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Dane rynkowe 

i badania konsumenckie



36 mld USD 
wartość rynku kosmetyków 

naturalnych na świecie na 2019 +4,8% 
wzrost w 2019

Dane dotyczące rynku kosmetyków naturalnych

0,9 mld PLN 
wartość rynku kosmetyków 

naturalnych w Polsce, 2018 +39% 
wzrost w tym 

segmencie 

od lipca 2019 do lipca 

2020

19 mld PLN 
wartość rynku kosmetycznego

w Polsce na 2020 rok

500 mld USD 
wartość rynku kosmetycznego

na świecie na 2019 rok

4% 
procent kosmetyków 

naturalnych na rynku 

kosmetycznym w 

Polsce

Źródło: Future Market Insights „Natural Cosmetics Market” 2019; Euromonitor; Cosmetics Europe; Raport PMR „Rynek żywności BIO i kosmetyków 

naturalnych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” analiza GfK Polonia 2020

4% 
procent kosmetyków 

naturalnych na rynku 

kosmetycznym na 

świecie

80 mld EUR 
wartość rynku kosmetycznego

w Europie na 2019 rok

3,64 mld EUR 
wartość rynku kosmetyków 

naturalnych w Europie, 2018

4.55% 
procent kosmetyków 

naturalnych na rynku 

kosmetycznym w 

Europie.



Globalna wartości rynku kosmetyków naturalnych 2018-2027

(prognoza)

Źródło: Statista bazuje na Future Market Insights „Natural Cosmetics Market” 2019



Wzrost wartości rynku kosmetyków naturalnych

10%
w 2020 o 10% częściej 

kupowane były naturalne 

kosmetyki niż w 2019. 

6%
więcej niż przed rokiem 

konsumenci wydają 

jednorazowo na kosmetyki

50%
wzrost asortymentu w tej 

grupie produktów na 

przestrzeni roku (2019-2020)

Źródło: GfK Polonia 2020

40%
penetracji rynku, wzrost w 

ciągu roku z 34% do 40%



Kanały sprzedaży i grupy odbiorców kosmetyków naturalnych

Źródło: GfK Polonia 2020

Drogerie 2/3
dominujący kanał sprzedaży 

kosmetyków ekologicznych

Dyskonty
w ciągu roku aż o 80 proc. 

zwiększyły szerokość oferty tej 

grupy produktów

E-commerce
rośnie i osiągnął już nieco ponad 

9% w tej kategorii produktów.

Duże miasta
wśród mieszkańców dużych 

miast (powyżej 200 tys. 

mieszkańców)

44%
penetracja w dużych miastach, 

w porównaniu ze średnią dla 

całej grupy na poziomie 40%.

32%
wartości rynku pochodzi z dużych 

miast i osiągnął już nieco ponad 

9% w tej kategorii produktów.

Około 30 lat
kosmetyki naturalne trafiają do 

co drugiego gospodarstwa 

domowego prowadzonego 

przez osoby do 30 r. ż.

60+
Wzrost penetracji z 25% do 

29% i wzrost wydatków o 60% 

rok do roku w tej grupie 

wiekowej.



Dlaczego konsumenci chcą naturalnych kosmetyków?

Hasło „powrotu do natury” stało się w ostatnim czasie jednym z elementów najsilniej

napędzających międzynarodowy rynek FMCG, szczególnie w krajach rozwiniętych. Wynika to z

jednej strony z rosnących obaw o środowisko i z drugiej z nowych potrzeb i zainteresowań

współczesnego społeczeństwa.

Jednym z najważniejszych trendów wzmocnionych przez pandemię to trend 

kosmetyków naturalnych, wegańskich. Przebudzenie ekologiczne trwa i ma się 

dobrze. W czasie pandemii konsumenci coraz mocniej zaczynają zwracać uwagę 

na aspekt zdrowotny. Dla firm, które mogą swoje produkty wpisać w ten trend, to 

zdecydowany must-have.

