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Rynek kosmetyczny wyróżnia się dynamizmem - każdy kolejny rok 

przynosi dziesiątki innowacyjnych surowców, formuł i produktów. 

Marki nie tylko błyskawicznie reagują na potrzeby konsumentów, 

ale także nieustannie pracują nad nowatorskimi koncepcjami. Firma  

Kaczmarek-Komponenty współpracuje z  najwięk-

szymi i najbardziej uznanymi producentami dostar-

czającymi rozwiązania dla branży kosmetycznej. 

Nasz Zespół umiejętnie czerpie wiedzę od swoich 

partnerów, opracowując unikatowe produkty, 

dostosowując je do potrzeb i oczekiwań polskich 

konsumentów.   

Gdyby zebrać wiele obecnych i przewidywanych 

trendów, jako łączącą je ideę z pewnością można 

wskazać koncepcję zrównoważonego rozwoju. Kwestie związane 

z ochroną środowiska oraz korzyści płynące z wykorzystania natural-

nych składników są istotne zarówno dla producentów, jak i konsumen-

tów. Stąd też zwiększa się zainteresowanie produktami wegańskimi, 

zero waste czy z certyfikatem Ecocertu.  

Duży wpływ na gospodarkę i styl życia wywarła pandemia Covid-19, 

a jej skutki będą pewnie odczuwalne jeszcze przez jakiś czas. Nikogo 

nie dziwi wzrost popytu na środki do dezynfekcji czy regeneracji dłoni. 

Niezwykle interesujący w  kontekście obecnej sy-

tuacji jest natomiast zwrot w  kierunku podejścia 

holistycznego i wellness. Konsumenci w poszuki-

waniu relaksu czy obniżenia poziomu stresu będą 

sięgać po neurokosmetyki, które pielęgnując skórę 

i  włosy, poprawiają jednocześnie samopoczucie. 

Naturalnie pozyskane surowce mają zaś pomóc or-

ganizmowi w przywróceniu zaburzonej równowagi. 

Analizując nadchodzące trendy, nadal przygląda-

my się rynkowi koreańskiemu, który od kilku lat nadaje ton w przemyśle 

kosmetycznym. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane obecnie 

składniki i ekstrakty - zwłaszcza łagodzącą i  regenerującą wąkrotkę 

azjatycką. 

Ten trendbook jest naszym 

spojrzeniem na polski rynek 

kosmetyczny oraz próbą 

wskazania  najciekawszych 

nowych oraz silnych i po-

wtarzających się trendów  

w 2021 roku. 

Wstęp



Niesłabnący od kilku lat trend związany z kosmetykami naturalnymi i organicznymi wpisuje się w znacz-

nie szerszą tendencję, którą najczęściej określa się jako zrównoważony rozwój. Obejmuje ona nie tylko 

pielęgnację, ale również dietę, prowadzenie gospodarstwa domowego, podróżowanie czy zakupy. Idea 

zrównoważonego rozwoju zakłada działania skierowane na zapewnienie wszystkim ludziom dobrobytu 

w taki sposób, by jednocześnie chronić i zachowywać ekosystem Ziemi. 

W przypadku branży kosmetycznej istotne są takie kwestie jak:

• etyczne pozyskiwanie surowców

Na markach i producentach spoczywa odpowiedzialność za stworzenie łańcucha dostaw 

z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz zatrudnianych osób i lokalnych społecz-

ności. Proces pozyskiwania surowców nie powinien stanowić zagrożenia dla bioróżnorodności.

• eliminowanie substancji potencjalnie szkodliwych lub niebezpiecznych (np. silne detergenty, 

konserwanty)

W kosmetykach bazujących na surowcach naturalnych i organicznych nie ma miejsca na 

składniki, które mogą szkodzić. Rzetelne i aktualne badania oraz wnikliwe kontrole jakości 

mają zagwarantować, że używanie danego produktu nie naraża zdrowia konsumentów. 

