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Oczywiście można się z nami skontaktować 
również telefonicznie +48 22 418 40 00 lub 
bezpośrednio ze swoją osobą kontaktową.

info@impag.pl      www.impag.pl

Prezentacja konceptu za pośrednictwem wideokonferencji lub telefonu
Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie?

Aby umówić się na spotkanie,  
kliknij tutaj.

Współcześni konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu swoich działań 
na środowisko naturalne i szukają sposobów na ograniczenie marnotrawstwa  
i nadmiernej konsumpcji we wszystkich obszarach swojego codziennego życia.

Według bazy danych Mintel, w ciągu najbliższych 5 lat ruch "Sub-Zero Waste" 
zdominuje przemysł kosmetyczny.

Marki kosmetyczne i producenci stoją przed wyzwaniem, aby reagować na 
stale rosnącą społeczność "zero waste”, ponieważ konsumenci wykazują coraz 
większe preferencje wobec firm bardziej przyjaznych dla środowiska.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie ilości opakowań, a nawet ich całkowite 
wyeliminowanie, jest skupienie się na formach stałych.

Nasza kostka do mycia twarzy i ciała, Mild Face and Body Cleansing Bar, 
pozwala na pozbycie się plastikowego opakowania, ale także na całkowite 
wyeliminowanie syntetycznych zagęstników ("płynne tworzywo 
sztuczne"). Ponadto, formuła jest wolna od siarczanów i ma 
przyjazne dla skóry pH. Dzięki temu doskonale nadaje się do 
delikatnego oczyszczania całego ciała oraz bardziej wrażliwych 
jego części, takich jak twarz.

Stałe kosmetyki myjące tego typu mogą zawierać różne naturalne drobinki 
złuszczające. Do stworzenia peelingującego mydła, Cranberry Peeling Bar, 
zainspirowała nas żurawina, zaliczana do superfood. Produkt nie tyl-
ko przyciąga wzrok, ale także skutecznie usuwa martwe komórki 
skóry.

„Co drugi konsument  
w przeszłości wymieniał 
wybrany już produkt ze względu na obawy związane z ochroną 
środowiska dotyczące opakowania. Ponadto 67% respondentów 
uznało, że przedsiębiorstwa i producenci nie podejmują 
wystarczających wysiłków w celu wprowadzenia zrównoważonych 
opakowań.” 
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Trend branży kosmetycznej

Z E R O  WA S T E

Kosmetyki i produkty do pielęgnacji w post-
aci stałej wymagają minimalnego opakowa-
nia lub mogą pozostać bez niego, zachowują 
stabilność przy mniejszej ilości środków 
konserwujących oraz są w stanie zastąpić wie-
le konwencjonalnych produktów.

Zainspiruj się 
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