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OFERTA OGÓLNA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
COSMECEUTICUM Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu ofertę naszej firmy dotyczącą przygotowania wymaganej dokumentacji oraz wykonania pakietu
niezbędnych badań potrzebnych do wprowadzenia na rynek europejski produktów kosmetycznych.

Ze względu na fakt, iż źle przeprowadzona procedura wdrażania wyrobu kosmetycznego może całkowicie zdyskwalifikować
lub spowodować wycofanie z obrotu gotowego produktu kosmetycznego, istotnym jest, aby dokonywali jej wyłącznie
wykwalifikowani specjaliści. COSMECEUTICUM Sp. z o. o. specjalizuje się w przeprowadzaniu oceny
bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów,
bogatym zapleczem naukowo technicznym i wieloletnim doświadczeniem w branży. Ściśle współpracujemy z
placówkami naukowo badawczymi i ekspertami z dziedzin toksykologii, mikrobiologii, dermatologii. Dzięki
konsultacjom, regularnym szkoleniom i warsztatom możemy konfrontować i sukcesywnie wzbogacać zasoby
naszej wiedzy.
Profesjonalizm oraz bogaty warsztat zasobów intelektualnych a także wysokie kwalifikacje, wiedza i doświadczenie naszych
ekspertów stanowią wartość dodaną i pozwalają w sposób kompleksowy podjąć indywidualnie każde zlecenie.
Oferowane przez naszą firmę usługi mają zagwarantować jakość i bezpieczeństwo Państwa produktów.
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OFERTA KOMPLEKSOWA W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
Oferta kompleksowa obejmuje pełen zakres prac związanych z wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu na
rynek UE:

OFERTA KOMPLEKSOWA

CENA NETTO [PLN]

WSTĘPNA WERYFIKACJA DOKUMENTACJI
OKREŚLENIE ZAKRESU BADAŃ DLA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
WERYFIKACJA I OPRACOWANIE SKŁADU PRODUKTU KOSMETYCZNEGO wg INCI

od 500

PRZEPROWADZENIE OCENY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
WALIDACJA ETYKIETY OPAKOWANIA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
NOTYFIKACJA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO W SYSTEMIE CPNP
DORADZTWO BIEŻĄCE W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW KOSMET.

Czas wykonania:

standardowo około 21 dni roboczych od momentu otrzymania
kompletu dokumentacji

Sposób przedstawienia wyników:

obszerna dokumentacja zawierająca:
Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego;
Konkluzje do Raportu Bezpieczeństwa w j. polskim i angielskim;
Świadectwa z przeprowadzonych badań laboratoryjnych;
Dowód kwalifikacji eksperta;
Raport z przeprowadzonego procesu notyfikacji w CPNP

Wymagane dokumenty:

umowa wraz z załącznikami;
komplet dokumentacji

Ofertę przygotowujemy każdorazowo w zależności od zapotrzebowania naszych Klientów. Na kształt oferty wpływ ma
przede wszystkim:
- ilość produktów;
- ilość składników w obrębie formulacji;
- stopień powtarzalności składników pomiędzy poszczególnymi formulacjami;
- zakres zleconych prac (ocena bezpieczeństwa / notyfikacja / badania laboratoryjne).
Celem przedstawienia Państwu szczegółowej oferty handlowej wraz z kosztorysem prosimy o odesłanie na adres mailowy:
biuro@cosmeceuticum.pl wypełnionego FORMULARZA PRODUKTOWEGO dla każdego z produktów z osobna
Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie dopasowując się do zapotrzebowania naszych Kontrahentów. Podczas
współpracy z Państwem w zakresie kompleksowej obsługi wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zlecenia, w tym
aspektów prawnych, naukowych, zmian dotyczących produktu celem jego zgodności z obowiązującym stanem prawnym
świadczone są nieodpłatnie w ramach tego zlecenia

produkty
produkty kosmetyczne
kosmetyczne 2018
2018
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OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
Ocena wpływu produktu kosmetycznego jest nie tylko kluczowym aspektem z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa
ale przede wszystkim obligatoryjnym obowiązkiem prawnym osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny. W myśl Art. 5
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów
kosmetycznych osoba odpowiedzialna zapewnia zgodność wyrobu kosmetycznego z wymaganiami w/w Rozporządzenia w
zakresie bezpieczeństwa i dokumentacji produktu.

