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STRESZCZENIE 

 Niniejsza praca inżynierska dotyczy analizy zmian i tendencji zachodzących na rynku 

wschodnim (kraje byłego Związku Radzieckiego). Celem pracy dyplomowej jest poznanie 

preferencji kosmetycznych kobiet (głównie Rosjanek), opracowanie przykładowych receptur 

zgodnych z normami prawnymi Unii Celnej oraz sformułowanie przewidywań na kolejne lata.  

 Analiza preferencji kosmetycznych grupy docelowej (grupy kobiet w wieku 20 - 44 lat) 

została dokonana na podstawie rzetelnej literatury branżowej. Korzystając z baz surowców 

udostępnionych przez firmę NUCO opracowano receptury kosmetyków (pomadkę oraz fluid) oraz 

przeprowadzono wstępne badania konsumenckie w celu potwierdzenia ich właściwości.  

 Aby zbadać atrakcyjność wytworzonych produktów kosmetycznych pod kątem sprzedaży, 

dokonano analizy kosztów wytworzenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż głównym czynnikiem 

decydującym o zakupie jest cena, obniżono koszty wyprodukowania opracowanych kosmetyków 

poprzez modyfikację składu. Wprowadzono zamienniki surowców tak, żeby pełnione funkcje oraz 

właściwości produktów nie uległy zmianie.        

 Prezentowana praca inżynierska wykracza poza zakres laboratorium, obejmuje również 

badania marketingowe (dostarczające informacji na temat preferencji kosmetycznych 

konsumentów) oraz uregulowania prawne, co pozwala na opracowanie odpowiedniej receptury, 

która mogłaby zostać wdrożona na rynek wschodni.  
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis analyzes the tendencies and changes that are visible on the Eastern 

European market of the post-Soviet countries (mainly Russia). The purpose of it is to examine the 

cosmetic preferences of the consumers and to prepare formulas which are both compatible with 

those needs and meet the standards of the Customs Union. 

The analysis of cosmetic preferences of the target group (women aged 20-44 years) was 

carried out on the basis of the data found in the professional branch literature. The formulas of 

cosmetics elaborated for the purpose of this work (lipstick and foundation) were based on the raw 

materials provided by the Nuco company.  

In order to examine if the prepared formulas might be attractive to be sold in the Russian 

market, the analysis of the cost of production was carried out, as the main objective while preparing 

the formulas was to lower down the production costs as Russia is a very price-sensitive market. The 

changes introduced to the formulas consisted in replacing certain raw materials with others but so 

that the properties of the products remain unchanged.  

This work reaches out beyond the scope of the laboratory works as it also covers market 

research (preferences of consumers) and legal regulations knowledge of whose is crucial to 

elaborate formulas which are compliant with the Eastern European market. 
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OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca dyplomowa o w/w tytule nie 

zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam 

również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych  

z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.  

Niniejsza praca dyplomowa jest utworem zbiorowym i jest własnością intelektualną 

Kierującego pracą, opiekuna naukowego oraz moją.  

Zobowiązuję się, że nie wykorzystam ani nie opublikuję wyników pracy bez zgody 

Kierującego pracą oraz opiekuna naukowego pracy.   

Jednocześnie udzielam Politechnice Warszawskiej nieodpłatnej licencji niewyłącznej na 

umieszczenie wersji elektronicznej w/w pracy w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej i do 

korzystania z utworu przez jego udostępnienie on-line. 
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1. WSTĘP. CEL I UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU. 

Niniejszą pracę inżynierską wykonano na zlecenie firmy NUCO E. i G. Kosyl Sp. j.  

Jej zakres obejmuje charakterystykę rynku rosyjskiego, zachodzące na nim zmiany, analizę 

preferencji kosmetycznych Rosjanek i porównanie rynku wschodniego z europejskim  

z uwzględnieniem uregulowań prawnych.  Na podstawie zebranych informacji można sformułować 

przewidywania na kolejne lata oraz opracować receptury kosmetyków, które mogłyby zostać 

wdrożone w Rosji.  Inicjatywa  podjęcia tematu wynika z zainteresowania firmy NUCO rynkiem 

wschodnim (zwłaszcza krajami byłego Związku Radzieckiego) pod kątem wdrożenia produktów 

kosmetycznych na nowe rynki zbytu. Rosja to obszar zamieszkany przez ogromną liczbę ludności 

(nieporównywalnie większą niż pozostałe kraje Europy), a co za tym idzie jest to dla producentów 

bardzo ciekawy potencjalny rynek atrakcyjny pod kątem sprzedaży. Wprowadzenie produktów na 

tym terenie daje możliwości dystrybucji także do Kazachstanu oraz Białorusi, ponieważ są to 

państwa wchodzące w skład tworzonej z Rosją Unii Celnej. Dodatkowym atutem jest to, że 

Rosjanki bardzo dużą wagę przywiązują do codziennej pielęgnacji oraz makijażu.  

Opracowanie receptury kosmetyku to proces bardzo złożony, obejmuje zarówno czynności 

związane z doborem surowców, produkcją, badaniami jakości, ale również działania marketingowe. 

Te ostatnie polegają na gromadzeniu informacji na temat rynku i preferencji konsumentów w celu 

tworzenia atrakcyjnych dla tego rynku produktów. Dział marketingu zbiera dane dotyczące 

mechanizmów handlowych takich jak popyt, podaż, ceny rynkowe, działania konkurencji, sposoby 

dystrybucji oraz charakter sprzedaży.  

Badania rynku, zwłaszcza przeprowadzone w sposób dokładny i precyzyjny, są bardzo 

kosztowne. Dostarczają one jednak wielu przydatnych informacji, które pomagają wytworzyć 

produkt zgodny z oczekiwaniami konsumentów. Jeśli producent zna potrzeby potencjalnych 

klientów - z pewnością opracowanie produktu jest prostsze. Nieprzeprowadzenie wcześniejszych 

badań marketingowych może prowadzić do porażki, jaką jest brak sprzedaży i zysków. 

Odpowiednio przeprowadzona analiza rynku pozwoli uniknąć niepowodzenia oraz zaoszczędzi strat 

w odniesieniu do poniesionych kosztów.  Dogłębna obserwacja pozwoli też na sprecyzowanie 

przewidywań na kolejne lata. Wskazana jest ścisła współpraca działu marketingu z R&D oraz 

produkcją. 

W obecnych czasach (nie tylko na terenach wschodnich) ogromny wpływ na decyzję 

potencjalnych klientów ma cena produktu. W przemyśle kosmetycznym jest to szczególnie 

widoczne, zwłaszcza w sektorze kosmetyków do makijażu. Składniki muszą być starannie dobrane 

tak, aby produkt był funkcjonalny, posiadał wiele cech użytkowych (np. 3 w 1), ale jego cena  

nie może być wysoka. Kosmetyki kolorowe to nie artykuły pierwszej potrzeby, dlatego tym 

bardziej należy zachęcić potencjalnego klienta do zakupu.  
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Badanie preferencji kosmetycznych konsumentów to proces wieloetapowy, ponieważ należy 

wziąć pod uwagę dużą liczbę czynników, które wpływają na finalizację sprzedaży. Jeżeli 

wprowadza się produkty na nowy rynek zbytu, trzeba dokładnie przeanalizować aspekty prawne, 

kulturowe, społeczne, a często także religijne. Przydatne są również informację na temat życia 

codziennego ludności na terytorium objętym badaniami marketingowymi.  

W pracy inżynierskiej zostanie przeprowadzone wstępne badanie rynku pod kątem 

preferencji kosmetycznych klientów. Rozpoznanie marketingowe ma na celu opracowanie 

kosmetyków odpowiadających wymaganiom przemysłu rosyjskiego oraz Rosjanek. Przed 

przystąpieniem do wdrażania  zmienionej formuły należy dokonać analizy kosztów produkcji oraz 

zminimalizować je tak, aby nie zmienić pierwotnych funkcji ani właściwości kosmetyku.  

2. RYNEK KOSMETYCZNY W POLSCE 

Powierzchnia 312 679 km
2 [1]

 

Liczba mieszkańców 38 478 602 
[1] 

Stolica Warszawa 

PKB na mieszkańca 13 648 USD 
[1] 

Waluta PLN 

Polska przez swoją przynależność do Unii Europejskiej od 2002 r. upodobniła się  

pod względem rynku (a w tym przemysłu kosmetycznego) do innych krajów Europy. Jest położona 

w centralnej części świata, w dobrym sąsiedztwie z Niemcami, ale również państwami  

na wschodzie, np. Rosją. W 2013 r. wartość polskiego rynku kosmetycznego szacowano na 20 mld 

PLN i przewiduje się wzrost w 2016 r. do 23 mln PLN.
[2] 

2.1 HISTORIA RYNKU 

Rynek kosmetyczny w Polsce ma bardzo rozbudowaną historię. Jego początki sięgają 

średniowiecza, kiedy to w XIV wieku powstały pierwsze perfumy – Woda Królowej Węgier 

(Królowej Elżbiety). W kolejnych epokach zasłynęli również: Helena Rubinstein (zaproponowała 

pierwszy krem przeciwsłoneczny, rozpowszechniła tusze do rzęs i kolorowe pudry do twarzy), Max 

Factor (Maksymilian Faktorowicz - wyprodukował pierwszy podkład do codziennego stosowania) 

oraz dr Oscar Troplowitz (założyciel koncernu Beiersdorf). Jednak przemysł kosmetyczny rozwinął 

się najszybciej w okresie  XX-lecia międzywojennego. Kiedy Polska po wielu latach odzyskała 

niepodległość, społeczeństwo podjęło ogromny wysiłek w celu unowocześnienia gospodarki. Ten 

czas uważa się za początek produkcji kosmetyków na skalę przemysłową. Po II wojnie światowej, 

przemiany, które zaszły w okresie XX-lecia międzywojennego, stanowiły solidną podstawę  

do odbudowy sytuacji na rynku kosmetycznym w Polsce. Wiele zakładów prosperuje do dziś, np. 
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zakłady Pollena. Kolejnym etapem rozwoju był rok 1989, czas transformacji gospodarczej. 

Sprywatyzowano zakłady produkcyjne, a ich nabywcami stały się koncerny takie jak Beiersdorf, 

Henkel, L’Oreal. Wiele firm (w tym także polskich) zainwestowało w budowę nowych zakładów 

produkcyjnych, np. Avon, Oriflame, Procter&Gamble oraz Colgate. W latach 80-tych i 90-tych 

powstawały i dynamicznie rozwijały się firmy kosmetyczne takie jak Laboratorium Dr Ireny Eris, 

DAX Cosmetics, Soraya, Ziaja, Kolastyna.  

W efekcie dzisiejszy przemysł kosmetyczny w Polsce zajmuje 6 pozycję w Europie. 
[3] 

2.2 CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

W Polsce funkcjonuje ponad 3000 firm kosmetycznych.
[2]

 Produkują one wszystkie rodzaje 

kosmetyków: do pielęgnacji ciała oraz włosów, dezodoranty, produkty do golenia i po goleniu, 

produkty do pielęgnacji twarzy i ciała (w tym kosmetyki kolorowe), produkty do higieny intymnej, 

mydła, płyny do kąpieli i żele pod prysznic. W Polsce wytwarzane są kosmetyki głównie na rynek 

masowy, ale również dla segmentu premium. Wśród nich są zarówno marki działające globalnie 

oraz brandy lokalne produkowane przez krajowe przedsiębiorstwa. 

Największe znaczenie pod względem sprzedaży produktów kosmetycznych w 2013 roku 

stanowiły kosmetyki do pielęgnacji twarzy (19.0%), dezodoranty i kosmetyki  

do pielęgnacji ciała (13.0%) oraz szampony do włosów (12.0%).
[2]

 Szczegółowe informacje 

dotyczące udziału poszczególnych grup produktów należących do przemysłu kosmetycznego  

w sprzedaży w 2013 r. pokazano na rysunku poniżej. 

 

Rys 2.1. Rynek kosmetyczny w Polsce; udziały wartościowe I-XII 2013. 
[2] 

W 2014 r. wartość eksportu na polskim rynku kosmetycznym wynosiła 9 mld 312 mln złotych. 

Stanowi to wzrost o 3% w stosunku do 2013 roku. Obecnie Polska zajmuje 6 miejsce w Europie, 
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jeśli chodzi o eksport kosmetyków. Wcześniej w rankingu znajdują się takie kraje jak: Niemcy, 

Francja, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania.
[3]

 Większość eksportowanych przez Polskę 

kosmetyków trafia do Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wysokie miejsce Polski  

we wspomnianym rankingu wynika głównie z wykształconej kadry fachowców pracujących  

w przemyśle kosmetycznym, ale również z usytuowania kraju w centralnej części Europy, co jest 

atrakcyjną cechą pod względem logistycznym.  

Wiele przedsiębiorstw zagranicznych korzysta z surowców wytwarzanych w Polsce, a także 

bazuje na badaniach prowadzonych w polskich laboratoriach. To dowodzi, że przemysł 

kosmetyczny obejmuje cały łańcuch dostaw od surowców podstawowych do produktów gotowych. 

Marki polskie pozostają bezkonkurencyjne, m.in.  Ziaja Ltd., Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena 

Eris SA oraz Oceanic SA. 

Zasługą polskich przedsiębiorców jest również odpowiednio wykorzystane członkostwo w Unii 

Europejskiej. Rynek otworzył się na kraje unijne, powstały nowe rynki zbytu. Otworzenie granic  

i jednolite prawo ułatwiło zaistnienie polskiego rynku kosmetycznego w Europie.  

Na Rys. 2.2. przedstawiono, jak zmieniała się wartość rynku kosmetycznego w Polsce  

na przestrzeni 9 lat (2007- 2015). Wartość na rok 2015 to prognoza wykonana na podstawie 

tendencji wzrostowych. 

 

 

Rys 2.2. Wartość rynku kosmetycznego w Polsce, mln EUR, 2007-2015. [4] 

Rynek kosmetyczny można podzielić na wiele sposobów, m. in. na: kosmetyki dla kobiet i dla 

mężczyzn. Pierwszy segment w 2013 r. stanowił 95%
[2]

 ogólnej sprzedaży produktów 

kosmetycznych. Jednak to w grupie drugiej nastąpił duży wzrost- 7,9% w 2014 r.
[2]

 w stosunku  

do roku poprzedniego. Segment kosmetyków dla kobiet nieznacznie się zmienił. 
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Ważnym aspektem pod kątem działań marketingowych są kanały dystrybucji. Dużą rolę 

odgrywa tu wspomniany wcześniej podział na kosmetyki dla mężczyzn i kobiet. Ma to swoje 

wytłumaczenie w analizie preferencji miejsc zakupu. Według raportu PMR Research z 2011 r. 

kobiety najchętniej kupują w drogeriach oraz wyspecjalizowanych sklepach kosmetycznych (53%) 

natomiast mężczyźni wybierają sklepy ogólnospożywcze (hipermarkety, supermarkety i dyskonty – 

42%).
[5]

 Podział ten uległ pewnym zmianom natomiast obecnie również najczęściej wybieranym 

miejscem zakupu pozostają drogerie. Z raportu wynika, że kobiety wybierają wyspecjalizowane 

kanały dystrybucji. Poza tym drogerie i sklepy kosmetyczne są najczęściej zlokalizowane  

w galeriach handlowych i w pobliżu dużych ulic. Wyniki raportu zobrazowano na Rys. 2.3. 

