowe dodaje 
blasku ze względu na to, że posiada dużo witaminy C 
pochodzącej ze śliwki kakadu i rokitnika. Ta synergia 
witaminy C i kwasu hialuronowego daje skórze świe-
żość, ujędrnia, nawilża. To produkt wielofunkcyjny.

Krem z  bakuchiolem także zgłosiliśmy do cer-
tyfikacji, gdyż to kosmetyk szczególny w  naszej 
ofercie. Bakuchiol, pochodzący z rośliny azjatyckiej 
Babći, znany od setek lat, zwie się także roślinnym 
retinolem. Dlaczego jest tak szczególny? Pozwala na 
uzyskanie podobnych efektów w  skórze, jakie daje 
używanie retinolu, ale jednocześnie nie trzeba z nie-
go rezygnować latem i jest mniej podrażniający. To 
idealny zamiennik dla cer nietolerujących renitolu. 
Dodatkowo krem wzbogaciliśmy o skwalan i niacyna-
mid – to bardzo potężne surowce. Właściwie zamiast 
jednego można byłoby uzyskać z tego zestawu aż trzy 
kremy, ale postanowiliśmy je „włożyć” do jednego 
słoika, by efekty były naprawdę spektakularne. Krem 
świetnie poprawia koloryt skóry, ujędrnia, nawilża, 
no i posiada certyfikat naturalności.

Od kilku lat w branży beauty coraz ważniejsze 
miejsce zajmują kosmetyki naturalne. Nadal 
jednak nie mamy prawnej definicji „naturalnego 
kosmetyku”. Jak rozumie je pani jako właścicielka 
marki oferującej takie produkty?

Naturalna pielęgnacja to dla mnie wspomaganie 
skóry w  jej funkcjach, których z  wiekiem zaczyna 
brakować. Zaczynają pojawiać się m.in. zmarszczki, 
z  powodu utraty kwasu hialuronowego. U  nas ten 
surowiec jest w zasadzie w każdym kosmetyku, po-
nieważ ma wspomagać skórę w procesie regeneracji. 
Starzenia nie da się cofnąć i  tego nie obiecujemy, 
ale można je opóźniać. Kosmetyki naturalne dobrze 
opiekują się skórą.

Trend naturalności idzie w parze z tendencją 
konsumentów do dociekania, co znajduje się 
wewnątrz kosmetyku, skąd pochodzą surowce, 
czy firma prowadzi działania proekologiczne itp. 
Kim jest klient KOI?

Obserwujemy taki typ klienta, który kupuje 
drogi kosmetyk, ale nie interesuje się tym, co jest 
wewnątrz. Ufa, że specyfik będzie działał zgodnie 
z opisem. Inna grupa to ludzie, którzy pytają, chcą 
wiedzieć szczegółowo, jakie składniki krem zawiera. 
To bardzo budujące dla producenta.

Nie tylko skład jest istotny. Klient zwraca uwagę 
także na opakowanie i jego dalsze życie. Nasze pro-
dukty pakujemy więc zgodnie z ideą zero waste – do 
kartonów nie dodajemy wypełniaczy, dla zabezpie-
czenia szklanego słoika tylko zwykły papier. Trzeba 
pamiętać, że dla klienta naturalność to nie jedynie 
produkt, ale także całokształt działalności firmy. 
Ludzie tego oczekują i uważam, że słusznie. 

Używacie tylko szklanych opakowań. Czy chcecie 
coś zmienić w tym zakresie?

Szkło jest podstawą. Na butelce czy opakowaniu 
z tego tworzywa znajduje się etykieta z pełną infor-
macją o produkcie, data ważności itd. Nie dodajemy 
jednostkowych kartoników, redukując w ten sposób 
niepotrzebne śmieci. Ważne jest oczywiście bezpie-
czeństwo produktu – to podstawowa funkcja opako-
wania i uważamy, że szkło ją zapewnia. 

Czy naturalny kosmetyk KOI pachnie?
Nasze produkty mają zapach, ale nie jest on 

sztuczny. Dodajemy naturalny ekstrakt, co jest mniej 
popularne ze względu na tendencję do podrażnień. 
Liczymy się z tym oczywiście, dlatego nie dajemy go 
więcej, niż to konieczne.