Osoba odpowiedzialna gwarantuje:
Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego, który jest następstwem przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa;
Zgłoszenie (notyfikację) produktu kosmetycznego wprowadzanego do obrotu Komisji Europejskiej za pośrednictwem
systemu CPNP.

Przeprowadzona przez naszych ekspertów cena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego obejmuje ocenę zgodności
składu z obowiązującymi przepisami prawa, pełny profil fizykochemiczny oraz toksykologiczny ingredientów wchodzących w
skład gotowego produktu kosmetycznego wraz z oceną ryzyka popartą analizą toksykologiczną składników i wyliczonymi
współczynnikami narażenia (NOAEL, SED, MOS) a także ocenę przeprowadzonych badań i oznaczeń dla produktu
gotowego oraz walidację etykiety opakowania zewnętrznego produktu kosmetycznego pod kątem prawidłowości
oznakowania.

USŁUGA

CENA NETTO [PLN]

SPORZĄDZENIE RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
W TOKU PRZEPROWADZONEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY ASSESSMENT

od 400
ocena wpływu produktu kosmetycznego na bezpieczeństwo potwierdzona obligatoryjną opinią
wydaną przez Safety Assessora (usługa nie uwzględnia notyfikacji produktu w bazie CPNP)

Czas wykonania:

standardowo około 21 dni roboczych od momentu otrzymania
kompletu dokumentacji

Sposób przedstawienia wyników:

obszerna dokumentacja zawierająca:
raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego;
konkluzje do Raportu Bezpieczeństwa w j. polskim i angielskim;
świadectwa z przeprowadzonych badań laboratoryjnych;
dowód kwalifikacji eksperta;

Wymagane dokumenty:

umowa wraz z załącznikami;
komplet dokumentacji

produkty
produkty kosmetyczne
kosmetyczne 2018
2018

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. 20-728 Lublin, ul Mazurska 18
www.cosmeceuticum.pl, tel. +48 791 881 801, biuro@cosmeceuticum.pl

4/9
COSMECEUTICUM Sp. z o. o.

+48 791 881 801

20-728 Lublin, ul Mazurska 18

biuro@cosmeceuticum.pl
www.cosmeceuticum.pl

OFERTA OGÓLNA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
COSMECEUTICUM Sp. z o.o.

NOTYFIKACJA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO W SYSTEMIE CPNP
Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia 1223/2009/WE osoba odpowiedzialna (producent, importer, w niektórych przypadkach
również dystrybutor) jest zobowiązany do zgłoszenia produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej za pośrednictwem
CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Zgłoszenia należy dokonać przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu
wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu.
Zgłoszenie do CPNP nie jest równoznaczne z legalnym wprowadzeniem i dopuszczeniem produktu kosmetycznego do
obrotu na rynku UE. Zgłoszenie nie oznacza, iż produkt kosmetyczny spełnia wymagania Rozporządzenia 1223/2009/WE.

