
SUROWCE
KOSMETYKI KOLOROWE



Wstęp
W obecnych czasach konsumenci oczekują od kosmetyków wielozadaniowości. Kosmetyki

kolorowe oprócz swojego głównego działania, jakim jest upiększanie, posiadają dodatkowe funkcje.
Na rynku spotykamy szminki wzbogacane niespotykanymi olejami, nawilżające błyszczyki, sypkie
kosmetyki bazujące na naturalnych mineralnych surowcach czy podkłady zawierające substancje

aktywne. Świadomi konsumenci poszukują produktów, które zapewnią im zarówno efekt wizualny,
jak i uczucie zadbania o ich skórę.



Spis surowców
Emolienty

Emulgatory

Modyfikatory reologii

Substancje aktywne

Filtry UV

Substancja maskująca smak

Pigmenty



Emolienty

Emolienty stanowią bazę kosmetyków w
formie emulsji - podkładów i

korektorów, a także silnie odżywiający i
natłuszczający dodatek do pomadek,

szminek, błyszczyków czy tuszy do rzęs.
 

Oprócz tradycyjnych emolientów jakimi
są oleje czy masła, wyróżniamy również
tzw. emolienty suche. Charakteryzują się

lekkością - nie pozostawiają tłustej
warstwy okluzyjnej, ale jednocześnie

dają uczucie odżywienia i wygładzenia
naszej skóry.



Oleje

abisyński,
ryżowy,
buriti,
z nasion chia,
z nasion baobabu.

Oleje mogą pełnić w kosmetykach kolorowych różne
funkcje. W przypadku podkładów i korektorów ich
zadaniem jest odżywiać i zmiękczać skórę, zapobiegać jej
przesuszaniu, a w szminkach i błyszczykach nadawać blask
oraz regenerować usta. Natomiast oleje zawarte w sypkich
produktach działają pielęgnująco na naszą cerę.

Warto wspomnieć o olejach, które mają szczególne
działanie w kosmetykach:



Oleje

OLEJ ABISYŃSKI
Skuteczny środek nawilżający,

zapewniający gładką, elastyczną skórę
bez zmarszczek. Dzięki wysokiej

zawartości tłuszczu zastępuje
niezbędne lipidy, które zostały

utracone przez skórę.

OLEJ RYŻOWY
Działa zmiękczająco, 

łagodzi stany zapalne i 
podrażnioną skórę oraz może 

być stosowany jako olej bazowy do
mieszania innych olejów leczniczych.

OLEJ BURITI
Jest niezwykle bogaty w witaminę E, dzięki czemu ma

silne właściwości przeciwutleniające. Zawiera
 kwasy tłuszczowe, które pomagają nawilżać,

zmiękczać i chronić skórę, a także
 wspomagają produkcję kolagenu i elastyny.

OLEJ Z NASION CHIA
Zmniejsza drobne zmarszczki,
poprawia elastyczność skóry,
opóźnia proces starzenia skóry 
i jest pomocny w leczeniu trądziku.
Cechuje się lekkością i aksamitnym
wykończeniem.

OLEJ Z NASION BAOBABU
Zmiękcza i odbudowuje skórę,
poprawia jej elastyczność i
wspomaga regenerację komórek.
Zawiera witaminy A, D i E oraz
niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe, szybko się wchłania i
jest bogaty w przeciwutleniacze.



SpecKare™ 3GF jest nietłustym emolientem pochodzenia
roślinnego, który również pełni rolę koemulgatora. Jest płynną
mieszaniną mono- i diglicerydów niezbędnych kwasów
tłuszczowych. Składa się z wielonienasyconych kwasów linolowego 
i linolenowego oraz jednonienasyconego kwasu oleinowego. Można
stosować go również w produktach proszkowych jako środek
dyspergujący pigmenty.

Co wyróżnia ten surowiec?