 

Rys 2.3. Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków w Polsce wg płci (luty 2011). [5] 

 Rynek kosmetyczny w Polsce ze względu na swój charakter przypomina inne rynki 

zachodnioeuropejskie. Wynika to głównie ze wspólnego ustawodawstwa kosmetycznego oraz 

podobnej kultury społeczeństwa w Europie. Unia Europejska otwiera również duże możliwości 

przed krajami członkowskimi, powstają nowe rynki zbytu oraz udzielane są dotacje unijne na 

rozwój przemysłu. Środki pomocowe mogą uzyskać firmy, które wykazują się innowacyjnością  

i wysokim poziomem produkcji.
[6]

 Ten warunek wspomaga rozwój europejskich (a w tym także 

polskich) przedsiębiorstw. 

2.3 PREFERENCJE KOSMETYCZNE POLEK 

 Polki należą do grupy Słowianek. Ich typ urody podobny jest do wyglądu Rosjanek. 

Najważniejszym elementem w makijażu jest naturalność. Kobiety Europy Wschodniej dbają  

o podkreślenie swoich cech charakterystycznych, a więc według stereotypu: blond włosów, 

niebieskich oczu oraz jasnej karnacji. Oczywiście nie jest to jedyny typ urody występujący wśród 



Paulina Maciejak, Praca dyplomowa, inżynierska   Politechnika Warszawska, 2015  12    

Polek, każda z kobiet jest inna, posiada własne cechy szczególne. Jednak panującym wśród nich 

trendem jest ukazanie swojego naturalnego piękna poprzez odpowiednio dobrany makijaż 

niwelujący niedoskonałości skóry.  

 Skóra Polek jest z reguły wrażliwa, źle znosi słońce, mróz i wiatr, ulega przesuszeniu. 

Dlatego potrzebuje nawilżenia, odżywienia, łagodzenia podrażnień, a także ochrony przed 

czynnikami atmosferycznymi, w tym promieniowania UVA i UVB na co dzień. Rodzaj 

kosmetyków zależy od panującej pory roku, ponieważ różnice temperaturowe są duże i warunki 

atmosferyczne zmienne.  

 Najkorzystniejszymi kolorami kosmetyków dla Polek są beże, delikatne brązy, odcienie 

brzoskwiniowe oraz kremowe. 
[7] 

 Coraz częściej Polki stosują kosmetyki naturalne, pochodzenia biologicznego. Ten trend 

potwierdziły bolońskie targi Cosmoprof. Biokosmetyka staje się przewodnikiem w przemyśle 

kosmetycznym. Marka Origins (amerykański koncern Estēe Lauder) właśnie w Polsce otworzyła 

swój pierwszy salon w Europie. Polskie konsumentki coraz lepiej orientują się w składzie 

kosmetyków.  

 Ważną cechą makijażu Polek jest również długotrwały efekt (ang. long lasting effect). 

Kolejnymi istotnymi elementami na jakie Polski zwracają uwagę to łatwość aplikacji, konsystencja 

oraz zapach.  

 Powyższe wnioski potwierdziła ankieta przeprowadzona wśród 140 kobiet w wieku  

18-50 lat. Grupa osób była przebadana w celu poznania preferencji kosmetycznych. Kobiety pytano 

o kosmetyki najczęściej stosowane, z jakich elementów składa się ich codzienny makijaż, jaki typ 

kosmetyków w zależności od rodzaju cery wybierają, gdzie najczęściej dokonują zakupu 

kosmetyków, jaki typ promocji najbardziej zwraca ich uwagę, czy wybierają produkty naturalne, 

czym kierują się podczas zakupu, czy zwracają uwagę na skład wyrobu oraz jakie kolory 

kosmetyków do makijażu preferują.  

 Największa liczba Polek wybiera kosmetyki nawilżające (39%) , do skóry wrażliwej (19%) 

oraz matujące (19%). Preparaty przeciwzmarszczkowe stosowane są już przez kobiety w wieku  

27 -36 lat. 
[7]

 Niski procent (2%) osób preferujących tego typu produkty wynika z niewielkiej liczby 

pań w wieku powyżej 44 lat, które wypełniły ankietę. Natomiast każda z kobiet w tym przedziale 

wiekowym stosuje kosmetyki przeciwzmarszczkowe.  
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Rys 2.4. Preferencje kosmetyczne Polek pod względem typu wybieranych kosmetyków (III kwartał 2015 r). [7] 

 Najczęściej stosowanymi kosmetykami wśród badanych kobiet jest podkład do twarzy 

(39%) oraz tusz do rzęs (39%).  Zaledwie 22% wybrało inne produkty jak pomadka, błyszczyk, 

kredka do brwi, eyeliner, konturówka do ust, korektor. 
[7] 

 

Rys 2.5. Najczęściej stosowane przez Polki kosmetyki (III kwartał 2015 r.) [7] 

 Badaną grupę kobiet zapytano również z jakich kosmetyków składa się ich codzienny 

makijaż. Najczęstszym zestawem był podkład, tusz do rzęs oraz zamiennie bronzer/róż  

i pomadka/szminka. Dowodzi to, że Polki preferują makijaż minimalistyczny, podkreślający ich 

naturalną urodę.  
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Rys 2.6. Kosmetyki składające się na codzienny makijaż Polek (III kwartał 2015 r. ) 
[7] 

 Również stosowana kolorystyka wskazuje na naturalność Polek. W ich makijażu dominują 

kolory stonowane (odcienie beżu, brązu, brzoskwiniowe, kremowe) – 65%. Pojawiają się również 

elementy różu, czerwieni (z reguły wśród kobiet pracujących w dużych firmach, w wieku 27-36 lat) 

oraz czerni. Kolory niestandardowe takie jak żółć, zieleń, fiolet stosowane są rzadko (2%).
[7]

  

 

Rys 2.7. Preferowana przez Polki kolorystyka dominująca w makijażu (III kwartał 2015 r.) [7] 

 Najczęstszym miejscem kupna kosmetyków przez Polki są drogerie (84%). Niewielka część 

kobiet wybrała możliwość zakupu w wyspecjalizowanych sklepach kosmetycznych (3%),  

u konsultantek (4%), w sklepach internetowych (5%) oraz w supermarketach i hipermarketach 

(4%).
[7]
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Rys 2.8. Preferowana przez Polki miejsca kupna kosmetyków (III kwartał 2015 r.) 
[7] 

 Bardzo zróżnicowane odpowiedzi uzyskano w pytaniu o to, czym Polki kierują się podczas 

zakupu. Jednak największa liczba osób kieruje się ceną (25%) oraz jakością (20%). Wiele kobiet 

korzysta również z opinii znajomych oraz internautów (19%). Wyglądem opakowania kieruje się 

9% ankietowanych, natomiast 12% kobiet składem kosmetyków. 
[7] 

 

Rys 2.9. Czynniki decydujące o zakupie kosmetyków przez Polki (III kwartał 2015 r.) [7] 

 Pomimo, iż niewiele badanych kobiet (9%) podczas zakupu kosmetyku kieruje się gównie 

składem produktu, to jedynie 24% nie czyta etykiet na opakowaniu kosmetyków, 47% zapoznaje 

się z zawartością składników czasami tzn. nie na wszystkich produktach. 
[7] 
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Rys 2.10. Znajomość składu kupowanego kosmetyku przez Polki (III kwartał 2015 r.) [7] 

 Coraz więcej Polek wybiera kosmetyki naturalne pochodzenia organicznego. Natomiast 

nadal aż 43% kobiet nie zwraca uwagi na to, czy produkt zawiera syntetyczne emulgatory i inne 

sztucznie wytworzone składniki. Mimo to nadal wzrasta świadomość Polek, które coraz częściej 

czytają artykuły na temat kosmetyków i codziennej pielęgnacji. 

 

Rys 2.11. Wybór kosmetyków naturalnych przez Polki (III kwartał 2015 r.) [7] 

 Ważnym z punktu widzenia marketingu pytaniem jest również typ promocji, na jaki Polki 

zwracają najczęściej uwagę. Najchętniej wybieranym rodzajem są zniżki procentowe (-20%, -30%, 

-70%). Zaledwie 1% badanych kobiet nie zwraca uwagi na promocje. 
[7] 
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Rys 2.12.Typ najchętniej wybieranej przez Polki promocji (III kwartał 2015 r.) [7] 

 Polki są wymagającymi klientkami, oczekują odpowiedniego stosunku jakości do ceny. Ich 

makijaż codzienny jest minimalistyczny, jednak ich kosmetyczki pełne są innych produktów 

kosmetycznych stosowanych na specjalne okazje.  

2.4 EKSPORT PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH 

Jak wspomniano w podrozdziale 2.2, Polska zajmuje 6 miejsce w Europie w eksporcie 

kosmetyków. W 2014 r. polskie produkty kosmetyczny były eksportowane do ponad 150 państw. 

Wartość statystycznego eksportu kosmetyków wynosiła 9 miliardów 312 milionów złotych (czyli o 

3% więcej niż w 2013 r.). Największymi indywidualnymi odbiorcami wyprodukowanych  

w Polsce kosmetyków są Rosja (13.0%), Niemcy (11.9%) i Wielka Brytania (11.6%). Kraje Unii 

Europejskiej łącznie odbierają 64% naszych eksportowanych produktów kosmetycznych.
[3] 

Rynek, który importuje produkty kosmetyczne pochodzenia polskiego można podzielić na 

następujące regiony: Europa Środkowo-Wschodnia, kraje rozwijające się, Unia Europejska oraz 

pozostałe kraje rozwinięte. Rys. 2.13 przedstawia obrazowo eksport kosmetyków do 

poszczególnych regionów. 
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Rys 2.13. Wartość ekspotu kosmetyków z Polski w 2014r. w rozbiciu na regiony. [3] 

 Kraje Unii Europejskiej importują 64% polskiego eksportu kosmetyków o łącznej wartości 5 

miliardów 997 milionów złotych, kraje Europy Środkowo-Wschodniej- 18%, czyli 1 miliard 701 

milionów złotych, kraje rozwijające się importują 14% polskich produktów, czyli o łącznej wartości 

1 miliard 266 milionów złotych oraz pozostałe kraje rozwinięte importują 4% polskiego eksportu 

kosmetyków o łącznej wartości 348 milionów złotych. Warto zwrócić uwagę na niski udział krajów 

rozwiniętych innych niż państwa Unii Europejskiej. Może to być uwarunkowane barierami 

związanymi z zaistnieniem na tych rynkach, zdominowanych przez globalne lub lokalne koncerny 

kosmetyczne.  

 Analizując poszczególne regiony można wyciągnąć wnioski dotyczące wartości eksportu, 

który jest importowany w powyższych sektorach. Kraje Unii Europejskiej to przede wszystkim 

Niemcy oraz Wielka Brytania. Są to kraje, do których trafia najwięcej produktów kosmetycznych  

z Polski (po 18% z całości eksportu do UE). Wynika to z obecności na terenie tych państw dużego 

skupiska polskiej emigracji, które darzy sentymentem krajowe produkty. Kraje Europy Środkowo-

Wschodniej to głównie nasi sąsiedzi, czyli Rosja (74%) i Ukraina (24%). Do krajów rozwijających 

się należy Turcja (25% eksportu do tego regionu), Kazachstan (9%) i Indonezja (8%).  W tej grupie 

istnieje duży potencjał wzrostu sprzedaży, jednak rynki te są bardzo rozdrobnione, występują na 

nich liczne bariery kulturowe. Pozostałe kraje rozwinięte to m.in. RPA, które importuje 38% 

eksportu polskich produktów kosmetycznych.
[3]

 W tym regionie również dużą barierę stanowią 

różnice kulturowe, w związku z tym należy skrupulatnie badać trendy kosmetyczne na tym rynku 

 i śledzić zmieniające się potrzeby konsumentów. 
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 Rozpatrując eksport produktów kosmetycznych należy także zwrócić uwagę na podział 

rynku ze względu na kategorie produktów, ponieważ mają one różny udział w całości eksportu. Na 

Rys. 2.14. zaproponowano prosty podział i zobrazowano wartość eksportu kosmetyków. 

 

Rys 2.14. Udział poszczególnych grup kosmetyków w eksporcie kosmetyków z Polski  

w 2014r. [3] 

 Preparaty do upiększania i malowania, a więc segment kosmetyków kolorowych oraz 

preparaty do pielęgnacji skóry stanowiły największą część eksportu produktów kosmetycznych – 

43%, osiągnęły wartość 3 miliardów 971 milionów złotych. Następne co do wielkości eksportu  

są preparaty do golenia, dezodoranty, produkty do kąpieli. Ich udział wynosił 16%, co dało  

1 miliard 457 milionów złotych. Duży udział procentowy tej grupy może jednak wynikać z tego,  

iż zawiera ona wiele produktów kosmetycznych będących w codziennym zastosowaniu. Preparaty 

do pielęgnacji włosów również stanowią dużą część eksportu towarów kosmetycznych- 14%. Ich 

wartość dorównuje poprzedniej grupie i wielkość w złotych wynosi 1 miliard 257 milionów.
[3]

  

 Interesującą grupą są preparaty do upiększania i malowania oraz preparaty do pielęgnacji 

skóry. Zawiera ona preparaty do malowania ust, oczu, manicure i pedicure, pudry, kosmetyki 

 do upiększania i pielęgnacji skóry. Jest to grupa, w której skład wchodzi kosmetyka dekoracyjna. 

