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Raport Cosmotrends 2020: Po pierwsze
bezpieczeñstwo i zdrowie
PRODUCENCI I MARIO INNOWACIE RAPORTYIANAL2Y TRENDY

DRUKUJ
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EXCLUSIVE REPORT CURATED BY

BEAUTYSTREAIIIS

Raport Cosmotrends 2020 przygotowata agencja trendów BeavryStreams (fot. Wtadomosci Kosmetyrzne)

Raport CosmoTrends, przygotowany przez migdzynarodowa agencjg trendów BeautyStreams, to niezbedna lektura dia

wszystkich graczy gwiata pigkna. Zdrowie, bezpieczerístwo osobiste i grodowiska, misja czynienia dobra w spotecznogci to

niektóre z kiuczowych trendów, które bgda napgdzad innowacje i redefiniowaé piekno.

Równiez w tym roku Beauty5trearns zaprezentowat innowacje produktowe i znane marki wsród wystawców Cosmoprot w swoirn

dorocznym przewodniku po wiodacych trendach, które b>ida krótowat na rynku w nadchodzacych miesiacach. Raport wraz z

zapowiedzia najnowszych trendów i wybranych firm zostat przedstawlony w trakcie webinaru podczas cyfrowego wydarzenia

beauty WeCosmoproL

leden zwiodacych trendów post-covidowego rynku kosmetycznego to "Bezpieczeristwo. Naturalne nietoksyczne piçkno".

Teraz gwiadomi zdrowotnych kwestü konsumenci staja s1g coraz bardziej wyrafinowani w swojej wiedzy i znajomo3ci sktadników,

badaja etykiety i maja ogromne zapotrzebowanie na czyste, nietoksyczne piE<kno. Nacisk ktadziony jest nie tylko na przejrzystost

sktadników, aLe takze sposób pozyskiwania i wylwarzanla produktów.

Takzwane "Czyste pi@knó'to zjawisko, które rozpoaato sia w piel@gnacji ì makijazu skóry, a obecníe obejmuje wszystkie kategorie -

w tym zapachy, pietegnacja wtosów i paznokci. Wobec braku przepisów dotyaacych wykorzystania niektórych chemikaLiów, a nawet

samego terminu,;¢yste", czyti naturatne kosmetyki, kiu¢owe dia zaufanla sa certyfikaty pozyskiwania sktadników i

organlzacjí etycznych.
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Wsród produktdw pokazanych w ramach tego trendu nie zabrakto polskiego akcentu. W kategorii pielggnacja skóry przedstawiono

jako innowacjg Hipoalergiczne mleczko do data dia wraztiwej skóry alergicznej z atopowym zapateniem skóry firmy Onlyeio.

Kosmetyk sklada sig w 100 proc ze sktadników zatwierdzonych przez Ecocert, w tym bforafinowany tewan rzepaku, któryzapewnia

gtgbokie í dlugotrwate nawilzenfe. Fitosterole z oleju tagodzd podrainfenia I majg antyseptycznie korzyscf. Produkt zostat

certyfikowany przez Asthma-Allergy Dania, a takze Vegan Society. Firma podaje, ie jest wotny ad parabenów, PEG, sitikonu, parafiny,

wazeliny, oleju mineratnego, Ratanów, substancji pochodzenia zwierzgcego I GMO.

SERIOUSLY SAFE
Clean, non-toxic beauty becomes Ihe
new normal

SKIN CARE
Only&o.lrfe Sp. z o.o. (Pdand)
Hypoallergenie Body Milk FOr Sensitive Allergic Skin
with AtoplO Dermatltis
il8e 21 - Booth Ri11

Hypoallergenic Body Milk For Sensitive Allergic Skin Nfitn
Atopio Dermautìs try OràyBlo.Hfe is made from 100 percent
ingredlents approved by Ecocert. including biorañnated
rapeseed levan that provides deep and tong-lasting hydration.
Phytosterots from oil soothe irritations and olfer antiseptic
benefits. The product has been canified rroni Asthma-Allergy
Dertrnark, as well as the Vegan Society. It is tree from
perabens, PEG, silicone, paraffin. petrolatum, mmeral oil,
phthalæes. substances of anima copie and GMOs.
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