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Cosmet’Agora 2019: BASF prekursorem nowego podejścia do 

opracowywania produktów do pielęgnacji skóry i ekologicznych 

składników 

 Koncepcja „Innovative Skincare Journey” wprowadza innowacyjny proces 
zapewniający wydajność i wysoką jakość produktów 

 Wsparcie dla klientów w obliczu rosnącej popularności naturalnych składników 

 Ekologiczne składniki dla konsumentów dbających o środowisko 

 BASF prezentuje na gali Formulation Awards innowacyjną recepturę produktu „trzy 
w jednym”  

 

Paryż — 15 stycznia 2018 r. — Podczas tegorocznych targów Cosmet’Agora odbywających 

się w Paryżu w dniach 15 i 16 stycznia marka Care Creations™ należąca do BASF 

zaprezentowała na stoiskach 134-137-138 najnowsze propozycje składników dla przemysłu 

kosmetycznego, a także nową koncepcję „Innovative Skincare Journey”. W ramach tej 

koncepcji BASF oferuje swoim klientom nowe podejście do pielęgnacji skóry, wykorzystujące 

innowacyjny proces opracowywania wydajnych produktów wysokiej jakości w szybszy, 

prostszy i bardziej transparentny sposób. „Rynek produktów do higieny osobistej jest coraz 

bardziej złożony i błyskawicznie się rozwija. Jednocześnie konsumenci oczekują większej 

transparentności, zwłaszcza w kwestii składu produktów i informacji na temat łańcucha 

dostaw. Wspieramy naszych klientów w tworzeniu najwyższej klasy produktów 

odznaczających się pożądaną przez konsumentów transparentnością” – mówi Marine Belthé, 

Kierownik ds. marketingu w europejskim oddziale BASF Personal Care. 

Koncepcja „Innovative Skincare Journey” dla wydajnych produktów najwyższej jakości 
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Koncepcja „Innovative Skincare Journey” obejmuje jeden podstawowy, wielofunkcyjny 

preparat, który jest dostosowywany w drugiej fazie produkcji. Uważne dobieranie kolejnych 

składników (np. składników aktywnych) pozwala uzyskać różne receptury — zależnie od 

oczekiwanej konsystencji, wrażeń sensorycznych i funkcji produktu. Ograniczenie się do 

niewielkiej liczby składników pozwala producentom środków do higieny osobistej zadbać 

o transparentność, której oczekują konsumenci, poprzez podawanie informacji o składnikach 

kontrolowanych i procesach technologicznych. 

BASF wspiera klientów w obliczu rosnącej popularności naturalnych składników 

Trend powrotu do natury wywiera silny wpływ na rynek produktów do higieny osobistej. 

Jednym z najważniejszych czynników rozwoju w branży stało się rosnące zapotrzebowanie 

konsumentów na kosmetyki naturalne. BASF wspiera swoich klientów, przekazując im 

wszelkie niezbędne informacje i dane odnoszące się do standardów COSMOS, NATRUE oraz  

normy ISO 16128. Do tej pory zarejestrowano około 130 składników opracowanych przez 

BASF na potrzeby zastosowań w produktach do higieny osobistej zgodnych ze standardem 

COSMOS. Ponad 50 produktów oceniono według kryteriów standardu NATRUE. Dzięki temu 

BASF jest największym dostawcą surowców odpowiednich do zastosowania w naturalnych 

i ekologicznych produktach kosmetycznych zgodnych z założeniami COSMOS i NATRUE. 

Dodatkowo firma BASF dokonała przeglądu całej swojej oferty składników do produkcji 

środków higieny osobistej zgodnie z kryteriami normy ISO oraz regułami obliczeniowymi, 

przekazując producentom kosmetyków wytyczne i informacje dotyczące stopnia naturalności 

składników. Ponad 250 składników produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF spełnia 

wymogi normy ISO jako składniki naturalne lub pochodzenia naturalnego z co najmniej 

50-procentową zawartością naturalnych atomów węgla. 