• opakowania z materiałów pochodzących z recyklingu i/lub nadające się do ponownego 

przetworzenia

Problem gospodarowania ogromną ilością wytwarzanych przez człowieka odpadów na-

biera większego znaczenia. Świadomi tego faktu konsumenci segregują śmieci i starają się 

ograniczyć ich generowanie poprzez codzienne decyzje. Dlatego wybierają produkty, które 

zostały zapakowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Bliżej natury 
/z troską o środowisko

• transparentność dotycząca składu i procesu produkcji

Nabywca produktu ma prawo wiedzieć, z czego i w jaki sposób on 

powstał i coraz częściej z tego korzysta. Marki, które są w tej kwestii 

transparentne, budzą większe zaufanie.
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Olea Vitae PLF

Ten niezwykle skuteczny rewitalizer skóry dojrzałej otrzymywany jest z komórek macierzystych z kiełków drzewa oliwnego. 

Reprezentuje generację biomimetycznych lipidów błon komórek roślinnych. Stymulują one komunikację pomiędzy mito-

chondriami, zakończoną formowaniem mitochondrialnych synaps, zwiększając w ten sposób poziomy energii i witalności 

komórek naskórka. Olea Vitae PLF działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, a także pobudza procesy naprawcze. Suro-

wiec otrzymał nagrodę Innovation Zone Best Ingredient Award 2019. Olej komórkowy jest bardzo uniwersalny - może być 

użyty w recepturach wodnych, olejowych lub emulsjach

Przykłady zastosowania:

• rewitalizujące lekkie serum do twarzy

• ujędrniające kremy, serum pod oczy

• oleje micelarne do twarzy

• energetyzujące kremy, emulsje o/w lub w/o

• regenerujący balsam do ust

Surowce naturalne
/naturalny wybór
Konsumenci oczekują produktów naturalnych o potwierdzonej skuteczno-

ści działania - stąd też coraz większą popularność zyskują surowce otrzy-

mywane na drodze biotechnologicznej. Ich właściwości są analogiczne do 

tych, które mają składniki naturalne, a sam proces pozyskiwania często 

bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. Ponadto opracowując sub-

stancję w warunkach laboratoryjnych, firmy kosmetyczne mogą zwięk-

szyć jej stabilność, efektywność i bezpieczeństwo. Rosnąca świadomość 

społeczna sprawia, że zwiększa się zainteresowanie produktami z certy-

fikatem Ecocert czy Cosmos oraz tych z wysokim indeksem naturalności.



Argireline® Amplified peptide 
To wielofunkcyjny heksapeptyd, który konkuruje o miejsce wiązania w kompleksach 

białek SNARE (ang. Soluble NSF Attachment Protein Receptor). Utworzenie kompleksu 

jest niezbędne do uwolnienia acetylocholiny - sygnału do skurczu mięśni. Destabilizu-

jąc go, Argireline® Amplified peptide ogranicza uwalnianie neurotransmitera i rozluźnia 

w ten sposób mięśnie,  co niweluje widoczność zmarszczek. Ponadto stymuluje syntezę 

lipidów i kolagenu, wygładzając, ujędrniając i rozświetlając skórę (efekty widoczne już 

po 5 dniach stosowania). Surowiec ten jest w 99,5 % naturalny i produkowany w sposób 

przyjazny środowisku.
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Deobiome NoniPRCF

Dzięki wykorzystaniu unikalnego konceptu i interesującego podejścia do dezodorantów 

firma Vytrus opracowała surowiec o nazwie Deobiome NoniPRCF. Jest on mieszaniną wy-

ciągu z komórek macierzystych morwy indyjskiej Morinda Citrifolia-noni oraz odżywczych 

prebiotyków.

Wyciąg z komórek macierzystych jest bogaty w bakteryjne anty-hormony - cząstki blo-

kujące komunikację między bakteriami za pomocą tzw. Quorum Sensing. Zjawisko to, 

zwane niekiedy prościej  „wyczuwaniem liczebności”, występuje wśród drobnoustrojów 

i polega na chemicznej komunikacji pomiędzy mikroorganizmami, dzięki której mogą 

tworzyć biofilmy lub przechodzić w stan wirulencji. Natomiast prebiotyki są odżywczymi 

polisacharydami, których przemiany metaboliczne ograniczają powstawanie brzydkich 

zapachów. Dostarczając polisacharydy, bakterie nie metabolizują lipidów, a to właśnie  

produkty ich przemiany powodują nieprzyjemny zapach. Co ważne, Deobiome Noni nie 

ogranicza prawidłowej perspiracji.

