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Dear Visitors, Dear Exhibitors, 
Welcome to the 11th edition of the HPCI CEE Exhibition and Conference in 
Warsaw, Poland. We are delightful to host the Eastern and Central European 
home and personal care industry, showcasing the latest trends and develop-
ments to produce high-quality, competitive products on September 21 and 
22 here at the EXPO XXI Exhibition Centre.

HPCI CEE 2022 will be again the meeting place for the home and personal 
care industry. International exhibitors will showcase raw materials for formu-
lating home and personal care products, laboratory and manufacturing tech-
nology, testing and measuring devices. 

Over the course of two days the HPCI CEE offers you all you need to stay top 
of the game: Experts from industry and academia will be gathering in Warsaw 
to present recent developments and innovations, to exchange ideas and to 
discuss. 

As one of the leading events for this industry the exhibition will not only pres-
ent new products along the entire value chain but also offer a forum for the 
discussion of current developments and provide exceptional opportunities 
for networking. Seize the chance to meet suppliers, discuss new ingredients 
and formulations, attend the technical seminars, the DGK/IKW Seminar for 
Safety Assessors, Poster Session and the Scientific Conference Session with 
top-notch international speakers. 

I invite you to explore the world of the Central and Eastern Europe home and 
personal care industry and wish you two successful days here in Warsaw. 

Szanowni Goście, Drodzy Wystawcy, 
Serdecznie witamy na 11. już edycji targów HPCI CEE w Warszawie. Cieszymy się, 
iż ponownie możemy gościć branżę kosmetyczną i detergentową z regionu Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, by tu – w Centrum EXPO XXI – móc zapoznać się z 
najnowszymi osiągnięciami i trendami w surowcach, a następnie opracowywać 
i produkować nowoczesne i konkurencyjne wyroby.

HPCI CEE 2022 po raz kolejny gromadzi ludzi branży Home i Personal Care. Wy-
stawcy z całego świata zaprezentują surowce, technologie i urządzenia do for-
mułowania kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.

Dwa dni targów oferują więc wszystko co niezbędne, by być na szczycie: eskperci 
z przemysłu, dostawcy, dystrybutorzy, producenci i przedstawiciele świata na-
uki – wszyscy w jednym miejscu, nie tylko prezentujący najnowsze osiągnięcia w 
branży, ale także gotowi na dyskusje i wymianę doświadczeń.

Jako jedno z wiodących wydarzeń branży Home i Personal Care w regionie, targi 
oferują nie tylko prezentację nowych surowców, receptur i innych elementów 
łańcucha produkcji, ale także stanowią forum do profesjonalnej dyskusji, wy-
miany doświadczeń czy  poszerzenia sieci kontaktów. Dodatkową wartość sta-
nowią tu unikalne sesje – naukowa i seminariów technicznych a także warsztaty 
Safety Asssessors oraz sesja posterowa - wszystkie prowadzone przez czołowych 
prelegentów z całego świata.

Zapraszam więc do odkrywania świata kosmetyków i detergentów tu, w War-
szawie, w samym centrum Europy Centralnej i Wschodniej i życzę wszystkim 
udanych dwóch dni na naszym wydarzeniu.

Dr Sonja Schulte
Vice President Coatings Division
Vincentz Network

Welcome / Organizer
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30175 Hannover
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ADARA is an exclusive distributor for selected products of EVONIK 
Operations GmbH for its Care Solutions Business Line in Po-
land. We offer ingredients for the cosmetic industry:  active ingre-
dients, emulsifiers, synthetic and enzymatically produced emol-
lients, conditioners, secondary surfactants, solubilisers, thickeners 
and pearlizing agents.

We are pleased to announce that our business partner EVONIK has 
joined forces with the Spanish manufacturer of technologies and 
active ingredients, INFINITEC Activos S.L., specializes in Delivery 
Systems.

Delivery Systems are modern, intelligent methods of delivering 
active ingredients to the deeper skin layers and even its specified 
cells. Delivery Systems make sure active ingredients arrive to their 
intended destination at the optimal consistency, condition and 
time ensuring their highest efficiency and best cosmetic results.

Effective from July 1, 2022 ADARA is the exclusive distributor of 
the previous and new INFINITEC Delivery Systems product range 
in Poland.

ADARA jest wyłącznym dystrybutorem wybranych produktów Care 
Solutions Business Line firmy EVONIK Operations GmbH w Polsce. 
W naszej ofercie znajdują się składniki dla przemysłu kosmetycznego: 
składniki aktywne, emulgatory, emolienty syntetyczne i otrzymywane 
w procesach enzymatycznych, kondycjonery, drugorzędowe spc, solu-
bilizatory, zagęstniki, dodatki z efektem perły.

Mamy przyjemność poinformować, że nasz partner handlowy  
EVONIK połączył siły z hiszpańskim producentem technologii i składni-
ków aktywnych, firmą INFINITEC Activos S.L., specjalistą w zakresie 
Delivery Systems.

Delivery Systems to nowoczesne, inteligentne metody dostarczania 
składników aktywnych do głębiej położonych warstw skóry, a nawet 
jej wybranych komórek. Nośniki Delivery Systems zapewniają dostar-
czenie składników aktywnych do miejsca przeznaczenia w koncen-
tracji, kondycji i czasie zapewniającym ich najwyższą skuteczność i 
najlepsze rezultaty kosmetyczne.

Od 01 lipca 2022 ADARA jest wyłącznym dystrybutorem dotychcza-
sowej i nowej oferty produktów INFINITEC Delivery Systems na terenie 
Polski.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• EVONIK Operations GmbH
• INFINITEC Activos S.L.
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Adara 331

+	Połczyńska 31A, 
 01-377 Warszawa, Poland
' +48 22 533 96 00
 biuro@adara.pl
: www.adara.pl

Our presentation / Nasza prezentacja:

Ester Boix, PhD (Evonik)
21.09.2022, 12:50 (T8)
Delivery Systems - innovative carriers of cosmetic 
active ingredients
Delivery Systems - nowoczesne nośniki kosme-
tycznych substancji aktywnych



Składniki  
Twojego sukcesu

P.P.U. Adara Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 31 A
01-377 Warszawa 

Tel. +48 22 533 96 00
Fax: +48 22 533 96 10

www.adara.pl
biuro@adara.pl

SKŁADNIKI  
DO PIELĘGNACJI SKÓRY

• emulgatory w/o i o/w 
• ciekłe emolienty lipofilowe
•  dodatki modyfikujące  

odczucie
•  składniki stabilizujące
• woskowe emolienty lipofilowe
• zagęstniki do olejów