Warto zatem rozpatrzeć udział poszczególnych podgrup w całości eksportu tego sektora. Rys. 2.15. 

obrazuje udział procentowy poszczególnych preparatów z uwzględnieniem podziału na miejsce 

zastosowania. 
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Rys 2.15. Preparaty do upiększania i malowania oraz preparaty do pielęgnacji skóry –  

eksport w 2014 r. [3] 

 Główną grupą eksportową powyżej kategorii są preparaty do upiększania i pielęgnacji 

skóry. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to najobszerniejszy sektor tego podziału. Stąd wynika 

wielkość eksportu tego typu towarów o wartości  2 miliardy 610 milionów złotych. Na uwagę 

zasługuje grupa produktów do pielęgnacji oczu. Ich udział procentowy stanowi 12% eksportu 

preparatów do makijażu i pielęgnacji. Wielkość tej podgrupy wiąże się ściśle z upodobaniem 

Europejek do produktów typu tusz do rzęs. W następnej kolejności plasują się preparaty  

do malowania ust (8%), manicure i pedicure (8%) oraz pudry (w tym także prasowane – 7%). 

Powyższy podział na grupy produktowe jest bardzo cenny pod względem badania rynku  

i preferencji konsumentów. 

 Eksport produktów z Polski może rozwijać się dzięki jej centralnemu położeniu w Europie. 

Względy logistyczne pozwalają na eksportowanie towarów zarówno na zachód, jak i na wschód 

poza granice Europy (Rosja, Ukraina, Kazachstan). Bliskość dużych rynków zbytu pozwala  

na wdrożenie oszczędności w sektorze transportu.  

3. RYNEK KOSMETYCZNY W ROSJI 

Powierzchnia 17 075 400 km
2  

Liczba mieszkańców 143 975 923 (9 miejsce na świecie) 

Stolica Moskwa 

Liczba mieszkańców stolicy 12 100 000 

PKB na mieszkańca 12 926 USD 

Waluta Rubel (RUB) 
[8] 
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Winston Churchil opisał Rosję następującym zdaniem: „Russia is a riddle wrapped in  

a mystery inside an enigma”. 
[9]

 Miało to oznaczać, że jest nieprzewidywalna. To powiedzenie jest 

nadal aktualne w odniesieniu do przemysłu kosmetycznego.  

Rynek kosmetyczny w Rosji szacowany jest na 14,6 mld USD i rocznie rośnie  

o 6-12%, co oznacza dwa razy bardziej dynamiczny wzrost w porównaniu do rynku globalnego. 

Warto również zwrócić uwagę, że wartość rynku kosmetycznego w Rosji wzrosła o 73,6%. Rosja 

zajmuje 4 miejsce pod względem wielkości rynku kosmetycznego w Europie oraz 6 miejsce  

w atrakcyjności inwestycji na świecie. 
[8] 

3.1 HISTORIA RYNKU 

 Rosyjski rynek kosmetyczny rozwija się coraz bardziej pomimo nałożonych na Rosję 

sankcji i konfliktu z Ukrainą.
[10][11]

 Jednak nie zawsze prognozy rozwoju rosyjskiego rynku były 

pozytywne. Rozwój rynku w Związku Radzieckim utrzymywał się na niskim poziomie. 

Społeczeństwo skupiało się na produktach pierwszej potrzeby. Preparaty kosmetyczne nie należały 

do popularnych i nie przywiązywano zbyt dużej wagi do higieny osobistej. Głównymi czynnikami 

osłabiającymi rynek kosmetyczny był brak pieniędzy oraz trudna dostępność produktów  

w sklepach. Dopiero w latach 90. zaczął postępować proces transformacji od gospodarki centralnie 

planowanej do gospodarki rynkowej. W 1993 r. Federacja Rosyjska podpisała z Rzeczpospolitą 

Polską traktat o handlu i współpracy gospodarczej. Usprawniło to wymianę handlową między 

krajami. W tym samym roku odbyły się pierwsze targi InterCHARM, na rynku rosyjskim rozwinęła 

się polska firma Chantal.
[12]

 W latach  1994-1997 nastąpił gwałtowny wzrost rynku kosmetycznego 

w Rosji, miała na to wpływ stabilizacja finansowa i aktywność Rosji w interesach 

międzynarodowych.  

 Kolejnym przełomowym momentem na rynku rosyjskim  było utworzenie w 2010 r. Unii 

Celnej pomiędzy trzema krajami Wschodu: Federacją Rosyjską, Białorusią i Kazachstanem.  

W 2011 r. powstały Przepisy Techniczne Unii Celnej obowiązujące w przemyśle kosmetycznym. 

W dokumencie jasno określono wymagania dotyczące produktów, które mogą być wprowadzone  

na rynek. Ułatwiło to spełnienie wymogów obowiązujących w Rosji.  

 Obecnie Rosja jest krajem pożądanym pod względem rozwoju handlu zagranicznego. 

Stanowi ogromny rynek zbytu przede wszystkim z powodu dużej liczebności społeczeństwa. 

3.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

 Rosja to w większości kraj zurbanizowany. Około 15-25%  ze 143 milionowej populacji 

należy do klasy średniej. Przewiduje się że ta liczba wzrośnie do 16% między 2015 a 2020 r. 

Według spisu ludności, 74% Rosjan żyje w obszarach miejskich. Największe miasta to nie tylko 
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Moskwa i St. Petersburg, ale również około dziesięciu innych miejscowości powyżej 1 miliona 

populacji.
[13]

  

Na rynku rosyjskim działa ponad 5 mln firm. Branża detaliczna w Rosji odnotowała wzrost  

o 20% w 2013 r.
[14]

 Większość międzynarodowych przedsiębiorstw działa także na tym rynku  

i nie wycofały się nawet po wprowadzeniu sankcji. Po drugie waluta rosyjska (rubel – RUB) 

wzmacnia się zarówno wobec USD jak i EUR.
[10]

 Przewiduje się ciągły wzrost tej tendencji.  

Po trzecie poziom konsumpcji w Rosji nie maleje, mimo informacji z różnych mediów.
[11]

 Główni 

producenci w Rosji ogłosili wzrost sprzedaży w 2014 r. o 25%.
[9]

 To pokazuje zaufanie 

konsumentów oraz siłę nabywczą tego kraju. Kolejnym aspektem przemawiającym  

za bezpieczeństwem rynku rosyjskiego jest to, ze Rosja zacieśnia stosunki z Chinami. Zawarła 

ponad 40 umów handlowych.
[9]

 Rynek kosmetyczny w Rosji w 2013r. szacował się na 4,9 

miliardów EUR i zajmował 5 miejsce w Europie, zaraz za Francją, Niemcami, Wielką Brytanią 

oraz Włochami. Roczny wzrost wynosi około 11%.
[15]

 Przewiduje się kontynuację wzrostu tak 

samo jak ewolucję potrzeb konsumentów. Rosyjski rynek kosmetyczny odnowił się już po recesji  

z lat 2008-2009. W 2012 wartość rynku wzrosła do około 4,4 miliardy EUR w porównaniu  

do 2011 r. (4,0 mld EUR) i prognozuje się rozwój w 2015 r. do około 5,9 mld EUR.
[16]

 Państwo 

rosyjskie musi spełniać wzrastające oczekiwania konsumentów. Głównymi segmentami są 

produkty perfumeryjne (23.0%), produkty do pielęgnacji skóry (22.6%), produkty do pielęgnacji 

włosów (19.2%) i kosmetyka dekoracyjna (15.4%).
[13]

 Na poniższym rysunku zobrazowano wartość 

rosyjskiego rynku kosmetycznego. Wartość na 2015 i 2016 r. to prognozy wykonane na podstawie 

tendencji wzrostowej. 

 

Rys 3.1. Wartość rosyjskiego rynku kosmetycznego w latach 2010 – 2016 w mln EUR . [8] 
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Równolegle z rozwojem rynku, zrestrukturyzowano także dystrybucję kosmetyków. Rosja jest 

jednym z największych sprzedawców internetowych w Europie. Główną rolę  w reklamie  

i promowaniu produktów kosmetycznych odgrywają media elektroniczne. Ten dział jest ciągle 

rozwijany i funkcjonuje na wysokim poziomie.
[17]

  

Przemysł kosmetyczny w Rosji jest w większości produkcją krajową (około 75%).
[8]

 Może 

wynikać to z zamknięcia Rosji na przemysł światowy przez długie lata ustroju komunistycznego. 

Społeczeństwo rosyjskie często wybiera jednak produkty zagranicznych marek, charakteryzujących 

się wysoką jakością. 

3.3 MARKI I PRODUCENCI 

Rosyjski rynek perfumeryjny i kosmetyczny reprezentuje wysoki stopień konkurencyjności 

pomiędzy największymi firmami. Rynek jest zdominowany przez kilka przedsiębiorstw 

międzynarodowych, ale w pierwszej dziesiątce znaleźli się także krajowi producenci. Jedynie 25% 

rynku kosmetycznego stanowią towary importowane, a 75% to krajowa produkcja.
[8]

 Poniżej 

znajduje się lista pierwszej dziesiątki w produkcji kosmetyków w Rosji: 

 L’Oreal 

 Avon 

 Kalina 

 Nevskaya Kosmetika 

 ARnest 

 Faberlic 

 Mezoplast 

 Svoboda 

 Unikosmetik 

 Vesna.
[8]

 

Rosyjska „Kalina” (obecnie należąca do koncernu Unilever) generuje zyski na poziomie 400 

mln USD i „Nevskaya   Kosmetika” zarabiająca 150 mld USD zasługują na szczególną uwagę. 

Należą one do 100 największych producentów przemysłu kosmetycznego na świecie. Mają bardzo 

mocną i stabilną pozycję na rynku.
[14]

  

Unilever, trzeci pod względem produkcji kosmetyków na świecie, zainwestował w Rosji 2 mld 

EUR przez ostatnie 20 lat. Częścią tego koncernu jest wspomniana wcześniej „Kalina”.
[14] 

L’Oreal Russia powstała w 2010 r. w regionie Kaługa. Zajmuje się produkcją kosmetyków  

do pielęgnacji włosów dla L’Oreal Paris i Garniera.  W 2012 r. firma zadebiutowała  na rosyjskim 

rynku otwarciem Akademii L’Oreal w Moskwie.
[14]
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3.4 STRUKTURA RYNKU I KANAŁY DYSTRYBUCJI 

Rynek kosmetyczny w Rosji w 70% należy do 40 firm, w tym do największych 

międzynarodowych koncernów takich jak: Avon, Chanel, Estee Lauder, Johnson & Johnson, Mary 

Kay, Procter & Gamble, Unilever i Yves Rocher.
[14]

 Jak wspomniano w podrozdziale 3.3, wśród 

dominujących firm znalazły się również krajowe przedsiębiorstwa: Faberlic, Nevskaya Kosmetika, 

Svoboda. Aż 75% rynku należy do krajowej produkcji. 

 

Rys 3.2. Podział rynku kosmetycznego w Rosji na produkcję krajową i import w III kwartale 2015r.[8] 

W Rosji funkcjonuje obecnie 200 sieci dystrybucji, z czego trzy to liderzy skupiający 20% 

udziałów w rynku.
[8]

 Ponad połowa z nich to drogerie oraz wyspecjalizowane sklepy kosmetyczne. 

Większość to jednak sieci regionalne nie działające na rynku ogólnokrajowym. Oferują szeroki 

zakres kosmetyków (również naturalnych i organicznych).  

Kanały dystrybucji na rynku kosmetycznym w Rosji prezentują się w podobny sposób do rynku 

europejskiego. W 2014 r. wzrosła sprzedaż kosmetyków  w wyspecjalizowanych drogeriach  

i sklepach internetowych. Na Rys. 3.3. przedstawiono podział kanałów dystrybucji, z uwględniem 

ich procentowego udziału w rynku. 
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Rys 3.3. Podział rynku kosmetycznego w Rosji na kanały dystrybucji w 2014 r. 
[8] 

 

Największy udział wyspecjalizowanych sklepów, świadczy o tym, że Rosjanki dużą uwagę 

przywiązują do profesjonalnej obsługi. Dodatkową ich uwagę przyciągają produkty premium  

w eleganckich opakowaniach spotykane w tego typu sieciach dystrybucji. 

3.5 PREFERENCJE KOSMETYCZNE ROSJANEK 

Rosjanki są uznawane za jedne z najbardziej pożądanych klientek w przemyśle kosmetycznym. 

Rosyjskie konsumentki wydają na kosmetyki średnio 142 EUR rocznie. Duża część z nich 

przeznacza na te produkty 20% swojego budżetu.
[18]

  

Najważniejszą grupą docelową są kobiety w wieku 20 - 44 lat.
[19]

 To one najbardziej dbają  

o swój wygląd. Również stanowisko, jakie zajmuje kobieta ma wpływ na jej preferencje 

kosmetyczne. Panie pracujące w biznesie wybierają produkty kosmetyczne w bardzo rozważny 

sposób, kupują jedynie te najpotrzebniejsze. Uzupełniają swoje zapasy tylko wtedy, kiedy  

to konieczne. Ich wybór pada zazwyczaj na błyszczyki, tusze do rzęs, podkłady. Preferują makijaż 

naturalny. Poranna pielęgnacja nie jest dla nich niezbędna, wolą skorzystać z kilkugodzinnych 

zabiegów pielęgnacyjnych w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Rzadko kupują kosmetyki 

o niestandardowej formie i sposobie podania, ale jeśli już się na nie decydują, nie wybierają ich 

ponownie, ponieważ kosmetyki te nie spełniają ich oczekiwań. Kobiety nie zajmujące wysokich 

stanowisk w biznesie częściej wybierają innowacyjne produkty i mniej stonowane kolory.
[18]

   

W oparciu o artykuł „Russian female. What’s she like?” z magazynu „Cosmetics in Russia”, 

66% Rosjanek używa cieni do powiek w kolorach naturalnych, a  najbardziej pożądanym 

produktem kosmetycznym są pomadki: 40% kobiet woli brązowe lub beżowe, natomiast 36% 
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wybiera czerwone.
[18]

 Badania rynku wskazują na to, że co druga Rosjanka używa maseczek  

i kosmetyków do twarzy. Są to duże różnice porównując z danymi z lat 90.
[8]

  

Rosjanki coraz częściej czytają etykiety, wybierają produkty świadomie. Jednak wiele kobiet 

jest podatna na reklamy w mediach. Dużą popularnością cieszą się obecnie kosmetyki naturalne  

i organiczne.
[19]

 Jeszcze kilka lat temu rynek był zdominowany przez marki międzynarodowe, 

obecnie dobrze funkcjonują także firmy oferujące naturalne produkty, np. Natura Siberica, Organic 

Shop, L’Origin Naturelle, Lemongrass, Organic People. Kolejnym powodem rozwoju rynku 

„naturalnego” jest dostępność nowych kanałów dystrybucji oferujących kosmetyki organiczne. 

Kilka lat temu kosmetyki naturalne można było jedynie nabyć przez Internet.
[20]

 Poniżej znajduje 

się rysunek przedstawiający obroty sprzedaży sieci oferujących naturalne kosmetyki.
 

