COVID-19 a testery. Jak bezpiecznie umożliwić testowanie
kosmetyków?
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Testowanie produktu kosmetycznego przed podjęciem decyzji o zakupie to bardzo ważny
element procesu zakupowego i relacji pomiędzy producentem, a konsumentem. Czy jednak
w dobie COVID-19 bezpiecznie jest udostępniać testery? Polski Związek Przemysłu
Kosmetycznego zapewnia, że z przygotowanymi przez niego procedurami możliwe jest
testowanie kosmetyków pielęgnacyjnych, kolorowych i perfum.
Zanim wybuchła pandemia koronawirusa, oczywiste było, że testery w punktach sprzedaży są
niezbędne i każdy konsument powinien mieć prawo z nich skorzystać. Tylko wtedy może bowiem
podjąć świadomą decyzję o zakupie, co czyni ten zakup bardziej przemyślanym i satysfakcjonującym.
– Niektóre kategorie produktów kosmetycznych w ogóle by się nie sprzedawały, gdyby nie możliwość
ich wcześniejszego sprawdzenia. Decyzja o zakupie produktu, np. perfum bez możliwości
wcześniejszego poznania zapachu jest niemożliwa. Podobnie jest z produktami do makijażu,
odpowiedni zakup musi być często poprzedzony doborem właściwego koloru np. podkładu czy pudru
– czytamy we wstępie do wytycznych, które przygotował dla branży Polski Związek Przemysłu
Kosmetycznego.
Wszystko zmieniło się wraz z pandemią. – Na nowo przyglądamy się rozmaitym aspektom życia

społecznego i zastanawiamy się jak należy je dostosować do aktualnej sytuacji. Dla nas jako branży,
jednym z tych aspektów, wynikającym z troski o naszych konsumentów, jest bezpieczne korzystanie z
testerów w miejscu zakupu – informuje PZPK.
Firmy zrzeszone w PZPK zaangażowały się w przygotowanie informacji o zasadach zapewniających
bezpieczeństwo podczas korzystania z testerów.
– Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe proponujemy zaangażowanie konsultantów i przeszkolonego w
tym zakresie personelu. Jeśli w punktach handlowych nie ma konsultantów, to zgodnie z
rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz po uwzględnieniu
wniesionych uwag, do samodzielnego posługiwania się konsumentów powinny być przeznaczone
tylko testery perfumeryjne. Testery produktów pielęgnacyjnych i kolorowych i ich udostępnianie
konsumentom bezpośrednio nie jest przez GIS i MZ zalecane – zastrzega PZPK i rekomenduje
wywieszenie plakatów informujących o możliwości testowania z pomocą konsultantki.
Natomiast w odniesieniu do testerów perfumeryjnych potrzebna jest edukacja konsumentów.
Dlatego związek również w tym przypadku rekomenduje wywieszenie plakatów informujących, jak
korzystać z testerów perfumeryjnych, żeby nie stwarzać ryzyka ani dla siebie, ani dla innych
użytkowników.
Zasady dla konsultantów i konsumentów w przystępnej formie infografiki można pobrać poniżej:
Źródło: http://www.wk.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/covid-19-a-testery-jak-bezpiecznie-umozliwic-testo,65541