Gdzie poza Polską można kupić wasze kosmetyki?
Za pośrednictwem sklepu internetowego wła-

ściwie w całej Europie. Weszliśmy także do sklepów 
w Rumunii i Bułgarii, zamierzamy pojawić się na Wę-
grzech. Interesują nas również rynki arabskie, gdzie 
polskie kosmetyki są dobrze przyjmowane.
__________________________________________________________

Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka, 
redaktor czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny” 

z dodatkiem „Kierunek Kosmetyki” oraz portali 
kierunekFARMACJA.pl i kierunekKOSMETYKI.pl 
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ROŚLINY NADMORSKIE JAKO SUROWCE 
O POTENCJALE KOSMETYCZNYM
ROŚLINY NADMORSKIE CECHUJE BYTOWANIE W TRUDNYCH WARUNKACH ŚRODOWISKOWYCH, 
NARAŻAJĄCYCH JE NA SILNY WIATR, EKSPOZYCJĘ NA PROMIENIE SŁONECZNE, DUŻE 
ZASOLENIE ORAZ UBOGOŚĆ I WYSOKĄ PRZEPUSZCZALNOŚĆ GLEBY. Z TEGO WZGLĘDU 
WYKSZTAŁCIŁY ONE SPECJALNE CECHY ADAPTACYJNE, KTÓRE POMAGAJĄ IM ROSNĄĆ 
W NIESPRZYJAJĄCYM OTOCZENIU. WYRÓŻNIAJĄ SIĘ ODMIENNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI ORAZ 
POSIADAJĄ UNIKATOWE SKŁADNIKI AKTYWNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE JAKO 
SUROWCE DO PRODUKCJI PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH. WARTO WIĘC PRZYJRZEĆ SIĘ BLIŻEJ 
GATUNKOM NADMORSKIM ORAZ WYTWARZANYM PRZEZ NIE SKŁADNIKOM AKTYWNYM.

Kowniatek nadmorski (Crithmum 
maritimum L.) należy do rodziny 
selerowatych (Apiaceae). Wyrasta 
w śródowisku morskim na skalistych 
brzegach, a rzadziej piaszczystych plażach. 
Występuje szczególnie obficie wzdłuż 
wybrzeży krajów środziemnomorskich. 
Jego liście są bogate w witaminę C, 
karotenoidy, związki fenolowe, takie 
jak kwas chlorogenowy, galusowy, 
kawowy, kumaryny, katechiny oraz 
substancje bioaktywne, które mogą 
być stosowane do celów leczniczych 
i kosmetycznych. Nasiona z kolei 
zawierają znaczne ilości oleju. Wyciąg 
z kopru morskiego odznacza się wysokim 
działaniem antyoksydacyjnym, zwalcza 
wolne rodniki oraz przyczynia się do 
wzrostu elastyczności skóry. Dzięki 
zawartości minerałów ma właściwości 
rewitalizujące i nawilżające. Występuje 
w produktach przeciwstarzeniowych, 
najczęściej w maskach oraz kremach. 

Mikołajek nadmorski (Eryngium 
maritimum L.) zalicza się do rodziny 
selerowatych (Apiaceae). Jest to 
ciernista roślina, o niebieskich kwiatach, występująca na 
wydmach wybrzeży Europy i Afryki Północnej. W wielu 
regionach klasyfikuje się jako gatunek chroniony, toteż 
do celów kosmetycznych używa się ekstraktów z komórek 
macierzystych. Pozyskuje się je ze względu na jego 
odporność na trudne warunki środowiskowe, przez co roślina 
wykształciła zdolność do syntezy substancji aktywnych 
w celach obronnych. Ekstrakt z komórek macierzystych 
zawiera bezpieczne składniki czynne, ponieważ nie wywołują 
odpowiedzi immunologicznej. Powoduje poprawę jędrności 
i gęstości skóry, zmniejszenie zmarszczek, pobudzenie 
komórek skóry do odnowy, wytwarzania kolagenu i elastyny 
oraz wygładzenie naskórka. Poprzez zawartość składników 

biologicznie czynnych, ekstrakty z mikołajka 
nadmorskiego posiadają właściwości 
antyoksydacyjne, depigmentacyjne 
oraz przeciwdrobnoustrojowe.

