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Wprowadzasz kosmetyk na rynek i nie wiesz jak prawidłowo się do tego przygotować? 

Źle  przeprowadzona  procedura  wdrażania  wyrobu  kosmetycznego  może  całkowicie  zdyskwalifikować  lub  spowodować

wycofanie z obrotu gotowego produktu kosmetycznego. Ważne jest, aby dokonywali jej wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.

Eksperci  COSMECEUTICUM  pomogą  Ci  skompletować  dokumentację  dla  produktów  kosmetycznych.  Przeprowadzimy  dla

Ciebie ocenę bezpieczeństwa z pełnym zakresem wymaganych badań. 

ZESPÓŁ COSMECEUTICUM

Specjalizujemy  się  w  przeprowadzaniu  oceny  bezpieczeństwa  produktów  kosmetycznych,  naszą  specjalizacją  są  produkty

naturalne. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów, bogatym zapleczem naukowo technicznym i wieloletnim

doświadczeniem w branży. Ściśle współpracujemy z placówkami naukowo badawczymi i specjalistami 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 są gwarancją jakości i bezpieczeństwa Państwa produktów.

ZAUFAJ SPECJALISTOMZAUFAJ SPECJALISTOM

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. • www.cosmeceuticum.pl • tel. +48 699 710 614 • u.opalko@cosmeceuticum.pl

http://www.cosmeceuticum.pl/


ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznychocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

COSMECEUTICUM Sp. z o. o.

3/10

+48 791 881 801
biuro@cosmeceuticum.pl
www.cosmeceuticum.pl

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

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY?

✔ Brak dodatkowych i ukrytych kosztów

✔ Przejrzysta  oferta  ustalana  indywidualnie  na  podstawie

zapytania Klienta

✔ Pomoc podczas współpracy na każdym etapie przeprowadzenia

oceny  bezpieczeństwa  świadczona  nieodpłatnie  w  ramach

zlecenia.  Służymy  konsultacją  dotyczącą  aspektów  prawnych,

naukowych, zmian dotyczących produktu celem jego zgodności

z obowiązującym stanem prawnym

✔ Długoterminowa współpraca wyróżniana korzystnymi rabatami

✔ Informowanie klientów o przebiegu badań i etapach pracy

Nowoczesny  panel  klienta  zawierający  pliki  w  formie

elektronicznej, bez obciążania skrzynki mailowej klienta

KOMPLEKSOWA OFERTA

Ofertę  przygotowujemy  indywidualnie  w  zależności  od

zapotrzebowania naszych Klientów. Na kształt oferty wpływ ma

przede wszystkim:

✔ ilość produktów w ramach jednego zlecenia

✔ ilość składników w obrębie formulacji

✔ stopień powtarzalności składników pomiędzy formulacjami

✔ zakres  zleconych  prac  (ocena  bezpieczeństwa  /  notyfikacja  /

badania)

Celem  przedstawienia  oferty  handlowej  wraz  z  kosztorysem

prosimy o odesłanie na adres mailowy: biuro@cosmeceuticum.pl

wypełnionego  FORMULARZA PRODUKTOWEGO dla każdego z

produktów z osobna.
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OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa to złożony proces. Nasi eksperci w ramach zlecenia zajmą się m.in:

✔ opracowaniem wykazu składników wg międzynarodowej nomenklatury nazw składników kosmetycznych INCI

✔ oceną składników produktu kosmetycznego pod kątem fizykochemicznym i toksykologicznym

✔ dokonają analizy przeprowadzonych badań opierając się na współczynnikach narażenia zgodnie z aktualnymi wytycznymi

Komisji Europejskiej 

✔ walidacją etykiety opakowania zewnętrznego pod kątem prawidłowości oznakowania

USŁUGA KOSZT NETTO [PLN]
OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

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

od 300

CZAS WYKONANIA

Uzależniony jest od momentu otrzymania kompletu dokumentacji wymaganej celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.

Standardowo cała procedura trwa ok. 14-21 dni roboczych, w zależności od stopnia skomplikowania formulacji produktu oraz

aktualnego obłożenia pracą.