USŁUGA
NOTYFIKACJA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO W SYSTEMIE CPNP

(na mocy Art. 13 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009)

ILOŚĆ [SZT]

CENA NETTO [PLN]

1-10

100

11-50

75

> 50

50

Czas wykonania:

3-5 dni od momentu otrzymania kompletu dokumentacji

Sposób przedstawienia wyników:

raport z przeprowadzonego procesu notyfikacji produktu

Wymagane dokumenty:

umowa wraz z załącznikami;
projekt etykiety opakowania (*pdf lub *jpeg / max rozmiar 2MB)
wyraźne zdjęcie produktu (max rozmiar 2MB)

DORADZTWO I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
Usługi świadczone są nieodpłatnie jedynie podczas współpracy polegającej na kompleksowej obsłudze lub podczas
przeprowadzania oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (pkt 1, 2). W każdym innym przypadku poniższe usługi
rozliczane są na podstawie zlecenia (obowiązuje przedpłata na podstawie wystawionej FV)

USŁUGA

CENA NETTO [PLN]

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI / 10 dokumentów

100

(pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami)
OKREŚLENIE ZAKRESU BADAŃ DLA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

50

(nie obejmuje kosztów badań)
WERYFIKACJA I OPRACOWANIE WYKAZU SKŁADNIKÓW PRODUKTU KOSMETYCZNEGO wg INCI
(na podstawie Art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, w oparciu o wymaganą dokumentację)
WALIDACJA ETYKIETY OPAKOWANIA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

100

100

(weryfikacja poprawności oznakowania etykiety zgodnie z Art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009)
WYDAWANIE OFICJALNYCH PISM DLA URZĘDÓW, OPINII / dokument

100

DORADZTWO BIEŻĄCE W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
(w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu, interpretacji przepisów prawnych)

50 / godz.

produkty
produkty kosmetyczne
kosmetyczne 2018
2018
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Badania laboratoryjne produktów kosmetycznych
W ramach kompleksowej współpracy oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia wszystkich badań niezbędnych
celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji produktu kosmetycznego.
Laboratoria analiz kosmetycznych, z którymi współpracujemy dysponują profesjonalnym sprzętem, nowoczesnymi
technologiami oraz bazą wykwalifikowanych specjalistów z dziedzin nauk ścisłych, m.in. medycyny, toksykologii, chemii i
analityki. Wykonujemy kompleksowe pakiety badań produktów kosmetycznych, w tym:

•

Oznaczenia fizykochemiczne

•

Oznaczenie jakości mikrobiologicznej

•

Test konserwacji (challenge test)

•

Badania dermatologiczne

•

Test hypoalergiczny

•

Badania aplikacyjno użytkowe

•

Badania przyśpieszonego starzenia próbki i kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem

Gwarantujemy Państwu rzetelność i obiektywność a także atrakcyjne ceny wykonanych badań. Badania aplikacyjne
wykonujemy na odpowiednio dobranej do specyfiki danego preparatu grupie użytkowników, co daje pełną wiarygodność
oceny wyrobu. Zapewniamy poufność dokumentacji i wyników badań. Proponujemy również wykonywanie badań pod
kątem uzyskania atestu hypoalergicznego. Badania prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym, co gwarantuje ich prawidłowe wykonanie i rzetelne opracowanie wyników. Badania
prowadzimy zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o kosmetykach, normach krajowych oraz stosując się do Dyrektyw
Unii Europejskiej.

produkty
produkty kosmetyczne
kosmetyczne 2018
2018
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OZNACZENIA FIZYKOCHEMICZNE
Oznaczenia fizykochemiczne wykonywane są w oparciu o normy farmakopealne (podstawowe analizy fizykochemiczne produktów
kosmetycznych i wyrobów chemii gospodarczej, analizy surowców, oznaczanie zawartości metali ciężkich, oznaczenie stabilności w
temperaturze +40/-3°C, opracowanie norm zakładowych, warunków technicznych, metod badawczych, badania na zgodność z
normą zakładową).