 

Rys 3.4. Obroty sprzedaży kosmetyków naturalnych w mln EUR w latach 2009-2014. [8] 

Z tego powodu, że społeczeństwo w Rosji jest bardzo podzielone pod względem 

ekonomicznym, na rynku poszukiwane są zarówno kosmetyki z segmentu premium jak 

 i z segmentu masowego. Zamożne Rosjanki wybierają produkty luksusowe, kierują się głównie 

jakością i estetyką produktu, a więc dużą rolę odgrywa tu opakowanie kosmetyku. Taka tendencja 

występuje głównie w dużych miastach takich jak Moskwa i Sankt Petersburg.
[21]

 Konsumenci 

mieszkający z dala od dużych miast wybierają produkty pierwszej potrzeby do mycia i higieny 

osobistej. Jednakże mimo skromnego domowego budżetu, kobiety w Rosji są w stanie zapłacić 

więcej za produkt spełniający ich oczekiwania. Rosyjskie konsumentki nie oszczędzają na pięknie  

i pielęgnacji, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia marketingu. Wysoki poziom konkurencji 

zachęca sprzedawców do wprowadzenia na rynek specjalnych cen produktów luksusowych. 

Producenci i dystrybutorzy oferują korzystne promocje lub prezenty za zakup, tak, aby konsumenci 

byli zachęceni do zakupu i zadowoleni ze swojej decyzji. Statystyki pokazują, że kobiety (nie tylko 
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w Rosji) chętnie wykorzystują możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego oraz 

skorzystanie w ten sposób ze zniżek. 75 % rosyjskich konsumentek kieruje się głównie ceną, jednak 

działania podejmowane przez działy marketingu powodują, że produkty luksusowe budzą 

zainteresowanie większości z nich.
[18]

 Według MAC Cosmetics segment kosmetyków luksusowych 

rozwija się z roku na rok. Wynika to z faktu,  iż 9 na 10 kobiet używa produktów do makijażu. 

Clarins (marka premium) w ostatnich trzech latach zwiększyła sprzedaż swoich produktów więcej 

niż trzykrotnie.
[22]

  

Istnieją duże różnice pomiędzy makijażem Europejki i Rosjanki. Dla Paryżanki 

najważniejszymi elementami makijażu jest podkład oraz korektor, natomiast dla Moskwiczanki- 

błyszczyk lub pomadka i tusz do rzęs. Te dwa produkty są najchętniej kupowane zaraz po cieniach  

do powiek i pudrach. Wśród większości kobiet w Rosji (pomijając te pracujące w biznesie) spadło 

zainteresowanie produktami w stonowanych kolorach. Dużą wagę Rosjanki przywiązują  

do odcieni błyszczyków oraz pomadek, kolor tych produktów musi do nich pasować, podkreślać ich 

urodę.
[23]

 Różnica między Europejkami i konsumentkami rosyjskimi występuje również w ich 

preferencjach dotyczących kolorów eyelinerów i tuszy do rzęs. Rosjanki preferują odcienie brązowe 

oraz szare, które podkreślają ich oczy.
[24]

 Dużym zainteresowaniem na rynku Europy Wschodniej 

cieszą się produkty wielofunkcyjne: nawilżające, przeciwstarzeniowe, przeciwsłoneczne, kosmetyki 

dekoracyjne „3 w 1” łączące bazę, krem korygujący oraz puder, błyszczyki nawilżające usta, 

nadające im kolor i połysk.
[22]

  

Podsumowanie preferencji kosmetycznych Rosjanek przedstawiono poniżej. 

 

Rys 3.5. Preferencje kosmetyczne Rosjanek według kategorii produktów w roku 2013. [24] 
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Z powyższych danych wynika, że Rosjanki największą wagę przywiązują do makijażu oczu  

i ust, w odróżnieniu od Europejek, dla których najważniejsza jest korekcja nidoskonałości twarzy 

(najczęściej wybierane są podkłady do twarzy).  

3.6 MIĘDZYNARODOWE TARGI INTERCHARM PROFESSIONAL 

Międzynarodowe targi InterCHARM Professional to coroczne wydarzenie branży kosmetycznej 

bardzo ważne dla przemysłu kosmetycznego. Dla polskich producentów są to jedne  

z najważniejszych targów tej branży. Bez nich nie mieliby szans wprowadzić swoich produktów  

na rynek wschodni. Odbywają się każdej jesieni od 1994 r.
[12]

  

Liczba wystawców (2014 r.): 920
 

Liczba zwiedzających (2014 r.): 61300
 

Powierzchnia (2014 r.): 20000 m
2 [25]

 

Najnowsza 22. edycja odbyła się w dniach 21 – 24 października 2015 roku.
[26]

  Bloki 

tematyczne, na jakie targi zostały podzielone to: perfumeria, kosmetyki, kosmetyka profesjonalna  

i SPA, kosmetyki i akcesoria do włosów, kosmetyki do paznokci, kosmetyki naturalne i apteczne, 

kosmetyki niszowe, opakowania, maszyny i urządzenia, surowce i usługi na rzecz marek własnych 

(private label).
[27]

  

Polcharm (organizator targów InterCHARM) jest jedynym agentem współpracującym  

z polskimi producentami na terenie Rosji. Organizuje wystąpienia polskich przedstawicieli  

w formie pawilonu narodowego pod wspólnym logo „Creatively made in Poland”.
[12]

 W trakcie  

edycji targów (w 2015 r.) dla kilkunastu firm zorganizowano również match-making, który 

pozwolił im na znalezienie dystrybutorów w Rosji. W 2015 roku brały w nim udział następujące 

firmy: ADOS, BIELENDA, CHANTAL, EVELINE, FARMONA, HEINZ GLASS DZIALDOWO, 

HEINZ PLASTIC POLSKA, HUTA SZKŁA CZECHY, JOANNA, LOTON, MARC KOLOR, 

MARBA, MIRACULUM, NUCO, OVER COSMETICS, PROSALON, QUIZ, REALASH, 

VERONA.
[25]

 W polskiej sekcji wystąpiły również takie firmy jak: AA Cosmetics/Oceanic, Ava, 

Beliso, Blux Cosmetics, CM Michel, Creative Craft, DAX Cosmetics, Dołowt PT, Firma Gorgol, 

Mincer Pharma, New Anna, Noble Health, Paese, Pharma C Food, Phenicoptere, Organique, 

Polcharm, Swit, Tołpa.
[28] 

Dotacyjny program unijny (trwający przez 3 lata do marca 2015) umożliwił udział w targach 

większej ilości firm niż w poprzednich edycjach. Dało to możliwości rozwoju eksportu na kraje 

wschodu. W latach 2016 - 2020 również planowany jest dotacyjny program unijny na kolejne 

edycje targów.
[6]

  

Kolejna 23 edycja przypada na 14-16 kwiecień 2016 r.
[27]
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4. PORÓWNANIE USTAWODAWSTWA KOSMETYCZNEGO W UE  

I ROSJI 

Bardzo ważnym działem w analizie rynku są uregulowania prawne. W Europie obowiązują 

ustanowienia Rady Unii Europejskiej, które muszą obowiązywać na terenie całej Wspólnoty. 

Ujednolicenie prawa w UE przyczynia się do zwiększenia możliwości eksportu towarów między 

krajami w Europie.  

Inaczej wyglądają regulacje prawne w Rosji. Na terenach wschodnich nie obowiązują 

ustanowienia Unii Europejskiej, Federacja Rosyjska nie należy bowiem do krajów Wspólnoty. Jest 

ona członkiem Unii Celnej zawartej przez trzy kraje wschodu: Rosję, Białoruś i Kazachstan. 

Państwa te mają ujednolicone prawo i mogą swobodnie eksportować między sobą towary. Mimo  

to możliwy jest również handel pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Unią Celną. Należy jedynie 

dostosować produkcję do zaleceń prawnych funkcjonujących na terenach Wspólnoty.  

4.1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 

1223/2009[29][30] 

 Ustanowione w dniu 30 listopada 2009 r. Rozporządzenie, obowiązuje we wszystkich 

państwach Unii Europejskiej. Większość artykułów weszło w życie dn. 11 lipca 2013 r. Niniejsze 

rozporządzenie zastąpiło Dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. Dotyczy jedynie 

produktów kosmetycznych, nie bierze pod uwagę produktów leczniczych, medycznych ani 

biobójczych. Stosuje się następującą definicję produktu kosmetycznego: „oznacza każdą substancję 

lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, 

owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz 

błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymanie ich  

w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub 

korygowanie zapachu ciała” (def. według art.2 pkt.2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1223/2009).
 

Rozporządzenie zostało wprowadzone w celu ujednolicenia ustawodawstwa kosmetycznego  

w państwach członkowskich. Składa się z dziesięciu rozdziałów zawierających czterdzieści  

artykułów oraz z dziesięciu załączników.  

Dokument ten:  

 wyraźnie wskazuje zakres obowiązywania,  

 objaśnia najważniejsze definicje,  

 wskazuje obowiązki, jakie spoczywają na osobie odpowiedzialnej oraz dystrybutorach,  

 nakazuje stosowanie dobrej praktyki produkcji i produktu (GMP), 
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 wskazuje ograniczenia w stosowaniu substancji o potencjalnym działaniu szkodliwym 

(załączniki), 

 zakazuje prowadzenia testów na zwierzętach, 

 przedstawia, jakie informacje muszą być dostępne dla konsumentów, 

 objaśnia nadzór nad kosmetykiem przeciwdziałający niepożądanym efektom, 

 przedstawia informacje dotyczące współpracy organów administracji w celu egzekwowania 

przepisów Rozporządzenia. 

Załączniki: 

 raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, 

 wykaz substancji zakazanych w produktach kosmetycznych, 

 wykaz substancji, które mogą być stosowane w produktach kosmetycznych jedynie przy 

zachowaniu odpowiednich wytycznych, 

 wykaz pigmentów dopuszczonych w produktach kosmetycznych, 

 wykaz substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych, 

 wykaz substancji promieniochronnych dozwolonych w produktach kosmetycznych, 

 symbole stosowane na opakowaniach, 

 wykaz alternatywnych metod testowania na zwierzętach, 

 dyrektywy wraz z uchylonymi zmianami oraz terminy transpozycji, 

 tabela korelacji. 

Całość jest złożona w jeden dokument usprawniający działanie prawa na rynku kosmetycznym. 

4.2 REGULAMIN TECHNICZNY UNII CELNEJ[31]  

Przepisy techniczne Unii Celnej dotyczą bezpieczeństwa produkcji perfumeryjnej  

i kosmetycznej. Obowiązują na terenie Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu oraz Białorusi  

od 1 lipca 2012 r. Ta regulacja prawna nie dotyczy środków przeznaczonych do stosowania 

doustnego, inhalacji, produktów służących do diagnostyki i leczenia chorób. Określa wymogi 

dotyczące produktu kosmetycznego, a także związanych z nim procesów produkcyjnych. Definicja 

kosmetyku jest taka sama jak w Rozporządzeniu europejskim. 

Celem utworzenia tego dokumentu było ujednolicenie przepisów prawnych obowiązujących  

na terenie Unii Celnej powstałej w 2010 r. Opracowano wspólne wymogi i standardy dotyczące 

bezpieczeństwa i zgodności produkcji oraz stosowne certyfikaty przed wprowadzeniem produktu  

na rynek. Ustanowiono jednolity wzór Certyfikatu Zgodności Unii Celnej i Deklaracji Zgodności 

Unii Celnej obowiązujących na terenie całej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.  

Kraje nienależące do Unii Celnej mogą również wprowadzać swoje produkty na rynek. Muszą 

jednak uzyskać Certyfikat Unii Celnej oraz podpisać umowę z importerem/producentem mającym 
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siedzibę na terenie Unii Celnej. Importer/producent jest wtedy odpowiedzialny za zgodność 

produktu z wymogami Regulaminu Technicznego. 

Regulamin Techniczny Unii Celnej składa się z 9 ustaw oraz 12 załączników. 

Dokument ten zawiera: 

 informację o obszarze stosowania tego prawa, 

 zasady identyfikacji produktów kosmetycznych, 

 terminy i definicje, 

 regulacje dotyczące wprowadzenia produktu na rynek, 

 wymagania w produkcji kosmetyków, 

 zasady oceny zgodności, 

 znakowanie produktów, informacje niezbędne dla konsumentów, 

 klauzulę ochronną, 

 informację dotyczącą nadzoru państwa członkowskiego. 

Załączniki: 

 lista substancji zakazanych w produkcji kosmetyków, 

 wykaz substancji dozwolonych w produkcji kosmetyków pod warunkiem zachowania 

odpowiednich ograniczeń, 

 lista pigmentów dozwolonych w produkcji kosmetyków, 

 lista konserwantów dozwolonych w produkcji kosmetyków, 

 wykaz substancji promieniochronnych dozwolonych w produkcji kosmetyków, 

 wymagania dotyczące wartości pH dla produktów kosmetycznych, 

 wymagania mikrobiologiczne dotyczące produktów kosmetycznych, 

 wskaźniki toksykologiczne perfum i produktów kosmetycznych, 

 wymagania dotyczące parametrów klinicznych i laboratoryjnych, 

 wymagania dotyczące produktów do jamy ustnej, 

 symbole i oznaczenia, 

 lista produktów perfumeryjnych i kosmetycznych podlegających rejestracji państwowej. 

Dokument ten ułatwia wprowadzenie kosmetyku na rynek państw Unii Celnej. Przepisy są 

ściśle określone. 

4.3 RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA 

 Opisane w podrozdziałach 4.1 oraz 4.2 dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) oraz Regulamin Techniczny Unii Celnej są podobne pod względem 

struktury. Składają się z ustaw/artykułów oraz zawierają czytelne załączniki wskazujące konkretne 
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substancje chemiczne, które mogą być stosowane lub są zabronione. Załączniki 1-6 są takie same w 

obu obszarach (UE i UC). Dokumenty te określają obowiązki osoby odpowiedzialnej  

i dystrybutorów. W obu przypadkach osoba odpowiedzialna musi mieć siedzibę na terenie Unii 

Europejskiej (jeśli wprowadzany jest produkt na teren UE)  lub Unii Celnej (jeśli produkt jest 

wprowadzany na teren UC). Zabronione jest również testowanie na zwierzętach, gdy istnieją inne 

możliwości. Stosowane definicje są dokładnie opisane. Dokumenty te określają wymagania 

dotyczące produkcji kosmetyków, wskazują dokumentację, która musi być przygotowana przed 

wprowadzeniem produktu na rynek, zawierają informację o stosowaniu nanomateriałów (składniki 

te muszą być wymienione i oznaczone przedrostkiem „nano”) oraz klauzulę ochronną. Kolejnym 

podobieństwem jest również umieszczenie informacji dla konsumentów dotyczącej oznakowania 

produktów. Skład musi być wymieniony na opakowaniu lub musi zawierać symbol książki 

kierującej do innego dostępnego źródła, gdzie można znaleźć informacje na ten temat. 