– mówił Michał Rudecki, Client Director w Nielsen Connect Polska, 

podczas Forum Branży Kosmetycznej 19 listopada 2020.

Jest wiele stopni naturalności w kosmetykach.
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Co napędza decyzje zakupowe konsumentów?

Kontakt z naturą
“Naturalnie proste”

Marzenie o prostym 

życiu
“Mniej znaczy więcej”

Dbanie o siebie
“Skupienie na własnym 

samopoczuciu”

Zdrowie I bezpieczeństwo
“Zapewnienie bezpieczeństwa 

najbliższym”

*częściowo wywołane sytuacją Covidową

Digitalizacja
“Świadomowy konsument”

Information 

Products

Ingredients

Purchase

Powrót do podstawowych 

wartości* 
“Co tak naprawdę ma znaczenie?”

Living a 

meaningful 

life

Post-

Materialism
Social

LivingAuthenticity
Freedom 

Control

Life

Ekologiczne i Etyczne rozterki
“Własny ślad węglowy, dbanie o ziemię” 

Conscious

Sustainable

Ethical



Zielone trendy w produktach kosmetycznych

Green

& Clean

Zmniejszenie 

śladu 

węglowego

Zmniejszenie

odpadów i

opakowań/

brak

opakowań

Więcej

naturalnych 

składników

Bez mikro-

plastików

Etyczne i 

zrównoważone 

pozyskiwanie

Olej 

palmowy z 

certyfikowa

nych źródeł 

RSPO



Ewolucja kosmetyków: „zielone” - „czyste” - „świadome”

▪ Green – „Zielone kosmetyki”: zostały stworzone, aby wzbudzić zainteresowanie

konsumentów produktami naturalnymi i organicznymi, ale brak standardów certyfikacji i

sposobów wprowadzenia naturalności był dezorientujący konsumentów, dlatego

przeniesiono ich zainteresowanie w stronę nowej kategorii.

▪ Clean - „Czyste kosmetyki” sugerują minimalistyczne i proste podejście, w którym

często pewne grupy składników są wyłączone z receptury (na przykład silikony,

parabeny itp.) lub są demonizowane w ramach strategii marketingowej. Jednak i w tym

przypadku konsumenci byli już zmęczeni niejasnymi definicjami i taktykami, a zaufanie

do naturalnych marek, które wzrosło w latach 2015-2017, zaczęło słabnąć, a marki

bazując na potrzebach i odczuciach konsumentów zaczęły tworzyć nowe pojęcie

„conscious beauty”.

▪ Conscious beauty – „Świadome piękno” to próba zrozumienia potrzeb konsumenta

i otaczającego go środowiska. Świadome piękno oznacza m.in. spersonalizowane

podejście do konsumenta (różnych rodzajów skóry, wieku, sposobu życia). Z punktu

widzenia konsumenta oznacza to kupowanie etycznych i zrównoważonych produktów.

Priorytety to bezpieczeństwo, przejrzystość i kierowanie się zasadami etycznymi przy

wyborze produktów.



Deklaracje dotyczące zrównoważonego rozwoju vs. deklaracje 

związane z naturalnością 

2016 vs 2020 r.

Naturalne składniki,

Organiczne składniki, 

Roślinne/Botaniczne 

Plastik z recyklingu, 

Opakowania nadające

się do recyklingu,

Składniki ze 

zrównoważonych źródeł



W Europie coraz więcej nowych produktów ekologicznych i 

wegańskich

Source: Mintel/GNPD   

▪ Grupa kosmetyków wegańskich znacząco wzrosła. 

▪ Marki coraz częściej odwołują się do wartości 

etycznych i chcą być przyjazne dla zwierząt. 

▪ Podkreślanie ekologiczności produktu cały czas 

rośnie, aczkolwiek jest to nadal dość ograniczona 

grupa nowych produktów. 