SKŁADNIKI DO MYCIA  
CIAŁA I WŁOSÓW

• drugorzędowe spc
• emolienty hydrofilowe
• składniki kondycjonujące
• solubilizatory
•  zabielacze i dodatki  

z efektem perłowym
• zagęstniki

SKŁADNIKI AKTYWNE

• ceramidy i sfingolipidy
• cholesterole 
• ekstrakty roślinne
• kwasy AHA 
• kwasy hialuronowe
•  peptydy i aminokwasy
• prebiotyki 
•  substancje czynne zamknięte 

w nośnikach

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR



Alfa Sagittarius has been operating on the Polish market of cosmetic 
and household chemicals since 1992. We follow innovations, follow 
trends, participate in cosmetic events- to continuously improve our 
knowledge and support our customers in new projects in the best 
possible way. Alfa Sagittarius promotes the sustainable development. 
We want our raw materials to conform not only to the idea of pro-eco-
logical slogans, but really be an element of the active action for the 
benefit of our planet. Currently Alfa Sagittarius offer raw materials com-
ing from more than 25 producers wordlwide.

Our wide range of raw materials include:
• CPL Aromas – fragrances – UK
• SpecChem – active ingredients and peptides - China
• Olvea – vegetable oils and shea butter - France
• Brasca – waxes, carbomers and ready to use make up – Italy 
• Argile du Velay – cosmetics clays – France
• FocusFreda – hyaluronic acid – China
• Citroleo – exotic oils and butters - Brazil
• Innova BM – stem cells – Bulgaria

Alfa Sagittarius supplies raw materials to about 200 producers in Po-
land and Central Europe. We have our own raw material storage in 
Krakow. We pay attention to the highest quality of offer raw materials 
and provide technical suport on every step of the project.

Alfa Sagittarius działa na polskim rynku surowców kosmetycznych i 
chemii gospodarczej od 1992 roku. Podążamy za innowacjami, śledzimy 
trendy, aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach branżowych- po to by 
nieustannie poszerzać swoją wiedzę i móc w jak najlepszy sposób wspie-
rać  klientów w nowych projektach. Przywiązujemy dużą uwagę do kwestii 
zrównoważonego rozwoju. Chcemy aby nasze surowce wpisywały się nie 
tylko w ideę proekologicznych haseł, ale rzeczywiście były elementem ak-
tywnego działania na rzecz naszej planety. Obecnie firma Alfa Sagittarius 
oferuje surowce pochodzące od ponad 25 producentów z całego świata.

W naszej szerokiej ofercie znajdują się między innymi:
• CPL Aromas – kompozycje zapachowe - UK
• SpecChem – substancje aktywne i peptydy - Chiny
• Olvea – oleje i masła roślinne - Francja
• Brasca – woski, substancje żelujące i bazy make up - Włochy
• Argile du Velay – glinki kosmetyczne - Francja
• FocusFreda – kwas hialuronowy - Chiny
• Citroleo – egzotyczne oleje i masła z Brazylii - Brazylia
• Innova BM – komórki macierzyste i biotechnologiczne surowce ak-

tywne - Bułgaria
• Sancolor – barwniki i pigmenty - Hiszpania
• Medolla – ekstrakty i hydrolaty - Włochy

Alfa Sagittarius dostarcza surowce około 200 firmom producenckim z Pol-
ski i krajów Europy Środkowej. Posiadamy własny magazyn logistyczny w 
Krakowie. Zapewniamy dbałość o najwyższą jakość oferowanych surow-
ców oraz wsparcie technologicznie na każdym etapie projektu.
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ALFA SAGITTARIUS 130

+	Kunickiego 10, 
 30-134 Kraków, Poland
' +48 12 636 03 14
 biuro@alfasagittarius.eu
: www.alfasagittarius.eu

Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Argile du Velay
• Brasca
• Citroleo
• CPL Aromas
• FocusFreda
• Innova BM
• Medolla
• Olvea
• Sancolor 
• SpecChem

Our presentation / Nasza prezentacja:

Petia Tatarska (INNOVA BM)
21.09.2022, 10:50 (T2)
Plant Biotech Actives – Natural Origin Meets High 
Performance
Biotechnologiczne składniki aktywne pochodze-
nia roślinnego o udowodnionym działaniu





Amita Health Care Polska is your ideal partner for the research of 
high quality ingredients dedicated to the Polish cosmetic market

Our mission: improve the quality of life thanks to innovative prod-
ucts, services and concepts in full respect of people and environ-
ment.

Our partners:
• GOBIOTICS BV: innovative high performance active concepts
• GREENPHARMA S.A.S
• HAI KOKYU ALCOHOL KOGYO: highly controlled purity grade 

esters
• INKOS CO.
• ROELMI HPC: wide range of sustainable and performing func-

tional and active ingredients
• SINOCARE EUROPE: specialized ingredients based on high pro-

file technologies. Sodium hyaluronate (Sino Hyal™), elastomers 
(Silok®) and APG mild surfactants (Sino Mild™)

• UPCYCLED BEAUTY LTD: Zero Waste ingredients

AmitaHC: your health, our care

Amita Health Care Polska to idealny partner i dostawca wysokiej 
jakości składników przeznaczonych do produkcji kosmetyków.

Nasze zadanie: Podniesienie jakości życia poprzez oferowanie inno-
wacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań z poszanowaniem czło-
wieka oraz środowiska.

Nasi partnerzy:
• GOBIOTICS BV: innowacyjne rozwiązania o wysokiej wydajności
• GREENPHARMA S.A.S
• HAI KOKYU ALCOHOL KOGYO: estry o wysoce kontrolowanym stop-

niu czystości
• INKOS CO.
• ROELMI HPC: szeroki zakres zrównoważonych oraz funkcjonalnych 

i aktywnych składników
• SINOCARE EUROPE: wyspecjalizowane składniki wyprodukowane 

w oparciu o nowe technologie: Hialuronian sodu (Sino Hyal™), ela-
stomery (Silok®) oraz łagodne środki powierzchniowo czynne APG 
(Sino Mild™)

• UPCYCLED BEAUTY LTD: Roślinne składniki pozyskiwane przy pro-
dukcji żywności – Zero Waste

AmitaHC: your health, our care

Amita Health Care 
Polska Sp. z o.o. 201

+	Ryżowa 49, 
 02-495 Warszawa, Poland
' +48 22 110 07 29
 magdalena.jablonska@amitahc.com
: www.amitahc.com
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Coseed Biopharm Co., Ltd.
• Gobiotics BV
• Hai Kokyu Alcohol Kogyo Co. Ltd.
• Inkos CO., LTD
• Shanghai JAKA Biotech Co.,Ltd.
• James Robinson Spec. Ingred. Ltd.
• Normactive
• Oriel
• Roelmi HPC srl
• Upcycled Beauty Ltd.