Sosna nadmorska (Pinus pinaster Aiton) 
to gatunek drzewa iglastego z rodziny 
sosnowatych (Pinaceae), występujący 
w basenie Morza Śródziemnego. Od innych 
gatunków różni się czerwoną, spękaną korą, 
która jest głównym surowcem spotykanym 
w kosmetykach. Wyróżniającymi 
składnikami są oligomery procjanidolowe 
(m.in. piknogenol), które posiadają silne 
właściwości antyoksydacyjne. Pozwalają 
na regenerację nieaktywnej witaminy 
C oraz ochronę witaminy E przed 
utlenianiem. Ekstrakt jest uznawany za 
najsilniejszy przecwiutleniający składnik 
roślinny. Kora sosny nadmorskiej stanowi 
bogate źródło związków polifenolowych, 
takich jak kwas galusowy, ferulowy, 
chlorogenowy, kawowy. Zawiera garbniki, 
pirokatechol, bioflawonoidy, żywice, 
olejki eteryczne, witaminę C oraz E. 
Dodatkowo niweluje przebarwienia, 
wzmacnia naczynia krwionośne, a jako 

składnik aktywny kremów ma właściwości ochronne. 
Rośliny nadmorskie są ciekawymi, lecz mało 
przebadanymi surowcami, które mają potencjał 
wykorzystania jako składniki kosmetyków. Ze 
względu na ich środowisko naturalne mogą zawierać 
cenne, nieodkryte jeszcze substancje biologicznie 
czynne, które będą w sposób innowacyjny 
działały na skórę człowieka. Z powodu rosnącego 
zanieczyszczenia środowiska, w tym również terenów 
nadmorskich, należy jednak pamiętać o racjonalnym 
wykorzystywaniu rosnących tam gatunków roślin.

Literatura dostęna na portalu kierunekKOSMETYKI.pl
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Każdy kosmetyk udostępniany na rynku musi być bezpieczny. Celem regulacji 
prawnych jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi. Osoba odpowiedzialna lub dystrybutor w razie stwierdzenia 
niezgodności udostępnianego na rynku kosmetyku z przepisami prawa 
powinien niezwłocznie przyjąć środki naprawcze niezbędne do odpowiedniego 
dostosowania tego produktu lub w razie potrzeby wycofania go z rynku czy 
wycofania go od użytkowników końcowych. Za nieprzestrzeganie tych 
obowiązków grozi kara pieniężna.

Urszula Gondek 
aplikant adwokacki, Czyżewscy kancelaria adwokacka

Branża kosmetyczna jest gałęzią gospodarki zaj-
mującą się szeroko rozumianymi kosmetykami 
i produktami do pielęgnacji ciała. Produkty ko-

smetyczne, oprócz utrzymywania zewnętrznych części 
ciała, zębów i błon śluzowych jamy ustnej w czystości, 
perfumowania, zmiany ich wyglądu, ochrony, utrzy-
mywania w dobrej kondycji lub korygowania zapachu, 
muszą zapewniać wysoki poziom ochrony zdrowia lu-

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA PRODUKT NIEBEZPIECZNY

dzi. Szczegółowe przepisy prawa związane z bezpieczeń-
stwem kosmetyków można znaleźć w rozporządzeniu 
nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych 
oraz w ustawie o produktach kosmetycznych.

Produkty kosmetyczne udostępniane na rynku 
powinny być bezpieczne w normalnych lub dających 
się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania. 
Analiza stosunku ryzyka i  korzyści nie powinna 
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uzasadniać występowania ryzyka dla zdrowia ludzi. 
Produkty kosmetyczne muszą być bezpieczne na 
każdym etapie związanym z udostępnianiem na ryn-
ku – począwszy od opracowania ich składu po nadzór 
rynkowy. Ocena bezpieczeństwa kosmetyków powin-
na uwzględniać prezentację, oznakowanie, instrukcje 
używania i usuwania oraz wszelkie inne wskazówki 
lub informacje pochodzące od osoby odpowiedzialnej. 

