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ROZWÓJ TRENDU NATURALNOŚCI
▪ Najstarsze kosmetyki bazowały na surowcach całkowicie naturalnych,

Naturalność

tj. pigmenty mineralne, olej rycynowy, wosk pszczeli, oliwa z oliwek, woda różana i inne
składniki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

▪ Na początku XX wieku wprowadzono syntetyczne alternatywy.
▪ Dwie dekady temu „kosmetyki naturalne” były produktami niszowymi.
Sprzedawano je głównie na targowiskach i w sklepach ze zdrową żywnością.

▪ Zmieniły się preferencje konsumentów – zdrowy tryb życia
i bezpieczeństwo składników.

▪ Gwałtowny wzrost przyciągnął uwagę międzynarodowych korporacji.

Źródło: Cosmetics Ingredients Sept 2020

HASŁO PRZEWODNIE – ŚWIADOMY
KONSUMPCJONIZM
DOBRE SAMOPOCZUCIE & CZYSTOŚĆ & ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Trend
naturalności

▪

Konsumenci poszerzają swoją świadomość w kwestiach dobrego
samopoczucia i odkrywają zdrowszy styl życia w różnych aspektach życia
codziennego.

▪

Konsumenci bardziej zwracają uwagę na to co nakładają na swoją skórę,
dlatego informacje o bezpieczeństwie, przejrzystości i pochodzeniu
składników mają kluczowe znaczenie dla zdrowia ich skóry.

▪

W coraz szerszym aspekcie konsumenci oceniają wpływ zakupu produktu na
środowisko, szukając większej przejrzystości od marek w zakresie tego, w
jaki sposób ich działalność biznesowa pomaga chronić i podtrzymywać
środowisko naturalne, a także społeczności.

Źródło: Euromonitor - Conscious-consumerism-shapes-key-themes-in-beauty

ŚWIADOMI KONSUMENCI WYBIERAJĄ
NATURALNOŚĆ
BO UWAŻAJĄ JĄ ZA BEZPIECZNĄ, ZRÓWNOWAŻONĄ I ETYCZNĄ

Świadomość
Naturalność
Czystość
Zrównoważenie
Etyczność

BEZPIECZNE DLA
KONSUMENTÓW

BEZPIECZNE DLA
PLANETY

BEZPIECZNE DLA ZWIERZĄT I
SPOŁECZEŃSTWA

DOBRE
SAMOPOCZUCIE

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

ETYCZNOŚĆ

Zdrowie
Przejrzystość
Nietoksyczność
Bez dodatków
Chemofobia
Wolne od…
Czystość

Przyjazny środowisku
Recykling
Biodegradowalność
Odpowiedzialne pozyskiwanie
Bez plastiku
Do ponownego użycia
Upcykling
Odpady wodno-ściekowe
Ocean plastiku
Uzupełniacze
Ograniczenie śladu węglowego
Odnawialne

Bez okrucieństwa
Bez testowania na
zwierzętach
Weganizm
Fair trade
Wsparcie charytatywne
Odpowiedzialne
pozyskiwanie

Informacje rynkowe

W Wielkiej Brytanii

W Brazylii

W Chinach

36%

37%

83 -9 0 %

użytkowników szuka
produktów do pielęgnacji
ciała lub jest
zainteresowana
produktami zawierającymi
składniki naturalne.

dorosłych uważa składniki
chemiczne za najbardziej
szkodliwe dla naszej skóry, co
powoduje wzrost popularności
naturalnych i ekologicznych
surowców. Przejrzystość stała się
kluczowa.

użytkowników produktów do
pielęgnacji ciała przywiązuje
wagę do produktów z
naturalnymi składnikami
(90%) lub certyfikowanymi
przez autorytatywne
organizacje (83%).

Źródło: Mintel Body Care 2021

Definicje: dane są oparte na definicji
firmy Mintel dotyczącej produktów
pochodzenia roślinnego, organicznych i
całkowicie naturalnych. Nie ma wspólnej
globalnej definicji, stąd statystyki
rynkowe są subiektywne.

Informacje rynkowe
▪ Najczęściej poszukiwaną deklaracją jest botaniczność.
▪ Oznaczenia eco, vegan i organic to kolejne pożądane deklaracje.