A-Sense is a Polish chemical company founded at the beginning 
of 2017.

We are a producer of cosmetic raw materials – starting with active 
ingredients, through extracts, oils, liposomes and aromas.

Our goal is to develop through the development and implementa-
tion of new technologies and the production of specialized chem-
icals, including custom-made synthesis. Our company operates in 
the heart of agricultural Poland and has access to many raw mate-
rials of natural origin.

Research and continuous development of our products are always 
a very important factor in our activity.

A-Sense means:
• full responsibility for products,
• products of the highest, repeatable quality,
• products tailored to the specific needs of the client,
• offer for B2B entities, without competing with customers,
• flexibility and openness to new technologies.

A-Sense to polska firma chemiczna założona na początku 2017 roku.

Jesteśmy producentem surowców kosmetycznych – rozpoczynając od 
składników aktywnych, poprzez ekstrakty, oleje, liposomy czy aromaty.

Naszym celem jest rozwój poprzez opracowywanie i wdrażanie no-
wych technologii oraz produkcję specjalistycznych chemikaliów, w 
tym syntezę na zamówienie. Nasza firma działa w sercu rolniczej Polski 
i ma dostęp do wielu surowców pochodzenia naturalnego.

Bardzo ważnym czynnikiem w naszej działalności zawsze są badania 
oraz ciągły rozwój naszych produktów. 

A-Sense to:
• pełna odpowiedzialność za produkty,
• produkty o najwyższej, powtarzalnej jakości,
• produkty dostosowane do konkretnych potrzeb Klienta,
• oferta dla podmiotów B2B, bez konkurowania z klientami,
• elastyczność i otwartość na wszelkie technologie.

A-Sense sp. z o.o. 512

+	Puławski Park 
 Naukowo-Technologiczny, 
 ul. Ignacego Mościckiego 1
 24-110 Puławy, 
 Poland
' +48 798 655 163
 emilia.kwiecien@a-sense.pl
: www.a-sense.pl
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who advances the science of beauty? we do.

Personal Care & Household team of Ashland is adding to the allure 
of a smile that sparkles, hair that shines and skin that glows. 

Taking a ‘root to tip’ holistic approach, Ashland solves to find new 
ways to amplify the efficacy and deposition of hair care actives 
and care ingredients, enhance hair follicle vitality and healthy scalp 
maintenance, develop cleansing and conditioning strategies, effi-
ciently improve formulation performance, protect and repair hair, 
take styling to extremes, and help increase the value of your hair 
care products with performance, aesthetics and new claims.

From cleansing to beauty to skin health, Ashland designs solutions 
to protect, enhance beauty, reverse the signs of aging and main-
tain our largest organ – our skin.

Brighter, whiter smiles for you and your customers, are possible 
when you come to Ashland for oral care solutions.  

Ashland works hard every day to find advancements in cleaning 
and care technology solutions for home, industrial and institution-
al cleaning products.  Our teams want to help you find solutions 
that deliver the optimize foam management, protects clothes 
from dye transfer and soil re-deposition, enable easy surface clean-
ing, mildness in hand dish detergents, enhancing the performance 
of laundry, dish and surface care products.

At Ashland, we are innovating 
with a conscience for the future.

This includes measuring and monitoring the environmental, so-
cial and ethical performances of our suppliers; maintaining a Re-
sponsible Care® management system to ensure that all operations 
achieve and maintain a high level of environmental, health, safety 
and security performance; and rethinking chemistry to help our 
customers formulate more sustainably, with future generations in 
mind.

Please visit us at www.ashland.com
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Ashland Ingredients
Poland Sp. z o.o. 241

+	Jana Pawła II    
 00-867 Warszawa,, Poland
' +48 693 322 663
 katarzyna.kaszynska@ashland.com
: www.ashland.com

Ashland’s solvers are passionate about creating more alluring and transformational  
textures and we excel at harnessing the power of nature to find new ingredients that 
help fight visible signs of aging, shield skin from the negative effects of pollution  
exposure, strengthen and repair internal hair structure, and exhibit antimicrobial  
properties, boosting preservation. Contact us to learn more.
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who dreams of a better beauty?
—
we do.
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Ashland’s solvers are passionate about creating more alluring and transformational  
textures and we excel at harnessing the power of nature to find new ingredients that 
help fight visible signs of aging, shield skin from the negative effects of pollution  
exposure, strengthen and repair internal hair structure, and exhibit antimicrobial  
properties, boosting preservation. Contact us to learn more.
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Aston Chemicals is a leading distributor of speciality raw materi-
als to the European Personal Care industries.

Privately owned and dynamic, we are known for the exceptionally 
high levels of service we provide to customers and suppliers. We 
source high quality, innovative products from our global manu-
facturing partners and offer customers end-to-end service and 
support. This includes supporting R&D and Marketing teams with 
thorough technical and regulatory information, prototype for-
mulations, formulation workshops and product demonstrations. 
We also work with Purchasing teams to ensure our products are 
cost-effective, and provide efficient, reliable supply chain solutions 
to manufacturing plants.

Aston Chemicals jest wiodącym dystrybutorem specjalistycznych su-
rowców do przemysłu kosmetycznego w Europie.