▪ Warto tu może wstępnie zaznaczyć, że istnieje 

pewna luka w zakresie produktów zrównoważonych, 

czy zero-waste, które odpowiadałyby osobom, które 

starają się minimalizować swoje zakupy lub lepiej 

zarządzać swoim domowym budżetem. 

Nowo wprowadzone na rynek europejski produkty kosmetyczne

porównanie roku 2016 do 2020.



Beauty Eco-Lution – zrównoważony rozwój, lokalne produkty, 

wartości etyczne

Brazil - 1,000 internet users aged 16+; Germany - 1,000 internet users aged 16+; China - 1,000 internet users aged 18+ 

Źródło: Lightspeed/Mintel; KuRunData/Mintel

Chińczyków stało się 

zainteresowanych etycznymi 

praktykami firm, szczególnie 

w związku z wpływem 

pandemii  COVID-19.

30%
WARTOŚCI ETYCZNE

Niemieckich konsumentów 

twierdzi, że stara się 

kupować od lokalnych firmy, 

gdy tylko jest to możliwe.

60%
BLIŻEJ ZNACZY LEPIEJ

Konsumentów z Brazylii 
chciałoby widzieć więcej 
innowacyjnych działań 

zmierzających do 
zrównoważonego rozwoju ze 

strony dużych marek 
kosmetycznych.

86%
WIĘCEJ DZIAŁAŃ



Kontekst wzmianek dotyczących „kosmetyków naturalnych” 

w Internecie

Źródło: Brand24
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Czego konsumenci oczekują od 

kosmetyków naturalnych?



Konsumenci są skłonni kupować droższe produkty naturalne i 

ekologiczne, ponieważ uważają je za bezpieczniejsze

5 najważniejszych powodów, dla których konsumenci decydują się na kupowanie droższych produktów 
do codziennego użytku (sierpień 2019).

Base: 2,000 internet users aged 18+

Source: Dynata/Mintel

Bezpieczny w użyciu (np. 

bez sztucznych dodatków)
Naturalne (np. używane są 

składniki pochodzenia 

roślinnego)

Bardziej 

Wydajny
Bezpieczny dla 

środowiska

Znana 

marka



Naturalny znaczy bezpieczny

Konsumenci chcą mieć pewność, że produkt nie zaszkodzi im i ich rodzinom

W USA

47%
Kobiet uważa, że naturalne 

składniki są bezpieczniejsze. 

Udział ten wzrasta do 54% 

wśród konsumentek w wieku 18-

34 lata

W Wielkiej Brytanii

48%
Konsumentów, którzy kupowali 

produkty naturalne i ekologiczne 

uważało, że są one lepsze dla 

zdrowia.

W USA

48%
Rodziców dzieci poniżej 18 roku 

życia uważa, że naturalny 

produkt jest bezpieczniejszy niż 

zwykły

Base: 925 US female internet users aged 18+ who use beauty products; 724 UK internet users aged 16+ who have bought natural/organic 

versions in the last 6 months; 1,747 US internet users aged 18+ who use facial skincare products; 

Source: Lightspeed/Mintel



Naturalność w 

produktach kosmetyczny



Naturalne piękno – to już nie jest niszowa kategoria
Najwięksi globalni producenci wchodzą na rynek kosmetyków naturalnych i certyfikowanych

19 Źródło: strony firm, własne poszukiwania 

Tom’s of Maine

Colgate

Palmolive 

Naturals

Colgate Smile for good

Cosmos Natural (Ecocert)

Unilever

Monsavon

Eco-responsible brand

“Love Beauty and Planet”.

Timotei Bio

Dove 

Powered by Plants

Henkel

Naturale Antica Erboristeria (N.A.E.)