WYMAGANE DOKUMENTY

Umowa  wraz  z  załącznikami.  Pozostałe  dokumenty  zgodnie  z  zakresem  wymaganej  dokumentacji (dokumenty  dla

składników  (karty  charakterystyk,  specyfikacje  techniczne,  deklaracje  zgodności  ze  standardami  IFRA,  profile  alergenów),

dokumenty dla opakowań (deklaracje zgodności opakowania), inne).

DOKUMENTACJA KOŃCOWA

W wyniku przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa  zostaje sporządzona obszerna dokumentacja, której najważniejszą część

stanowi  Raport Bezpieczeństwa (w j.  polskim), konkluzje do raportu  wystawione  w języku polskim oraz angielskim  oraz

dowód formalnych kwalifikacji eksperta dokonującego oceny.
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NOTYFIKACJA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO W SYSTEMIE CPNP

Dodatkowo,  poza raportem bezpieczeństwa  osoba  odpowiedzialna  za  produkt  kosmetyczny  (każdy  producent,  każdy

importer  oraz  w  określonych  sytuacjach  również dystrybutor) zobligowana jest  do  zgłoszenia  produktu  kosmetycznego

Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Zgłoszenia należy dokonać przed

wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu.

USŁUGA ILOŚĆ [szt.] KOSZT NETTO [PLN]

NOTYFIKACJA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO W SYSTEMIE CPNP
(na mocy Art. 13 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009)

1-10 100
11-50 75
> 50 50

CZAS WYKONANIA

Uzależniony jest od momentu otrzymania kompletu dokumentacji wymaganej celem zgłoszenia produktu do systemu CPNP.

Standardowo procedura notyfikacji trwa ok. 3-5 dni roboczych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Umowa  wraz  z  załącznikami.  Pozostałe  dokumenty  zgodnie  z  zakresem  wymaganej  dokumentacji (projekt  etykiety

opakowania wraz ze zdjęciem produktu (maksymalny rozmiar wszystkich plików nie większy niż 2MB, wymagany format *pdf

lub *jpeg).

DOKUMENTACJA

Raport ze zgłoszenia produktu kosmetycznego do CPNP.
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BADANIA LABORATORYJNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

W  ramach  kompleksowej  współpracy  oferujemy  Państwu  możliwość

realizacji 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.

OZNACZENIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ

Oznaczenie czystości mikrobiologicznej to najistotniejsze badanie, od którego zaczynamy pracę nad oceną bezpieczeństwa. 

Badanie jest przeprowadzane według normy PN EN ISO 17516:2014. Oznaczenie pozwala ocenić czystość próbki pod kątem 

liczby drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii i grzybów).

TEST OBCIĄŻENIOWY (TEST KONSERWACJI)

Badanie polega na kontrolowanym, jednorazowym wprowadzeniu szczepów testowych do próbek zakonserwowanego

produktu, co symuluje wtórne zakażenie, jakie może powstać w czasie użytkowania produktu przez konsumenta. Test

konserwacji przeprowadzany jest według normy PN EN ISO 11930:2012. Dla produktów o niskiej aktywności wody ≤0,75

nie jest wymagany.

OZNACZENIA FIZYKOCHEMICZNE

Badania wykonywane są w oparciu o normy farmakopealne (podstawowe analizy fizykochemiczne kosmetyków i wyrobów

chemii gospodarczej). Zakres oznaczeń fizykochemicznych uzależniony jest od specyfiki produktu i zostaje określony

indywidualnie dla danego produktu.

BADANIE AKTYWNOŚCI WODY

Badanie określające aktywność wody przeprowadzane jest wyłącznie dla produktów bez środowiska wodnego, dla których

nie ma konieczności przeprowadzania testów konserwacji.

BADANIA DERMATOLOGICZNE

Profesjonalna ocena preparatu pod względem jego właściwości drażniących oraz uczulających. Współpracujemy blisko z

lekarzami różnych specjalizacji, co wpływa na profesjonalną opiekę probantów i jest gwarancją wiarygodnych wyników.

TEST PRZYSPIESZONEGO STARZENIA I KOMPATYBILNOŚCI MASY Z OPAKOWANIEM

Testy przyśpieszonego starzenia mają na celu oznaczenie kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem oraz

potwierdzenie minimalnego okresu trwałości produktu kosmetycznego.