Jesteśmy prywatną, dynamiczną firmą, znaną z wyjątkowo wysokie-
go poziomu obsługi Klientów i Dostawców. Współpracując z global-
nymi partnerami pozyskujemy innowacyjne, wysokiej jakości surowce. 
Naszym klientom zapewniamy kompleksowy serwis. Wspieramy dzia-
ły badawczorozwojowe i marketingu udzielając rzetelnych informacji 
technicznych oraz prawnych. Dostarczamy przykładowe receptury 
i prezentacje marketingowe, przygotowujemy warsztaty i szkolenia. 
Dotychczasowa współpraca z zespołami ds. zakupów pozwoliła nam 
również na wypracowanie niezawodnych rozwiązań dla łańcucha 
dostaw naszych surowców pozostając jednocześnie na konkurencyj-
nym poziomie cenowym.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• Alzo International
• Aromtec
• ActivOn
• BeadTech
• BioGenics
• Celmyon/Toyo Sugar
• CX Pharma
• EPC Natural Products
• Eleco Chemical
• Gale & Cosm
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Aston Chemicals 
LTD. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 

151

+	ul. Mińska 63A, 
 03-828 Warszawa, 
 Poland
' +48 22 33-08-450
 kontakt@astonchemicals.pl
: www.astonchemicals.pl

• Jland Biotech
• Kincera
• KOBO Products
• Kraton
• Kupanda
• MFCI
• NuCera Solutions
• Premier Specialties
• Solabia Group
• Vertellus
• Western Drugs

Our presentation / Nasza prezentacja:

Lou Graydon (Aston Chemicals)
21.09.2022, 16:15 (T17)
A Sense of self: Formulations to connect with 
consumer identities
A Sense of self: Formuły łączące się z tożsamo-
ściami konsumentów

NEW!
in 2022



Experts in innovation,
formulation and distribution

Aston Chemicals is the speciality chemical distributor of choice for the 
European Personal Care industry, offering a completely integrated service, 

from RwD support to efficient delivery of products to the 
manufacturing plant.

Innovation and Technical Expertise K Innovative raw 
materials9 next day samples9 formulation expertiseM

Independence and Flexibility K Privately owned9 
focused on flexibility and serviceM

Customer Service K Unparalleled service based on 
supportive partnerships with customers and suppliersM

Logistical Expertise K CostKeffective and reliable delivery9 
proKactive and responsive approachM

Quality and Compliance K Full traceability9 transparency9 
compliance and attention to detailM

Environmental and Social Accountability K Fair9 ethical9 
professional and environmentally responsibleM

Contact us to find out how we can help you:
Email: kontakt@astonchemicalsMpl
Web: wwwMastonchemicalsMpl
Telephone: 1G8 LL EE z8 GSz
UK address: S Premus9 Coldharbour Way9 Aylesbury9 HPg9 8AP9 UK 
Poland address: ulM Mińska jEA9 zEK8L8 Warszawa9 Poland

Photographs used with kind permission of AAK9 Aromtech LtdM9 Eckart GmbH9 Kobo Produicts IncM9 Solabia9 and Sunjin Chemical Co LtdM



At Barentz we have a passion for delivering better ingredient 
solutions to personal care manufacturers in the skin care, hair care, 
oral care, decorative cosmetics and perfume markets. Creativity 
differentiates the way we source, formulate and deliver the right 
ingredients. Consumers of personal care products in particular are 
frequently on the lookout for novel ideas, textures and concepts. 
To meet this demand, Barentz’ technical and commercial experts 
work at the forefront of innovation, building on a unique blend of 
science and creativity. Do you have your own clear product ideas, 
an urgent challenge, or are you just looking for inspiration? Engage 
with us and create differentiated, class-leading products for your 
market! We have over 1,100 specialists in 60 countries and a global 
network of application laboratories to support our customers in 
Personal Care. We are the leading global supplier of quality ingre-
dients in the life science market.

Barentz. Always a better solution.

Barentz jest wiodącym dostawcą składników dla branży kosmetycz-
nej. Naszych specjalistów znajdą Państwo na ponad 60 rynkach świa-
towych. Barentz Personal Care posiada kompletny zestaw składników 
do tworzenia receptur do szeroko pojętej pielęgnacji skóry, włosów 
oraz do kosmetyków kolorowych.

W naszym laboratorium aplikacyjnym w Wielkiej Brytanii współpracu-
jemy ściśle z naszymi klientami, w zakresie koncepcji produktu dopa-
sowanej do określonych wymagań, odkrywania nowych technologii, 
znalezienia właściwych rozwiązań i opracowania najwyższej jakości, 
niestandardowych, innowacyjnych produktów.

Barentz. Always a better solution. 

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• Aiglon
• Ajinomoto
• Ashland
• Chemyunion
• Cosun Beet Company
• Indyk
• Innospec 
• Inolex
• NOACK
• Roquette
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Barentz 230

+	ul. Mszczonowska 4,   
 02-337 Warszawa, Poland
' +48 22 574 15 00
 info.desk@barentz.pl
: www.barentz.com

Our presentations / Nasze prezentacje:

Jérémie Birraux (Roquette)
21.09.2022, 11:50 (T5)
Beauté by Roquette® DE 006 – microbiome- 
friendly soothing agent for skin & scalp
Beauté by Roquette® DE 006 – przyjazny dla 
mikrobiomu środek łagodzący dla skóry i skóry 
głowy

Dr Anna Bronder (Inolex)
21.09.2022, 12:10 (T6)
Non-quat & silicone-free hair care – high perfor-
mance & sustainability?
Kondycjonowanie włosów bez BTAC/CTAC i 
silikonów – spektakularny efekt i odnawialne 
surowce?



www.barentz.com

Always a 
better solution. 
At Barentz we have a passion for delivering better ingredient solutions to personal 

care manufacturers. Creativity differentiates the way we source, formulate and 

deliver the right ingredients. Welcome to discuss your ingredient needs with our 

personal care experts at stand 230 at HPCI 2022 in Warsaw.   

Barentz HPCI 2021 ad.indd   1 19/10/20   12:50



Across BASF, we share a passion for excellence in chemical engi-
neering and innovation in the service of our customers, society 
and our planet. Our expertise and the power of ours company 
integration place us in a uniquely strong position to make a de-
cisive contribution to changing the world for the better. We are 
committed to achieve this goal, as summed up in our corporate 
statement, “We create chemistry for a sustainable future.”

As a globally leading supplier to the industry of personal care, 
BASF’s personal care division is by nature aligned with this mission. 
We not only create ingredients, solutions and services we also care 
for the needs of our customers, society and the environment.

BASF offers one of the most comprehensive ingredients portfo-
lios in the personal care industry. We provide all the resources of 
a global industry leader combined with consumer insights and 
innovation-driven solutions.

At our heart we understand human needs and fulfil them with sci-
entifically and economically outstanding concepts and products. 
This enables us to not only develop performance products and 
formulations, it allows us to go a step further: we create concepts 
that anticipate consumer needs and enable our customers to de-
velop products with lasting market relevance and attractiveness.