Europa: produkty do pielęgnacji ciała, dłoni i stóp wprowadzone na rynek
według najbardziej pożądanych deklaracji
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Źródło: Mintel

Wegańskie

Eko opakowanie

Organiczność

Jun 2016-May 2017

Eko produkt

Jun 2020-May 2021

Zrównoważony

Recycling

Informacje rynkowe

Rynek globalny organicznych
produktów naturalnych wzrósł z prawie
zero do 12 mld $ w ciągu dwóch dekad.
▪
▪

Źródło:Global Natural & Organic Cosmetic Market (Ecovia Intelligence)

Europa i Ameryka Północna
posiadają największy rynek.
Największy wzrost ma miejsce na
rynku azjatyckim ze względu na
rosnące zainteresowanie
produktami „czystej urody”.

Certyfikaty
naturalności i
organiczności

+ 13%
wzrostu z roku na rok
ilości kosmetyków
posiadających
certyfikat naturalności
i organiczności w
Wielkiej Brytanii.

10.
rok nieprzerwanego
wzrostu. Certyfikat
COSMOS obejmuje 160
klientów o globalnym
zasięgu 21 krajów.

26 000
produktów w 70 krajach
posiadających certyfikat
Cosmos Organic i
Cosmos Natual.

Źródło: Cosmos stats - Soil Association 2020 Organic Beauty & Wellbeing Market Report 2021

Naturalność można rozumieć na kilka sposobów

INSPIROWANY
NATURĄ
‘naśladowanie’

POCHODZENIA
ROŚLINNEGO

POCHODZENIA
NATURALNEGO

CAŁKOWICIE
NATURALNY

zawiera
naturalne/organiczne
surowce

produkt zawiera x%
składników
naturalnych

certyfikat naturalności/
organiczności
w 100% naturalny

Trendy
Certyfikat organiczności
Odnawialne źródła
Upcykling
Odpowiedzialne pozyskiwanie
Lokalne źródła

Trendy
Norma ISO 16128
90-100% składników
pochodzenia naturalnego
Oparte na surowcach roślinnych

Trendy
Certyfikat COSMOS
Naturalność i ekologiczność
Etyczność

dążenie do przejrzystości

Naturalne
pochodzenie

% NATURALNEGO
POCHODZENIA

PRODUKTY Z CERTYFIKATEM
ORGANICZNOŚCI

Garnier
przekształcił
wiele
swoich
produktów, tak by formuły zawierały ponad
90% składników pochodzenia naturalnego.

Certyfikowana gama produktów organicznych oparta na
standardzie Cosmos Organic, Ecocert we Francji i Soil
Association w Wielkiej Brytanii.
*BIO to francuskie słowo oznaczające organiczność i jest
również używane w innych krajach europejskich.

Naturalne
pochodzenie

POWSTANIE DEKLARACJI
„NATURALNEGO POCHODZENIA”

Naturalne
pochodzenie

Marki deklarują:
▪ x% surowców pochodzenia naturalnego – często powyżej 90%
▪ 100% surowców pochodzenia naturalnego
Wiele marek używa definicji zawartej w normie ISO 16128 dla produktów
kosmetycznych. Według tej normy surowiec jest pochodzenia
naturalnego, jeśli co najmniej w 50% jest wyprodukowany z naturalnego,
odnawialnego źródła węgla.
▪
▪
▪

Nie wymaga certyfikacji.
Zawiera wytyczne pomagające dostawcom i producentom z sektora kosmetycznego w
zdefiniowaniu składnika naturalnego lub organicznego.
Pozwala dowiedzieć się, czy dany składnik jest naturalny czy ekologiczny, a tym samym
obliczyć procent naturalności gotowego produktu kosmetycznego.

Sephora &
Naturalność

SEPHORA WPROWADZIŁA PROGRAM „DOBRY DLA…”
oznaczając ponad 1000 produktów w swoich sklepach czterema zielonymi
etykietami:
Dobry dla… CIEBIE
✓ dla kosmetyków zawierających minimum 90% składników
pochodzenia naturalnego.
Dobry dla… PLANETY
✓ dla kosmetyków w ekologicznych opakowaniach i/lub
zawierających surowce pozyskiwane w zrównoważony sposób.
Dobry dla… WEGAN
✓ dla kosmetyków wegańskich.
Dobry dla… RECYKLINGU
✓ dla kosmetyków zwracających uwagę na recykling.

Firmy &
Naturalność

O NASZYCH SUROWCACH

FILOZOFIA FORMULACJI

Staramy się używać zrównoważonych surowców
pochodzenia naturalnego w każdym produkcie, w
którym tylko się da.

Głębokie zaangażowanie w bezpieczeństwo
konsumentów przy jednoczesnym
ograniczaniu wpływu na środowisko na
każdym etapie cyklu życia produktu.

