Delia Cosmetics: To jest żel antybakteryjny!
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Firma Delia Cosmetics przestawiła maszyny na produkcję żeli antybakteryjnych. Sprzedaje
je pod marką Dr Szmich. Ze względu na brak opakowań na rynku, żele zostały zapakowane
w tuby pierwotnie przeznaczone na kremowe zmywacze do paznokci, co wzbudziło falę
oskarżeń producenta o oszustwo. "Standardowy czas oczekiwania na opakowania to 2
miesiące. Przy trwającej epidemii i całkowitym braku na rynku jakichkolwiek środków
antybakteryjnych i antywirusowych uznaliśmy, że szybkie działanie w celu ochrony zdrowia
Polek i Polaków jest ważniejsze, niż estetyka opakowania"– informuje producent.
Firmy kosmetyczne, te które mogą, błyskawicznie przestawiają swoje maszyny na produkcję
najbardziej potrzebnych obecnie środków higienicznych, w tym żeli antybakteryjnych. Jednocześnie
alarmują, że na rynku brakuje opakowań – na standardowe tuby trzeba czekać dwa miesiące,

zaczyna także brakować spirytusu i skażalników, czyli podstawowych surowców do produkcji
antybakteryjnych produktów. Jest ogromny deficyt, ponieważ z koronawirusem walczy dziś już
większość krajów na świecie, w każdym z nich najbardziej potrzebne są te same artykuły higieniczne.
Na produkcję środków higienicznych i żeli antybakteryjnych pod marką Dr Szmich przestawiła się
także najszybciej, jak to było możliwe, polska firma Delia Cosmetics. Ze względu na brak opakowań,
firma wykorzystała opakowania, które były pierwotnie przeznaczone na inne artykuły. W wielu
firmach jest podobnie, ponieważ zakłady były przygotowane na produkcję zupełnie innego
asortymentu. W przypadku firmy Delia Cosmetics są to opakowania, w których miał być
sprzedawany zmywacz do paznokci w kremie. Tuby zostały na nowo oklejone i napełnione żelem
antybakteryjnym.

fot. facebook, zdjęcia internautów
W internecie krążą zdjęcia i filmy, na których konsumenci odklejają zewnętrzne opakowania żelu i
przestrzegają innych, że producent ich oszukuje i żeruje na naiwności klientów, którzy w panice
wykupują wszystko, co ma w nazwie "antybakteryjny".
Nie jest to prawda! W opakowaniach znajduje się żel antybakteryjny, którym można
zdezynfekować ręce bez użycia wody. Żel został zapakowany w opakowanie zastępcze.
Przy okazji informujemy, że cena, za jaką producent odsprzedaje żele do dalszej dystrybucji
to ok. 5 zł za sztukę. Żaden producent nie odpowiada za to, za ile jego produkt jest
sprzedawany ostatecznie w handlu detalicznym, czyli ile kosztuje na półce.
Delia Cosmetics wystosowała oświadczenie na stronie internetowej drszmich.com i na profilu w
mediach społecznościowych. Informuje w nim o powodach użycia tub zastępczych. Jeśli jednak ktoś
jest niezadowolony, może zwrócić produkt do producenta i otrzymać zwrot pieniędzy.
Treść oświadczenia:
Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 (koronawirus) podjęliśmy działania mające
na celu zapewnienie konsumentom produktów szczególnie potrzebnych w zaistniałej sytuacji, czyli
żeli o działaniu antybakteryjnym do dezynfekcji rąk bez użycia wody które są produkowane pod

marką Dr. Szmich.
Z uwagi na brak opakowań na rynku, w niektórych przypadkach wykorzystujemy puste opakowania,
np. puste tuby przeznaczone pierwotnie na inny produkt, które zostały oklejone właściwą etykietą.
Zapewniamy, że zawartość jest zgodna z etykietą, tj. tuba zawiera żel o działaniu antybakteryjnym o
zaw. alkoholu 70%. Można się o tym przekonać chociażby po charakterystycznym zapachu alkoholu.
Wyjaśniamy również, że technicznie nie jest możliwe oklejenie etykietą już napełnionej tuby – można
okleić wyłącznie pustą tubę.
Standardowy czas oczekiwania na opakowania to 2 miesiące. Przy trwającej epidemii i całkowitym
braku na rynku jakichkolwiek środków antybakteryjnych i antywirusowych uznaliśmy, że szybkie
działanie w celu ochrony zdrowia Polek i Polaków jest ważniejsze, niż estetyka opakowania.
Gwarantujemy, że w każdym produkcie oznaczonym logo marki Dr. Szmich jest żel o działaniu
antybakteryjnym.
Jeżeli ktokolwiek z naszych Klientów nie jest usatysfakcjonowany, może dokonać zwrotu produktu do
producenta i otrzymać zwrot 100% ceny detalicznej.
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