 

 

Rys. 4.1. Symbol odesłania do załączonej informacji. [29] 

Konieczne jest również stosowanie jednolitego nazewnictwa dla wszystkich państw, tzw. INCI. 

Skład receptury musi być poprzedzony słowem „ingredients”
[29]

/ „состав”
[31]

. Składniki 

wymienione są w porządku malejącym według masy. Jeśli zawartość substancji jest mniejsza niż 

1% nie trzeba zachowywać kolejności, należy jedynie wymienić je po składnikach dodanych w 

ilości powyżej 1% całej masy. Kompozycje zapachowe określane są słowem „parfum” lub „aroma”. 

Zawarte pigmenty określane są numerem indeksu CI (colour index). Może być wymieniona cała 

gama odcieni, jeśli uwzględni się symbol „+/-„ („może zawierać”).
[29][31] 

 Istnieją także różnice pomiędzy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

Przepisami Technicznymi Unii Celnej. Zestawione zostały w tabeli 4.1. 
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Tabela 4.1. Różnice w ustawodawstwie kosmetycznym w Unii Europejskiej i w Unii Celnej[29][31] 

 

 

 

 

 

5. PROPOZYCJA FORMULACJI KOSMETYKÓW NA RYNEK WSCHODNI 

 Formulacja kosmetyku, która ma być wprowadzona na rynek musi spełniać odpowiednie 

wymogi. Należy wziąć pod uwagę aspekty prawne, sytuację na rynku oraz preferencje 

społeczeństwa. Do tego celu potrzebna jest analiza marketingowa oraz współpraca  

z działem kontrolującym zgodność z obowiązującymi normami i standardami.  

5.1 FIRMA NUCO 

Firma ta istnieje od ponad dwudziestu lat na rynku kosmetycznym i jest przedsiębiorstwem 

rodzinnym. Do końca lutego 2014 firma funkcjonowała pod nazwą Joko Cosmetics, ale wraz ze 

sprzedażą marek własnych Joko i Virtual firmie Miraculum oraz z decyzją o zajęciu się wyłącznie 

produkcja kontraktową, firma zmieniła nazwę na Nuco. Firma posiada dwie fabryki kosmetyków: 

jedną dla kosmetyki „suchej”, drugą dla kosmetyki „mokrej”. Zajmuje się produkcją głównie 

kosmetyków kolorowych i kosmetyków do makijażu (cienie do powiek, pomadki, mascary, fluidy, 

pudry, róże). Specjalizuje się w działalności Private Label, współpracując nie tylko z polskimi 

markami kosmetyków, ale także w Europie Zachodniej i Wschodniej, Stanach Zjednoczonych  

i w Kanadzie. Posiada własne laboratoria technologiczne, kontroli jakości oraz R&D. W sumie 

firma zatrudnia ponad 300 osób, w tym 42 osoby z wykształceniem chemicznym oraz  

z wykształceniem w dziedzinach zarządzania, sprzedaży i marketingu.  

5.1.1 Dział R&D 

 Jest to dział który zajmuje się innowacjami formulacyjnymi. Oprócz obserwowania rynku 

surowców i opracowywania nowych formulacji wzbogacających portfolio firmy, Dział R&D 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) 

PRZEPISY TECHNICZNE 

UNII CELNEJ 

Obszar obowiązywania 

Kraje Unii Europejskiej Kraje Unii Celnej 

Wytyczne dotyczące produkcji kosmetyków 

Zgodne z dobrą praktyką produkcji (GMP) 

Szczegółowo rozpisane w 

kolejnych podpunktach 

dokumentu 

Maksymalna zawartość toksycznych elementów 

Arsen - 2,0 mg/kg Arsen - 5,0 mg/kg 

Rtęć - 1,0 mg/kg Rtęć - 1,0 mg/kg 

Ołów - 10,0 mg/kg Ołów - 5,0 mg/kg 

Kadm - 0,5 mg/kg Kadm - brak danych 

Nikiel - 10 mg/kg Nikiel - brak danych 

Załączniki 

Występują różnice w układzie oraz treści niektórych załączników 
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pracuje nad specjalnymi projektami dedykowanymi dla poszczególnych klientów. Dział R&D 

wspiera również Dział Technologiczny w rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją i 

kwestiami technologicznymi. 

W dziale R&D przeprowadzane są następujące testy nad nowymi formulacjami: 

 wewnętrzne testy aplikacyjne; 

 testy obciążeniowe (przeprowadzane w laboratorium mikrobiologicznym); 

 testy stabilności i kompatybilności (trwają 3 miesiące, masa jest testowana w 45
o
C, 5

o
C, 25

o
C); 

 testy naprzemienne w dwóch ekstremalnych temperaturach; 

 testy UV; 

 testy dermatologiczne; 

 testy aplikacyjne; 

 ocena bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego (Safety Assessor). 

5.1.2 Laboratorium Technologiczne 

Jest to miejsce, w którym w oparciu o formulacje znajdujące się w portfolio firmowym, 

koncepcja produktu zamienia się w kosmetyk. Pracownicy opracowują produkty i procesy 

technologiczne związane z ich produkcją tak, aby finalny produkt spełniał oczekiwania klienta i był 

zgodny z jego oczekiwaniami. W laboratorium technologicznym przygotowywane są próbki 

laboratoryjne i pierwsze wzory produktów, które przekazywane są do akceptacji klienta. Dział 

Technologiczny ściśle współpracuje z Działem Projektów i Relacji z Klientami w celu zapewnienia 

jak najlepszej obsługi klientów. 

5.1.3 Dział Kontroli Jakości 

Ma na celu zapewnienie jakości, powtarzalności oraz bezpieczeństwa produktów. Dział ten 

monitoruje każdy etap począwszy od kontroli surowców i opakowań, poprzez kontrolę mas 

kosmetycznych w czasie wytwarzania, aż do kontroli gotowego wyrobu. Etapy kontroli jakości: 

 sprawdzenie surowców i materiałów, które trafiają do magazynu 

 kontrola mas produkcyjnych 

 ponowna kontrola mas przed produkcją  

 kontrola procesu wytwarzania produktu 

 ostateczna weryfikacja wyrobu gotowego. 

Dział kontroli jakości bazuje na normach: ISO 9001, ISO 14001, GMP. 
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5.2 KOSMETYKI NA RYNKU ROSYJSKIM 

 Aby porównać kosmetyki produkowane obecnie w firmie NUCO (na rynek polski lub 

zachodni), wybrano dwa produkty będące w sprzedaży na rynku rosyjskim. Kosmetyki  

te odtworzono na podstawie składu INCI podanego na opakowaniach oryginalnych produktów. 

Proporcje składników dobierano metodą prób i błędów wykonując kolejne modyfikacje formulacji, 

aż do uzyskania zadowalającego efektu. Bazowano również na składnikach podstawowych 

stosowanych w różnego typu kosmetykach.
[32]

 W ten sposób wykonano pomadkę oraz podkład  

do twarzy. 

5.2.1 Pomadka 

 Ma właściwości pielęgnacyjne, ponieważ dużą część składników stanowi olej abisyński, 

który odżywia skórę mocno zniszczoną, np. upływem czasu, promieniami słonecznymi, solarium. 

W odniesieniu do pomadki, składnik ten pielęgnuje i odżywia usta, dzięki mikroelementom, 

enzymom oraz kwasom tłuszczowym, wzmacnia uczucie wygładzenia i nawilżenia.
[12]

 Dodatkowo 

w formulacji zastosowano woski (ozokeryt, wosk pszczeli, Carnauba, Candelilla). Wosk Carnauba 

zapobiega topieniu się pomadki w wysokich temperaturach, wosk pszczeli zmiękcza skórę, 

Candelilla nadaje połysk, natomiast Ozokeryt podobnie jak Carnauba zapobiega topieniu się 

pomadki, ale dodatkowo ma właściwości zagęszczające i emulgujące, reguluje konsystencję i 

nadaje pomadce sztywność. Ważnym składnikiem jest również lanolina, która jest emolientem, ma 

właściwości kondycjonujące skórę.
[33]

 W formulacji zastosowano substytut lanoliny, jakim jest 

Kahlwax 6448. W pomadce wykorzystano również substancję będącą przeciwutleniaczem – octan 

tokoferylu (Tocopheryl Acetate). Ester witaminy E ma właściwości zapobiegające starzeniu się 

skóry.
[34]

 Ważną substancją aktywną zastosowaną w formulacji jest także palmitynian askorbylu 

(Ascorbyl Palmitate). Spowalnia procesy starzenia się skóry, zapewnia trwałość produktu.
[33]

  

 Surowce zastosowane do pomadki zmodyfikowano, używając pewne zamienniki oraz 

eliminując substancję, które mogłyby wprowadzić niepożądany efekt. Ze składu pomadki 

funkcjonującej już na rynku wschodnim wyeliminowano: 

 Luvitol Lite (INCI: Hydrogenated Polyisobutene) ze względu na charakterystyczny, intensywny 

zapach 

 Butylated Hydroxy Toluene (INCI: BHT) zastąpiono produktami naturalnymi 

 Corona 8 (INCI: Lanolin) zastąpiono przez Kahlwax 6448 

 Foral 85-E CG (INCI: Glyceryl Hydrogenated Rosinate) zastąpiono przez Foralyn 5020-F CG 

 Dow Corning HY-3050 (INCI: Hydrogenated Soybean Polyglycerides (and) C15-23 Alkane) 

zastąpiono przez Lipex Shea Light 
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 Kwas cytrynowy (INCI: Citric Acid) wycofano, ponieważ pełni jedynie funkcje modyfikatora 

pH 

 Metyloparaben i Propyloparaben zastąpiono przez Jeecide Cap-2 jako składnik zapobiegający 

nadkażeniu bakteryjnemu kosmetyku oraz jako substancja konserwująca. 

Skład pomadki oraz funkcje każdego ze składników podane są w tabeli 5.1. 

Tabela 5.1. Skład pomadki z rynku rosyjskiego oraz  parametry fizykochemiczne i funkcje poszczególnych 

składników.[33][34] 

Nazwa INCI Nazwa handlowa parametry fizykochemiczne Funkcje 

Brassica Abyssinica Seed Oil 
FANCOR Abbysynian 

Oil 

zawiera dużą ilość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych; płynny w 
temperaturze pokojowej; bardzo 

stabilny; wysoce odporny na 
utlenianie; w postaci żółtego 
płynu; miętowy, przyjemny 

zapach;  

emolient, nawilża skórę, ułatwia 
rozprowadzenie kosmetyku,  bez 
efektu klejenia, wzmacnia kolor, 

zapobiega zbrylaniu się 
kosmetyku,  

Pentaerythrityl 
Tetraisostearate 

DUB PTIS 

nierozpuszczalny w wodzie; słabo 
rozpuszczalny w alkoholu; 

rozpuszczalny w 
rozpuszczalnikach organicznych; 
ma postać żółtej oleistej cieczy; 

lepkość (25
o
C) 300 cst (40

o
C) 137 

cst 

Emolient, doskonała 
substantywność, zmiękcza, 

modyfikator lepkości, 
filmotwórczy, nabłyszcza, nadaje 
wodoodporność, czynnik wiążący. 

Polybutene POLYBUT 30 lepkość w 100 
o
C: 595-665 cst;  

jest lubrykantem, lepiszczem, 
łączy substancje;  

Bis- Diglyceryl Poliacyldipate KAHLWAX 6448 temperatura topnienia : 38-42 
o
C;  

Lanolina jest substancją 
kondycjonującą skórę. Emolient. 
Emulgator W/O. Ponadto pełni 

rolę stabilizatora emulsji - 
zapobiega rozwarstwianiu się faz 

w trakcie przechowywania 
produktu  

Ozokerite 
KAHLWAX 1899 

OZOKERITE 

mieszanina stałych 
wielkocząsteczkowych 

węglowodorów, głównie n- i 
izoprafainowych; temperatura 

topnienia : ok 75 
o
C; 

nierozpuszczalny w wodzie, 
rozpuszczalny w innych 

węglowodorach; barwa brązowa;  

Wosk. Reguluje konsystencję, 
nadaje sztywność pomadkom, 

przeciwdziała krystalizacji innych 
składników 

Candelilla Cera KAHLWAX 2039L 
temperatura topnienia : 68-73 

o
C; 

ma postać żółtych ziaren; 

wosk; nadaje połysk, wpływa na 
stabilizację emulsji, poprawia jego 

przyczepność i trwałość; 
podwyższa temperaturę 

topnienia. Ma zdolność wziązania 
fazy olejowej, zapewnia połysk 

Methyl Hydrogenated 
Rosinate 

Foralyn 5020-F CG 
Hydrogenated Rosinate 

Brak 
żywica kosmetyczna, zapewnia 
dobrą odporność na utlenianie, 
redukuje nieprzyjemny zapach 

Phenyl Trimethicone SF 1550 
ciekły; niska lepkość (25

o
C): 15-30 

cst 

Wpływa na właściwości 
aplikacyjne kosmetyków - 

zapewnia łatwiejszą aplikację i 
rozprowadzanie preparatu na 

skórze. Emolient. Nadaje połysk i 
blask. Polepsza wodoodporność 

produktu.  

Beeswax 
WOSK PSZCZELI 

BIELONY 
KOSMETYCZNY 

temperatura topnienia: 61-65 
o
C; 

ma postać żółtych ziarenek;  

Emolient. Substancja 
konsystencjotwórcza. Wpływa na 

stabilizację emulsji 

Polyglyceryl - 3 Diisostearate 
CITHROL PG32IS-LQ-

(MV) 
 Brak 

Emulgator W/O. Wykazuje 
działanie emoliencyjne 
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Carnauba Cera Wosk Carnauba 
temperatura topnienia: 80-88 

o
C; 

ma postać drobnych żółtych łusek 

Emolient. Substancja 
konsystencjotwórcza. Wpływa na 

stabilizację emulsji 

Shea Butter Ethyl Esters LIPEX  SHEA LIGHT temperatura topnienia : 56- 68 
o
C 

Emulgator/wosk. Ma właściwości 
zagęszczające. Nawilża skórę.  

