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Oferta BASF przedstawiona na targach Cosmet'Agora 2023 

podkreśla holistyczne i odpowiedzialne podejście do pielęgnacji 

■ Koncepcja „Holistycznych i odpowiedzialnych rytuałów pielęgnacji” stawia na 

pierwszym miejscu receptury służące świadomej trosce 

■ Zaprezentowane innowacje składników łączą wysokie standardy wydajności i 

zrównoważonego rozwoju 

■ Na stoiskach 128-131-132 można było osobiście porozmawiać z ekspertami BASF 

 

Paryż, Francja – 10 stycznia 2023 r. – Na tegorocznych targach Cosmet’Agora 

odbywających się w dniach 10–11 stycznia w Paryżu, dział produktów do pielęgnacji i 

higieny osobistej BASF skupił się na holistycznym i odpowiedzialnym podejściu do 

pielęgnacji. Firma zaprezentowała szereg nowych składników i receptur, które odpowiadają 

na potrzeby konsumentów, łącząc wszystko co najlepsze dla nich z tym, co najlepsze dla 

planety. „Pielęgnacja i higiena osobista nie ograniczają się obecnie do wyglądu 

zewnętrznego. Wręcz przeciwnie, poza czysto estetycznym aspektem konsumenci 

poszukują rytuałów pielęgnacji, które rozwijają zdrowie ciała i umysłu, ogólny dobrostan oraz 

relacje z ludźmi i środowiskiem naturalnym” – mówi Valerie Pian-Parison, starsza dyrektorka 

operacyjna ds. marketingu działu produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. „Wspieramy 

naszych klientów w tym wymagającym zadaniu rozwiązaniami, które kompleksowo zajmują 

się pielęgnacją”. Goście targów Cosmet’Agora mogą poznać ofertę BASF na stoiskach 128-

131-132. 

Koncepcja „Holistycznych i odpowiedzialnych rytuałów pielęgnacji” dla ciała, umysłu i 

środowiska 
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Zgodnie z holistycznym podejściem do pielęgnacji i higieny osobistej BASF przedstawia nową 

koncepcję, którą w szczególności kieruje do świadomych konsumentów. „Holistyczne i 

odpowiedzialne rytuały pielęgnacji” łączą w sobie pielęgnację ciała i umysłu z jednoczesnym 

poszanowaniem środowiska naturalnego. Koncepcja obejmuje szereg receptur 

przeznaczonych dla każdego etapu rytuału pielęgnacji: od łagodnego czyszczenia do 

pielęgnacji skupionej na dobrostanie, ze szczególnie przyjemną teksturą, przyjazną 

środowisku ochroną skóry przed zewnętrznymi stresorami oraz recepturami przeznaczonymi 

do makijażu, które pozwalają wyrazić swój charakter w sposób pełen zabawy i kolorytu. 

Poszczególne składniki zostały starannie wybrane i w dużej mierze charakteryzują się 

wysokim wskaźnikiem pochodzenia naturalnego i biodegradowalnością. 

Euperlan® NL Pearl: pierwszy woskowy rozświetlacz do spłukiwania zgodny ze 

standardem COSMOS 

Dzięki Euperlan® NL Pearl dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF oferuje 

pierwszy woskowy rozświetlacz zgodny ze standardem Cosmos dla produktów do pielęgnacji 

i higieny osobistej, łączący doskonałe wyniki w zakresie pielęgnacji włosów z trwałymi 

korzyściami. Euperlan NL Pearl jest stężoną mieszaniną uwodornionego oleju roślinnego, 

betainy kokamidopropylowej i oleinianu glicerolu. Składnik ten łatwo ulega biodegradacji i 

nadaje się do certyfikowanych naturalnych koncepcji czyszczenia zgodnie ze standardem 

COSMOS, jak również do roztworów wolnych od olejków eterycznych i surfaktantów 

siarczanowych. Łatwo łączy się z różnymi składnikami i można go przetwarzać na zimno. 

Niektóre inspirujące receptury opracowane przy użyciu tego debiutującego rozświetlacza mają 

nawet 99% składników pochodzenia naturalnego zgodnie z ISO 16128. 

Probiolift™ i Postbiolift™: składniki biotyczne oparte na bakteriach skórnych 

wspomagające zdrowe starzenie się 

Probiolift™ i Postbiolift™ stanowią silne uzupełnienie oferty biotycznych składników do 

pielęgnacji skóry BASF. Są to pierwsze składniki biotyczne na rynku kosmetycznym 

zawierające Lactobacillus crispatus (L crispatus), szczep bakterii występujący w zagłębieniu 

zmarszczek wokół oczu, którego ilość według badań spada z wiekiem. Probiolift stworzono z 

żywych, ale uśpionych bakterii L crispatus, które aktywują się w kontakcie z wodą na skórze. 