Przykłady zastosowania

• dezodoranty do stóp i pod pachy

• mleczka i żele pod prysznic

• mleczka i balsamy do ciała

• szampony do włosów



Seascalp™ biomarine ingredient 
Seascalp to fermentowany ekstrakt z morskich bakterii o wysokim 

indeksie naturalności (99,5%). Ma właściwości przeciwłupieżowe 

oraz chroni skórę głowy. 

Mechanizm działania:

• Zmniejszenie ilości wydzielanego  sebum o ponad 30%

• Zwiększenie funkcji barierowych skóry

• Wzmocnienie działania antyoksydacyjnego

• Redukcja procesów zapalnych w komórkach

Uniclay™ biotech ingredient
Jest to wielofunkcyjny fermentowany ekstrakt, uzyskany ze szczepu bakteryjnego Bacillus sp. 

wyizolowanego z naturalnej glinki, występującej na północno-wschodnim wybrzeżu 

Morza Śródziemnego w Hiszpanii. Naśladuje działanie glinek i maseczek, po-

magając tym samym uzyskać czystszą i gładszą skórę. Jego użycie daje 

podobny efekt, co kilkugodzinna wizyta w ekskluzywnym gabinecie 

odnowy biologicznej.

Mechanizm działania:

• oczyszcza skórę, hamując tworzenie biofilmów przez 

bakterie P. acnes

• zmniejsza liczbę wolnych rodników na skórze

• zastosowanie: wszelkiego typu formulacje (serum, krem)

• łagodzi stany zapalne

• regeneruje
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Trend wegański
/cruelty free

Z troską o planetę łączy się również wrażliwość na cierpienie zwierząt. Coraz więcej osób rezygnuje zatem ze spożywania produktów pochodzenia 

zwierzęcego i nie chce ich znajdować także w kosmetykach. Tacy konsumenci na opakowaniach szukają oznaczeń „vegan” oraz „cruelty free”. Zakup 

produktu do pielęgnacji często poprzedzają zdobyciem informacji na temat polityki danej marki, by upewnić się, że jest ona zgodna z ich przekonaniami. 

Dlatego coraz więcej firm, dokonując wyboru surowców, prosi o deklarację na potwierdzenie, że surowiec jest wegański.
Większość surowców do-
stępnych w ofercie Kacz-
marek Komponenty nie 
zawiera żadnych skład-
ników pochodzenia zwie-
rzęcego.

Deco Vegan 
Również produkty do koloryzacji włosów mogą zostać dopasowane 

do wymaganych obecnie standardów. Deco Vegan jest rozjaśniaczem 

na bazie glinek o bardzo silnym działaniu - rozjaśnia nawet do 9 tonów. 

W jego składzie znaleźć można glinkę rassoul, pektyny o działaniu 

ochronnym, ekstrakt z rumianku i masło shea.



Jako główny cel stawia sobie zminimalizowanie ilości wytwarzanych śmieci oraz zapobieganie marnotraw-

stwu. W skrócie opisuje go zasada “7R”:

• refuse (odrzuć) 

• reduce (ogranicz)

• reuse (wykorzystaj ponownie)

• repair (napraw)

• rehome (podziel się)

• recycle (segreguj i przetwarzaj)

• rot (kompostuj)

W jaki sposób kosmetyki mogą być zero waste? Na pewno duże znaczenie ma przyjazny dla środowiska 

sposób ich zapakowania. W tym celu stosowany jest na przykład recyklingowany plastik z dna oceanów czy 

butelki po piwie wykorzystywane jako opakowania do balsamów. Popularność zyskują także opakowania typu 

refill czy stacje napełniania - pierwsze z nich można już spotkać w polskich sklepach. Płynne produkty takie 

jak: szampony czy balsamy są zastępowane przez te w kostce, które mogą być sprzedawane na wagę jak 

ekologiczne mydła. By ograniczyć zużycie wody stosuje się coraz więcej kosmetyków bez spłukiwania.

Nie tylko dzięki opakowaniu lub sposobowi wytwarzania kosmetyki mogą się wpisywać w filozofię zero/less 

waste. Istotna jest także wielofunkcyjność formuły lub składników, co pozwala na ograniczenie liczby posiada-

nych produktów. Upraszcza się też codzienną rutynę stosując produkty „all-in-one”. 