Ekologiczne składniki dla konsumentów dbających o środowisko 

Euperlan® OP White to łatwo dyspergowalny środek zmętniający na bazie wosku. Jego 

zaletami są szybka biodegradacja w środowisku naturalnym, możliwość wprowadzania do 

receptury na zimno i nadawanie finalnemu produktowi idealnego białego koloru. Produkt 

zaspokaja dzisiejsze zapotrzebowanie na składniki przyjazne dla środowiska, a dzięki 

specyficznym właściwościom jest szczególnie odpowiedni do stosowania w produktach do 

mycia skóry i włosów, zgodnych ze standardami ekologicznymi. BASF jest czołowym 

dostawcą stosowanych na zimno dyspersji woskowych do pielęgnacji ciała, które zapewniają 

optymalne efekty optyczne w produktach spłukiwanych. Euperlan OP White stanowi 

uzupełnienie aktualnej oferty BASF w zakresie perłotwórczych dyspersji woskowych i może 

być stosowany jako alternatywa dla syntetycznych zmętniaczy. 
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Cegesoft® Peel to sferyczne mikrodrobiny wosku, które umożliwiają delikatne i łagodne 

złuszczanie. Cegesoft Peel, pozyskiwany głównie z zasobów naturalnych i odnawialnych, jest 

łatwo biodegradowalny i stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę dla środków 

abrazyjnych charakteryzujących się ostrymi krawędziami i mikrodrobin nieulegających 

degradacji (często określanych jako mikroplastiki). 

Emulgatory odgrywają dużą rolę w przypadku tekstury kosmetyków, wpływając w zasadniczy 

sposób na ich finalne właściwości sensoryczne. Emulgade® Sucro Plus i Eumulgin® VL 75 

bazują wyłącznie na składnikach pochodzenia naturalnego. Oba surowce spełniają 

wymagania standardu COSMOS. Poza dobrymi właściwościami emulgującymi 

i kompatybilnością ze skórą, produkty te odznaczają się wyjątkowymi właściwościami 

sensorycznymi, takimi jak łatwa rozprowadzalność, uczucie gładkości oraz zdolność do 

osiągania wyraźnego odczucia pielęgnacji skóry. 

 

BASF prezentuje na gali Formulation Awards innowacyjną recepturę produktu „trzy w 
jednym”  

 

Podczas tegorocznej gali Formulation Awards organizowanej przez Francuskie Towarzystwo 

Kosmetologii 15 stycznia, BASF zaprezentuje swoją formułę „Blue Lagoon Sensation”. 

Produkt ten zawiera nowy, ulegający szybkiej biodegradacji składnik złuszczający Cegesoft 

Peel i może służyć jako peeling, produkt do demakijażu oraz produkt pielęgnacyjny. 

Informacje o dziale produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF 

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

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

chemii przemysłowej oraz środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, jak również 

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 i koncepcje. Asortyment 

wysokowydajnych produktów działu obejmuje substancje powierzchniowo czynne, emulgatory, 

polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki aktywne i filtry UV. Ten asortyment 

uzupełniają superchłonne polimery opracowane do celów pełnego zakresu zastosowań higienicznych. 

Nasze zakłady produkcyjne i placówki rozwojowe znajdują się we wszystkich regionach. Wciąż 

rozszerzamy naszą obecność na rynkach wschodzących. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

internetowej: www.care-chemicals.basf.com. 

W BASF tworzymy chemię pozwalającą na zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Dlatego łączymy 

sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 

pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal 

http://www.care-chemicals.basf.com/
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wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemikalia, Materiały, 

Rozwiązania dla przemysłu, Technologie zabezpieczeń powierzchni, Żywienie i pielęgnacja, 

Rozwiązania dla rolnictwa. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości ponad 60 mld euro. 

Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej 

informacji można znaleźć na stronie www.basf.com. 
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