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W piątek 15 marca ogłoszono w Bolonii zwycięzców Cosmoprof i Cosmopack Awards 2019.
Wśród zwycięzców baza do paznokci polskiej marki Indigo Nails, a wśród finalistów produkt do pielęgnacji skóry polskiej marki Arkana.
Nagrody te są inicjatywą Cosmoprof Worldwide Bologna zorganizowaną we współpracy z
Beautystreams, która zajmuje się innowacjami i badaniami w branży kosmetycznej. Konkurs
obejmuje wszystkie sektory kosmetyczne i zyskuje coraz większe uznanie wśród liderów opinii i
kluczowych graczy w świecie kosmetyków.

Spośród 608 propozycji, 5 produktów otrzymało Cosmoprof Awards 2019 na bolońskich
targach. Wszystkie produkty są oparte na innowacyjności swoich marek, ciekawych projektach
komunikacyjnych, atrakcyjności rynkowej i aktywnym marketingu. 28 międzynarodowych ekspertów
zasiadło w jury, wśród nich głos oddali czołowi przedstawiciele sektora kosmetycznego.
Jedną z głównych nagród - w kategorii pielęgnacji paznokci - otrzymała hybrydowa baza mineralna
polskiej marki Indigo Nails. Mineral Base to baza, która nie jest transparentna - jej poziom krycia
wynosi około 75 proc. i nadaje paznokciom kolor.
Polska firma Indigo Nails Lab (znana także jako Indigo Nails lub Indigo) to jedna z
największych firm działających w kategorii lakierów hybrydowych, w branży branży profesjonalnej.
Produkty firmy są dostępne w 44 krajach m.in. we Włoszech, Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie
czy Francji. Została założona w Łodzi w 2011 roku przez Dariusza i Magdalenę Malaczyńskich.
Natomiast w kategorii produktów pielęgnacyjnych, w czwórce finalistów, znalazł się inny polski
produkt – liftingująca neuromaska Arkana z kwasem GABA&NANA polskiego producenta
dermokosmetyków z Wrocławia - firmy Arkana Cosmetics.

Oto zwycięskie projekty Cosmoprof Awards 2019:
Kategoria Produkt do włosów: szampon BULK HOMME Co., Ltd
Szampon powstał wg koncepcji pielęgnacji skóry „Piękno skóry głowy”. Szampon jest na bazie
aminokwasów niesilikonowych z wysoką funkcją oczyszczania i wilgocią, dzięki czemu włosy gładko
przesuwają się po palcach.
Kategoria Produkt do make-upu - baza zaprezentowana przez BASE OF SWEDEN

Makijaż, który cieszy się doskonałym uznaniem na rynku dzięki swoim trwałym właściwościom.
Kategoria Produkt do paznokci: INDIGO MINERAL BASE, zgłoszony przez AD BEAUTY włoskiego dystrybutora.
Produkt 3 w 1, który skraca czas wykonania manicure hybrydowego do 45 minut. Produkt oparty na
minerałach, może być bazą pod lakier hybrydowy, jak i samodzielnym produktem nadającym
paznokciom naturalny wygląd i połysk.
Kategoria Naturalne i organiczne: ACTYVABIO, zaprezentowane przez KEMON
Pierwszy profesjonalny organiczny produkt do włosów posiadający certyfikat COSMOS ORGANIC,
zawierający opatentowane fito-kompleksy. Zawiera 97 proc. surowców pochodzenia naturalnego i 86
proc. pochodzenia biologicznego.
Kategoria Produkt do pielęgnacji: WABUKI MOLECULAR DRONE POSTBIOTICS SERUM,
zgłoszone przez WAREW
Opatentowana technologia z suszonymi dronami molekularnymi zasilanymi aktywnymi substancjami
post-biotycznymi. Serum stosowane na skórę uwalnia tysiące cząsteczek dronów, które naprawiają
naturalną barierę skóry.
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