Odpowiedzialność
Osobą odpowiedzialną, która gwarantuje spełnia-

nie odpowiednich obowiązków nakładanych przez 
przepisy kosmetyczne, jest zwykle producent lub 
importer, czyli podmiot sprowadzający produkt ko-
smetyczny spoza Unii Europejskiej. Także dystrybutor 
może być osobą odpowiedzialną, o ile wprowadza on 
produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą 
lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już 
wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ 
na zgodność z obowiązującymi wymogami. 

Do zadań osoby odpowiedzialnej należy między 
innymi ocena bezpieczeństwa produktu kosme-
tycznego wprowadzanego do obrotu, której podlega 
każdy kosmetyk przed udostępnieniem go na rynku 
Wspólnoty po raz pierwszy. Ocena bezpieczeństwa 
produktu kosmetycznego ma na celu wykazanie jego 
zgodności z przepisami. Dla każdego wprowadzanego 
do obrotu kosmetyku sporządza się raport bezpie-
czeństwa. Podmiot wprowadzający do obrotu produkt 
kosmetyczny bez spełnienia wymogów dotyczących 
oceny bezpieczeństwa podlega karze pieniężnej 
w wysokości do 100 000 zł.

Na osoby odpowiedzialne, ale także na dystrybuto-
rów niebędących osobami odpowiedzialnymi, przepisy 
nakładają szereg innych obowiązków, w tym nadzór 
nad produktami kosmetycznymi udostępnionymi na 
rynku. Osoby odpowiedzialne, które uznają lub mają 
powody sądzić, że produkt kosmetyczny wprowadzony 
przez nie do obrotu nie jest zgodny z rozporządzeniem 
nr 1223/2009, niezwłocznie przyjmują środki napraw-
cze niezbędne do odpowiedniego dostosowania tego 
produktu lub w razie potrzeby wycofania go z rynku 
lub wycofania go od użytkowników końcowych. 

Ponadto, jeżeli produkt kosmetyczny stwarza 
ryzyko dla zdrowia ludzi, osoby odpowiedzialne nie-
zwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe 

państw członkowskich, w których udostępniły dany 
produkt oraz państwa członkowskiego, w którym do-
kumentacja produktu jest dostępna, podając szczegó-
ły, zwłaszcza dotyczące niezgodności oraz przyjętych 
środków naprawczych. Osoby odpowiedzialne mają 
obowiązek współpracować z właściwymi organami 
w zakresie podejmowania wszelkich działań elimi-
nujących zagrożenia stwarzane przez produkty, które 
udostępniły na rynku. Kto nie wykonuje obowiązków 
przyjmowania środków naprawczych, wycofania 
z  rynku lub od użytkowników końcowych, a  także 
współpracy z właściwymi organami, podlega karze 
pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

W  razie poważnych wątpliwości dotyczących 
bezpieczeństwa substancji zawartych w produktach 
kosmetycznych, właściwy organ państwa członkow-
skiego, w którym produkt zawierający taką substan-
cję jest udostępniany na rynku, może, poprzez skie-
rowanie do osoby odpowiedzialnej umotywowanego 
wniosku, zażądać od niej przedłożenia listy wszyst-
kich produktów kosmetycznych, za które jest ona 
odpowiedzialna i  które zawierają daną substancję. 
Lista ta zawiera informacje o stężeniu tej substancji 
w produktach kosmetycznych. Kto wprowadza do ob-
rotu produkt kosmetyczny z naruszeniem ograniczeń 
dotyczących substancji, podlega karze pieniężnej 
w wysokości do 100 000 zł.