DL-Alpha Tocopheryl Acetate 
DL-ALPHA-

TOCOPHERYL 
ACETATE 

rozpuszczalny w tłuszczach; 
podgrzanie do 40 

o
C, zmniejsza 

lepkość i ułatwia formowanie 

Przeciwutleniacz, emolient; 
zawiera witaminę E, odżywia 

skórę, ma właściwości anti-aging, 
chroni przed promieniowaniem 

słonecznym 

Parfum  PARFUM Brak nadają zapach 

Ascorbyl Palmitate 
DERMOFEEL 

ASCORBYL PALMITATE 
[ECO]  

Temperatura topnienia : 107-117 
o
C; rozpuszczalny w tluszczach 
(DODAWANY NA KONIEC Z 

WOSKAMI) 

Substancja aktywna, 
antyoksydant; rozpuszczalna w 

tluszczach forma witaminy C 

DIethylhexyl Syringylidene 
Malonate (and) Caprylic 

Triglyceride 
Oxynex® ST Liquid  Brak Filtr UV, zapobiega utracie koloru 

Caprylyl 
Glycol/Phenoxyethanol/ 

Hexylene Glycol 
jeecide cap-2 

pH 3-10; ciecz o 
charakterystycznym zapachu 

konserwant nie zawierający 
parabenów i formaldehydu; 
kompatybilny z anionowymi, 
kationowymi i niejonowymi 

surfaktantami i emulgatorami; 
zapobiega przed organizmami 

bakteriotwórczymi. 

CI 15850 
B.Micro.C19-011 

Suncroma D&C Red 
No.7 

Brak czerwony pigment 

CI 77891 
B.Micro.C47-060 

Suncroma Titanium 
Dioxide 

Brak biały pigment 

 

 Przy tworzeniu pomadki wykonano dwie próby. Skład produktu wraz z zawartością 

procentową składników widoczny jest poniżej. 

Tabela 5.2. Skład pomadki z rynku rosyjskiego (próba I i próba II) 

Lp. Surowiec 

skład 

[%] 

 I 

próba 

ilość I 

próba 

[g] 

skład 

[%] 

II 

próba 

ilość II 

próba 

[g] 

1. Fancor Abyssynian Oil 19,38 20,02 20,55 20,53 

3. DUB PTIS 9,69 10,00 10,30 10,27 

4. Polybut 30 8,72 10,39 7,20 7,19 

5. Kahlwax 6448 8,72 9,00 9,25 9,24 

6. Kahlwax 1899 Ozokerite 8,72 9,08 7,20 7,19 

7. Kahlwax 2039L 4,84 4,99 3,10 3,08 

8. 
Foralyn 5020-F CG 

Hydrogenated Rosinate 
2,91 3,05 3,10 3,08 

9. SF 1550 3,88 3,99 4,11 4,11 

10 
Wosk pszczeli bielony 

kosmetyczny 
3,88 4,00 4,11 4,11 

11 Cithrol PG32IS-LQ-(MV) 4,84 5,08 5,13 5,13 

12 Wosk Carnauba 1,94 2,15 2,05 2,05 

13 Lipex Shea Light 1,94 2,00 2,05 2,05 

14 DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 0,29 0,32 0,31 0,31 
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15 Parfum 0,00 0,00 0,20 0,20 

16 Dermofeel Ascorbyl Palmitate 0,19 0,21 0,20 0,20 

17 Oxynex ST Liquid 0,19 0,28 0,21 0,21 

18 Jeecide cap-2 0,48 0,49 0,51 0,51 

19 

B.Micro.C19-011 Suncroma 

D&C Red No.7 
9,69 9,98 10,20 10,27 

20 
B.Micro.C47-060 Suncroma 

Titanium Dioxide 
9,69 9,98 10,22 10,27 

     
100,00 105,01 100,00 100,00 

 W próbie II zmodyfikowano głównie ilość zastosowanych wosków oraz lepiszcza. Pomadka 

wykonana w I próbie była twardsza, ciężko rozprowadzała się na skórze. Zmniejszono dodawaną 

ilość: 

 Polibutenu (z 8,72% na 7,19%) 

 Ozokerytu (z 8,72% na 7,19%). 

Po wprowadzeniu tych zmian, uzyskano pomadkę o pożądanych właściwościach, która łatwo 

rozprowadzała się na skórze. Pozostawiała na ustach uczucie gładkości i nawilżenia. Zmierzono 

twardość pomadki pochodzącej z próby II i uzyskano wynik 178g. 

5.2.2 Fluid  

 Wykonany fluid ma właściwości nawilżające, nadaje skórze gładkość oraz uczucie 

odświeżenia. Formulacja nie obciąża skóry, wyrównuje koloryt. Kosmetyk uzyskano na bazie wody 

(ok. 60%). Łatwą aplikację oraz rozprowadzenie kosmetyku na skórze umożliwia zastosowanie 

mirystynianiu izopropylu, emolientu Xiameter PMX-1501 oraz Isohexadecane. Głównymi 

składnikami nawilżającymi są: gliceryna, emolient Crodamol IPIS-LQ MV, Aquaxyl, wyciąg  

z aloesu oraz substancja aktywna Lipex Shea Light.
[33]

  

 Składniki aktywne, które zastosowano do receptury wykonywanego kosmetyku, wybrano 

spośród obecnych w laboratorium. Odpowiedniego wyboru dokonano na podstawie pełnionych 

przez nie funkcji tak, aby nadać właściwości nawilżające oraz kojące podrażnioną skórę (WYCIĄG 

Z ALOESU, DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE oraz LIPEX SHEA LIGHT, PRODEW 

500).  

 Skład fluidu oraz funkcje każdego ze składników podane są w tabeli poniżej. 

Tabela 5.3. Skład fluidu z rynku rosyjskiego oraz  parametry fizykochemiczne i funkcje poszczególnych 

składników.[33][34] 

Nazwa INCI Nazwa handlowa parametry fizykochemiczne Funkcje 

Water AQUA  bezbarwna ciecz Rozpuszczalnik 

Isopropyl myristate 
MIRYSTYNIAN 

IZOPROPYLU IPM  
lepkość w 25 

o
C: 5-6 cPs 

Wpływa na właściwości aplikacyjne 
kosmetyków - zapewnia łatwiejszą 

aplikację i rozprowadzanie preparatu na 
skórze. Emolient 
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Cetearyl Alcohol ALKOHOL CETYLOWY 

ma postać białej woskowatej 
substancji;  nie rozpuszczalny 

w wodzie; temperatura 
topnienia: 48 - 52 

o
C; lekość 

8,0 mPa*s 

emulgator, emolient oraz regulator 
lepkości. Nadaje skórze miękkość i 

gładkość, natłuszcza. Może być 
komodogenny, może sprzyjać tworzeniu 

się zaskórników. 

Cyclopentasiloxane 
CYCLOPENTASILOX

ANE 
nierozpuszczalny w wodzie; 

lepkość 3,5 - 4,5 

Wpływa na właściwości aplikacyjne 
kosmetyków - zapewnia łatwiejszą 

aplikację i rozprowadzanie preparatu na 
skórze. Emolient 

Glycerin GLYCERIN lepkość w 25 oC: 950 cP Emolient, nawilża skórę 

Glyceryl Stearate ERCAWAX GMS V 
temperatura topnienia 58 - 62 

o
C 

Emulgator W/O; składnik umożliwiający 
powstawanie emulsji; substancja 

konsystencjotwórcza; wpływa na lepkość 
gotowego produktu i poprawia 

właściwości użytkowe. 

Isohexadecane ISOHEXADECANE lepkość w 20 oC: 4-6 cP 

lotny emolient, bez silikonów, nadaje 
skórze uczucie gładkości  , use level 1-

40%; wpływa na właściwości aplikacyjne 
kosmetyków; pełni również rolę 

rozpuszczalnika dla substancji 
hydrofobowych; 

Dimethicone crosspolymer 
DOW CORNING 9040 

SILICONE 

ELASTOMER BLEND 

lepkość w 25 oC: 400000 cSt 

Wpływa na właściwości aplikacyjne 
kosmetyków - zapewnia łatwiejszą 

aplikację i rozprowadzanie preparatu na 
skórze. Emolient. Modyfikator reologii, 

substancja filmotwórcza. Zawiera 
cyklopentasiloksan. 

Dimethiconol 
XIAMETER PMX-1501 

(dawniej: DOW 
CORNING 1501 FLUID) 

lepkość w 25 oC: 4500-8000 
cSt 

Wpływa na właściwości aplikacyjne 
kosmetyków - zapewnia łatwiejszą 

aplikację i rozprowadzanie preparatu na 
skórze. Emolient 

Isopropyl isostearate 
CRODAMOL IPIS-

LQ-(MV) 

rozpuszczalny w alkoholu, 
nierozpuszczalny w wodzie; 

klarowna oleista ciecz o 
jasnożółtym kolorze; lepkość 

10,8 mm
2
/s 

Emolient suchy, pośredni nawilża. 
Pozostawia niewyczuwalną wartwę 

okulzyjną na skórze. Poprawia 
właściwości sensoryczne i aplikacyjne 

kosmetyku. Substnacja wiążąca składniki 
kosmetyku 

Hydroxyethyl Acrylate SEPINOW WEO ma postać białego proszku 
lepiszcze, substancja wiążąca inne 

składniki 

Polysorbate 80 TWEEN 80 
rozpuszczalna w wodzie; w 

zasadowym pH ulega 
rozkładowi 

emulgator, stabilizator emulsji. 
Substancja powierzchniowo czynna 

PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides 

SYNDIOL 68 

substancja hydrofilowa, 
rozpuszczalna w wodzie; 
wrażliwa na pH w niskim 

stabilna, w wysokim ulega 
rozkładowi 

niejonowa substancja powierzchniowo 
czynna; Emulgator W/O, składnik 

umożliwiający powstanie emulsji; Pełni 
rolę modyfikatora właściwości 
reologicznych (czyli poprawia 

konsystencję powodując wzrost lepkości)  

PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil 

TAGAT CH40 lepkość 0,62 Pa*s 

Emulgator O/W, składnik umożliwiający 
powstanie emulsji. Ponadto pełni rolę 

solubilizatora, czyli umożliwia 
wprowadzenie do roztworu wodnego 

substancji nierozpuszczalnych lub trudno 
rozpuszczalnych w wodzie, np. 

kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, 
substancje tłuszczowe 
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Phenoxyethanol Phenoxyethanol 
temperatura topnienia 11-13

 

o
C 

Substancja konserwująca, która 
uniemożliwia rozwój i przetrwanie 

mikroorganizmów w czasie 
przechowywania produktu. Chroni 

również kosmetyk przed zakażeniem 
bakteryjnym, które możemy wprowadzić 
przy codziennym użytkowaniu produktu 

(np.nabierając krem palcem). 

Xylitylglucoside (and) 
Anhydroxylitol (and) Xylitol 

Aquaxyl bezbarwna ciecz 

ma właściwości nawilżające i 
odżywiające; tworzy na skórze warstwę 

okluzyjną; wpływa na konsystencję 
kosmetyku 

PVP POLYVISCOL K30L 
bezbarwny lub delikatnie żółty 

transparentny płyn; pH 5 
Modyfikator reologii, substancja 
filmotwórcza, stabilizator emulsji 

Xanthan Gum 
GUMA KSANTANOWA 

FNCS 

lepkość 1% roztworu w 1% 
roztworze KCl w 25

o
C wynosi 

1300-1700 mPas 

Modyfikator reologii - zagęstnik wpływa 
na lepkość preparatu. Umożliwia 
zawieszenie substancji stałych w 

preparacie 

Lecithin RONOXAN A 
gęsta ciecz o brązowym 

zabarwieniu 

otrzymywana z oleju sojowego; 
współtworzy system transportujący 
substancje odżywcze w głąb skóry; 

naturalny emulgator; przywraca skórze 
elastyczność; 

Sodium PCA (and) Sodium 
Lactate (and) Arginine (and) 

Aspartic Acid (and) PCA (and) 
Glycine (and) Alanine (and) 

Serine (and) Valine (and) 
Proline (and) Threonine (and) 

Isoleucine (and) Histidine 
(and) Phenylalanine (and) 

Water 

PRODEW 500 bezbarwna ciecz 
zawiera aminokwasy; zapewnia uczucie 

nawilżenia 

Ethylhexylglycerin LEXGARD E bezbarwna ciecz konserwant; bez parabenów 

Aloe Barbadensis Leaf Juice WYCIĄG Z ALOESU ciecz o brązowym zabarwieniu 
zapewnia uczucie nawilżenia oraz łagodzi 

podrażnienia skóry 

Shea Butter Esters  LIPEX  SHEA LIGHT 
temperatura topnienia : 56- 

68 
o
C 

Emulgator/wosk. Ma właściwości 
zagęszczające. Nawilża skórę.  

Ethylhexyl Methoxycinnamate COVABSORB bezbarwna ciecz zawiera flitry UV 

DL-Alpha Tocopheryl Acetate 
DL-ALPHA-

TOCOPHERYL 
ACETATE 

rozpuszczalny w tłuszczach; 
podgrzanie do 40 

o
C, 

zmniejsza lepkość i ułatwia 
formowanie 

Przeciwutleniacz, emolient; zawiera 
witaminę E, odżywia skórę, ma 

właściwości anti-aging, chroni przed 
promieniowaniem słonecznym 

Sodium Phytate (and) Aqua 
(and) Alcohol 

DERMOFEEL PA-3 ciecz o brązowym zabarwieniu Substancja chelatująca 

CI 77492 
B. UNIPURE YELLOW 

LC 182 EM 
Brak Żółty pigment 

CI 77491 
B.UNIPURE RED LC 

381 EM 
Brak Czerwony pigment 

CI 77499 
B. UNIPURE BLACK LC 

989 EM 
Brak Czarny pigment 

CI 77891 
B. UNIPURE WHITE LC 

981 EM 
Brak Biały pigment 

 

 Aby otrzymać recepturę fluidu o akceptowalnych właściwościach użytkowych wykonano 

sześć prób. Poniżej przedstawiono jedynie 1, 4 i 6 próbę dla porównania zastosowanych surowców 

oraz ich ilości. 