OCENA APLIKACYJNO – UŻYTKOWA

Badania aplikacyjno użytkowe mają na celu sprawdzenie właściwości preparatu kosmetycznego i potwierdzenie zgodności

z deklaracją Producenta. Badania 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. 
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BADANIA LABORATORYJNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Gwarantujemy Państwu rzetelność i obiektywność, a także atrakcyjne ceny wykonanych badań. Oznaczenia 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. W przypadku większej ilości produktów naliczane są korzystne

rabaty.

BADANIA LABORATORYJNE

(zakres obligatoryjnych badań na potrzeby przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa, przedstawiony na podstawie zapytania Klienta)

RODZAJ BADANIA KOSZT [PLN] CZAS REALIZACJI

OPRACOWANIE NORMY ZAKŁADOWEJ
obligatoryjnie dla producentów 300 2 tyg.

OZNACZENIA FIZYKOCHEMICZNE
(na podstawie specyfikacji produktu gotowego / normy zakładowej) od 240 2 tyg.

OZNACZENIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
wg normy PN EN ISO 17516:2014 120 7 dni

BADANIE DERMATOLOGICZNE STANDARDOWE
(grupa 20 probantów) 390 2-3 tyg.

TEST PRZYSPIESZONEGO STARZENIA
I KOMPATYBILNOŚCI MASY Z OPAKOWANIEM 600 4 tyg.

BADANIE AKTYWNOŚCI WODY
metodyka PN/87/LF 200 2 tyg.

TEST OBCIĄŻENIOWY
PN EN ISO wg normy 11930:2012 600 4 tyg.

OCENA APLIKACYJNO – UŻYTKOWA
(badanie panelowe subiektywne przeprowadzane na grupie 20 probantów) 600 4 – 6 tyg.*

* czas uzależniony jest od zadeklarowanych właściwości produktu kosmetycznego
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DORADZTWO BIEŻĄCE I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

Jeśli  są Państwo zainteresowani wyłącznie pojedynczymi usługami naszej firmy, jesteśmy gotowi służyć wiedzą z zakresu

dokumentacji  produktów  kosmetycznych.  Usługi  świadczone  są  nieodpłatnie  jedynie  podczas  współpracy  polegającej  na

kompleksowej obsłudze lub podczas przeprowadzania oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. W każdym innym

przypadku poniższe usługi rozliczane są na podstawie zlecenia (obowiązuje przedpłata na podstawie wystawionej FV).

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO [PLN]

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI / 10 dokumentów (pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami) 200

OKREŚLENIE ZAKRESU BADAŃ DLA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO (nie obejmuje kosztów badań) 100

WERYFIKACJA I OPRACOWANIE WYKAZU SKŁADNIKÓW PRODUKTU KOSMETYCZNEGO wg INCI

(na podstawie Art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, w oparciu o wymaganą dokumentację)
300

WALIDACJA ETYKIETY OPAKOWANIA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

(weryfikacja poprawności oznakowania etykiety zgodnie z Art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009)
150

WERYFIKACJA DEKLARACJI MARKETINGOWYCH DLA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

(na podstawie Art. 20 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, w oparciu o wymaganą dokumentację)
150

WYDAWANIE OFICJALNYCH PISM DLA URZĘDÓW, OPINII / dokument 100

KOREKTA POJEDYNCZYCH DOKUMENTÓW (np. raportów z badań) / dokument 75

DORADZTWO BIEŻĄCE W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

(w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu, interpretacji przepisów prawnych)
150 / godz.

UDOSTĘPNIENIE SZABLONU KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCYJNYCH GMP 500
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NOTA PRAWNA

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  COSMECEUTICUM  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

wskutek 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.

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. • www.cosmeceuticum.pl • tel. +48 699 710 614 • u.opalko@cosmeceuticum.pl

http://www.cosmeceuticum.pl/


COSMECEUTICUM Sp. z o. o.

10/10

+48 791 881 801
biuro@cosmeceuticum.pl
www.cosmeceuticum.pl

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

COSMECEUTICUM Sp. z o. o. • www.cosmeceuticum.pl • tel. +48 699 710 614 • u.opalko@cosmeceuticum.pl

http://www.cosmeceuticum.pl/
https://cosmeceuticum.pl/panel-klienta-cosmeceuticum-2/