RODZAJ OZNACZENIA

CENA NETTO [PLN]

PODSTAWOWE OZNACZENIA FIZYKOCHEMICZNE

od 150

(w zależności od zakresu badań)*

*zakres oznaczeń fizykochemicznych uzależniony jest od specyfiki produktu i zostaje określony indywidualnie dla danego produktu

Czas wykonania:

2-4 tygodnie od momentu dostarczenia próbek do badania

Ilość materiału do badań

w zależności od zakresu badań

Sposób przedstawienia wyników:

sprawozdanie z badań

Wymagane dokumenty:

zlecenie badań

BADANIA DERMATOLOGICZNE
W trosce o zdrowie Konsumentów oferujemy Państwu profesjonalną ocenę preparatu pod względem jego właściwości drażniących
oraz uczulających. Dzięki stałej współpracy z lekarzami różnych specjalizacji naszym probantom zapewniamy profesjonalną opiekę,
a zleceniodawcy wiarygodne wyniki. Badanie dermatologiczne przeprowadzany zarówno w wariancie podstawowym jak również
standardowym, w zależności od liczby probantów w badanej grupie. Test hypoalergiczny potwierdzaj brak odczynów alergicznych i
drażniących oraz upoważnia do sformułowania orzeczenia o właściwościach hypoalergicznych kosmetyku. Badania aplikacyjno
użytkowe mają na celu sprawdzenie właściwości preparatu kosmetycznego i potwierdzenie zgodności z deklaracją Producenta.

RODZAJ OZNACZENIA

CENA NETTO [PLN]

BADANIE DERMATOLOGICZNE PODSTAWOWE (grupa 20 probantów)

350

TEST HYPOALERGICZNY

500

OCENA APLIKACYJNO - UŻYTKOWA WARIANT PODSTAWOWY (grupa 15 probantów)

600

*badania w wariancie rozszerzonym wyceniane na indywidualne zapytanie

Czas wykonania:

2-4 tygodnie od momentu dostarczenia próbek do badania

Ilość materiału do badań

~300g (ilość op. handlowych uzależniona od pojemności)

Sposób przedstawienia wyników:

sprawozdanie z badań

Wymagane dokumenty:

zlecenie badań, skład produktu wg INCI, świadectwo oznaczenia
czystości mikrobiologicznej

produkty
produkty kosmetyczne
kosmetyczne 2018
2018

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. 20-728 Lublin, ul Mazurska 18
www.cosmeceuticum.pl, tel. +48 791 881 801, biuro@cosmeceuticum.pl

7/9
COSMECEUTICUM Sp. z o. o.

+48 791 881 801

20-728 Lublin, ul Mazurska 18

biuro@cosmeceuticum.pl
www.cosmeceuticum.pl

OFERTA OGÓLNA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
COSMECEUTICUM Sp. z o.o.

OZNACZENIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
Oznaczenie czystości mikrobiologicznej według metodyki zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia
2002 roku (w wersji ustalonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 roku) w sprawie kryteriów czystości
mikrobiologicznej i metod oceny gotowego wyrobu (Dz. U. Nr 9 z 2003, poz. 107, zał. 1).
Oznaczane są następujące parametry:
•

ogólna liczba drobnoustrojów (bakterii i drożdży)

•

obecność Pseudomonas Aureginosa

•

obecność Staphylococcus Aureus

•

obecność Candida Albicans

Oznaczenie czystości mikrobiologicznej według metodyki zgodnej z Normą ISO 11930:2012

Oznaczane są następujące parametry:
•

ogólna liczba drobnoustrojów (bakterii i drożdży)

•

obecność Pseudomonas Aureginosa

•

obecność Staphylococcus Aureus

•

obecność Candida Albicans

•

obecność Esherichia coli

RODZAJ OZNACZENIA

CENA NETTO [PLN]

OZNACZENIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia*

75

OZNACZENIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ wg Normy ISO 11930:2012*

100

*jeśli Klient nie wskaże inaczej domyślnie przeprowadzane jest oznaczenie czystości mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO

Czas wykonania:

7-10 dni od momentu dostarczenia próbek do badania

Ilość materiału do badań

~100g (ilość op. handlowych uzależniona od pojemności)

