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Wprowadzasz kosmetyk na rynek i nie wiesz jak prawidłowo się do
tego przygotować ?
Nieprawidłowo przeprowadzona procedura wdrażania wyrobu kosmetycznego
może całkowicie zdyskwalifikować lub ostatecznie spowodować wycofanie z
obrotu produktu, co może wywołać szereg poważnych konsekwencji dla osoby
odpowiedzialnej. To właśnie dlatego tak istotnym jest, by dokonywali jej wyłącznie
wykwalifikowani specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie, odpowiednie
kwalifikacje oraz wypracowany warsztat.
Eksperci COSMECEUTICUM pomogą Ci skompletować dokumentację dla Twoich
produktów kosmetycznych. Przeprowadzimy dla Ciebie ocenę bezpieczeństwa z
pełnym zakresem wymaganych badań.

ZESPÓŁ COSMECEUTICUM
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną
kadrą ekspertów, bogatym zapleczem
naukowo technicznym i wieloletnim
doświadczeniem w branży.

Specjalizujemy się w ocenie
bezpieczeństwa produktów
kosmetycznych.

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 SPECJALISTOM
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Ocena bezpieczeństwa I Safety assessment
ocena wpływu produktu kosmetycznego na bezpieczeństwo użytkowników
potwierdzona opinią wydaną przez Safety Assessora

Ze względu na różnorodność i zakres usług każda oferta wraz z kosztorysem przygotowywana
jest indywidualnie w odpowiedzi na sprecyzowane zapytanie Klienta.
Na etapie przygotowania oferty następuje wstępna weryfikacja składników zastosowanych w
formulacji wyrobu pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
Nieprawidłowa informacja o składzie surowcowym może skutkować zmianą warunków oferty, co
z kolei może wygenerować zbędne koszty, których można uniknąć prawidłowo wypełniając
formularz produktowy.
Celem oszacowania kosztów mogą Państwo
również skorzystać z naszego narzędzia jakim jest
SAFETY KALKULATOR, który pozwala z dużą
dokładnością oszacować koszty związane z
przeprowadzeniem oceny bezpieczeństwa. Dzięki
temu mogą Państwo w szybki i łatwy sposób
dokonać obliczeń dla różnych wariantów i
zoptymalizować koszty.

Koszt
Uzależniony jest od ilości produktów w ramach zlecenia, ilości składników oraz stopnia ich
powtarzalności pomiędzy formulacjami. Koszt przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa zaczyna
się od 350zł (dla najprostszego, jedno - składnikowego produktu).

Termin realizacji
W zależności od stopnia skomplikowania formulacji produktu oraz aktualnego obłożenia pracą.
Standardowo 14-21 dni roboczych liczonych od momentu udostępnienia kompletnej
dokumentacji wymaganej celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty
Zgodnie z zakresem wymaganej dokumentacji dostępnym w zakładce /dokumenty do pobrania/.

Dokumentacja zwrotna
Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
Celem przedstawienia szczegółowej oferty wraz z kosztorysem należy określić zakres prac
oraz odesłać na adres poczty elektronicznej wypełniony formularz produktowy (dla każdego
produktu z osobna). Po uzyskaniu niezbędnych informacji sporządzimy a następnie prześlemy
ofertę opracowaną indywidualnie na Państwa potrzeby. Jeśli nie wiesz jak wypełnić formularz
produktowy zobacz przykład.
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Zgłoszenie produktu kosmetycznego w CPNP
notyfikacja produktu kosmetycznego w europejskiej bazie Cosmetic
Products Notification Portal potwierdzona raportem z dokonania wpisu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z
dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych 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.

Koszt
Koszt zgłoszenia produktu do CPNP
jest stały i wynosi odpowiednio:
100zł / do 10 produktów
75zł / 11-50 produktów
50zł / powyżej 50 produktów

Termin realizacji
W zależności od aktualnego obłożenia pracą. Standardowo 3-5 dni roboczych liczonych
od momentu udostępnienia kompletnej dokumentacji wymaganej celem dokonania wpisu.

Wymagane dokumenty
Zgodnie z zakresem wymaganej dokumentacji dostępnym w zakładce /dokumenty do
pobrania/.