BTC Europe GmbH is BASF’s European sales organization for 
small and medium-sized customers focused on specialty chemi-
cals. We provide customers in more than 80 countries. Customers 
from different industries have different needs and requirements. 
That’s why BTC looks at each customers holistically.

More information is available online at:
 https://care360.basf.com and http://www.btc-europe.com 

Dział Personal Care firmy BASF oferuje bogate portfolio składników 
przeznaczonych dla przemysłu kosmetycznego. Jako globalny lider 
w branży, zapewniamy indywidualne podejście do klienta, oparte na 
jego potrzebach i wsparte innowacyjnymi rozwiązaniami.

Portfolio składników kosmetycznych BASF to produkty o wyjątkowym 
potencjale naukowym i ekonomicznym, stworzone ku zaspokojeniu 
ludzkich potrzeb. Dzięki takiemu podejściu tworzymy nie tylko sku-
teczne receptury, ale także koncepcje, które odpowiadają na przyszłe 
potrzeby rynku i pozwalają naszym klientom sprostać oczekiwaniom 
każdego konsumenta.

BTC Europe GmbH to europejska organizacja handlowa firmy 
BASF odpowiedzialna za kontakty z klientami z segmentu małych i 
średnich przedsiębiorstw, którzy poszukują specjalistycznych substan-
cji chemicznych. Nasze produkty dostarczamy odbiorcom z ponad 80 
krajów. Klienci z różnych branż mają różne potrzeby i oczekiwania, 
właśnie dlatego BTC do każdego z nich podchodzi w sposób holistycz-
ny.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: 
https://care360.basf.com oraz http://www.btc-europe.com 

BASF & BTC 520

+	BASF Polska Sp. z o.o. 
 Aleje Jerozolimskie 142B, 
 02-305 Warszawa, Poland
'  +48 22 570 99 99
: www.care360.basf.com
: www.www.btc-europe.com
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Visit us online at 
www.btc-europe.com

Follow us on 
LinkedIn and Twitter

BTC at HPCI Poland 2021
Alternatives for the Circle of Life

BTC at HPCI Poland 2021BTC at HPCI Poland 2021
Alternatives for the Circle of Life

Let us introduce you to our new product collection,
which focuses on alternative cosmetics – a growing 
trend that refers to minimalist facial and body care
with alternative cosmetic products. Consumers of
all ages increasingly require for products that are
eco-friendly and plant based while at the same 
time cater to the individual needs of body and skin.

BTC Europe is the offi cial distributor for BASF Personal Care ingredients in Poland. 
For more information please contact Paulina Sawicka, Sales Representative 
mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764

BTC Europe is the offi cial distributor for BASF Personal Care ingredients in Poland. 
For more information please contact Paulina Sawicka, Sales Representative 
mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764

Visit us online at 
www.btc-europe.com

Follow us on 
LinkedIn and Twitter

Visit us online at Follow us on 

BTC Europe is the offi cial distributor for BASF Personal Care ingredients in Poland. BTC Europe is the offi cial distributor for BASF Personal Care ingredients in Poland. BTC Europe is the offi cial distributor for BASF Personal Care ingredients in Poland. 
For more information please contact Paulina Sawicka, Sales Representative For more information please contact Paulina Sawicka, Sales Representative For more information please contact Paulina Sawicka, Sales Representative 
mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764

BTC Europe is the offi cial distributor for BASF Personal Care ingredients in Poland. 
For more information please contact Paulina Sawicka, Sales Representative 
mail: paulina.sawicka@btc-europe.com or phone: +48 22 5709 764

Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• BASF SE
• BTC Europe GmbH

Our presentation / Nasza prezentacja:

Marc Beuché (BASF)
21.09.2022, 15:05 (T13)
The new star lineup of biopolymers in personal 
care



Verdessence™ RiceTouch

Nowość w rodzinie biopolimerów do 
stosowania w kosmetykach naturalnych



Solutions 
for the 

 Personal Care
Industry

product ranges please scan  
the QR code or visit us at  
www.btc-europe.com

BASF Personal Care ingredients in Poland.

Our high-quality product range includes  

thickeners, protein products, lipid layer 
enhancers and more.

Visit us at www.btc-europe.com    Follow us on LinkedIn and Twitter



Be part  
of it

Registration open

June 29, 2022 is the date. 

Registration for the industry event of the detergents/cleansers, 

cosmetics and fragrance sector in Europe opens.

Of course, there’s still a bit of time before October, but remember 

– tickets for the After Event are scarce and sold on a first-come 

first-served basis.

So, register now and be there! 

See you finally live again in October.

30 New Booths

Demand is high, so be quick!

We can’t wait! After 2 years of digital life we are back –  

live and in color. And our exhibitors are already fired up too! 

Because demand for booths is so high, we’ve made room  

for a whopping 30 more booths.

Take advantage of this opportunity!

Book your booth at this year’s SEPAWA® CONGRESS.

exhibition@sepawa.com

#sepawacongress
#welovesepawa www.sepawa-congress.com

Register 
now

https://sepawa- 

congress.de/registration
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SEPAWA2022-210x297-Register-Now.indd   1SEPAWA2022-210x297-Register-Now.indd   1 07.06.22   15:1107.06.22   15:11



Bell Flavors & Fragrances is a leading supplier of fragrances, fla-
vours, botanical extracts and ingredient specialities to the house-
hold care and personal care, as well as the beverage and food 
industries. 

A fragrance is a special signature allowing your product to stand 
out in the marketplace. Bell’s perfumery department is based on 
the combined experience of more than 100 years in creating fra-
grances and their application in personal care and household care 
products. 

Bell Flavors & Fragrances invites you to explore creative fragrance 
compositions, botanical extracts and innovative personal care 
concepts for different kind of application. 

Meet Bell’s fragrance experts and local sales representatives who 
will be at your disposal if you have any questions or if you are look-
ing for innovative solutions for your new product developments. 

SCENT UP YOUR LIFE!

Bell Flavors  
& Fragrances GmbH 530

+	Bell Germany 
 Schimmelstrasse 1, 
 04205 Leipzig, Germany
' +49.341.9451.0

+	Bell Poland 
 ul. Piastowska 8, 
 43-200 Pszczyna, Poland
' +48.32.252.29.63
 info@bell-europe.com
: www.bell-europe.com
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NEW!
in 2022



SCENT

Scent up your life.

www.bell-europe.com

Your partner for outstanding 
fragrance solutions !