Sposób przedstawienia wyników:

sprawozdanie z badań

Wymagane dokumenty:

zlecenie badań

produkty
produkty kosmetyczne
kosmetyczne 2018
2018
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TEST OBCIĄŻENIOWY (TEST KONSERWACJI)
Test obciążeniowy (układu konserwującego) polega na kontrolowanym, jednorazowym wprowadzeniu szczepów testowych do próbek
zakonserwowanego produktu, co stymuluje wtórne zakażenie jakie może powstać w czasie użytkowania produktu przez konsumenta. Test
konserwacji przeprowadzany jest według wskazówek Zleceniodawcy według normy PN EN ISO 11930:2012 lub według Ph. Eur. 8.0;
Kategoria II - preparaty do stosowania miejscowego.

METODA BADANIA

PN EN ISO 11930:2012

Ph. Eur. 8.0

Pseudomonas Aeruginosa ATCC 9027
Staphylococcus Aureus ATCC 6538
SZCZEPY TESTOWE

Escherichia Coli ATCC 8739
Candida Albicans ATCC 10231
Aspergillus Brasiliensis ATCC 16404

SPRAWDZANIE SKUTECZNOŚCI NEUTRALIZATORA DLA
KAŻDEGO DROBNOUSTROJU Z OSOBNA

POSIEWY KRYTERIUM SKUTECZNOŚCI

TAK
„A”

„A” i „B”

dla bakterii: 7d, 14d, 28d

dla bakterii: 48h, 7d, 14d, 28d

dla drożdży: 7d, 14d, 28d
dla pleśni: 14d i 28d

OFERTA UWZGLĘDNIA

NIE

dla grzybów: 14d, 28d

zakwalifikowanie próby do testu

wykazanie skuteczności
neutralizatora

test konserwacji

test konserwacji

raport

raport

RODZAJ OZNACZENIA

CENA NETTO [PLN]

TEST KONSERWACJI PN EN ISO 11930:2012 (domyślnie dla produktów kosmetycznych)

800

TEST KONSERWACJI Ph. Eur. 8.0

1 000

Czas wykonania:

4-6 tygodni od momentu dostarczenia próbek do badania

Ilość materiału do badań

~500g (ilość op. handlowych uzależniona od pojemności)

Sposób przedstawienia wyników:

sprawozdanie z badań

Wymagane dokumenty:

zlecenie badań

TEST PRZYSPIESZONEGO STARZENIA I KOMPATYBILNOŚCI MASY KOSMETYCZNEJ Z OPAKOWANIEM
Testy przyśpieszonego starzenia mają na celu oznaczenie kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem oraz potwierdzenie
minimalnego okresu trwałości produktu kosmetycznego.

RODZAJ OZNACZENIA

CENA NETTO [PLN]

TEST STARZENIOWY I KOMPATYBILNOŚCI MASY Z OPAKOWANIEM

650

Czas wykonania:

ściśle uzależniony od specyfiki produktu

Ilość materiału do badań

ściśle uzależniona od specyfiki produktu

Sposób przedstawienia wyników:

sprawozdanie z badań

Wymagane dokumenty:

zlecenie badań
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OFERTA OGÓLNA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
COSMECEUTICUM Sp. z o.o.