Zero waste
/less waste
Zero/less waste to nie tylko trend, ale przede wszystkim styl życia, 
który wywodzi się bezpośrednio z idei zrównoważonego rozwoju. 
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Stevisse™
Roślinny odpowiednik retinolu, naturalny i bezpieczny. Producent deklaruje, że do pro-

dukcji używa opatentowanej i przyjaznej środowisku metody PHENOBIO™ dzięki której 

zmienia się właściwości wody tak, że zachowuje się ona jak rozpuszczalnik organiczny. 

Mechanizm działania: 

• zmniejszenie ekspresji genów MMP1, które przyczyniają się do degradacji 

białek macierzy pozakomórkowej (ECM).

• zwiększenie aktywności genów odpowiedzialnych za naturalną komórko-

wą odpowiedź na stres oksydacyjny: HMOX1, TXNRD i OSGIN1

• redukcja ekspresji genów prozapalnych PTGS2

• redukcja zmarszczek aż do 87% po 28 dniach stosowania.

• widoczna poprawa wyglądu skóry, odmłodzona cera

Frametime®
Seria emulgatorów na bazie zmodyfikowanej naturalnej glinki Frametime®. Emulgatory mogą 

być wykorzystywane przy produkcji emulsji na zimno. Bezpośrednio po aplikacji mineralna 

natura glinki niweluje widoczność zmarszczek, porów i szorstkość skóry, poprawia SPF oraz re-

dukuje utratę nawilżenia. Dzięki strukturze plastra miodu, powstałej podczas tworzenia emulsji, 

działa ochronnie na fazę olejową.  

Polecany szczególnie dla osób z cerą wrażliwą oraz zaburzeniami bariery skórnej.  

Frametime CX posiada certyfikat COSMOS i Ecocert. Produkcja emulgatorów jest ekologiczna 

i bezodpadowa, a wszystkie rozpuszczalniki użyte do produkcji podlegają recyklingowi. 

BDS 
Ekstrakty pozyskiwane w innowacyjnym systemie uprawy kiełków BDS. Biodynamiczny system 

kiełkowania stanowi zoptymalizowany proces, przebiegający w pomieszczeniach zamkniętych 

i ściśle monitorowanych. Otrzymywane surowce są świeże, czyste, pozbawione pestycydów, 

metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń. Proces jest ekoprzyjazny, nie wywiera negatywne-

go wpływu na środowisko naturalne,  uprawy prowadzone są bez użycia ziemi, a produkcja jest 

zrównoważona. Plony pozyskuje się przez cały rok bez względu na pogodę. Wzrost roślin odby-

wa się przy zastosowaniu odpowiednio dobranego rodzaju światła LED i trwa zaledwie kilka dni. 

W skład serii wchodzą następujące surowce:  

BDS Memil ekstrakt z kiełków Polygonum Fago-
pyrum (Buckwheat)  

Surowiec o działaniu przeciwutleniającym 
i rozjaśniającym. 

BDS Perilla ekstrakt z kiełków Perilla Frutescens  
Surowiec o działaniu rozjaśniającym, prze-
ciwzapalnym I przeciwutleniającym. 

Natural TSC ekstrakt z  kiełków Carthamus 
Tinctorius (Safflower)  

Surowiec wykazuje działanie rozjaśniające, 
przeciwzmarszczkowe, przeciwutleniające 
i antyalergiczne. 

BDS-Huangqui ekstrakt z kiełków Astragalus 
membranaceus 

Surowiec o działaniu antyoksydacyjnym 
i przeciwzmarszczkowym  

BDS-Kohlrabi ekstrakt z kiełków Brassica 
Oleracea Gongylodes 

Surowiec wykazuje działanie antyoksy-
dacyjne, przeciwzapalne, rozjaśniające 
przebarwienia.  



Niewątpliwie COVID-19 jako zjawisko o globalnym zasięgu wpłynął na zmianę naszego sposobu myślenia,  stylu życia, 

a tym samym potrzeb. Niepewna sytuacja ekonomiczna rzutuje na decyzje konsumentów - znacznie dokładniej analizują 

oni swoje wydatki i rozsądniej dokonują zakupów. Szukają także dodatkowych zalet produktów, takich jak np. wytrzyma-

łość lub wielofunkcyjność. Ze względu na związane z pandemią obostrzenia wiele osób spędza czas głównie w domu, 

także ucząc się lub pracując zdalnie. Dlatego też zmniejsza się nieco zainteresowanie kosmetykami do makijażu, a wzra-

sta pielęgnacją skóry i włosów. 