Our areas of expertise

Personal Care 
 �Bath & shower products
 � Skin care
 �Deodorant
 � Paper products
 �Oral care

Household Care 
 � Laundry care
 �Air freshener
 �Cleaning agents
 � Paper products

Fine Fragrances
 � Eau de parfum
 � Eau de toilette
 � Eau de cologne

Botanical Extracts

At Bell Flavors & Fragrances we focus on contemporary and 
fascinating fragrances and botanical extracts for both conventional 
and natural products. 

Benefit from our creative marketing ideas, fragrance compositions 
and technologies tailored to your preferences. We offer a full 
service and will awaken your imagination.



Biocosmethic® is an active ingredients’ supplier for cosmetic in-
dustries. 

Our expertise is mainly in all plant extraction and encapsulation ar-
eas for which we guarantee the quality and the traceability. Biocos-
methic® products affirm our conception of a business both ethical 
and profitable for all. We select, help and develop products with 
local communities who share our vision of the World. 

We commit all together to the maintenance of the biodiversity, the 
protection of the environment and the respect of human rights. 
Thanks to this rigorous selection, we can guarantee a high quality 
of our products and assure their traceability.

Biocosmethic® jest dostawcą składników aktywnych dla przemysłu 
kosmetycznego.

Nasza wiedza jest przede wszystkim związana z ekstrakcją roślinną 
i enkapsulacją za które gwarantujemy jakość i identyfikowalność. 
Wszystkie produkty Biocosmethic® potwierdzają nasze pojęcie sto-
sunków handlowych, które chcemy zarówno etyczne i korzystne 
dla wszystkich. Dobieramy, pomagamy i opracowujemy produkty z 
naszymi partnerami przemysłowymi, którzy podzielają naszą wizję 
świata. 

Zobowiązujemy się wszyscy razem do utrzymania różnorodności bio-
logicznej, ochrony środowiska i poszanowania praw człowieka. Dzięki 
tej rygorystycznej selekcji, możemy zagwarantować wysoką jakość 
naszych produktów i zapewnić ich identyfikowalność. 

Biocosmethic 251

+	6 rue du grand chêne, 
 78830 Bonnelles, France
' +33 (0) 130 88 49 18
 export@biocosmethic.com
: www.biocosmethic.com
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Restores homeostasis  to  f ight  against  metaf lamm’aging
Repairs skin physical & immune barriers for an efficacy on 3 levels:

Ultimate skin repair...

...From unique snow mushroom

TEWL up to -38%
Skin redness up to -51%
Signs of aging with: 

Protection
Reparation
Regeneration 

Instant lifting up to -56%
Anti-wrinkles effects up to -63%

Decreases symtoms of skin inflamm’aging by reducing: 

TREMETHIC®

CHINA
COMPLIANT

NAGOYA COMPLIANT

Visible Skin Barrier Protection
vs 2% SLS Patches

Untreated Placebo 1% TREMETHIC®

24H 24H 24H

48H 48H 48H

VISIT US 
ON BOOTH

251

PRESERVATIVE 
FREE

CHINA 
COMPLIANT



Biotechnologia.pl is dedicated to the sector of Life Science, exist-
ing without interruption since 1996.

The site is designed specifically for the specialists working in the 
area of: pharmacy, biotechnology and cosmetology. The recipients 
of the site Biotechnologia.pl are mainly employees of laboratories, 
R&D divisions, quality control divisions and production divisions.

As a piece of the business part of the site Biotechnologia.pl we 
host the Catalogue of Companies and Catalogue of Products and 
Services. The Products and Services Search Engine through which 
our users can easily find the relevant products is also built in the 
framework of the Biotechnologia.pl web portal.

We also have our second, more traditional medium with the same 
name – quarterly Biotechnologia.pl. It is even more proffesional, 
on basis of content medium dedicated to companies, laboratories 
and univeristies, which included four divisions – biotechnology, 
pharmacy, cosmetology, technology.

Portal Biotechnologia.pl to jedyne w Polsce medium branżowe de-
dykowane sektorowi Life Science, istniejące nieprzerwanie od 1996 r.

Portal jest tworzony z myślą o specjalistach pracujących w sekto-
rach: biotechnologia, farmacja i kosmetologia. Odbiorcami treści są 
pracownicy laboratoriów, działów R&D, kontroli jakości i produkcji, a 
także studenci i pracownicy naukowi.

W ramach portalu prowadzimy Katalog Firm oraz Katalog Produktów 
i Usług, dzięki którym nasi użytkownicy bez trudu znajdują interesu-
jących ich producentów. Docieramy do ok. 200 tysięcy użytkowników 
miesięcznie.

Mamy także swoje drugie, bardziej tradycyjne medium – kwartalnik 
Biotechnologia.pl. Teksty w nim zamieszczane mają zdecydowanie 
większą podbudowę naukową i są tworzone przez specjalistów w 
swoich dziedzinach. Ich odbiorcami są: przedsiębiorstwa, laboratoria 
oraz uniwersytety. Kwartalnik składa się z 4 działów – biotechnologia, 
farmacja, kosmetologia i technologie.
  

Biotechnologia.pl 120

+	Bio-Tech Media Sp. z o.o. 
 ul. Hm. A. Kamińskiego 23, 
 90-229 Łódz, Poland
' +48 42 299 60 85
 biznes@biotechnologia.pl
: www.biotechnologia.pl
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Biotechnologia.pl

BIOTECHNOLOGIA.PLPORTAL INTERNETOWY KWARTALNIK

NAJNOWSZE
TRENDY

NAJWAŻNIEJSZE
WIADOMOŚCI
Z BRANŻY

CENNE ŹRÓDŁO
INFORMACJI

DLA PRAKTYKÓW

TWORZONY PRZEZ
PROFESJONALISTÓW

DOCENIANY
PRZEZ NAUKĘ

ATRAKCYJNY
DLA BIZNESU

UNIKALNY KATALOG
I WYSZUKIWARKA SUROWCÓW

KOSMETYCZNYCH

NAJWIĘKSZY PORTAL
I CZASOPISMO LIFE SCIENCE

W POLSCE

• BIOTECHNOLOGIA • • FARMACJA • • KOSMETOLOGIA • • TECHNOLOGIE •

• ŁĄCZYMY WSZYSTKIE STRONY BIOBIZNESU OD 20 LAT •
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• BIOTECHNOLOGIA • • FARMACJA • • KOSMETOLOGIA • • TECHNOLOGIE •

• ŁĄCZYMY WSZYSTKIE STRONY BIOBIZNESU OD 20 LAT •



The Power of Smart Ingredients... 
With an extensive experience in silicones, BRB is the largest in-
dependent producer in the world who gained a unique supplier 
position in Personal Care.