Dystrybutor, który uzna lub ma powody sądzić, że 
dany produkt kosmetyczny nie jest zgodny z przepi-
sami, nie powinien udostępniać go na rynku, dopóki 
nie zostanie on dostosowany do obowiązujących wy-
mogów. Jeżeli dystrybutor odkryje, że udostępniony 
przez niego na rynku produkt kosmetyczny nie jest 
zgodny z  rozporządzeniem dotyczącym produktów 
kosmetycznych, zapewnia przyjęcie środków napraw-
czych niezbędnych do dostosowania tego produktu, 
wycofania go z rynku lub wycofania od użytkowników 
końcowych, w razie potrzeby. Ponadto, jeżeli produkt 
kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, dys-
trybutor niezwłocznie informuje o tym osobę odpo-
wiedzialną oraz właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których udostępnił dany produkt, 
podając szczegóły zwłaszcza dotyczące niezgodności 
oraz przyjętych środków naprawczych. Dystrybutorzy 
zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za 
produkt, warunki przechowywania lub transportu nie 
zagrażały jego zgodności z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu. Dystrybutorzy zobowiązani są także 
współpracować z właściwymi organami. W razie nie-
spełniania powyżej opisanych obowiązków dystrybu-
tor podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Zgodnie z przepisami
Państwa członkowskie prowadząc kontrole 

wewnątrzrynkowe, monitorują zgodność udo-
stępnionych na rynku produktów kosmetycznych 
z  przepisami kosmetycznymi. Przeprowadzają one 
w odpowiedniej skali należyte kontrole produktów 
kosmetycznych i podmiotów gospodarczych, wyko-

„
Produkty kosmetyczne udostępniane na 
rynku powinny być bezpieczne w normalnych 
lub dających się racjonalnie przewidzieć 
warunkach stosowania
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Aplikantka adwokacka w Czyżewscy 
kancelaria adwokacka. Świadczy 
obsługę prawną w sektorze life 
sciences, w tym w segmencie 
spożywczym, farmaceutycznym 
i kosmetycznym.
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rzystując dokumentację produktu i, w odpowiednich 
przypadkach, kontrole fizyczne i  badania labora-
toryjne na podstawie reprezentatywnych próbek. 
W Polsce nadzór nad przestrzeganiem branżowych 
obowiązków prawnych sprawują w zakresie swoich 
kompetencji organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz Inspekcji Handlowej.

Jeżeli państwowy inspektor sanitarny stwierdzi, 
że udostępniany na rynku produkt kosmetyczny może 
stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi, to ma prawo żądać od 
osoby odpowiedzialnej lub dystrybutora podjęcia wszel-
kich odpowiednich środków, w tym proporcjonalnych 
do rodzaju ryzyka środków naprawczych zapewniają-
cych osiągnięcie zgodności produktu kosmetycznego 
z przepisami, wycofanie produktu z rynku lub jego 
wycofanie od użytkowników końcowych w wyraźnie 
podanym terminie. Jeżeli więc osoba odpowiedzialna 
lub dystrybutor nie podejmą stosownych działań sami, 
to właściwy organ może im to nakazać.

Produkt niebezpieczny
Należy pamiętać, że oprócz regulacji charaktery-

stycznych dla branży kosmetycznej, ustawodawstwo 
przewiduje także szczegółowe regulacje dotyczące 
produktów niebezpiecznych. Za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny grozi odpowiedzialność 
odszkodowawcza. Odpowiednie regulacje dotyczące 
produktów niebezpiecznych znajdziemy w  przepi-
sach art. 449(1)-449(10) kodeksu cywilnego.

Producent wytwarzający w  zakresie swojej 
działalności gospodarczej produkt niebezpieczny, 
odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez 
ten produkt. Niebezpieczny jest produkt niezapew-
niający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, 
uwzględniając normalne użycie produktu. O  tym, 
czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności 
z  chwili wprowadzenia go do obrotu, a  zwłaszcza 
sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane 
konsumentowi informacje o właściwościach produk-
tu. Produkt nie może być uznany za niezapewniający 
bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzo-
no do obrotu podobny produkt ulepszony.

Kto przez umieszczenie na produkcie swojej 
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia 

odróżniającego podaje się za producenta, odpowiada 
jak producent. Tak samo odpowiada importer. Tym 
samym każda osoba odpowiedzialna w rozumieniu 
unijnego rozporządzenia nr 1223/2009 będzie odpo-
wiadała za szkody wyrządzone przez niebezpieczny 
kosmetyk.