Dezynfekcja
Korzystanie z płynów do dezynfekcji jest wymo-

giem w każdym sklepie, lokalu czy zakładzie pracy. 

Zatem na razie nie zmniejszy się na nie popyt. Wiele 

marek kosmetycznych wypuszcza własne płyny 

dezynfekujące, również wzbogacone o pielęgnu-

jące dodatki lub bazujące na naturalnych olejkach 

eterycznych.

Używanie mniejszej 
liczby produktów
Spędzanie czasu w domu z pewnością skłania do 

uproszczenia pielęgnacji. Konsumenci chętniej wy-

bierają produkty wielofunkcyjne. Ograniczają uży-

cie kosmetyków kolorowych lub całkowicie z nich 

rezygnują - zwłaszcza tych do makijażu ust. 

Przemyślane zakupy
Dla wielu osób ograniczenia narzucone przez stan 

zagrożenia epidemicznego wiążą się ze spadkiem 

dochodów. Dlatego też ograniczają zakupy do pro-

duktów najpotrzebniejszych i rozważniej podejmują 

decyzję o ich wyborze. Bardziej wnikliwie analizują 

skład, by wybrać produkt o możliwie najlepszej 

jakości.

COVID-19
/trendy w tym kontekście
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Higieniczne opakowania
Gdy tak wiele mówi się o prawidłowej higienie i podkreśla jej rolę 

w przeciwdziałaniu zakażeniom, na znaczeniu zyskuje higienicz-

ne opakowanie produktu. Częściej wybierane są kremy w bute-

leczkach z pompką typu airless lub serum z pipetą. Zapobiega to 

namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów.

DIY
Zamknięte salony kosmetyczne oraz wolny czas spędzany w domu 

zachęciły niektóre osoby, zwłaszcza te z młodszego pokolenia, do 

próbowania swoich sił w DIY czyli “zrób to sam”. Ze składników zna-

lezionych w kuchni, spiżarni czy ogrodzie mogą powstać maseczki 

do skóry i włosów, peelingi lub hydrolaty. 



Powtarzające się wielokrotnie w ciągu dnia mycie rąk mydłem antybakteryjnym oraz korzystanie z płynów dezynfekujących nie wpływa 

korzystnie na skórę dłoni. Przez zaburzenie bariery lipidowej naskórka oraz flory bakteryjnej pojawiają się takie objawy jak przesuszenie, 

świąd, pieczenie, a w skrajnych przypadkach nawet chropowatość czy pękanie skóry. Dlatego coraz więcej osób sięga po regenerujące 

i nawilżające produkty do rąk - nawet ci, którzy do tej pory raczej ich nie używali. W kremach powinny znaleźć się także składniki o działaniu 

ochronnym, natłuszczającym i łagodzącym. 

Masło cupuacu 
Jest otrzymywane z miąższu dużych, bogatych 

w nienasycone kwasy tłuszczowe owoców drzewa 

Theobroma grandiflorum, rosnącego w amazońskim 

lesie deszczowym. Ten nowoczesny emolient może 

być alternatywą dla nieco przestarzałej i alergennej 

lanoliny. Jego doskonała przenikalność przez skórę 

i zdolność zatrzymywania wody jest znacznie lepsza 

niż w przypadku stosowania masła shea czy samej 

lanoliny. Bogate w antyoksydanty masło ma również 

właściwości przeciwzapalne, zatem polecane jest 

do cery problematycznej z egzemą czy łupieżem 

pstrym. Zawarte w nim kwasy tłuszczowe od wie-

ków pielęgnują skórę lokalnej ludności, chroniąc 

przed promieniowaniem, utratą nawilżenia i poma-

gają utrzymać naturalne piękno. Uważa się, że masło 

pełni również rolę naturalnego filtra  UVA/UVB.

Masło murumuru 
Produkowane z  nasion Astrocaryum murumuru - 

dziko rosnącej palmy z lasów deszczowych Amazo-

nii. Masło jest bogate  w witaminy A i C oraz w kwasy 

tłuszczowe, takie jak kwas laurynowy, mirystynowy 

czy oleinowy. Redukuje TEWL i wzmacnia barierę 

skórną, w związku z czym idealnie sprawdzi się 

w formulacjach do suchych, spękanych dłoni i ust.