SpecKare   3GFTM

pochodzenie roślinne

brak tłustej warstwy

biodegradowalność



Emulgatory

Olivatis 12C
Olivatis 18
Olivatis 20

Otrzymanie stabilnego kosmetyku w formie 
emulsji wymaga zastosowania emulgatora. 

Linia Olivatis to naturalne emulgatory stworzone z oliwy z
oliwek. Oprócz właściwości emulgujących działają
odżywiająco i pielęgnująco na skórę.

W kosmetykach kolorowych świetnie sprawdzą się:



Linia Olivatis

OLIVATIS 12C OLIVATIS 18 OLIVATIS 20

emulgator W/O
lekkie emulsje
wodoodporne
brak uczucia tłustości
brak wpływu na kolor
do 80% fazy wodnej
procesy na ciepło i na
zimno

emulgator O/W
wysoka wydajność
wysoka
kompatybilność
właściwości
konsystencjotwórcze
właściwości
pielęgnacyjne

emulgator O/W
emulsje płynne i w
sprayu
uniwersalność
właściwości
pielęgnacyjne
procesy na zimno

INCI: Olive Oil Polyglyceryl-6 Esters, 
Polyglyceryl-6 Pentaoleate

INCI: Olive oil Polyglyceryl-6 Esters, 
Sodium Stearoyl Lactylate, Cetearyl Alcohol

INCI: Olive Oil Polyglyceryl-6 Esters, 
Lauryl Glucoside



Forma kosmetyku jest niezwykle istotna, jego konsystencja 
wpływa na użytkowanie - szminki i pomadki nie powinny być 
ani za twarde, ani za miękkie, błyszczyki powinny łatwo się 
rozprowadzać, ale jednocześnie dobrze utrzymywać się na ustach. 

Rolę substancji zagęszczających pełnią bardzo często woski, które 
w emulsjach odpowiadają również za koemulgowanie i stabilizację. 

W naszej ofercie znajdują się dwie linie wosków przeznaczonych do
stosowania w kosmetykach:

Modyfikatory reologii

ABWAX® Virdis Line

ABWAX® Beeswax Line



Woski
ABWAX® Virdis Line

etyczny wybór dla zrównoważonych kosmetyków

ABWAX® Rhus Wax
INCI: Rhus Succedanea Fruit Cera

 

twardy i kruchy, niski punkt topnienia, zmiękcza skórę bez pozostawiania tłustej warstwy

ABWAX® Rice Wax
INCI: Oryza Sativa Bran Wax

 

twardy, wysoki punkt topnienia, kondycjonuje skórę, w szminkach zapobiega procesowi
„pocenia się” pomadek

ABWAX® Sunflower Wax
INCI: Helianthus Annuus Seed Cera

 

twardy, wysoki punkt topnienia, duża zdolność do wiązania olejów, nadaje połysk i bogatą
teksturę



Woski

ABWAX® Beeswax Line
etyczny wybór dla zrównoważonych kosmetyków

ABWAX® White Beeswax Pearls
INCI: Cera Alba

 

miękki i elastyczny, o delikatnym zapachu miodu, właściwości zmiękczające i
błonotwórcze, reguluje lepkość i stabilizuje emulsje

ABWAX® Mimic Beeswax
INCI: Oryza Sativa Cera, Rhus Succedanea Fruit Cera, Squalane, Shorea Robusta Resin

 

etyczna alternatywa dla wosku pszczelego, opracowany na bazie naturalnych,
roślinnych surowców, by uzyskać właściwości takie jak wosk pszczeli



Substancje aktywne

Nowy trend wielozadaniowości bardzo mocno
widoczny jest w kosmetykach stosowanych na twarz
- coraz częściej na półkach sklepowych widuje się
podkłady czy korektory wzbogacane substancjami
aktywnymi. Zadaniem takich produktów jest
dodatkowa pielęgnacja naszej skóry, podczas
całodniowego noszenia makijażu.