Natural Cosmetics

Nature Box

Cosmos Natural 

(Ecocert)

since 9/2020

Diadermin

Essential  Bio

L’Orèal

Mixa Bio

Garnier

Skin Naturals

Botanicals

Fresh Care

Heliotrop, Logona, 

Santé, neobio



Z dodatkiem składników naturalnych, pochodzenia naturalnego

Źródło: strony firm, własne poszukiwania 

Isana (Rossmann, PL)
Shower Oil

56% naturalych olejów

Garnier True Treasures

z wodą kokosową z naturalnych i zrównoważonych 

źródeł i z naturalnym odnawialnym alosem

Herbal Essence

Real Botanicals 

90% składników 

pochodzenia naturalnego



Dove, Unilever
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“Powered by plants” …

Source: https://www.dove.com/pl/collections/dove-powered-by-plants.html

Deo with new Technology

Dezodoranty Dove Powered by 

Plants zawierają aż 99% 

składników naturalnego 

pochodzenia, a formuła w 

aerozolu wykorzystuje neutralny 

dla środowiska azot, tworząc 

podczas aplikacji delikatną, 

orzeźwiającą mgiełkę.

W 100% naturalny zapach. 

Aktywne substancje 

antybakteryjne i odżywcze 

roślinnego pochodzenia..

Revitalizing Shower Gels

Co najmniej 98% składników 

pochodzenia naturalnego. 

Łagodne środki myjące skórę 

bez siarczanów SLES tworzą 

wyjątkową kremową pianę, 

która delikatnie oczyszcza 

skórę.

Zawiera olejki eteryczne w 

100% pochodzenia 

naturalnego.

Plant-based Body Lotions

Kremowy balsam Dove 

Powered by Plants zawiera

99% składników pochodzenia 

roślinnego, np. masło shea czy 

olejek kokosowy. 

Delikatna i szybko 

wchłaniająca się formuła jest 

odpowiednia dla normalnej i  

suchej skóry. Testowany 

dermatologicznie intensywnie 

dba o skórę.

Movies: https://www.youtube.com/watch?v=jrjANKZLNNE&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=d51Di8Xr5XU

Movies:

Dove, Unilever



EVERYONE SHOULD 

BENEFIT FROM WHAT 

NATURE PROVIDES

FAITH IN NATURE

Faith ˗ in ˗ Nature (Zaufaj naturze)

Źródło: www, company webpage;  https://www.faithinnature.co.uk/products/aloe-vera-body-wash-400ml/finbathaloe400ml.aspx?productid=finbathaloe400ml
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Wegański płyn do mycia

• Delikatnie myje nie usuwając naturalnej bariery lipidowej

• bez SLS i Parabenów*

• Stworzony z w 100% naturalnych zapachów i olejków 

eterycznych

• 99% składników pochodzenia naturalnego

• Vegan Society Approved o Cruelty-Free

Ręcznie robione mydło w kostce

• Stworzone ze w 100% naturalnych

zapachów i olejków eterycznych

• Bez SLS i parabenów*

• 100% składniki pochodzenia naturalnego

• Vegan Society Approved i Cruelty-Free 

Szampon w kostce bez plastików

• Bez SLS i parabenów* 

• Naturalny szampon o w 100% 

naturalnym zapachu

• Vegan Society Approved i Cruelty-

Free 

• 100% składniki pochodzenia 

naturalnego

• Recyklowalne kartonowe 

opakowanie

Wegański szampon

• Bez SLS i Parabenów*

• Naturalny szampon do włosów z 100% naturalymi

zapachami fragrance I olejkami eterycznymi

• 99% skłądnikó pochodzenia naturalnego

• Vegan Society Approved i Cruelty-Free 

*Remark: contains ALES

Wegańska odżywka

• Idealna do kręconych włosów i afro

• 99% składników pochodzenia naturalnego

• Bez SLS i parabenów

• Vegan Society Approved i Cruelty-Free 

• W 100% z recyklingu i recyklowalne opakowanie

UK

It’s why we are passionate about 

keeping our prices affordable 

and using only the bet natural 

ingredients. Because only by 

ensuring that everyone can 

afford to go natural can we truly 

make a difference.
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Proste receptury, prosta komunikacja…

100% oleju tłoczonego na zimno

Nature Box Schwarzkopf/Henkel “Nature Box” Personal Care Line

|   Source: https://www.natureboxbeauty.com/en/home.html https://www.natureboxbeauty.com/en/our-ingredients/free-from.html

Żegnamy silikony i sztuczne barwniki. 