Masło murumuru może być z powodzeniem uży-

wane jako zamiennik silikonów w produktach do 

włosów. Ma profil kwasów tłuszczowych podobny 

do masła kakaowego, może stanowić jego alterna-

tywę. Będzie też idealnym zamiennikiem dla oleju 

kokosowego. Co więcej, murumuru w naturalny 

sposób chroni przed uszkodzeniami słonecznymi 

i ciepłem. 

Vitamin D3-like
Ten innowacyjny, naturalny, opatentowany suro-

wiec wpływa na syntezę białek VDR, niezbędnych 

do powstawania witaminy D3 w skórze. Efektem 

działania jest zdrowa, nawilżona skóra bez dysfunk-

cji barierowych.

Korzyści z Vit. D3:

• różnicowanie i proliferacja komórek

• regulacja pracy gruczołów łojowych

• działanie antybakteryjne

• zwiększenie odporności

• ochrona przed promieniowaniem UV

• przyspieszenie gojenia ran

Regeneracja dłoni
/teraz już konieczność 
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Utrzymanie dobrego samopoczucia to szczególnie istotny trend w czasie oraz po COVID -19. W sytuacji niepewności i zagrożenia wzrasta 

poziom stresu, który oddziałuje negatywnie na cały organizm. Dodatkowo możliwości jego odreagowania są ograniczone ze względu na 

utrudnienia w podróżowaniu, uprawianiu sportów, organizacji wydarzeń czy korzystania z usług chociażby salonów SPA. Konsumenci będą 

zatem sięgać po produkty z deklaracją poprawy nie tylko wyglądu, ale i samopoczucia. Jest to również związane z upowszechnieniem się 

podejścia holistycznego - zakłada ono bowiem psychofizyczną jedność. 

Kannabia Sense PLF

Kannabia Sense stymuluje mikroflorę skóry do produkcji tzw. koktajlu postbiotycz-

nego in-situ, który wpływa na wydzielanie oksytocyny skórnej. Poprzez neurony do-

ciera ona do zakończeń nerwowych w mózgu wywołując dobre samopoczucie oraz 

równowagę mikrobiologiczną. Surowiec nie zawiera związków takich jak CBD i THC. 

Kannabia sense to wyciąg z komórek macierzystych Cannabis sativa, jest w 100% 

naturalny, posiada także certyfikat COSMOS.

Welness, neurokosmetyki
/podejście holistyczne



Turmeria zen PRCF 

Bazuje na komórkach macierzystych o innowacyjnym działaniu pozyskanych z Curcumy longi. Pod 

wpływem stresu wydzielany jest w organizmie kortyzol, który negatywnie wpływa na kondycję skóry. 

Jest czynnikiem zapalnym, wywołującym zaczerwienienie, podrażnienie skóry, ponadto wpływa na 

degradację kolagenu i elastyny, przyczyniając się do szybkiego pojawiania się zmarszczek. Badania 

wykazały, że Turmeria Zen chroni w ponad 89% kolagen oraz elastynę przed tym procesem.  Poprawia 

również kondycję skóry poprzez zwiększenie poziomu nawilżenia. Działa  przeciwzmarszczkowo, co zo-

stało potwierdzone w testach. Pokazały one też większą o 40% skuteczność działania naszego surowca  

w stosunku do przeciwzapalnego dexametazonu.

Sensia carota PRCF

Komórki macierzyste pozyskane z marchwi Daucus carota sativa polecane do wszelkiego typu produktów o działaniu ła-

godzącym: dla dzieci, do higieny intymnej, stosowanych w okolice oczu, a także przed i po zabiegach kosmetycznych. Stan 

zapalny skóry wrażliwej można zmniejszyć zarówno na drodze fizjologicznej, jak i emocjonalnej. Problemem fizjologicznym 

jest nadmierne wydzielanie CGRP, niska ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) obecnych w warstwie 

rogowej naskórka oraz mikrobiomowa dysbioza, która pogarsza stan wrażliwej skóry. Natomiast aspektem emocjonalnym 

jest zmniejszona obecność Beta-Endorfiny - cząsteczki uspokajającej. SENSIA CAROTA PRCF walczy z tymi wszystkimi 

czynnikami, a więc rozszerza sposób, w jaki produkt łagodzi skórę wrażliwą.

