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BASF jest największym dostawcą składników  

do kosmetyków naturalnych 
 

 Ponad 100 produktów firmy BASF zostało dopuszczonych  

do stosowania w kosmetykach naturalnych zgodnie  

ze standardami COSMOS; blisko połowa z nich posiada również 

certyfikaty NATRUE 

 Od stycznia 2017 r. standard COSMOS zastąpi w Europie 

wytyczne dotyczące kosmetyków naturalnych stworzone przez 

stowarzyszenia kosmetyczne  

Düsseldorf, Niemcy - standard COSMOS (COSMetic Organic Standard) jest 

jedną z najważniejszych międzynarodowych wytycznych dla kosmetyków 

naturalnych. Do tej pory obowiązywały również normy krajowych stowarzyszeń 

kosmetycznych w Europie, przede wszystkim BDIH w Niemczech oraz Ecocert 

we Francji. Gdy w styczniu 2017 r. zostaną zastąpione przez jednolity standard 

COSMOS, BASF będzie na to gotowy: ponad 100 składników opracowanych 

przez BASF do produktów kosmetycznych i pielęgnacji ciała zostało już 

zarejestrowanych zgodnie z wytycznymi COSMOS. Ponad połowa z tych 

produktów posiada również certyfikaty międzynarodowego stowarzyszenia 

kosmetyków naturalnych i organicznych NATRUE — w tym bardzo lekki emolient 

Cetiol® Ultimate oraz emulgator Emulgade® Sucro Plus. To sprawia, że BASF 

jest największym dostawcą surowców, które uzyskały certyfikaty dla naturalnych 

i organicznych produktów kosmetycznych zgodnie z COSMOS i NATRUE. 

 

Szerokie portfolio to łatwy wybór 

 

„Oferujemy szeroką gamę certyfikowanych składników dla producentów, którzy 

pragną uzyskać dla swoich produktów świadectwo zgodności ze standardem 

COSMOS” — mówi Ute Griesbach, menadżer ds. marketingu Produktów do 

Pielęgnacji i Higieny Osobistej. Portfolio surowców BASF wykorzystywanych do 

produkcji naturalnych i organicznych kosmetyków obejmuje zarówno surfaktanty, 

emolienty, jak i dodatki funkcyjne oraz substancje biologicznie czynne. 

 

COSMOS i NATRUE obowiązują dla kosmetyków naturalnych  

i organicznych 

 

Produkty mogą już dzisiaj być sygnowane zgodnością z COSMOS, czy logiem 

NATRUE. Standard COSMOS rozróżnia kosmetyki naturalne (Cosmos-natural) i 

organiczne (Cosmos-organic), podczas gdy zgodnie z certyfikatem NATRUE 

wyróżniane są kosmetyki naturalne, kosmetyki naturalne zawierające składniki 

organiczne oraz kosmetyki organiczne. 
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Oba standardy wykorzystują wieloetapowe podejście: produkty, które zostają 

zatwierdzone jako produkty organiczne, muszą również spełniać kryteria 

kosmetyków naturalnych lub naturalnych ze składnikami organicznymi. 

 

O BASF Care Chemicals 

 

Care Chemicals w BASF oferuje szeroki asortyment składników do produkcji 

kosmetyków do pielęgnacji i higieny osobistej, artykułów chemii gospodarczej, 

artykułów chemii przemysłowej i instytucjonalnej, jak również artykułów 

stosowanych do celów technicznych. Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą 

dla przemysłu kosmetycznego, jak również branży detergentów i środków 

czyszczących. Zapewniamy naszym klientom wsparcie poprzez innowacyjne i 

zrównoważone produkty, rozwiązania i koncepcje. Portfolio wysokowydajnych 

produktów obejmuje substancje powierzchniowo czynne, emulgatory, polimery, 

emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki aktywne, filtry UV oraz 

superabsorbenty. Nasze fabryki oraz centra badań i rozwoju znajdują się we 

wszystkich regionach. Wciąż rozszerzamy naszą obecność na rynkach 

wschodzących.  

 

Dodatkowe informacje: www.care-chemicals.basf.com. 

 

O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o 
wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska 
naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych 
w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże 
wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu 
sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, 
Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w 
roku 2015 poziom 70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we 
Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat 
firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com. 
 