Dokumentacja zwrotna
Raport ze zgłoszenia produktu do CPNP.

Notyfikacja ma na celu stworzenie europejskiego systemu bazy danych umożliwiającego dostęp
organom uprawnionym do kontroli oraz ośrodkom toksykologicznym do informacji na temat
produktów kosmetycznych będących w obrocie na rynku UE Dystrybutor, który udostępnia w
danym Państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowadzony już do obrotu w innym
państwie członkowskim również jest zobowiązany do zgłoszenia tego produktu kosmetycznego.
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Badania laboratoryjne
W ramach kompleksowej współpracy oferujemy Państwu możliwość realizacji
wszystkich badań w zakresie obligatoryjnym celem przeprowadzenia oceny
bezpieczeństwa oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji produktu
kosmetycznego.

Laboratoria analiz kosmetycznych, z którymi współpracujemy
od wielu lat, dysponują profesjonalnym oraz nowoczesnym
zapleczem technicznym a także wykwalifikowaną kadrą
specjalistów z dziedzin nauk ścisłych, m.in. medycyny,
toksykologii, chemii i analityki.
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
prowadzone są 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.

RODZAJ BADANIA

KOSZT *

CZAS REALIZACJI

OZNACZENIA FIZYKOCHEMICZNE
(na podstawie specyfikacji produktu / normy zakładowej)

od 250 zł

14 dni

OZNACZENIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
wg normy PN EN ISO 17516:2014

120 zł

7 dni

BADANIE AKTYWNOŚCI WODY
metodyka PN/87/LF

250 zł

14 dni

TEST OBCIĄŻENIOWY
PN EN ISO wg normy 11930:2012

600 zł

4 tygodnie

TEST PRZYSPIESZONEGO STARZENIA I
KOMPATYBILNOŚCI MASY Z OPAKOWANIEM

600 zł

4 - 8 tygodni **

BADANIE DERMATOLOGICZNE STANDARDOWE
(grupa 20 probantów)

400 zł

2 - 3 tygodnie

OCENA APLIKACYJNO – UŻYTKOWA
(grupa 20 probantów)

600 zł

4 - 6 tygodni ***

* ceny podane w wartościach netto / należy doliczyć wartość podatku VAT (stawka 23%)
** czas uzależniony od zadeklarowanego terminu minimalnej trwałości
*** czas uzależniony jest od zadeklarowanych właściwości produktu kosmetycznego
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Doradztwo bieżące i obsługa
W ramach współpracy służymy Państwu wiedzą w zakresie wprowadzania
produktów kosmetycznych do obrotu na rynek UE, w tym zwłaszcza
informacjami dotyczącymi aspektów prawnych, naukowych oraz zmian
dotyczących produktu, celem zapewnienia zgodności z obowiązującym
stanem prawnym.

RODZAJ USŁUGI

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

OPRACOWANIE NORMY ZAKŁADOWEJ
(na podstawie wyników badań)

OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA NATURALNOŚCI & ORGANICZNOŚCI PRODUKTU

WERYFIKACJA I OPRACOWANIE WYKAZU SKŁADNIKÓW wg INCI
(na podstawie Art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, w oparciu o wymaganą dokumentację)

WALIDACJA ETYKIETY OPAKOWANIA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
(weryfikacja poprawności oznakowania etykiety zgodnie z Art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009)

WERYFIKACJA DEKLARACJI MARKETINGOWYCH DLA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
(na podstawie Art. 20 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, w oparciu o wymaganą dokumentację)

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

WYDAWANIE OFICJALNYCH PISM DLA URZĘDÓW, OPINII / dokument

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

UDOSTĘPNIENIE SZABLONU KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCYJNYCH GMP

* ceny podane w wartościach netto / należy doliczyć wartość podatku VAT (stawka 23%)
** koszt uzależniony od stopnia skomplikowania produktu
*** za każdą rozpoczętą godzinę pracy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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KOSZT *

200 zł

300 zł

od 100 zł **

250 zł

150 zł

200 zł

150 zł / h ***

100 zł

75 zł

450 zł

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.
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