Jak działa?

• łagodząco

• antyoksydacyjnie

• przeciwzapalnie

• przyspiesza odbudowę naskórka

• zmniejsza zaczerwienienie i podrażnienie skóry 
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Pochodne witaminy C
Preparaty anti-aging, przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, rozjaśnia-

jące przebarwienia, poprawiające koloryt i gładkość skóry, chroniące 

przed promieniowaniem UV.

Mechanizm działania:

• Znacząco poprawia przeżywalność komórek skóry

• Zwiększa nawilżenie skóry

• Wpływa na wzrost syntezy kolagenu

• Hamuje melanogenezę 

Probiotyki i prebiotyki
Częsta dezynfekcja rąk zaburza naturalną florę bakteryjną skóry dłoni. Jej odbu-

dowaniu sprzyja używanie produktów z probiotykami i prebiotykami. 

Fensebiome™ peptide - surowiec o działaniu promującym wzrost ko-

rzystnej dla skóry mikroflory, który zwiększa różnorodność bakterii na skórze 

i hamuje transepidermalny ubytek wody. Dedykowany jest do skóry nadwraż-

liwej, odwodnionej, zaczerwienionej, podrażnionej, z zaburzonym naturalnym 

systemem obronnym.

Efekty stosowania

• wzrost poziomu nawilżenia skóry

• działanie antyoksydacyjne

• działanie przeciwzapalne

• ochrona przed patogenami

• przywrócenie równowagi mikrobiologicznej skóry

• działanie odmładzające, wygładzające i rozświetlające skórę

 BifidaFerm -  fermentowany lizat z bakterii probiotycznych Bifidobacterium 

longum. Surowiec ten wpływa na zwiększenie odporności skóry przed działa-

niem czynników zewnętrznych i wnikaniem patogenów. Ponadto wykazuje dzia-

łanie przeciwzapalne, łagodzące, antyoksydacyjne. Ma zdolność hamowania 

aktywności tyrozynazy, chroni przed fotostarzeniem się skóry.

Quora Noni PRCF - wyciąg z komórek macierzystych Morwy Indyjskiej Mo-

rinda Citrifolia-noni, który przyczynia się do zachowania równowagi w składzie 

mikroflory bakteryjnej skóry i  poprawy jej wyglądu.



Już od kilku lat przemysł kosmetyczny sięga na rynek koreański po inspiracje czy przełomowe rozwiązania. Koreańczycy są 

liderami w dziedzinie innowacji - nieustannie opracowują nowe substancje aktywne i formuły produktów. Dzięki nim spopu-

laryzowały się maseczki w płachcie, esencje i wieloetapowe oczyszczanie twarzy oraz takie składniki jak śluz ślimaka, eks-

trakt z ptasich gniazd czy żeń-szeń. Systematyczna, odpowiednio dobrana do stylu życia i potrzeb skóry pielęgnacja jest dla 

mieszkańców Korei niezwykle istotna. Dominujący obecnie koreański trend beauty to zwrot w kierunku prostoty i minimalizmu 

- więcej produktów o skoncentrowanym działaniu i spełniających kilka funkcji jednocześnie. 

TRENDY KOREAŃSKIE
/źródło inspiracji

Rosemary Extract
Ekstrakt z rozmarynu o działaniu przeciwzapal-

nym, przeciwbakteryjnym, antyoksydacyjnym

Pure Calm Extract 
Pstrolistka sercowata Houttuynia cordata to ziele 

o działaniu antybakteryjnym, przeciwzapalnym. 

Redukuje zmarszczki, napina owal twarzy oraz roz-

jaśnia przebarwienia i piegi
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Byungpul Extract
Ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej o silnym działaniu 

regeneracyjnym. Stymuluje gojenie ran, działa 

przeciwzapalnie i antyalergicznie, a także łagodzi 

podrażnienia.

Propolis Extract
Ekstrakt z propolisu, działa m.in. bakteriobójczo, 

regenerująco i ochronnie. Propolis to substancja 

pochodzenia żywicznego, którą pszczoły wyko-

rzystują do uszczelniania ścian ula. Chroni przed 

drobnoustrojami, dlatego ma silne właściwości 

antybakteryjne i grzybobójcze. Wykazuje też 

wiele właściwości odżywczych. Ekstrakt z propo-

lisu reguluje pracę gruczołów łojowych. Dosko-

nale sprawdza się w produktach dla skóry tłustej, 

mieszanej i trądzikowej. 