Stronimy również od wykorzystywania pewnych substancji 

chemicznych w naszych produktach. Silikony? Przykro nam, zakaz 

wstępu. Sztuczne barwniki? Nigdy za nimi nie przepadaliśmy i nie 

zaprosimy ich do naszych pięknych butelek i kostek.

Produkty Nature Box stronią od wielu rzeczy. Po pierwsze i 

najważniejsze: nie przeprowadzamy testów na zwierzętach. Nature 

Box może pochwalić się tytułem certyfikowanego produktu 

wegańskiego. Z tego powodu krzywdzenie zwierząt byłoby pozbawione 

jakiegokolwiek sensu. 

https://www.natureboxbeauty.com/en/home.html


Składniki przemawiają… do konsumentów

“Pokaż kotku co masz w środku…” 

Źródła: https://www.natureboxbeauty.pl/pl/nasze-skladniki/ https://www.natureboxbeauty.pl/pl/nasze-skladniki/wolne-od.html

Nature Box Schwarzkopf/Henkel

https://www.natureboxbeauty.pl/pl/nasze-skladniki/
https://www.natureboxbeauty.pl/pl/nasze-skladniki/wolne-od.html


Więcej niż tylko lista składników

Większa transparentność w kwestii pochodzenia składników

Źródło: company and retailer websites, own market research

YES    VEGAN**

YES    98% biodegradable formula

YES Dermatologically tested

YES Vegetable oils

NO      Silicone

NO      Parabens

NO      Artificial colors

Transparentość – Jakie jest pochodzenie?

*** for a convenient application and long durability/shelf life of formula

Fructis Repairing Papaya Hair Food

3in1 Hair Mask

Składników pochodzenia 

naturalnego

98%

Santé Mattifying Wash Gel Bio-Grapefruit & Evermat
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Pozyskiwanie składników ze zrównoważonych i odnawialnych 

źródeł…

|   Source: https://www.aveda.com/living-aveda/natural-ingredients; https://www.aveda.com/product/17976/62089/best-sellers/shampure-nurturing-shampoo#/shade/8.5_fl_oz%2F250_ml

Aveda Shampure. W Aveda wierzymy, że natura jest najlepszym artystą w dziedzinie kosmetyków. 

Dlatego nieustannie staramy się zwiększać wykorzystanie składników pochodzenia 

naturalnego, gdy tylko jest to możliwe.

Pochodzenie naturalne: Aveda stosuje normę ISO 16128 przy obliczaniu procentu 

składników pochodzenia naturalnego, pochodzących z roślin, minerałów innych niż 

ropopochodne i innych naturalnych źródeł, w tym wody. Pochodzenie naturalne 

oznacza, że ponad 50% składnika jest pochodzenia naturalnego (według masy 

cząsteczkowej). 

Produkty Aveda nie zawierają parabenów, ftalanów i laurylosiarczanu sodu.

Aveda stara się w produktach wykorzystywać ekologiczne składniki, gdy tylko jest to 

możliwe.

Nasza definicja zielonego składnika wymaga, aby spełniał co najmniej jedno z 

następujących kryteriów:

• jest naturalny, co definiujemy jako taki, w którym ponad 50% cząsteczki pochodzi z 

rośliny, minerału innego niż ropa naftowa, wody lub innego naturalnego źródła.