BRB International has an extensive experience in the fields of Sil-
icones, Lubricants, Additives and Chemicals. Headquartered in the 
south of the Netherlands, BRB International has created an effec-
tive worldwide supply chain network with offices and warehouses 
in all continents. Our manufacturing sites are located in Europe, 
North America and Asia.

BRB Silicones, a business unit of BRB International, is a producer 
of specialty silicones like emulsions, antifoams, elastomers, silanes, 
resins, silicone polyethers, dimethicone & cyclomethicone blends, 
cross polymers and many more.

Moc inteligentnych składników ... 
Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie silikonów, BRB jest naj-
większym niezależnym producentem tego typu produktów na świecie, 
który zdobył wyjątkową pozycję dostawcy surowców do kosmetyków 
i chemii gospodarczej.

BRB International posiada bogate doświadczenie w dziedzinie 
silikonów, środków smarnych, dodatków i chemikaliów. Firma BRB 
International, z siedzibą w południowej Holandii, stworzyła skutecz-
ny łańcucha dostaw na całym świecie, obejmujący biura sprzedazy i 
magazyny na wszystkich kontynentach.

Nasze zakłady produkcyjne znajdują się w Europie, Ameryce Północnej 
i Azji.

BRB Silicones jest producentem specjalistycznych silikonów, takich 
jak emulsje, środki antypienne, elastomery, silany, żywice, polietery 
silikonowe, mieszaniny silikonów, krospolimery silikonowe oraz wiele 
innych.

Surchem Sp. z o. o.   jest dystrybutorem specjalistycznych surowców 
i dodatków chemicznych dla wielu branż przemysłu m.in. kosmety-
ka, farmacja, chemia gospodarcza, tworzywa sztuczne, farby i la-
kiery oraz chemia budowlana. Firma należy do szwajcarskiej grupy   
POLYGON CHEMIE A.G.  działającej od ponad 30 lat na terenie Eu-
ropy. Oferujemy bardzo wysokiej jakości produkty od sprawdzonych i 
rzetelnych dostawców.

Staramy się, aby nasza oferta dostosowana była do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów.

Celem naszej firmy jest pomoc w zakresie projektowania nowych wy-
robów i rozwiązywaniu problemów technologicznych poprzez dobór 
odpowiednich surowców i dodatków. Surchem Sp. z o. o. dysponuje 
pełnym zapleczem sprzedażowym, doradczym oraz logistycznym nie-
zbędnym do oferowania surowców chemicznych i obsługi klientów na 
terenie całego kraju.

BRB Central Eastern
Europe Sp. z o.o. 441

+	Klimeckiego 1, 
 30-705 Kraków, 
 Poland
' +48 12 415 79 22
  info@brbbv.com
: www.brb-international.com
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Surchem sp. z o.o. 441

+	ul. Fabryczna 17, 
 90-344 Łódź, 
 Poland
' +48 530 583 100
  surchem@surchem.pl
: www.surchem.pl

Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• BRB Silicones





Brenntag is the global market leader in full-line range of chemical 
& ingredient products and value-added services. We offer a broad 
range of best-quality and high-performance ingredients for all per-
sonal care applications. 

Our experienced and dedicated cosmetics team provides techni-
cal expertise and tailor-made solutions. Furthermore, our state-of 
the art application labs develop innovative formulations and solu-
tion-orientated support. As a full-service solution provider, we ex-
ceed the needs and expectations of our partners.

Our comprehensive product range and specialty ingredients in-
clude:
• Active ingredients
• Colours
• Emollients
• Emulsifiers
• Extracts
• Fragrances
• Humectants
• Natural oils and butters

Brenntag to światowy lider w dystrybucji surowców chemicznych, 
dodatków funkcjonalnych oraz usług wartości dodanej. Oferujemy 
kompletne portfolio produktów o najwyższej jakości i skuteczności dla 
wszystkich zastosowań przemysłu kosmetycznego, w tym produkty 
naturalne posiadające certyfikat Ecocert.

Nasz doświadczony zespół specjalistów zapewnia wsparcie technolo-
giczne jak również „szyte na miarę” rozwiązania w zakresie aplikacji, 
marketingu i łańcucha dostaw oraz w opracowywaniu receptur. No-
woczesne laboratoria aplikacyjne Brenntag opracowują innowacyjne 
receptury i kompleksowe rozwiązania indywidualnie dopasowane do 
potrzeb każdego klienta.

Nasza oferta produktów i dodatków funkcjonalnych obejmuje:
• Substancje aktywne
• Emolienty
• Emulgatory
• Ekstrakty
• Kompozycje zapachowe
• Humektanty
• Naturalne oleje i masła

Więcej informacji na www.brenntag.com

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• visit our stand for more information
• zapraszamy na nasze stoisko po więcej informacji

Brenntag Polska 
Sp. z o.o. 640

+	ul. Bema 21/5, 
 47-224 Kędzierzyn-Koźle, 
 Poland
 biuro@brenntag.pl
: www.brenntag.com
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• Peeling Agents
• Pigments
• Preservatives
• Rheology Modifiers
• Silicones
• Surfactants
• Waxes

• 
• Konserwanty
• Barwniki i pigmenty
• Modyfikatory reologii
• Silikony
• Surfaktanty
• Woski

Our presentations / Nasze prezentacje:

Antony John Hudson (ISCA)
21.09.2022, 11:10 (T3)
Aevum Vita – 100% natural multifunctional anti-
microbial ingredients
Aevum Vita – 100% naturalne wielofunkcyjne 
składniki antybakteryjne

Valerie Guigues (Stearinerie Dubois)
22.09.2022, 14:20 (T22)
Innovation from Stearinerie Dubois, DUB G-Smart 
– multifuncional and eco-responsible green ester
Innowacja od Stearinerie Dubois, DUB G-Smart  
– wielofunkcyjny i ekologiczny bioester

NEW!
in 2022





CAROTEX with over 30-year experience in the Flavour industry 
proudly enters the Fragrance world.