Określony w kodeksie cywilnym obowiązek od-
szkodowawczy z tytułu szkód wyrządzonych przez 
produkt niebezpieczny obejmuje, co do zasady, na-
prawienie wszelkich strat i uszczerbków (zarówno 
majątkowych jak i niemajątkowych) wyrządzonych 
przez produkt niebezpieczny. W razie uszkodzenia 
ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może 
dodatkowo przyznać poszkodowanemu przez pro-
dukt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Każdy kosmetyk udostępniany na rynku musi być 
bezpieczny. Celem regulacji prawnych jest przede 
wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi. Osoba odpowiedzialna lub dystrybutor 
w razie stwierdzenia niezgodności udostępnianego 
na rynku kosmetyku z przepisami prawa powinien 
niezwłocznie przyjąć środki naprawcze niezbędne 
do odpowiedniego dostosowania tego produktu lub 
w razie potrzeby wycofania go z rynku lub wycofania 
go od użytkowników końcowych. Za nieprzestrzega-
nie tych obowiązków grozi kara pieniężna.

       Reklama
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„Kusiło mnie, żeby zobaczyć, co jest dalej, po drugiej stronie.
Zastanawiałem się, co się przeżywa, przechodząc granicę. Co się 
czuje? Co myśli? Musi to być moment wielkiej emocji, porusze-
nia, napięcia. Po tamtej stronie – jak jest? Na pewno – inaczej. 
Ale co znaczy to – inaczej? Jaki ma wygląd? Do czego jest podob-
ne? A może jest niepodobne do niczego, co znam, a tym samym 
niepojęte, niewyobrażalne? Chodziło mi o jedno tylko – o sam 
moment, sam akt, najprostszą czynność przekroczenia granicy. 
Przekroczyć i zaraz wrócić, to by mi zupełnie wystarczyło, za-
spokoiło mój niewytłumaczalny właściwie, a jakże ostry głód 
psychiczny”. [Ryszard Kapuściński „Podróże z  Herodotem”, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s. 13].

Kapuściński idealnie opisał moją własną fascynację granicami. 
Sztuka i  literatura często przywołują to, co było w nas od 

dawna, ale nie umieliśmy tego nazwać. Te kilka zdań obudziło 
moje magiczne wspomnienia.

Jest rok 1980. Z  rodzicami i bratem od dwóch lat mieszka-
my w Jeleniej Górze, ale regularnie odwiedzamy krewnych 

w  Lubaniu, moim rodzinnym miasteczku. Najlepszą zabawą 
jest dziecięca, samodzielna eksploracja okolicy poniemieckiego, 
czterorodzinnego domu na ul. Skłodowskiej-Curie, w którym 
mieszkają ciocia z wujkiem i moją kuzynką. Mam już siedem lat, 
więc jako najstarszy dostałem ważne zadanie – odpowiadam za 
bezpieczeństwo pięcioletniego brata i kuzynki w tym samym 
wieku. Jedno z naszych ulubionych miejsc zabawy to obrzeża 
pobliskiego wielkiego parku, gdzie prowadzimy „wykopaliska”. 
Ale mnie bardziej fascynuje coś innego, na pozór mniej atrak-
cyjnego. To łąka po drugiej stronie domu, oddzielona od niego 
dwiema cichymi uliczkami.

Na łące jest dużo fajnych rzeczy. Na przykład wielki krzak 
dzikiego bzu. Jestem dobrym opiekunem, więc gdy za moją 

namową objedliśmy się jego niedojrzałymi owocami i złapał nas 
skręcający ból brzucha, nie zostawiłem maluchów, ale jakoś do-
ciągnąłem je do domu cioci. Zresztą wymiotowaliśmy tylko dwie 
godziny, a toksyny opuściły nasze żołądki naturalną drogą, gdy 
dostaliśmy ekologiczną odtrutkę, czyli po litrze kwaśnego mleka. 

