
Aby umówić się na spotkanie,  
kliknij tutaj.
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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?
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Od dziesięcioleci plastik, jako surowiec i materiał opakowa-
niowy, to istotny element naszej gospodarki, ale obecnie 
stanowi wiele wyzwań dla firm, ludzi oraz środowiska.

Plastik jest tani, lekki i łatwy w transporcie, co więcej 
nadaje się do mnóstwa różnorodnych zastosowań. 
Nic więc dziwnego, że na całym świecie produko-
wane są ogromne ilości tworzyw sztucznych.

Plastik nie znika tak po prostu, ponieważ nie ulega rozkładowi. Zamiast tego, z pomocą 
wiatru i wody, rozpada się na coraz mniejsze części. Zatem każdy kawałek tworzywa 
sztucznego, który kiedykolwiek został wyprodukowany i nie został spalony, znajduje się 
gdzieś na ziemi, czy to na lądzie, w oceanach, rzekach czy na wysypiskach.

To sprawia, że plastik jest nie tylko problemem widocznym gołym okiem.  Najmniejsze 
cząstki plastiku przedostają się do środowiska poprzez ścieki i powodują niewyobrażalne 
szkody.

« By 2050, there may be up to 
three times more plastic than 
fish swimming in the sea. »
 
Franziska Grammes,  
Codecheck Mikroplastikstudie, 2016

« And nearly all the plastic ever created 
still exists in some form today. »
 
Alison Trowdale, Tom Housden, Becca Meier, BBC, 2017

Cząstki stałe mikroplastiku wykorzystywane jako drobinki peelingujące są już od pewnego czasu dyskredytowane. Dodatkową 
trudnością jest zastąpienie plastiku w zagęstnikach czy dodatkach teksturyzujących w produktach kosmetycznych. Nasi eksper-
ci postanowili stawić czoła temu wyzwaniu. Stosując holistyczne podejście, stworzyli rozwiązania, które są widoczne i przede 
wszystkim odczuwalne!

Wielowymiarowe wyzwanie

Plastik i środowisko

Kosmetyki bez plastiku

Z E R O  WA S T ER E O LO G I A T E K S T U R A E K S F O L I AC J A 

Światowa produkcja tworzyw sztucznych 
przez przemysł w milionach ton.

produkowanego plastiku 
to opakowania, które są  

używane tylko raz,  
a następnie wyrzucane

40%

Opracowaliśmy dla 

Państwa receptury, 

całkowicie bez plastiku, 

które pasują do czterech 

poniższych kategorii.
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