Paulina Maciejak, Praca dyplomowa, inżynierska   Politechnika Warszawska, 2015  41    

Tabela 5.4. Skład fluidu z rynku rosyjskiego (próba I, IV oraz VI) 

Lp. Surowiec 

skład 

[%] I 

próba 

ilość 

[g] I 

próba  

skład 

[%] IV 

próba 

ilość  skład 

[%] VI 

próba 

ilość 

[g] VI 

próba  
[g] IV 

próba  

1. Water 63,7 63,33 59,49 59,48 59,05 59,05 

3. Glycerin 4 4,27 3,18 3,18 3,19 3,2 

4. Aquaxyl 1 1 1,19 1,21 0,96 0,97 

5. Xantan Gum 0,5 0,56 0,17 0,15 0,17 0,17 

6. Dermofeel PA-3 0,1 0,22 0,12 0,23 0,05 0,07 

7. Lexgard E 0,2 0,21 0,2 0,21 0,2 0,2 

8. Polyviscol K30 L 0,6 0,58 0,48 0,55 0,5 0,5 

9. Mirystynian Izopropylu 7 6,98 6,44 6,42 6,07 6,07 

10 Alkohol Cetylowy 3 2,99 2,61 2,59 2,56 2,56 

11 Cyclopentasiloxane 3 3 2,61 2,65 2,62 2,63 

12 Ercawax GMS V 1,5 1,51 1,32 1,32 1,31 1,32 

13 Isohexadecane 1 0,99 0,86 0,91 0,87 0,88 

14 Covabsorb  2 2,01 1,76 1,79 1,77 1,77 

15 
Dow corning 9040 silicone elastomer 
blend 

4,2 4,17 0 0 0 0 

16 Xiameter PMX 1501 1,5 1,5 1,38 1,4 1,25 1,26 

17 Crodamol IPIS-LQ-(MV) 1 0,99 0,86 0,85 0,87 0,88 

18 Sepinov WEO 0,5 0,49 1,34 1,33 1,31 1,31 

19 Tween 80-LQ-(CQ) 2,1 2,12 1,74 1,78 1,68 1,68 

20 Symdiol 68 0,4 0,39 0,37 0,37 0,25 0,25 

21 Tagat CH40 1,5 1,56 1,31 1,38 1,3 1,34 

22 Phenoxyethanol 0,5 0,51 0,55 0,72 0,55 0,55 

23 Ronoxan A 0,7 0,71 0,5 0,56 0,5 0,42 

24 Wyciąg z aloesu 0 0 0,1 0,13 0,1 0,1 

25 Dl-alpha tocpheryl Acetate 0 0 0,2 0,27 0,2 0,22 

26 Prodew 500 0 0 1,12 1,12 1,1 1,11 

27 Lipex shea light [eco] 0 0 2,5 2,5 4,6 4,6 

28 B. UNIPURE YELLOW LC 182 EM 0 0 0,62 0,6 0,66 0,67 

29 B. UNIPURE RED LC 381 EM 0 0 0,25 0,26 0,25 0,24 

30 B. UNIPURE BLACK LC 982 EM 0 0 0,06 0,06 0,06 0,06 

31 B.UNIPURE WHITE LC 981 EM 0 0 6,18 6,01 6 6,02 

    

100 100,09 99,51 99,97 100 100,05 

 

 W próbie I zastosowano Dow corning 9040 silicone elastomer blend – substancję, która 

wpływa na właściwości aplikacyjne kosmetyku,  jednak utrudnia połączenie fazy wodnej  

z tłuszczową. Na podstawie obrazu wykonanego za pomocą mikroskopu zauważono, że struktura 

jest niejednorodna, dlatego w kolejnych próbach wyeliminowano powyższy surowiec. Zmniejszono 

również ilość substancji tłuszczowej – Ronoxanu oraz gumy ksantanowej w celu uzyskania 
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odpowiedniej konsystencji. W późniejszych próbach (od próby IV) wprowadzono substancje 

aktywne nadające właściwości nawilżające oraz odpowiednie pigmenty (dopiero po uzyskaniu 

akceptowalnej emulsji).  

 Zmierzono lepkość (42000 cP) oraz pH (5,35) uzyskanego w próbie VI kosmetyku. 

 Pod mikroskopem zaobserwowano, że emulsja ma jednorodną strukturę.  

5.3 ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI OPRACOWANYCH KOSMETYKÓW 

 Z analizy preferencji kosmetycznych konsumentek w Rosji wynika, że dużą rolę podczas 

zakupu odgrywa cena produktu. Aby uzyskać kosmetyk, które będzie spełniał wymagania 

Rosjanek, wykonano analizę kosztów wytworzenia kilograma masy pomadki oraz fluidu  

(na podstawie danych z programu udostępnionego przez firmę NUCO – Xpertis). Następnie 

zmodyfikowano skład w taki sposób, aby obniżyć cenę kosmetyku, ale jednocześnie nie zmienić  

w znaczny sposób jego właściwości. 

5.3.1 Pomadka 

 W Tabeli 5.5. przedstawiono zestawienie cen poszczególnych surowców zastosowanych  

w pomadce. Za pomocą formatowania warunkowego komórek w programie Microsoft Excel
[35]

 

zweryfikowano odchylenia w zakresie wartości (uszeregowano procentowy udział ceny 

pojedynczego surowca w otrzymanej formulacji).  

Tabela 5.5. Zestawienie cen poszczególnych surowców zastosowanych w pomadce. 

NAZWA HANDLOWA 
SKŁAD 

[%] 
CENA/kg  

CENA/ 
KG 

MASY 

% 
WARTOŚCI 

DUB PTIS 10,27 41,04 4,21 4,67 

DERMOFEEL ASCORBYL 
PALMITAT [ECO] 0,20 336,30 0,67 0,75 

KAHLWAX 6448 9,24 42,26 3,90 4,33 

POLYBUT 30 7,19 13,30 0,96 1,06 

KAHLWAX 2039L 3,08 56,96 1,75 1,95 

B. MICRO. C19-011 
SUNCROMA D&C RED NO.7 
CALCIUM LAKE 10,27 67,36 6,92 7,67 

B. MICRO. C47-060 
SUNCROMA TITANIUM 
DIOXIDE 10,27 15,73 1,62 1,79 

KAHLWAX 1899 OZOKERITE 7,19 18,87 1,36 1,50 

SF 1550 4,11 84,20 3,46 3,84 

WOSK CARNAUBA 2,05 43,80 0,90 1,00 

WOSK PSZCZELI BIELONY 
KOSMETYCZNY 4,11 18,50 0,76 0,84 

CITHROL PG32IS-LQ-(MV) 5,13 46,70 2,40 2,66 
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LIPEX SHEALIGHT [ECO] 2,05 73,75 1,51 1,68 

DL-ALPHA-TOCOPHERYL 
ACETATE 0,31 168,85 0,52 0,58 

OXYNEX ST LIQUID 0,21 497,04 1,04 1,16 

JEECIDE CAP-2 0,51 259,24 1,32 1,47 

AROMAT WANILIOWY 335-302 0,20 23,90 0,05 0,05 

FANCOR ABBYSINIAN OIL 20,53 270,00 55,43 61,47 

FORALYN 5020-F CG 
HYDROGENATED ROSINATE 3,08 45,00 1,39 1,54 

 
100,00 2122,80 90,17zł 100,00 

 Niestety opracowana receptura okazała się zbyt droga. Uzyskano kwotę 90,17 zł  

za kilogram masy kosmetyku. Najdroższym surowcem był się olej abisyński – główny składnik 

produktu. W celu obniżenia powyższej ceny wprowadzono następujące modyfikacje:  

 olej abisyński zamieniono na olej rycynowy (INCI: Castor Oil) stosunek 1:1 => podobne 

właściwości, ponad 10 krotnie tańszy 

 wosk Kahlwax 2039L zastąpiono płatkami Candelilla (stosunek 1:1) => wolny  

od policyklicznych węglowodorów aromatycznych, tańszy 

 konserwant Jeecide Cap-2 zamieniono na Dekaben C (stosunek 1:1) => zawiera parabeny, ale 

ma niższą cenę, daje ten sam efekt. 

W wyniku wprowadzonych modyfikacji uzyskano tańszą recepturę. Kosmetyk pełnił takie same 

funkcje (nawilżające i odżywiające, nadawał ustom odpowiedni kolor). W Tabeli 5.6. znajduje się 

zestawienie kosztów poszczególnych surowców po wprowadzeniu modyfikacji. 

Tabela 5.6. Zestawienie cen poszczególnych surowców zastosowanych w pomadce po wprowadzeniu modyfikacji. 

NAZWA HANDLOWA 
SKŁAD 

[%] 
CENA/kg  

CENA/ 
KG 

MASY 

% 
WARTOŚCI 

DUB PTIS 10,27 41,04 4,21 11,08 

DERMOFEEL ASCORBYL 
PALMITAT [ECO] 0,20 336,30 0,67 1,77 

KAHLWAX 6448 9,24 42,26 3,90 10,26 

POLYBUT 30 7,19 13,30 0,96 2,51 

CANDELILLA WAX 3,08 44,00 1,36 3,56 

B. MICRO. C19-011 SUNCROMA 
D&C RED NO.7 CALCIUM LAKE 10,27 67,36 6,92 18,18 

B. MICRO. C47-060 SUNCROMA 
TITANIUM DIOXIDE 10,27 15,73 1,62 4,25 

KAHLWAX 1899 OZOKERITE 7,19 18,87 1,36 3,57 

SF 1550 4,11 84,20 3,46 9,10 

WOSK CARNAUBA 2,05 43,80 0,90 2,36 

WOSK PSZCZELI BIELONY 
KOSMETYCZNY 4,11 18,50 0,76 2,00 

CITHROL PG32IS-LQ-(MV) 5,13 46,70 2,40 6,30 
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LIPEX SHEA LIGHT [ECO] 2,05 73,75 1,51 3,97 

DL-ALPHA-TOCOPHERYL 
ACETATE 0,31 168,85 0,52 1,38 

OXYNEX ST LIQUID 0,21 497,04 1,04 2,74 

DEKABEN C 0,51 20,83 0,11 0,28 

PARFUM 0,20 23,90 0,05 0,13 

ORGANIC CASTOR OIL 20,53 23,95 4,92 12,92 

FORALYN 5020-F CG 
HYDROGENATED ROSINATE 3,08 45,00 1,39 3,64 

 
100,00 1625,38 38,04zł 100,00 

 

 W wyniku modyfikacji uzyskano kwotę 38,04 zł za kilogram masy. Znaczna różnica  

w cenie zwiększyła atrakcyjność produktu pod kątem sprzedaży. Jednak zastosowane zmiany 

spowodowały gorszą aplikację kosmetyku. Pomiar twardości wykazał wzrost ze 178 g na 188 g. 

Aby ulepszyć recepturę i jednocześnie wpłynąć na właściwości aplikacyjne pomadki należało 

zmniejszyć ilość zastosowanych wosków, które nadają sztywność (Candelilla, Ozokeryt, 

Carnauba). Tabela 5.7. przedstawia zestawienie cen surowców po wprowadzeniu modyfikacji  

w substancjach woskowych. 

Tabela 5.7. Zestawienie cen poszczególnych surowców zastosowanych w pomadce po wprowadzeniu modyfikacji w 

woskach. 

NAZWA HANDLOWA 
SKŁAD 

[%] 
CENA/kg  

CENA/ KG 
MASY 

% 
WARTOŚCI 

DUB PTIS 10,27 41,04 4,21 11,23 

DERMOFEEL ASCORBYL 
PALMITAT [ECO] 0,20 336,30 0,67 1,79 

KAHLWAX 6448 9,24 42,26 3,90 10,40 

POLYBUT 30 7,19 13,30 0,96 2,55 

CANDELILLA WAX 1,00 44,00 0,44 1,17 

B. MICRO. C19-011 
SUNCROMA D&C RED NO.7 
CALCIUM LAKE 10,27 67,36 6,92 18,43 

B. MICRO. C47-060 
SUNCROMA TITANIUM 
DIOXIDE 10,27 15,73 1,62 4,30 

KAHLWAX 1899 OZOKERITE 5,00 18,87 0,94 2,51 

SF 1550 4,11 84,20 3,46 9,22 

WOSK CARNAUBA 1,00 43,80 0,44 1,17 

WOSK PSZCZELI BIELONY 
KOSMETYCZNY 4,11 18,50 0,76 2,03 

CITHROL PG32IS-LQ-(MV) 5,13 46,70 2,40 6,38 

LIPEX SHEA LIGHT [ECO] 2,05 73,75 1,51 4,03 

DL-ALPHA-TOCOPHERYL 
ACETATE 0,31 168,85 0,52 1,39 
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OXYNEX ST LIQUID 0,21 497,04 1,04 2,78 

DEKABEN C 0,51 20,83 0,11 0,28 

Parfum 0,20 23,90 0,05 0,13 

Castor Oil 25,85 23,95 6,19 16,50 

FORALYN 5020-F CG 
HYDROGENATED ROSINATE 3,08 45,00 1,39 3,69 

 
100,00 1625,38 37,53zł 100,00 

 

 W ten sposób uzyskano kosmetyk o bardzo zbliżonych właściwościach oraz znacznie 

niższej cenie (z 90,17 zł na 37,53 zł). 

5.3.2 Fluid 

 Analiza kosztów wyprodukowania opracowanego fluidu została przeprowadzona w sposób 

analogiczny jak w przypadku pomadki. W Tabeli 5.8. znajduje się zestawienie cen poszczególnych 

surowców zastosowanych w pierwszej wersji fluidu. 

Tabela 5.8. Zestawienie cen poszczególnych surowców zastosowanych we fluidzie. 