Bezpieczniejszy do zabawy jest autobus – brzoza z rozdwojonym 
pniem, z których jeden jest ścięty na wysokości półtora metra, 

więc tworzy idealne siedzenie dla kierowcy. Taka wysokość to 
jeszcze nie powód, żeby zawracać głowę rodzicom i cioci, więc 
w ramach delegowanych na mnie uprawnień zawsze pozwalam 
bratu i kuzynce wspiąć się na miejsce kierowcy. Wielką atrakcją jest 
też Echo – owczarek alzacki sąsiadów, większy od każdego z nas, 

który zawsze kręci się luzem na łące. Bardzo lubi dzieci i przynosi 
patyki, które mu rzucamy. Daje się nawet pogłaskać, tylko nie 
przepada za tym, gdy dzieci biegają, krzyczą i się śmieją. Ja o tym 
wiem i jako dobry opiekun powiedziałem wyraźnie bratu i kuzynce, 
że przy Echu mają nie biegać, nie krzyczeć i się nie śmiać. Wiem, że 
będą rozsądni, bo mają prawie pięć lat i są już duzi.

Krzak bzu, autobus i Echo są super, ale mnie na łące fascynuje 
co innego. Jej drugi koniec zamyka nasyp kolejowy. Nie 

wiem, jaką ma wysokość, ale dla siedmiolatka jest horyzontem. 
Krańcem znanego i oswojonego obszaru. Granicą. Co jest dalej? 
Koniec świata?

Razem z maluchami wspinamy się na nasyp, daję im po alu-
miniowej jednozłotówce, sam też mam swoją. Kładziemy 

je na szynie bliższej nas. Maluchy są bezpieczne, bo najpierw 
przykładamy uszy do szyny i  sprawdzamy, czy nie nadjeżdża 
pociąg. Gdy już słyszymy, że się zbliża, odchodzimy na bezpiecz-
ną odległość, a spłaszczone przez koła aluminiowe naleśniki 
zabieramy dopiero, gdy pociąg odjedzie. Cały czas trzymam 
maluchy za ręce, więc rodzice i ciocia z wujkiem mogą być ze 
mnie dumni.

Na nasypie mogę fizycznie dotknąć mojego końca świata. Ale 
nie wstaję, żeby zobaczyć co jest dalej. Leżę na skarpie i kładę 

monety na szyny, wyciągając rękę w górę. Wystarcza mi świado-
mość, że dotarłem do granicy, jednak jej fizyczne przekroczenie 
to zbyt wiele jak na siedmiolatka, który dopiero sześć lat później 
po raz pierwszy odwiedzi odległą o 20 km Czechosłowację. Propo-
nuję odszukać w internecie rycinę w konwencji średniowiecznego 
drzeworytu, opublikowaną w XIX w. przez francuskiego astronoma 
Camille’a Flammariona („Flammarion engraving”). Widzimy na niej 
wędrowca, który dotarł do krańca płaskiego świata. Z fascynacją 
wystawia głowę poza ziemską sferę i podziwia harmonię sfer 
niebieskich, napędzanych przez żelazne koła. W wyobraźni ja też 
zaglądam za nasyp i widzę cuda po drugiej stronie granicy.

PS. Dzięki Google Maps też zajrzałem dzisiaj poza lubański 
koniec świata, przez 42 lata ukryty za nasypem kolejowym. Jak 
tu jest? Przede mną w kosmicznej harmonii – drzewa, trawa, 
ścieżki, potok Siekierka, ulica Starolubańska, a na niej: Przed-
siębiorstwo Elektryczne CYWIT; Dekorek – Usługi remontowe; 
Holzkiste – sklep z artykułami dla stolarzy; Zakład usług po-
grzebowych, kamieniarstwo nagrobkowe, kwiaciarnia; Hause 
Bau s.c.; Sklep Spożywczy PSS Społem; Sklep z odzieżą używaną. 
Teraz mogę umierać spokojnie. Wreszcie wiem, co było po dru-
giej stronie granicy...

PO DRUGIEJ STRONIE NASYPU

Rafał Ruta

specjalista ds. rozwoju produkcji kontraktowej
Bausch Health
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