Substancje aktywne

Peptydy

Ekstrakty

Witaminy

Kwas 
hialuronowy

Substancje aktywne w
kosmetykach kolorowych to

coraz częściej spotykane
zjawisko. Klienci są

zainteresowani
wielofunkcyjnymi 

 produktami, które dają
możliwość jednoczesnej

poprawy wyglądu oraz
pielęgnacji swojej cery.

Takie produkty bogate są w
peptydy, kwas hialuronowy,  

ekstrakty roślinne czy
witaminy.

SpecPed® MP17P
SpecPed®BT1P
SpecPed®SKE(-P)

Hyaskin®
HA Plus™
Hyaoligo™

5M Hyaskin™
Treme-HA®

wody kwiatowe
ekstrakty glicerynowe
ekstrakty wodno-glikolowe

witamina E
witamina C i jej pochodne



SpecPlex™ Gloss
SpecPlex™ Gloss jest produktem złożonym z sześciu składników rozświetlających skórę 
- kwasu laktobionowego, migdałowego, traneksamowego, karnozyny, niacynamidu oraz
nonapeptydu-1. Składniki aktywne współpracują ze sobą, aby osiągnąć wielopoziomowe
działanie: zapewnić jednolity kolor i jasną skórę, zmniejszyć matowość, pomóc w redukcji
zmarszczek oraz nawilżyć skórę. Surowiec ten idealnie sprawdzi się w kremach BB oraz
bazach rozświetlających pod makijaż.

wygładza zwiotczenia i zagłębienia

wypełnia skórę i zwiększa elastyczność

podkreśla naturalny blask

odżywia skórę wewnętrznie i zewnętrznie



Fitry UV
Ochrona przeciwsłoneczna jest niezwykle ważna nie tylko 
podczas lata, ale też przez cały rok. Promieniowanie UV 
powoduje przedwczesne starzenie się skóry, nazywane 
fotostarzeniem. Aby zapobiegać temu zjawisku należy 
stosować filtry UV, które pochłaniają (chemiczne) 
lub odbijają (fizyczne) szkodliwe promieniowanie. 

Stosowanie filtrów UV w kosmetykach kolorowych 
daje dodatkową ochronę przeciwsłoneczną, 
dodatkowo kosmetyki te są chętniej wybierane 
przez konsumentów. 

W naszej ofercie dostępne są dwa filtry UV:

Kopsorb-M Koptrizon
INCI: Bis-Ethylhexyloxyphenol

Methoxyphenyl Triazine INCI: Ethylhexyl Triazone



SpecKare   GlyAATM

SpecKare™ GlyAA to kwas lukrecjowy pozyskiwany z tej
właśnie rośliny. Posiada charakterystyczny smak i zapach,
może być stosowany w szminkach i pomadkach 
jako słodzik, a także substancja polepszająca lub 
maskująca niepożądane zapachy i smaki. 

Posiada działanie przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne oraz skutecznie 
eliminuje wolne rodniki. 

Jest łatwy w stosowaniu i 
kompatybilny z wieloma innymi 
surowcami.



Pigmenty

Kluczowym surowcem w przypadku kosmetyków
kolorowych są pigmenty. W ofercie posiadamy innowacyjny
produkt - PASTY, czyli pigmenty zdyspergowane w
glicerynie. Pasty idealnie sprawdzają się w mydłach,
maskach, podkładach, szminkach, a także innych
półpłynnych produktach kosmetycznych na bazie wody.

Milled Paste Colours



Glinki
Glinki sprawdzają się zarówno w kosmetykach kolorowych sypkach, jak i płynnych. Sprawdzają się

jako dodatek do pudrów, podkładów mineralnych, cieni do oczu oraz jako finalny produkt. Ze
względu na dużą różnorodność kolorystyczną mogą być stosowane jako pigmenty - dodawane do
podkładów mogą zmieniać ich tonację, np. CosYELLOW nada ciepły ton, a CosGREEN oliwkowy. 

cosWHITEcosKAO cosYELLOW

cosPINK cosRED cosCARAMEL

cosBLUE cosGREEN BLACK
MINERAL
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