KOMPOZYCJE ZAPACHOWE
/naturalna przyjemność

P O S Ł O W I E
Mamy nadzieję, że nasze inspiracje 

pozwolą wyrosnąć ciekawym i od-

ważnym pomysłom, które wspól-

nie zrealizujemy. Chcemy, aby na-

sza publikacja o trendach trafiała 

do Państwa rąk co roku  i stanowi-

ła początek nowych poszukiwań 

i  wyją tko wych formulacji, które 

znajdą swoje miejsce w  Państwa 

ofertach produktowych.. 

Pierwszy trendbook kosmetyczny 

Kaczmarek-Komponenty powstał 

dzięki zaangażowaniu naszych do-

radczyń do spraw surowców ko-

smetycznych: Joanny Makowskiej, 

Aleksandy Błaszkowiak oraz 

Katarzyny Prylińskiej. Jeśli po lek-

turze mają Państwo pytania lub 

poszukują rynkowych nowości 

osadzonych w aktualnych i przy-

szłych  trendach, zapraszamy do 

kontaktu z autorkami.

Zapach jest niewątpliwie istotną częścią doświadczenia zwią-

zanego z używaniem produktów kosmetycznych. Trendy 

wpływają oczywiście również na kompozycje zapachowe. 

Naturalność, eko, bio, lokalność produkcji to tylko kilka 

cech, na które zwracamy uwagę, wybierając produkty 

jako  konsumenci i komponenty zapachowe jako pro-

ducenci.  Spojrzenie w kierunku naturalności to również 

idea zrównoważonego rozwoju i etycznego łańcucha 

dostaw, dlatego “czysta etykieta”, 100% Natural, EcoLa-

bel, Vegan, hypoalergiczne składniki w zapachach, to 

najczęstsze pytania klientów. Kompozycje zapachowe 

zyskały naszą uwagę w obliczu ograniczeń, jakie narzu-

ca globalna epidemia Covid-19. Brak możliwości podró-

żowania, a czasem nawet wychodzenia z domu sprawiają, 

że konsumenci szukają bodźców zmysłowych oraz różno-

rodności również w kosmetykach.

To sygnał dla producentów, by 

decydować się na kompozycje orientalne, 

kwiatowe, owocowe i cytrusowe - budzące skoja-

rzenia z tropikami lub niebanalne, zaskakujące połączenia 

składników. Warto wzbogacić o nie silnie antybakteryjne środki, 

dzięki czemu wzmożone dbanie o higienę może stać się przyjemną 

rutyną – to kolejny ważny wątek w trendach. Śledzenie trendów 

zapachowych to zadanie niezwykle trudne i wymagające najwyższych 

kompetencji. Od 2020 roku Kaczmarek-Komponenty rozpoczął współpracę 

z francuskim oddziałem firmy Takasago, będącej jednym z trzech najwięk-

szych kreatorów i producentów zapachów na świecie. Ta japońska firma 

z ponad 100-letnią tradycją kreuje trendy i wprowadza wyjątkowe kompo-

zycje razem z największymi domami mody na świecie. Dzięki wysokiej 

jakości składnikom, wrażliwym nosom perfumiarzy oraz zapleczu 

zespołu badań i rozwoju, Takasago od dekad tworzy zapachy 

uznane za kultowe - od kreacji typowo perfumiarskich oraz 

kompozycji używanych w kosmetyce białej, poprzez 

produkty kąpielowe i chemię gospodarczą aż 

do świeczek i dyfuzorów.  



 
Surowce Kosmetyczne

Joanna Makowska 
+48 509 133 846 / jmakowska@kaczmarek-komponenty.pl

 Aleksandra Błaszkowiak
+48 882 195 958 / ablaszkowiak@kaczmarek-komponenty.pl

Kompozycje zapachowe 
Katarzyna Prylińska
+48 504 450 946 / kprylinska@kaczmarek-komponenty.pl
Natalia Urlewicz 
+48 519 077 158 / nurlewicz@kaczmarek-komponenty.pl

KACZMAREK-KOMPONENTY
ul. Poznańska 52a, 62-090 Mrowino

www. kaczmarek-komponenty.pl
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