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. świadczy usługi wyłącznie z zakresu wynikającego z oferty ogólnej udostępnianej na stronie internetowej
www.cosmeceuticum.pl zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Usług (OWRU) podanymi do wiadomości Klienta w ofercie handlowej.
Usługi realizowane są wyłącznie w zakresie zleconym przez Zleceniodawcę. COSMECEUTICUM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za
skutki finansowe zlecenia niewłaściwego przedmiotu usługi, niespełniającego wymagań stawianych Zleceniodawcy przez organy ochrony
środowiska lub Inspekcji Sanitarnej, o których Zleceniobiorca nie został poinformowany pisemnie w zleceniu.
Badania przeprowadzone są wyłącznie w zakresie wskazanym przez Zleceniodawcę oraz po dostarczeniu wymaganej ilości materiału wraz
ze zleceniem badań do biura COSEMCEUTICUM Sp. z o. o. Zlecenie badań może być składane wyłącznie pisemnie, za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub może zostać przesłane na adres korespondencyjny COSMECEUTICUM Sp. z o. o. Formularz Zlecenia Badań
Laboratoryjnych udostępniany jest na życzenie Klienta w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
COSMECEUTICUM Sp. z o. o. nie odpowiada za stan próbek przyjmowanych do laboratorium, w tym za uszkodzenia powstałe w skutek
nieodpowiedniego zabezpieczenia materiału do badań lub transportu. Opakowanie zastępcze powinno być sterylne i szczelnie zamknięte (np.
moczówka) w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zakażenia mikrobiologicznego).
Wszystkie badania rozliczane są wyłącznie na podstawie FV wystawionej w oparciu o zlecenie badań. Pozostałe usługi związane z
przeprowadzeniem oceny bezpieczeństwa oraz notyfikacją produktu kosmetycznego stanowią każdorazowo przedmiot umowy pomiędzy
COSMECEUTICUM Sp. z o. o. a Klientem. Badania nie stanowią zatem przedmiotu umowy. Zarówno badania laboratoryjne produktów jak
również pozostałe usługi świadczone przez COSMECEUTICUM Sp. z o. o. rozpoczynają się po zaksięgowaniu wpłaty z tytułu FV.
OFERTA OGÓLNA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ COSMECEUTICUM Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie jest ofertą handlową w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do rokowań w przedmiocie zawarcia umowy i w związku z powyższym
nie stanowi podstawy do roszczenia wobec COSMECEUTICUM Sp. z o.o. żądania wykonania którejkolwiek z oferowanych w niej usług
według stawek podanych w niniejszej ofercie. Klient, chcąc rozpocząć współpracę z COSMECEUTICUM Sp. z o. o. powinien uprzednio
złożyć zapytanie celem uzyskania oferty handlowej. Oferta handlowa opatrzona unikalnym oznaczeniem (zawierającym nr oferty / miesiąc /
rok) zawierająca warunki realizacji usług będące przedmiotem zapytania ofertowego, przygotowywana jest indywidualnie, w zależności od
zapotrzebowania oraz zakresu pracy, na podstawie złożonego przez Klienta zapytania ofertowego. Powyższe koszty ujęte w OFERCIE
OGÓLNEJ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ COSMECEUTICUM Sp. z o.o. należy traktować wyłącznie poglądowo, mają one bowiem
charakter czysto informacyjny (szacunkowy). Zlecenie wykonania usług świadczonych przez COSMECEUTICUM Sp. z o.o. może nastąpić
tylko i wyłącznie w skutek pisemnej akceptacji oferty handlowej zaprezentowanej przez COSMECEUTICUM Sp. z o.o. w odpowiedzi na
złożone przez Klienta zapytanie ofertowe. COSMECEUTICUM Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki (w tym również
skutki finansowe) zlecenia złożonego w sposób nieprawidłowy (w stosunku do opisanego powyżej), tj. bez uzyskania przez Klienta oferty
handlowej. Jedynie oferta handlowa stanowi podstawę możliwości świadczenia usług przez COSMECEUTICUM Sp. z o. o.
COSMECEUTICUM Sp. z o.o. nie świadczy pojedynczych usług z zakresu badań laboratoryjnych produktów kosmetycznych. Wszystkie
badania laboratoryjne przedstawione w OFERCIE OGÓLNEJ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ COSMECEUTICUM Sp. z o.o. zostały
zaprezentowane jedynie w celach informacyjnych i mogą zostać wykonane jedynie w ramach kompleksowej współpracy w zakresie
wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych. Koszt i zakres badań laboratoryjnych uzależniony jest od specyfiki produktu i zostaje
określony indywidualnie dla każdego produktu po zapoznaniu się ze składem i oświadczeniami znajdującymi się na etykiecie produktu.
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