Badania in vivo wykazały, że składnik pomaga uczynić skórę pełniejszą i poprawia wygląd 

zmarszczek na czole. Postbiolift jest wyjątkowym składnikiem postbiotycznym zawierającym 

korzystne metabolity wydzielane przez L. crispatus. Przyczynia się do poprawy właściwości 

mechanicznych skóry, aby mogła ona wyglądać na elastyczniejszą, wygładzić zmarszczki 

wokół oczu i dać cerze jednorodny wygląd. 

Verdessence™: kompleksowa oferta biopolimerów do pielęgnacji i higieny osobistej 
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Niedawno zarejestrowany przez BASF znak towarowy Verdessence™ łączy biopolimery firmy 

do różnorodnych zastosowań w pielęgnacji i higieny osobistej. Wszystkie produkty mieszczące 

się w tym zakresie łatwo ulegają biodegradacji, są wytwarzane ze 100% surowców 

odnawialnych oraz zostały zatwierdzone przez COSMOS i NATRUE. Ostatnim uzupełnieniem 

jest Verdessence™ RiceTouch, zapewniający doznania sensoryczne drobnoziarnisty proszek 

pochodzenia roślinnego, który gwarantuje odczucie pudrowej lekkości i gładkości skóry. 

Doskonale nadaje się do zastosowania w różnych liniach kosmetyków organicznych. 

Verdessence RiceTouch jest wytwarzany z niemodyfikowanego genetycznie ryżu poddanego 

upcyklingowi, pochodzącego z Unii Europejskiej, i oferuje doskonałą zdolność pochłaniania 

substancji oleistych. Dzięki opcji łączenia tego biopolimeru z różnymi składnikami możliwe jest 

wyeliminowanie błyszczenia się skóry i zapewnienie efektu matującego. Dodatkowe korzyści 

to mniejsza lepkość i łatwiejsze rozprowadzanie. 

Udokumentowane inicjatywy na rzecz zrównoważonego zaopatrzenia 

BASF jako spółka globalna ponosi odpowiedzialność za ostrożne zarządzanie swoimi 

łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwo jest głęboko zaangażowane w szereg inicjatyw 

mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych składników w swojej ofercie, a także 

większe zrównoważenie praktyk rolniczych oraz poprawę dobrobytu rolników i pracowników. 

Jednym z przykładów jest projekt „Pragati” („postęp” w języku hindi), czyli współpraca między 

BASF, Arkema, Jayant Agro-Organics Ltd. i Solidaridad w celu stworzenia zrównoważonych 

standardów pozyskiwania oleju rycynowego. BASF stała się pierwszą firmą chemiczną, która 

otrzymała certyfikację podmiotu zewnętrznego zgodnie z kodeksem SuCCESS (Sustainable 

Castor Caring for Environmental & Social Standards) i zaczęła dostarczać swoje pierwsze 

zrównoważone składniki oparte na oleju rycynowym dla sektora pielęgnacji i higieny osobistej. 

Po certyfikacji zakładu produkcyjnego w Cassina Rizzardi we Włoszech, zgodnie z systemem 

certyfikacji Mass Balance Coconut organizacji Rainforest Alliance, BASF jest również pierwszą 

firmą chemiczną, która oferuje certyfikowane, zrównoważone składniki do pielęgnacji i higieny 

osobistej oparte na oleju kokosowym. 

To zaledwie kilka przykładów tego, w jaki sposób Dział produktów do pielęgnacji i higieny 

osobistej BASF stawia czoła przyszłym wyzwaniom. Zrównoważony rozwój, cyfryzacja, 

innowacje i nowe podejścia do współpracy to fundamenty inicjatywy Care 360° – Solutions for 

sustainable life. 

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF 

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF oferuje szeroki asortyment składników 

do wytwarzania środków do pielęgnacji osobistej, artykułów chemii gospodarczej, artykułów 

chemii przemysłowej i środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, a także 

https://www.carecreations.basf.com/verdessence
https://care360.basf.com/
https://www.carecreations.basf.com/products-formulation/products/products-detail/Verdessence%e2%84%a2%20ricetouch/30795238
https://www.carecreations.basf.com/products-formulation/products/products-detail/Verdessence%e2%84%a2%20ricetouch/30795238
https://www.carecreations.basf.com/products-formulation/products/products-detail/Verdessence%e2%84%a2%20ricetouch/30795238
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artykułów do zastosowań 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 oraz koncepcje. Asortyment wysokowydajnych produktów działu obejmuje 

surfaktanty, emulgatory, polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki 

aktywne i filtry UV. Nasze zakłady produkcyjne i zajmujące się rozwojem produktów znajdują 

się we wszystkich regionach. Wciąż rozszerzamy także naszą obecność na rynkach 

wschodzących. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.care- 

chemicals.basf.com. 

BASF 

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z 

ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy 

BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże 

i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, 

rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania 

dla rolnictwa. W 2021 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Udziały 

BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), natomiast w USA emitowane 

są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć 

na stronie www.basf.com. 
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