Węgiel aktywny kosmetycznym hitem
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Kosmetyki z aktywnym węglem to jeden z największych tegorocznych hitów w kategorii
pielęgnacji skóry. Ten naturalny składnik trafia do kolejnych produktów, już nie tylko
przeznaczonych do pielęgnacji twarzy, z którymi był do tej pory kojarzony.
– W tym roku niewiele było trendów, które cieszyły się takim powodzeniem u konsumentów. To
pokazuje, jaki potencjał tkwi w tej części rynku, w której stawia się na niestandardowe formuły czy
ciekawe formy kosmetyków – mówi o preparatach z aktywnym węglem Katarzyna ButrymowiczKnap, dyrektor marketingu w firmie Bielenda Kosmetyki Naturalne. Wykorzystując dobry moment,
marka Bielenda rozszerzyła swoją węglową serię Carbo Detox o kolejne preparaty i mocno ją
promuje, ciągnąc całą kategorię „czarnych” kosmetyków w górę. Wśród nowości znalazły się już nie
tylko kolejne kosmetyki do twarzy, takie jak węglowy płyn micelarny, maska węglowa peel-off czy
krem micelarny do demakijażu, ale również produkty do kąpieli – olejek pod prysznic i peeling solny
do ciała, a także kosmetyki do pielęgnacji włosów – szampon, odżywka i maska węglowa.Całą serię
produktów z aktywnym węglem ma także w ofercie firma Marion.
Przebój internetu
Zaczęło się od czarnych mydeł. I to wcale nie teraz. Już 6 lat temu internautki na popularnym portalu

wizaz.pl zachwycały się ich właściwościami. Ale wtedy jeszcze nie było mowy o blogosferze w
dzisiejszym wymiarze. Dziś internet ma wielką siłę rażenia i w nim kosmetyki z węglem zostały
wypromowane. Chociażby takie jak maseczka oczyszczająca Pilaten z węglem bambusowym.
YouTube pełen jest filmów i recenzji z testowania tego produktu, który ściąga się z twarzy jak gumę,
a wraz z nią usuwane są wszelkie zanieczyszczenia. – Sprzedaż gwałtownie rośnie. Choć
wprowadziliśmy maskę Pilaten do oferty zaledwie kilka miesięcy temu, jesteśmy bardzo zadowoleni z
dystrybucji numerycznej i ważonej – mówi Marta Wolak, dyrektor marketingu w firmie Eurus.
Co ciekawe firma nie sprzedaje przez internet, tylko w stacjonarnych drogeriach. W tegorocznym
konkursie Perły Rynku Kosmetycznego, organizowanym przez naszą redakcję, to właśnie maska
Pilaten została okrzyknięta przez jurorów z sieci drogeryjnych najbardziej perspektywicznym
debiutem rynkowym. Niewątpliwie do sukcesu w sprzedaży przyczyniła się moda na kosmetyki
azjatyckie. Pilaten sprowadzany jest z Chin i promowany właśnie jako produkt, bez którego Azjatki,
słynne ze stosowania rozbudowanych rytuałów pielęgnacyjnych, nie mogą się obejść.
Nie tylko do trądzikowej cery
Kosmetyki z węglem aktywnym wykorzystują jego wyjątkowe właściwości, przede wszystkim
antybakteryjne i detoksykujące, ale nie tylko. – Składnik ten znany jest nauce jako produkt
wyjątkowo chłonny, absorbujący z powierzchni skóry zanieczyszczenia i sebum – mówi Sylwia
Brzuska, właścicielka firmy Stara Mydlarnia. Węgiel aktywny kojarzony jest przede wszystkim z
oczyszczaniem cery tłustej i trądzikowej, ale może być stosowany także do innych typów skóry. –
Aktywny węgiel drzewny zapewnia ukojenie także skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień,
ponieważ jego działanie oczyszczające jest zarazem skuteczne i łagodne, i sprzyja regulacji
gospodarki wodnej cery – dodaje. Stara Mydlarnia w tej kategorii proponuje mydło węglowe vege,
które może być stosowane do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów.
Czarny węgiel znajduje zastosowanie w coraz większej grupie produktów. Nie dziwi już jego
obecność nawet w pastach do zębów. Tutaj działa wybielająco. Usuwa kamień oraz wszelkie naloty z
nikotyny,
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