Branża kosmetyczna ściga się na nowości
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Duże firmy kosmetyczne co roku wymieniają lub ulepszają 25-30 proc. swoich produktów.
Branża beauty wydaje na innowacje rocznie 2,4 mld euro – podaje Cosmetics Europe. W
niektórych kategoriach kosmetycznych nowości odpowiadają za jedną piątą przychodów.
Zdaniem Blanki Chmurzyńskiej - Brown, dyrektor generalnej Polskiego Związku Przemysłu
Kosmetycznego, nowinki kosmetyczne napędzane są trendami konsumenckimi czyli zmieniającymi
się oczekiwaniami i potrzebami konsumentów oraz regulacjami prawnymi.
Według analizy dotyczącej innowacji w przemyśle kosmetycznym zamieszczonej w
Rzeczpospolitej, duże firmy, które mają w ofercie ok. 10 tysięcy różnych produktów, co roku około
25-30 proc. z nich ulepszają albo wymieniają na nowe. Co dziesiąty z nich zawiera zupełnie nowe na
rynku składniki (surowce i dodatki). Ostatnio są to zazwyczaj nowe wyciągi z roślin, ale hitami
kosmetycznymi stały się także preparaty wykorzystujące śluz ślimaka, ślinę z gniazd jaskółek, jad
żmii, miód manuka czy kamienie szlachetne.
Takich nowych składników pojawia się co roku ponad 100, z czego 80 wprowadzają najwięksi
gracze na rynku kosmetycznym, zaś ponad 20 to innowacje małych i średnich firm. Gigant

kosmetyczny L’Oreal w ubiegłym roku odpowiadał za prawie 40 proc. wydatków europejskiej branży
beauty na badania i rozwój – zainwestował w nie aż 914 mln euro, czyli 75 proc. swoich przychodów
ze sprzedaży. W efekcie koncern zgłosił 505 wniosków patentowych.
Jak szacuje Cosmetics Europe, za 10 proc. patentów rejestrowanych co roku w Unii Europejskiej
odpowiadają właśnie producenci z branży kosmetycznej, którzy inwestują w badania i rozwój (B+R)
prawie 2,4 miliarda euro rocznie. Według danych tej organizacji, nad badaniami i rozwojem w
krajach Unii Europejskiej pracowało w minionym roku prawie 28 tys. naukowców.
W 2018 roku w pięciu głównych kategoriach (makijaż, pielęgnacja twarzy, pielęgnacja i
koloryzacja włosów oraz dezodoranty) wprowadzono na rynek ponad 13 tysięcy nowych produktów, z
czego prawie połowę stanowiły kosmetyki do makijażu. Z kolei na rynku dermokosmetyków pojawiło
się ponad 2 tysiące nowości.
Taką liczbę nowych produktów napędza zainteresowanie i potrzeby konsumentów, którzy są coraz
bardziej świadomi, analizują skład i formuły kosmetyków i badania ich skuteczności i
bezpieczeństwa. Przyczyniają się też do tego blogerki i influencerki kształtujące trendy np. na
kosmetyki do makijażu i pielęgnacji brwi, tworząc zarazem nowe kategorie produktów.
Według raportu Cosmetics Europe, wprowadzenie nowego kosmetyku jest obecnie poprzedzone
co najmniej pięcioma latami testów i prac badawczych, a duże firmy kosmetyczne wprowadzają co
roku w swoich produktach około 80 nowych składników.
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