Naturalne surowce pochodzą z roślin i minerałów,
pozyskiwane są w sposób o niskim wpływie na
środowisko, np. tłoczenie za zimno. Składniki
pochodzenia naturalnego pierwotnie pochodzą z
roślin i minerałów, ale są tak modyfikowane, aby
były bardziej funkcjonalne i bezpieczniejsze.
Definitions are based on guidelines for cosmetics
defined by the ISO standard.

L’Occitane’s Clean Charter oświadcza :
▪
▪

Surowce pochodzenia naturalnego są
traktowane priorytetowo.
Benchmark ≥ 95% (na podstawie normy
ISO 16128) dla produktów bez
spłukiwania.

Kompozycje

C H LO E
EAU DE PARFUM NATURELLE
▪ Formulacja zawierająca 100% naturalnych zapachów
oraz naturalnie pozyskiwany alkohol i wodę.
▪ Nie zawiera filtrów ani sztucznych barwników – tylko
starannie dobrane wysokiej jakości materiały.
▪ Brak wzmianki o zastosowanych normach Natural Origin.

RO C HAS G IRL
FEEL GOOD FRAGRANCE
▪ Projekt odpowiedzialny za środowisko – manifest.
▪ 90% składników pochodzenia naturalnego i wegańska
formuła.
▪ Butelka w 40% wykonana ze szkła PCR z plastikową
nakrętką z recyklingu.
▪ Butelka pokryta jest lakierem na bazie wody, który
zawiera jedynie 5% rozpuszczalników.
▪ Zawiera ekstrakt z neroli o działaniu relaksacyjnym.
▪ Brak wzmianki o zastosowanych normach.

Pielęgnacja

NIVEA ONLY GOOD
100% PRZEJRZYSTOŚCI
▪ Używamy najlepszych składników inspirowanych naturą, by stworzyć wysokiej jakości produkty, które wydobędą naturalne piękno
twojej skóry.
▪ Surowce pozyskiwane z natury zachowują ponad 50% swojej struktury molekularnej (stan naturalny) po przetworzeniu, w tym wodę.
▪ Od 1% do 5% dodatkowych składników zapewnia maksymalne bezpieczeństwo skóry.

Pielęgnacja

naturalne formuły, stworzone z miłością

LOVE BEAUTY AND PLANET

JOHNSON’S BABY

CO WŁAŚCIWIE OZNACZA „POCHODZENIA NATURALNEGO”?
W Love Beauty and Planet postępujemy zgodnie z międzynarodową normą,
która definiuje składnik „pozyskiwany naturalnie”, jak taki, który nie różni
się on od tego naturalnego lub ma naturalne źródło i został poddany obróbce,
ale zachował ponad 50% swojej pierwotnej naturalnej struktury.

PRZEJRZYSTOŚĆ
96% naszych składników jest pochodzenia naturalnego. A co z
pozostałymi 4%? Decydujemy się na użycie syntetycznych składników
w naszych produktach ze względu na ich szczególne korzyści. Są to:
▪ Konserwanty zapobiegające pleśni i bakteriom
▪ Regulatory pH
▪ Substancje kondycjonujące skórę
▪ Witaminy i antyoksydanty
▪ Zapachy

Pielęgnacja

HERBAL ESSENCE
STWORZONE Z DBALOŚCIĄ
▪ Wyprodukowane z co najmniej 90% składników pochodzenia
naturalnego, wody i wszelkich składników niezmienionych w
stosunku do ich naturalnego stanu lub które zostały poddane
obróbce, ale nadal zachowują ponad 50% swojej pierwotnej
struktury.
▪ Nie zawierają siarczanów, silikonów, parabenów, oleju
mineralnego, barwników.
▪ Nie są testowane na zwierzętach.

BODYSHOP
BOTANICAL WITH NATURAL ORIGIN CLAIMS
▪ Masło awokado wykonane jest w 94% ze składników pochodzenia
naturalnego. Awokado jest uprawiane zgodnie ze zrównoważonymi
praktykami rolniczymi, aby zmniejszyć zużycie wody oraz chronić i
przywracać ekosystemy.
▪ Krem z marchwi wzbogacony w 97% składnikami pochodzenia
naturalnego oraz z ekologiczną marchewką, która przez swój
wyjątkowy wygląd nie mogła być sprzedawana. Wszystko to
wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju, upcyklingu i
redukcji odpadów.