• Składnik jest certyfikowany jako ekologiczny,

• Składnik jest pozyskiwany ze zrównoważonych lub odnawialnych źródeł 

pochodzenia roślinnego i nie ma negatywnego wpływu na ekosystemy, z których jest 

pozyskiwany.

https://www.aveda.com/living-aveda/natural-ingredients


Źródło: https://groupe-rocher.com/en, https://www.yves-rocher.pl/

“Reconnect people to nature”

From botanist to retailer, control of products’ life cycles

Orientalne mleczko do ciała 

Olejek arganowy & Róża 

Mleczko nawilża, koi, odżywia i 

gwarantuje intensywne, bardzo 

przyjemne doznania zapachowe 

podczas aplikacji. Olejarganowy

pozyskujemy przede wszystkim z 

pięciu odległych wiosek położonych 

w górach południowo-zachodniego 

Maroka

▪ wegański

▪ Testowany dermatologicznie

▪ Bez oleju mineralnego

▪ Receptura zawiera 97% 

składników pochodzenia 

naturalnego 

▪ Opakowanie czawiera 

recyklowany plastik

Yves Rocher ma certyfikat cruelty-

free wydany przez One Voice

PIĘKNO BEZ 

KOMPROMISÓW

Dla kobiet

Wspieramy kobiety, które zmieniają świat

Dla lokalnej społeczności

89% produktów z etykietą WYPRODUKOWANO

WE FRANCJI; 10 000 miejsc pracy w Bretanii; 

Dla planety

Sadzimy, sadzimy, i jeszcze raz sadzimy! 100 mln 

drzew do 2020 roku. 1 zakupiony produkt = 1 

zasadzone drzewo. Ponad 4800 badań 

naukowych na roślinach. Redukcja CO2 o 35%

Już w 1989 roku zrezygnowaliśmy z testowania 

produktów na zwierzętach.

Botanist, Harvester, Manufacturer 

and Retailer.

Thanks to its complete control of the product’s 

life cycle, from the plant to the skin, the brand 

can reduce its impact on the environment and 

offer the best of beauty at affordable prices.

https://groupe-rocher.com/en


100% roślinne i zrównoważone

Źródło: https://www.lorealprofessionnel.co.uk/botanea

Z tylko 3 składników uprawianych w Indiach w swoich laboratoriach, L’Oréal Professionnel

zdołało połączyć siłę natury i badania naukowe, aby stworzyć produkty Botanēa. Henna, Indigo i

Cassia to pierwsza w 100% roślinna koloryzacja od L’Oréal Professionnel.

Współpraca z lokalnymi społecznościami 

Firma L'Oréal Professionnel uruchomiła trzyletni program w Indiach, aby 

odpowiedzialnie pozyskiwać surowce dla produktów marki Botanēa. Celem jest  

poprawa społeczno-ekonomicznej sytuacji rolników wraz z lokalnymi spółdzielniami, ale 

także doskonalenie i wymiana dobrych praktyk rolniczych w celu stworzenia trwałych 

źródeł dochodu dla lokalnych społeczności.

Botanēa to w 100% roślinna profesjonalna koloryzacja włosów składająca się z 

trzech składników roślinnych. Po zmieszaniu z gorącą wodą te trzy sproszkowane 

składniki pozwalają profesjonalistom stworzyć nieskończoną paletę odcieni i 

dopasować je do każdego klienta. 



Brytyjska marka REN Clean Skincare 

zadeklarowało, że do roku 2021 zostanie 

marką zero-waste

• Wykorzystuje plastic z oceanów do 

produkcji w 100% recyklowalnych

opakowań.

• Skupia się na oczyszczaniu oceanów 

i plaż. 

Dbanie o środowisko to nie tylko zobowiązanie, to też 

prawdziwa pasja

Źródło: https://usa.renskincare.com/pages/this-is-ren





Nowa wartość – mniej zakupów 

▪ Brak stabilności finansowej 

wpływa na budżet i priorytety 

zakupowe.

