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W ostatnich latach coraz częściej o przewadze konkurencyjnej produktów kosmetycznych
decyduje nie tylko wyjątkowa jakość czy atrakcyjne opakowanie, ale także dobry skład czy
proces produkcyjny nieoddziałujący negatywnie na środowisko. Dlatego w branży
kosmetycznej wzrasta znaczenie badań laboratoryjnych, które są w stanie zagwarantować
bezpieczeństwo produktu i co z tym się wiąże — bezpieczeństwo konsumentów.
Jednocześnie badania stają się narzędziem, które nie tylko pomaga w dostosowaniu się do przepisów,
ale także w tworzeniu unikalnych produktów. Uwagę konsumentów bardzo często przykuwają
deklaracje zamieszczane na etykietach produktów kosmetycznych. Dzięki temu producenci mogą
wyróżnić swój produkt spośród całej gamy innych, eksponowanych w tej samej kategorii.
Zanim gotowy produkt kosmetyczny pojawi się na sklepowych półkach, czeka go skomplikowany
proces produkcyjny. Wiąże się on z koniecznością spełnienia norm prawnych, które często oznaczają
przeprowadzenie skomplikowanych badań. W tym zadaniu wparciem dla przedsiębiorstw są
laboratoria badawcze.
Podczas codziennej pracy w firmie JARS, które działa na polskim rynku już 17 lat, obserwujemy
konsekwentny rozwój przemysłu kosmetycznego w Polsce, a tym samym wzrost zapotrzebowania na
wsparcie w dziedzinie badań laboratoryjnych. Badania te są niezwykle istotne na każdym etapie
produkcji. Wśród obowiązkowych testów są np. badania czystości mikrobiologicznej kosmetyku, a do
najbardziej podstawowych należą badania obecności Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, czy ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych

mezofilnych.

Wiele firm decyduje się także na bardziej zaawansowane testy konserwacji – badania
dermatologiczne, aparaturowe i ankietowe. Częste są również testy zawartości poszczególnych
związków konserwujących, obecności metali ciężkich czy witamin i badania stabilności i
kompatybilności produktu (masy kosmetycznej) z opakowaniem. Dzięki temu producenci są pewni,
że wytwarzane przez nich towary są wysokiej jakości i spełniają wymagania zarówno konsumentów,
jak i instytucji nadzorujących rynek kosmetyczny.
Badania surowców i gotowego produktu to nie jedyne testy, jakie przeprowadzają firmy z branży
kosmetycznej. Równie ważne dla końcowej jakości produktu jest to, w jakim środowisku dany
produkt został przygotowany. Dlatego laboratoria JARS oferują swoim klientom badania
sprawdzające higienę środowiska produkcji, a także badania opakowań dopuszczonych do kontaktu z
masą kosmetyczną.
Nasi eksperci sprawdzają m.in. deklaracje marketingowe oraz pomagają w określeniu jak je
potwierdzić badaniami, co jest wymagane zgodnie z nową ustawą, która obowiązuje w Polsce od
początku 2019 roku. Równie ważne są badania wpływu, jaki przedsiębiorstwo wywiera na otaczające
je środowisko. Składają się na to między innymi monitoring jakości wody w zakładzie produkcyjnym i
jakość powietrza, w którym dane produkty są wytwarzane. Polskie przedsiębiorstwa kosmetyczne
korzystają także z usług laboratoriów w zakresie badania ścieków, gleby czy innych komponentów
środowiskowych.
Każdy produkt, który trafia do konsumentów, musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
jakości. Dzięki wsparciu laboratoriów badawczych firmy mogą zająć się swoją kluczową
działalnością, mając pewność, że ich towary spełniają standardy i będą w stanie odnieść sukces na
konkurencyjnych rynkach. Odpowiednie przygotowanie kadry laboratoriów badawczych zapewnia
przedsiębiorstwom współpracującym z nimi szereg korzyści.
W przypadku tak nowoczesnej jednostki, jak nowe Laboratorium Kosmetyczne JARS, nasi specjaliści
to nie tylko operatorzy sprzętów laboratoryjnych, ale także wysokiej klasy eksperci z zakładów

produkcyjnych i sieci handlowych, którzy z własnego doświadczenia wiedzą, jak ważne są badania
laboratoryjne, rzetelność wyników oraz właściwy dobór analiz do badanych produktów.

Dodatkowo dysponujemy w naszych zespołach ekspertami, którzy są w stanie prowadzić
konsultacje, walidacje, określać limity wykonywanych badań, wspierać przedsiębiorstwa w
opracowaniu projektów technologicznych, etykiet, jak również przy wprowadzaniu systemów jakości.
Odpowiednie certyfikaty zapewniają wtedy naszym klientom możliwość współpracy m.in. z sieciami
handlowymi przy produkcji marek własnych (private labels), czy jako firmy produkcyjne
wytwarzające kosmetyki dla odbiorców zewnętrznych.
Kolejną wartością dodaną Laboratorium Kosmetycznego JARS jest rejestrowanie produktów
kosmetycznych w amerykańskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (FDA), gdzie
jesteśmy jedynym w Polsce partnerem amerykańskiego certyfikatora, firmy Registrar Corporation.
Oferujemy także nadzór nad sprzętem w wewnętrznych laboratoriach przedsiębiorstw, zapewniając
profesjonalną kontrolę bieżącej produkcji oraz wsparcie przy problemach lub wyzwaniach
technologicznych powstających na poszczególnych etapach procesu produkcji.
W celu maksymalnego bezpieczeństwa producentów zapewniamy dodatkowe usługi eksperckie w
postaci przygotowywania opinii, ekspertyz i opracowań (np. Raportów Oceny Bezpieczeństwa i w
zakresie weryfikacji etykiet) oraz usługi pomocnicze (np. rejestracje produktu w CPNP).
Z naszego doświadczenia wynika, że właściwa współpraca między działami badawczo-rozwojowymi
laboratoriów i producentów może istotnie pomóc przy opracowaniu nowych receptur i zapewnieniu
skutecznej kontroli jakości odpowiednich parametrów produktu. Naszym wspólnym celem jest
uzyskanie takich cech kosmetyków, które zapewnią im jak najlepszą sprzedaż — zarówno na naszym
rodzimym rynku, jak i na wymagających rynkach Europy czy USA.
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