Pielęgnacja

WATSONS NATURALS

ORIGINAL SOURCE .I’M PLANT BASED

POCHODZENIE NATURALNE
▪ Nasze produkty składają się w ponad 90% ze składników pochodzenia
naturalnego, zawierają certyfikowane składniki organiczne i są w 100%
wegańskie.
▪ Stworzona bezpiecznie dla Ciebie i naszego środowiska, nasza formuła jest
testowana dermatologicznie, akredytowana przez toksykologa EUROTOX i
nie zawiera ostrych składników, aby zapewnić Ci troskliwą opiekę, na jaką
zasługujesz.
▪ Czyń dobro dla planety. Nasze produkty są pakowane w opakowania z
plastiku z recyklingu (PCR). Dążymy do ograniczenia powstawania
pierwotnego plastiku.

POZNAJ MOC ROŚLIN
Zanurz się w naturze dzięki naszym 96% płynom do mycia ciała Natural
Origin, pełnym dobrych składników pochodzenia roślinnego i świadomie
pozyskiwanych naturalnych składników.

Definicje
naturalnego
pochodzenia

Naturalne normy ISO
ISO 16128: Wytyczne dotyczące definicji technicznych i kryteriów dla naturalnych
i organicznych składników kosmetyków
•
•
•
•

Kosmetyki naturalne
Materiał wyjściowy musiał pochodzić z naturalnego węgla
Dopuszczalne powyżej 50% surowców naturalnego pochodzenia
Definiuje indeks, wszystko powyżej 0,5 jest uważane za pochodzenia naturalnego

ISO 9235:Aromatyczne surowce naturalne
•
•
•

Specjalnie dla aromatycznych surowców naturalnych
Prawdziwe naturalne pochodzenie
Określa % naturalności

Nivea Only Good i Dove Powered by Plants
mają 98% składników naturalnego
pochodzenia

ISO
16128

Definicje
naturalnego
pochodzenia

Love Beauty and Planet i Mustela mają
97% składników naturalnego
pochodzenia

ISO
16128

ALE! RÓŻNE DEFINICJE NATURALNEGO POCHODZENIA
Normy/certyfikaty naturalności i organiczności stosują inne, bardziej rygorystyczne
definicje pochodzenia naturalnego.
➢
➢

Dove i Mustela będą są całkowicie naturalne i zgodne z normą ISO 9235.
Nivea i Love Beauty & Planet są zgodne z normą ISO
1. w związku z tym mają bardziej elastyczne podejście w zakresie definicji
pochodzenia naturalnego
2. a także ze względu na pozostałe nienaturalne pochodzenie % - tj. konserwanty,
syntetyczne zapachy.

Naturalnie
w CPL Aromas

Naturalnie

Platforma Natural CPL
Połączyliśmy nasze doświadczenie w naturalnej perfumerii,
znajomość rynku i wiedzę regulacyjną, tworząc naszą
platformę Naturals.
Jest to system klasyfikacji, dzięki któremu CPL może
współpracować z klientami w celu ustalenia, czego
wymagają od naturalnych składników. Zapewnia praktyczne
sposoby tworzenia naturalnych zapachów, poparte radą i
świadomym wyborem, zapewniając, że wymagania klientów
przejmą inicjatywę w każdym projekcie od samego
początku.

Naturalnie

Platforma Natural CPL
Aby stworzyć naturalny zapach, perfumiarze wykorzystują
składniki pochodzące z roślin, zwierząt oraz naturalne
substancje zapachowe. Uzyskuje się je w procesach
fizycznych lub chemicznych, przy użyciu naturalnych
rozpuszczalników lub petrochemikaliów.
Jednym z zobowiązań platformy Naturals CPL jest
odratowanie naszej palety dzięki odpowiedzialnie
pozyskiwanym naturalnym surowcom i naturalnym
aromatycznym chemikaliom uzyskanym dzięki zielonej
chemii i biotechnologii.

Pozyskiwanie naturalnych
składników

Naturalnie

Pochodzenie roślinne

Naturalny materiał
wyjściowy

Naturalne związki aromatyczne

<50%
nienaturalnych
składników

Dowolny
proces

Wyizolowane
z olejów
pochodzenia
roślinnego

Ekstrakcja
rozpuszczalnikiem

Expression

>50%
składników
naturalnego
pochodzenia

Ekstrakcja
rozpuszczalnikiem

(water)

Biochemiczne
syntezy

Ekstrakcja
CO2

Green
Chemistry

Naturalne
rozpuszczalniki

Destylacja
Petrochemiczne

Wosk
pszczeli

(np. alkohol)

(np. heksan)

Pochodzenia zwierzęcego

Naturalne
rozpuszczalniki

Petrochemikalia
* Standardowo nie posiadamy

Olejki
eteryczne

Ekstrakcja
CO2

Absoluty
Resinoidy
Konkrety

Naturalne związki aromatyczne

produktów pochodzenia zwierzęcego,
a jedynym składnikiem pochodzenia
zwierzęcego w naszej palecie jest
wosk pszczeli.