▪ Bardzo prosta komunikacja 

uzasadniająca zakup 

produktu.

▪ SOAPBottle – mydło w płynie 

w opakowaniu zrobionym z 

mydła, co przedłuża 

korzystanie.

▪ Haeckels płyn pod prysznic w 

skoncentrowanych tabletkach 

– dodaj wrzącej wody, aby 

uzupełnić 100 ml opakowanie 

– roczny zapas.

Źródło: SOAPBottle; Haeckels



Standardy dla 

kosmetyków naturalnych



… Standardy dla kosmetyków naturalnych i organicznych

Sante Naturkosmetik Family

Every Day Shampoo

Without alcohol, silicones

100% natural cosmetic

With valuable extracts from organic

Controlled natural cosmetics

Vegan
L‘Oréal

Kerastase, Aura Botanica

Gentle aromatic shampoo

For dull, devitalized hair

No sulfates

Norma ISO 16128

Cattier

Body Scrub

100% natural formula 

contains 71% organic ingredients

vegan 

Źródło: company and retailer websites, own research



Przykłady rynkowe

ISO 16128 

Źródła: Mintel/GNPD, company and retailer websites, own research

L‘Oréal

Kerastase, 

Aura Botanica

Gentle aromatic shampoo

For dull, devitalized hair

No sulfates

ISO 16128 certified 

ISO 16128

Groupe Panther

Hypoallergenic Rice Powder Shower Cream 

suitable for dry and sensitive skin 

formulated with 97% natural origin ingredients

bearing ISO 16128 standard and the Imprim'Vert logo 

Arnaud Paris

Day Cream

contains 91.4% natural-origin ingredients, 

as per ISO 16128 standard, . 

Day Cream

made with 87.8% natural-origin ingredients, 

as per ISO 16128 standard. 



Standardy dla naturalnych i organicznych kosmetyków

Przykłady z rynku

Źródło: Własne poszukiwania

Sante Naturkosmetik Family

Every Day Shampoo

Without alcohol, silicones

100% natural cosmetic

With valuable extracts from 

organic controlled natural 

cosmetics

Vegan

Weleda Skin Food Range

with valuable Organic Ingredients

Medizina Natura GmbH

Aldi (Discounter)

No synthetic fragrance, 

colorants, preservatives

Dermatologically tested

Unilever

Monsavon au lait

Hydrating Shower Gel

0% sulfate, colorant, paraben;

perfume 100% natural origin;

97% are ingredients from natural origin:

10% of total ingredients are from organic agriculture

COSMOS NATRUE

Pamper your skin with super fruits for the skin
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Przykład: Produkty zmywalne z etykietą Cosmos

Produkty powołujące się na:

➢ W 90% naturalny w połączeniu z 

➢ etykietą z logiem COSMOS

Rosną bardzo szybko

Źródło: GNPD: Dane z Europy; Podkategorie: Szampony; Mydła w kostce; Mydła w płynie; Produkty pod prysznic.

YTD Oct. 29



Dziękuję za uwagę

Zapraszam na nasz profil na LinkedIn 

Basc Care Creations



BASF Solutions

From natural inspired to truly-natural shades we serve you with the right 
ingredients – Information - formulation





DISCLAIMER

While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith and believed to be accurate, it is provided gratis 

and for your guidance only. Because many factors may affect processing or application/use, we recommend that you make tests to determine the 

suitability of a product for your particular purpose prior to use. NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE MADE REGARDING PRODUCTS DESCRIBED OR 

DESIGNS, OR THAT DATA OR INFORMATION MAY BE USED WITHOUT INFRINGING THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF 

OTHERS. IN NO CASE SHALL THE DESCRIPTIONS, INFORMATION, DATA OR DESIGNS PROVIDED BE CONSIDERED A PART OF OUR 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE.

For more information visit us at www.personal-care.basf.com or www.carecreations.basf.com


