Biały Jeleń gotowy do wejścia na wyższą półkę
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Biały Jeleń jest jedną z polskich marek o najdłuższej historii. W tym roku obchodzi 100lecie, a jej producent - Pollena Ostrzeszów - rozwija nowe linie na bazie legendarnego
mydła potasowego oraz planuje przeniesienie marki z cenowej półki średniej na wyższą.
Marka Biały Jeleń oferuje obecnie blisko 300 produktów, przeznaczonych zarówno do mycia
ciała (mydła w kostce i w płynie, żele pod prysznic, płyny do higieny intymnej, szampony, płyny
micelarne), pielęgnacji (kremy do twarzy czy odżywki do włosów) oraz produkty chemii
gospodarczej. Najnowsza propozycja to linia Retro na bazie legendarnego mydła potasowego, która
została stworzona z okazji 100 lat obecności marki na rynku.
Nie byłoby obchodów 100-leci marki „Biały Jeleń” gdyby nie determinacja właścicieli Polleny
Ostrzeszów, którzy nabyli państwową fabrykę w 2007 roku. Nikt nie dawał szans marce, którą
Ostrzeszowskie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena (tak wcześniej nazywało się przedsiębiorstwo)
nabyły w 1999 roku.

– Pomysł, aby kontynuować produkcję i rozwijać ofertę pod marką kojarząca się ze zwykłym szarym
mydłem, które zalegało na dolnych półkach sklepów i wyciągane było przez gospodynie domowe z
głębi łazienkowych szafek przed świętami do mycia podłóg i czasem też do prania, określany był
przez ekspertów ekonomicznym samobójstwem – wspomina Marek Witecki, prezes zarządu Polleny
Ostrzeszów.
Pamiętać należy, że był to czas, gdy w kosmetykach do mycia liczył się kolor, zapach, kremowa piana
i piękne opakowania.
Pollena Ostrzeszów postanowiła jednak zadbać o rosnącą rzeszę klientów skarżących się na
problemy skórne. Tak powstała linia Biały Jeleń Hipoalergiczny, oparta o naturalne mydło, z
zapachami pozbawionymi alergenów i starannym doborem składu. W jej ramach klienci otrzymali
mydło w płynie, żele pod prysznic, żele do mycia twarzy, płyny do kąpieli i do higieny intymnej,
szampony i odżywki do włosów czy kremy do twarzy, ciała i stóp. Dziś część z
wymienionych produktów wchodzi w skład nowej linii Biały Jeleń Codzienna Pielęgnacja.
Z biegiem czasu Biały Jeleń rozszerzał się o kolejne serie w tym: Biały Jeleń Kozie Mleko czy linia
przeznaczona do regeneracji suchej skóry twarzy i ciała, oparta na tłuszczach roślinnych (Biały Jeleń
Łagodzenie). Rozwijając ofertę dla osób mających skórę nadwrażliwą, narażoną na promieniowanie
niebieskie, potrzebującą codziennego wsparcia w budowaniu naturalnej ochrony, firma stworzyła
serię Biały Jeleń Apteka Alergika. Mężczyznom zaś zaoferowała serię Biały Jeleń Men.
Niezależnie od panujących trendów rynkowych marka rozwijała się w kierunku skracania składów
i eliminacji składników mogących podrażniać czy uczulać.
– Chyba nie ma nic bardziej naturalnego niż mydło – mówi Marek Witecki.
Opowiadając o jego produkcji z tłuszczu wołowego wskazuje też na trend zero waste, czyli
wykorzystanie składnika ubocznego pozostałego z produkcji spożywczej.
Teraz z okazji 100-lecia marki Pollena Ostrzeszów wróciła do legendarnego mydła potasowego. Tym
razem jest ono oferowane w postaci innowacyjnych układów myjących i piorących tworzących nową
linię Biały Jeleń Retro.
– Ta linia niesie ze sobą wszystkie właściwości, za które szare mydło od lat było cenione – nie
wysusza, łagodzi podrażnienia, niweluje uczucie pieczenia i napięcia, usuwa uporczywe plamy z
tkanin nawet w niskich temperaturach. Tym razem oferujemy je w wersjach o sprofilowanym
przeznaczeniu, w formach wygodnych do użytkowania, z dodatkiem składników, które sprawiają że
produkty jeszcze lepiej spełniają swoją funkcję jako mydło w płynie, żel do mycia ciała i płyn do
higieny intymnej, szampon do mycia włosów czy płyn do prania tkanin – zwraca uwagę Daria
Kowalczyk-Chrząstowska, dyrektor operacyjny Polleny Ostrzeszów.
Przygotowanie nowej serii mydła potasowego w postaci płynnej nie byłoby możliwe bez zaplecza
badawczo-rozwojowego Polleny Ostrzeszów. Producent Białego Jelenia stale prowadzi badania
rozwojowe z nastawieniem na innowacje. Dzięki pracy tutejszego laboratorium Biały Jeleń był też
prekursorem wykorzystania bakterii probiotycznych w kosmetykach, których zadaniem było
korzystne oddziaływanie na mikrobiom skóry osłabiony zabiegami pielęgnacyjnymi.
Obecnie pod marką Biały Jeleń szykowana jest pewna rewolucja, która ma przenieść brand na
wyższą półkę.
– To nasze wyzwanie i jednocześnie szansa. Dotychczas udało nam się markę Biały Jeleń wyciągnąć z
najniższych półek, a poprzez wejście w bardziej zaawansowane kosmetyki pielęgnacyjne chcemy

przenieść ją z półki średniej na wyższą – zdradza Marek Witecki.
Zwraca uwagę, że już w tej chwili pod marką Biały Jeleń oferowane są produkty pielęgnacyjne, ale
ich gama wymaga poszerzenia.
– Na razie mamy więc tutaj małe sukcesy. Jest jednak pomysł na bogatą linię do pielęgnacji twarzy i
ciała. Gotowe są już nawet ich formuły i prototypy produktów. Póki co na razie wstrzymujemy ich
rynkową premierą, gdyż czas pandemii nie jest dobrym momentem – dodaje prezes.
Ekskluzywne, innowacyjne produkty pielęgnacyjne Biały Jeleń stanowią więc na razie zapowiedź na
popandemiczny czas.
Pollena - Ostrzeszów to właściciel marek Biały Jeleń, Dzidziuś, Dr. Reiner, BHP i Komfort.
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