Naturalnie

Platforma Natural CPL
Celem jest dążenie do tworzenia naturalnych zapachów, by
zdefiniować rynek produktów naturalnych w sposób edukacyjny
i przejrzysty, dając naszym klientom wybór i elastyczność:

Naturalne pochodzenie

Naturalnie odpowiedzialny

Wiarygodne źródło

Naturalnie czysty

Naturalnie

100% NATURALNE

Naturalne pochodzenie

Minimalne podejście

Wiarygodne źródło

Elastyczne podejście

Naturalnie czysty

Naturalnie odpowiedzialny

Przestrzega uznanych w branży wytycznych

Purystyczne podejście

BEZ PETROCHEMIKALIÓW
WEGAŃSKI
ZGODNY Z „COSMOS ORGANIC”

ZGODNY Z „COSMOS NATURAL’"

Naturalnie

STATEMENTS
Zawiera 100% naturalnego węgla

Naturalne
pochodzenie
Zawiera >50%
naturalnego węgla

Naturalnie
odpowiedzialny

Wiarygodne
źródło

Naturalnie
czysty

🗸

🗸

🗸

Wytwarzane przy użyciu fizycznych technik ekstrakcji,
procesów biotechnologicznych lub zielonej chemii

🗸

🗸

🗸

🗸

Nie zawierają produktów petrochemicznych i nie są
wytwarzane przy użyciu produktów petrochemicznych
*Z wyjątkiem Absolutów, Konkretów i Resinoidów

🗴

🗴

🗸*

🗸

Nie są modyfikowane genetycznie i nie są produkowane
przy użyciu organizmów modyfikowanych genetycznie
(GMO)

🗸

🗸

🗸

🗸

🗸

🗸

🗸

🗸

🗸*

🗸*

🗸

🗸

🗸

🗸

Bez produktów pochodzenia zwierzęcego

Bez produktów pochodzenia zwierzęcego
* Jedynym składnikiem pochodzenia zwierzęcego na naszej palecie
jest wosk pszczeli.

Zgodność z wymaganiami CITES

🗸*
🗸

ISO 16128: Wytyczne dotyczące definicji technicznych i kryteriów dla
naturalnych i organicznych składników kosmetyków

Naturalne
pochodzenie

Naturalne
pochodzenie

Wady i zalety

Zalety
•
•
•

Dodatkowa kreatywność
Poszerzenie palety
zapachów naturalnych
Zgodność z ideą
surowców odnawialnych

Wady
•
•

•

Jeszcze bardziej komplikuje
naturalną sytuację
Ryzyko dezorientacji
konsumentów
16128 dotyczy kosmetyków

Platforma Naturals

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI/CERTYFIKATAMI

Naturalne
pochodzenie

Wiarygodne
źródło

Naturalnie
odpowiedzialny

Naturalnie
czysty

COSMOS NATURAL

🗴

🗴

🗸

🗸

COSMOS ORGANIC

🗴

🗴

🗴

🗸

🗸

🗸

🗸

🗸

🗴

🗸

🗸

🗸

COSMOS

ISO Standard 16128

ISO Standard 9235
9235

Możliwości CPL

WYRÓŻNIJ SIĘ INNOWACYJNYMI

BĄDŹ PIERWSZY Z NAJNOWSZYMI

TECHNOLOGIAMI CPL

TRENDAMI CPL

✓ Dbaj bardziej, używając mniej

✓ Naturalne zapachy

✓ Zgodny z COSMOS / Swan
Ecolabel

✓ Maskowanie zapachów

✓ Biodegradowalne zapachy

✓ Zgodny z IFRA

✓ Unikalne zapachy

✓ Czyste zapachy

✓ Bez alergenów

✓ Odstraszanie owadów

✓ Surowce z upcyklingu

✓ Wegańskie

✓ Headspace Technology

✓ Surowce pozyskiwane w
zrównoważony sposób

✓ Forma stała

✓ Trwała skuteczność

✓ Surowce antybakteryjne

✓ I oczywiście spełniający potrzeby Halal

Natural Trend
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Webinar - 30 Listopad 2021
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