NAZWA HANDLOWA 
SKŁAD 

[%] 
CENA/kg  

CENA/ 
KG MASY 

% 
WARTOŚCI 

WATER 59,05 0,00 0,00 0,00 

GLICERYNA 99,5% 3,19 3,90 0,12 0,50 

TAGAT CH 40 1,30 18,67 0,24 0,97 

AQUAXYL [ECO] 0,96 197,09 1,89 7,57 

GUMA KSANTANOWA FNCS 0,17 43,50 0,07 0,30 

PRODEW 500 1,10 139,43 1,53 6,14 

DERMOFEEL PA-3 [ECO] 0,05 307,94 0,15 0,62 

LEXGARD E 0,20 249,36 0,50 2,00 

WYCIĄG Z ALOESU 0,10 50,00 0,05 0,20 

ERCAWAX GMS V 1,31 10,58 0,14 0,55 

TWEEN 80-LQ-(CQ) 1,68 29,40 0,49 1,98 

SYMDIOL 68 0,25 154,19 0,39 1,54 

POLYVISCOL K30L 0,50 13,10 0,07 0,26 

ISOHEXADECANE 0,87 40,05 0,35 1,39 

SEPINOV WEO 1,31 167,73 2,20 8,80 

LIPEX SHEALIGHT [ECO] 4,60 73,75 3,39 13,58 

MIRYSTYNIAN IZOPROPYLU IPM 6,07 16,40 1,00 3,98 

ALKOHOL CETYLOWY 2,56 9,80 0,25 1,00 

CYCLOPENTASILOXANE 2,62 16,20 0,42 1,70 

COVABSORB 1,77 287,63 5,09 20,38 

XIAMETER PMX-1501 1,25 19,69 0,25 0,99 

CRODAMOL IPIS-LQ-(MV) 0,87 26,00 0,23 0,91 

PHENOXYETHANOL 0,55 13,60 0,07 0,30 

RONOXAN A 0,50 294,64 1,47 5,90 

DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE 0,20 168,85 0,34 1,35 
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B. UNIPURE YELLOW LC 182 EM 0,66 78,82 0,52 2,08 

B. UNIPURE RED LC 381 EM 0,25 60,53 0,15 0,61 

B. UNIPURE BLACK LC 989 EM 0,06 82,40 0,05 0,20 

B. UNIPURE WHITE LC 981 EM 6,00 59,18 3,55 14,21 

 
100,00 2632,43 24,98zł 100,00 

 

 Pomimo zastosowania wielu surowców, produktu za kilogram masy okazała się niska- 24,98 

zł. Jednak w celu uzyskania jeszcze bardziej atrakcyjnego pod kątem ceny produktu, 

zmodyfikowano skład, wprowadzając tańsze zamienniki: 

 konserwanty: Phenoxyethanol, Lexgard E oraz Symdiol 68 zastąpiono jednym surowcem- 

Dekabenem C (INCI: Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Butylparaben 

and Isobutylparaben and Propylparaben)  w ilości 0,75% zamiast 1,00 % => zawiera parabeny, 

ale ma niższą cenę, daje ten sam efekt. 

 związek chelatujący Dermofeel PA-3 zamieniono na Trilon BD (INCI: Tetrasodium salt of 

ethylenediaminetetraacetic acid)  w stosunku 1:1 => jest tańszy, ponieważ zawiera wersenian 

dwusodowy (EDTA), ale w ilości nieszkodliwej dla skóry. 

W ten sposób uzyskano produkt o takich samych właściwościach. Lepkość fluidu spadła z 42000 cP 

na 26550 cP, ale nie wpłynęło to na parametry aplikacyjne kosmetyku. Jednak obniżenie ceny 

okazało się nieznaczne ( z 24,98 zł na 24,04 zł). Aby uzyskać produkt atrakcyjny pod względem 

ceny i właściwości, należało wprowadzić kolejne modyfikacje: 

 zmniejszono ilość substancji aktywnej Lipex Shea Light o właściwościach nawilżających 

 zmniejszono ilość substancji Covabsorb zawierającej filtry UV (fluid posiada właściwości 

ochronne przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UVB, ale nie ma sprecyzowanej 

wartości wskaźnika SPF, pod kątem sprzedaży będzie tak samo atrakcyjny) 

 zmniejszono ilość substancji tłuszczowej Ronoxan A, ponieważ zawiera on substancję aktywną 

DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE, która znajduję się w podstawowym składzie 

surowców w proporcji niezbędnej dla uzyskania odpowiedniego efektu opóźniającego starzenie 

się skóry. 

W Tabeli 5.9. przedstawiono zestawienie cen po wprowadzeniu wspomnianych modyfikacji. 

Tabela 5.9. Zestawienie cen poszczególnych surowców zastosowanych we fluidzie po wprowadzeniu modyfikacji. 

NAZWA HANDLOWA 
SKŁAD 

[%] 
CENA/kg  

CENA/ 
KG 

MASY 

% 
WARTOŚCI 

WATER 59,05 0,00 0,00 0,00 

GLICERYNA 99,5% 3,19 3,90 0,12 0,69 

TAGAT CH 40 1,30 18,67 0,24 1,35 

AQUAXYL [ECO] 0,96 197,09 1,89 10,52 
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GUMA KSANTANOWA FNCS 0,17 43,50 0,07 0,41 

PRODEW 500 1,10 139,43 1,53 8,53 

TRILON BD 0,05 21,80 0,01 0,06 

WYCIĄG Z ALOESU 0,10 50,00 0,05 0,28 

ERCAWAX GMS V 1,31 10,58 0,14 0,77 

TWEEN 80-LQ-(CQ) 1,68 29,40 0,49 2,75 

POLYVISCOL K30L 0,50 13,10 0,07 0,36 

ISOHEXADECANE 0,87 40,05 0,35 1,94 

SEPINOV WEO 1,31 167,73 2,20 12,22 

LIPEX SHEALIGHT [ECO] 1,00 73,75 0,74 4,10 

MIRYSTYNIAN IZOPROPYLU IPM 6,07 16,40 1,00 5,53 

ALKOHOL CETYLOWY 2,56 9,80 0,25 1,39 

CYCLOPENTASILOXANE 2,62 16,20 0,42 2,36 

COVABSORB 0,50 287,63 1,44 8,00 

XIAMETER PMX-1501 1,25 19,69 0,25 1,37 

CRODAMOL IPIS-LQ-(MV) 6,39 26,00 1,66 9,24 

DEKABEN C 0,75 20,83 0,16 0,87 

RONOXAN A 0,10 294,64 0,29 1,64 

DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE 0,20 168,85 0,34 1,88 

B. UNIPURE YELLOW LC 182 EM 0,66 78,82 0,52 2,89 

B. UNIPURE RED LC 381 EM 0,25 60,53 0,15 0,84 

B. UNIPURE BLACK LC 989 EM 0,06 82,40 0,05 0,27 

B. UNIPURE WHITE LC 981 EM 6,00 59,18 3,55 19,74 

 
100,00 1949,97 17,99zł 100,00 

 

 W ten sposób uzyskano obniżenie ceny za kilogram masy produktu z 24,98 zł na 17,99 zł. 

Właściwości aplikacyjne oraz pełnione przez kosmetyk funkcje nie uległy znacznym zmianom. 

 

 Opracowane receptury są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej oraz Unii Celnej 

dotyczącymi kosmetyków. Spełniają również oczekiwania konsumentek w Rosji. Badania 

stabilności oraz kompatybilności przeprowadzone przez 2 miesiące w temperaturach 4, 25 oraz 

40
o
C wykazały pozytywny wynik dla każdej próby fluidu oraz pomadki. Wybrano również grupę 

10 kobiet, które przetestowały kosmetyki i na podstawie ankiety wyraziły swoją opinię. 80% z nich 

potwierdziło oczekiwane właściwości pomadki oraz fluidu. 90% z nich kupiłoby te produkty 

ponownie. 
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Celem niniejszej dysertacji było opracowanie receptury kosmetyków do makijażu 

spełniających wymagania konsumentek w Rosji. Na podstawie badania rynku rosyjskiego, zgodnie 

z preferencjami kosmetycznymi Rosjanek oraz normami prawnymi Unii Celnej, wykonano 

pomadkę oraz fluid. Dokonano również obniżenia kosztów produkcji 1 kg masy kosmetyków, przy 

jednoczesnym zachowaniu właściwości pierwotnych (np. nawilżających, odżywiających, 

ochronnych), aby zwiększyć atrakcyjność produktu. Wszelkie podjęte działania mają na celu 

przybliżenie firmy NUCO do wdrożenia swoich produktów na rynek wschodni. 

 Niniejsza praca inżynierska wykracza poza zakres laboratorium, obejmuje również badania 

marketingowe dostarczające informacji na temat preferencji kosmetycznych, co pozwala na 

opracowanie odpowiedniej receptury. Posiadając wiedzę dotyczącą wymagań na rynku, łatwiej jest 

dobrać odpowiednie surowce.  

 Aby rozpocząć opracowywanie receptury kosmetyku należy poznać preferencje 

kosmetyczne konsumentek. W tym celu pomocne są następujące zagadnienia: 

 jakiego rodzaju kosmetyków poszukują potencjalne klientki z wybranej grupy docelowej, 

 jakimi czynnikami kierują się podczas wyboru produktów, 

 gdzie najczęściej dokonują zakupu. 

Odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać na podstawie badania rynku i aktualnych zmian 

oraz tendencji. Pomocne są również informacje dotyczące działania konkurencji, sposobów 

dystrybucji, popytu, podaży oraz cen produktów z interesującego nas sektora sprzedaży.   

 Charakterystykę powyższych mechanizmów rynkowych uzyskano na podstawie literatury 

branżowej: czasopism marketingowych, portali internetowych, ankiet. Przegląd aktualnych źródeł 

pozwala na opracowanie zagadnień związanych z charakterystyką rynku.  

 Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych dotyczących rynku kosmetycznego  

w Rosji dokonano analizy preferencji konsumentek rosyjskich. Jak wspomniano w rozdziale 3 

Rosjanki są najbardziej pożądaną przez przemysł kosmetyczny grupą klientek. Duża część z nich 

przeznacza na produkty kosmetyczne około 20% swojego budżetu. Biorąc pod uwagę ogromną 

liczbę ludności w Rosji, tendencja ta może przynosić wysokie zyski. W zależności od wieku oraz 

pozycji społecznej, preferencje kosmetyczne kobiet różnią się. Najważniejszą grupą docelową są 

jednak konsumentki w wieku 20 – 44 lat, ponieważ to one szczególnie dbają o swój wygląd. Wśród 

nich najczęściej wybieranymi produktami są pomadki oraz tusze do rzęs. Największe 

zainteresowanie budzą kosmetyki wielofunkcyjne typu „3 w 1”, nawilżające oraz ochronne. Duży 

wpływ na rodzaj wybieranych produktów ma klimat panujący w Rosji (bardzo niskie temperatury 

zimną oraz duże opady latem). Rosjanki oczekują produktu, który prezentuje się jak kosmetyk  
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z segmentu premium, jednak należy zwrócić uwagę na to, że głównym czynnikiem podczas zakupu 

pozostaje cena. Kobiety w Rosji najczęściej kupują kosmetyki w wyspecjalizowanych sklepach 

oraz drogeriach, a także chętnie korzystają z programów lojalnościowych oferujących zniżki.  

 Aby opracowany kosmetyk mógł być zaakceptowany w Rosji, musi spełniać wymagania 

prawne zawarte w przepisach Unii Celnej. W tym celu zapoznano się również  z aspektami 

Przepisów Technicznych dotyczących produktów kosmetycznych, które wyznaczają zasady 

stosowane w przemyśle. Z analizy porównawczej uregulowań prawnych w Unii Europejskiej oraz 

Unii Celnej opisanych w rozdziale 4 wynika, że są one bardzo zbliżone, co ułatwia opracowanie 

akceptowalnego kosmetyku. Podobne normy prawne sprzyjają eksportowi produktów 

kosmetycznych z Polski do Rosji, Kazachstanu oraz Białorusi. 

 Na podstawie podjętych działań marketingowych uzyskano informacje dotyczące składu 

kosmetyków będących w sprzedaży w Rosji. Receptury zmieniono wprowadzając surowce obecne 

w laboratorium. Z przeprowadzonej analizy składu pomadki oraz fluidu będących w sprzedaży  

na rynku rosyjskim zaobserwowano, że kosmetyki te nie różnią się znacząco zastosowanymi 

surowcami ani pełnionymi funkcjami od produktów będących w sprzedaży w Europie. Dzięki temu 

opracowanie odpowiedniej receptury korzystając z surowców obecnych w laboratorium nie było 

skomplikowane. Zmodyfikowano jedynie niektóre składniki, nie ze względu na brak dostępności, 

ale na właściwości, zastąpiono je surowcami bardziej funkcjonalnymi. Z pomadki wycofano 

Luvitol Lite (ze względu na charakterystyczny, intensywny zapach), Butylated Hydrotoluene, 

Corona 8, Foral 85-E CG, Dow Corning HY-3050 (zastąpiono przez Lipex Shea Light), kwas 

cytrynowy (wyeliminowano, ponieważ pełnił jedynie funkcje modyfikatora pH), Metyloparaben  

i Propyloparaben (zastąpiono przez Jeecide Cap-2 jako składnik zapobiegający nadkażeniu 

bakteryjnemu kosmetyku oraz jako substancja konserwująca). W przypadku fluidu zmodyfikowano 

głównie składniki aktywne, dobierając je w taki sposób, aby uzyskać efekt nawilżający oraz 

odżywiający, najbardziej oczekiwany przez konsumentki w Rosji. Oba uzyskane kosmetyki 

(pomadka oraz fluid) miały zadowalające właściwości użytkowe. Jednak w celu zwiększenia ich 

atrakcyjności pośród produktów na ryku rosyjskim, zmodyfikowano skład obniżając koszty 

produkcji. Daje to możliwość zmniejszenia ceny rynkowej a tym samym zwiększenie zysków  

ze sprzedaży. Obniżenie ceny formulacji jest związane ze statystykami, które wskazują na to, że 

75% Rosjanek kieruje się głównie ceną. 

 Eksperymenty wykonane w ramach pracy inżynierskiej wykazały, że możliwe jest 

uzyskanie tańszej receptury kosmetyku bez zmiany właściwości aplikacyjnych. Zastosowano 

odpowiednie zamienniki poszczególnych surowców. W przypadku pomadki koszt wytworzenia 

kilograma masy wynosił początkowo 90,17 zł. Cena tego kosmetyku powiększona o marżę 

wskazywałaby na wyrób luksusowy dostępny jedynie dla osób o wysokim statusie ekonomicznym. 
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Biorąc pod uwagę sytuację materialną społeczeństwa w Rosji pomadka wykonana na bazie 

drogiego surowca, jakim jest olej abisyński, byłaby nierentowna. Z tego powodu wycofano olej 

abisyński, wosk Kahlwax 2039L oraz Jeecide Cap-2 i wprowadzono zamienniki: olej rycynowy, 

wosk Candelilla oraz  Dekaben C. W ten sposób uzyskano kosmetyk o zbliżonych właściwościach 

aplikacyjnych (pomimo zastąpienia głównego surowca) oraz funkcjach nawilżających  

i odżywiających, jednak jego cena została obniżona prawie trzykrotnie do 37,53 zł za kilogram 

masy. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom, wzrosła atrakcyjność pod kątem zakupu pomadki. Tej 

samej analizie poddano skład fluidu. Cena za kilogram masy produktu pierwotnego nie była 

wysoka (24,98 zł), jednak wprowadzając zamienniki surowców o odpowiednich właściwościach 

udało się obniżyć koszt produkcji tego kosmetyku nawet do 17,99 zł. Konserwanty zastosowane we 

fluidzie: Phenoxyethanol, Lexgard E oraz Symdiol 68 zastąpiono jednym, dającym taki sam efekt – 

Dekabenem C, wprowadzono związek chelatujący Trilon BD zamiast Dermofeel PA-3 oraz 

dokonano modyfikacji w substancjach aktywnych i filtrach UV. Uzyskany kosmetyk może budzić 

zainteresowanie na rynku jako produkt mass marketowy, dostępny dla większości kobiet w Rosji  

ze względu na niski koszt.  
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