We are a dominant European Privately-Owned Flavours & Fra-
grances Family Company.

2021 marked our entrance in Perfumery which expanded our 
product portfolio to the following categories:

• Perfumery products: perfumes, toilet waters, perfumed waters, 
colognes, deodorants.

• Cosmetics: creams, lotions, shampoos, shower gels, liquid soaps, 
bar soaps, bath lotions, massage oils etc.

• Household chemicals: powders, washing liquids, rinsing liquids, 
cleaning powders and liquids, dishwashing liquids, etc.

• Air fresheners (sprays, hangers, bottles, candles, potpourri etc.)
• Car cosmetics (shampoos, cleaning preparations, windscreen 

washer fluids etc.)
• Other: technical articles (paints, varnishes, paper, rubbers), cat 

litter, etc.

Please do not hesitate to visit our stand for any type of your F&F 
needs!

CAROTEX z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży aromatów z 
dumą wkracza w świat zapachów.

Jesteśmy dominującą europejską rodzinną firmą zajmującą się aro-
matami i zapachami.

Rok 2021 to wejście do branży perfumeryjnej, które rozszerzyło nasze 
portfolio produktów o następujące kategorie:

• Produkty perfumeryjne: perfumy, wody toaletowe, wody perfu-
mowane, wody kolońskie, dezodoranty.

• Kosmetyki: kremy, balsamy, szampony, żele pod prysznic, mydła w 
płynie, mydła w kostce, płyny do kąpieli, olejki do masażu itp.

• Chemia gospodarcza: proszki, płyny do prania, płyny do płukania, 
proszki i płyny do czyszczenia, płyny do mycia naczyń itp.

• Odświeżacze powietrza (spraye, wieszaki, butelki, świece, potpouri 
itp.)

• Kosmetyki samochodowe (szampony, preparaty czyszczące, płyny 
do spryskiwaczy itp.)

• Inne: artykuły techniczne (farby, lakiery, papier, gumy), żwirek dla 
kotów itp.

Nie wahaj się, odwiedź nasze stoisko i poznaj ofertę naszych aro-
matów i zapachów!

Carotex Koncentraty 
Tatrzański Sp. K. 431

+	ul. Zakamarek 57, 
 02-998 Warszawa, 
 Poland
' +48 22 649 95 95
 biuro@carotex.pl
: www.carotex.pl
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carotex

Flavours & Fragrances

aromaty & zapachy

carotex

Our presentation / Nasza prezentacja:

Zbigniew Gładyś (Carotex Koncentraty)
22.09.2022, 13:40 (T20)
New fragrances from Carotex Flavours and Fra-
grances for Home and Personal Care Industry
Propozycje nowych kompozycji zapachowych 
firmy Carotex, aromaty i zapachy dla branży ko-
smetycznej i chemii gospodarczej





Chemistry & Business is an informative platform of EPS Media. It 
has been created to provide reliable and professionally prepared 
current information on chemical market. 

Through www.chemiaibiznes.com.pl website and magazine 
“Chemistry & Business” we provide our readers with a reliable in-
formation about chemical market situation, trends, and perspec-
tives. To our readers belongs everyone who is looking for suppliers 
or prospective clients, chemical companies, specialized in pro-
duction, distribution or providing services, especially managerial 
team, marketing departments and everyone who is interested in 
cross-sectional information from chemical market.

Chemia i Biznes to platforma biznesowo-informacyjna prowadzona 
przez EPS Media, stworzona z myślą o firmach poszukujących rzetel-
nej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat ryn-
ku chemicznego i sektorów powiązanych. 

Poprzez portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz czasopismo „Chemia 
i Biznes” czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym, 
trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący 
dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm che-
micznych produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, a głównie 
kadra zarządzająca i pracownicy działów marketingu oraz wszyscy 
zainteresowani przekrojowymi wiadomościami z rynku chemicznego.

Chemia i Biznes 250

+	EPS Media,
 ul. Jana Kazimierza 21A/96, 
 01-248 Warszawa, Poland

' +48 22 253 81 01
 redakcja@chemiaibiznes.com.pl
: www.chemiaibiznes.com.pl
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COMERCIAL QUIMICA MASSO distributes chemical specialties 
from different principals and from own production in a variety of 
industries. The company, headquartered in Spain, has sales offices 
in Poland, Hungary, Czech Republic, Romania, France, and Peru, 
servicing many central and south European markets.

At HPCI, the company is presenting the ingredients for:

• Personal Care: emollients, emulsifiers, actives, aesthetic modi-
fiers, film-formers, humectants, preservatives, solubilizers, sur-
factants, rheology modifiers, oleochemicals.

• Household, Industrial and Institutional Cleaning: surfactants, 
corrosion inhibitors, rheological modifiers, solubilizers, emulsi-
fiers, defoamers, specialties for vehicle cleaning / I&I cleaning 
and much more       

COMERCIAL QUIMICA MASSO also maintains formulation sup-
port through their own application laboratory and/or through the 
principals’ application departments. Moreover, through its new 
microbiological laboratory provides preliminary challenge tests.

COMERCIAL QUIMICA MASSO offers own range of raw mate-
rials MASSOCARE and co-operates in Poland with the following 
partners: Arxada, Aqia, BTSA, Innovi, Lipotrue, Laboratorie Soniam, 
NaturaTec, Newing, Sigmund Lindner, Sinerga, Tagra, Triadachem, 
Zschimmer & Schwarz.

Firma COMERCIAL QUIMICA MASSO zajmuje się dystrybucją specjali-
stycznych surowców chemicznych różnych producentów jak i produk-
cji własnej, zaopatrując różne sektory przemysłu chemicznego. Firma 
z centralą w Hiszpanii oraz biurami handlowymi w Polsce, Czechach, 
Francji, Rumunii, Peru i na Węgrzech, dostarcza surowce do wielu kra-
jów Europy Centralnej i Południowej.

Na targach HPCI firma zaprezentuje surowce do:

• Chemii kosmetycznej: emolienty, emulgatory, zagęstniki, składniki: 
aktywne, filmotwórcze, nawilżające, konserwanty, solubilizatory, 
surfaktanty, modyfikatory reologii, oleochemikalia.

• Chemii gospodarczej, mycia przemysłowego i instytucjonalnego 
oraz kosmetyków samochodowch: surfaktanty, inhibitory korozji, 
modyfikatory reologii, solubilizatory, emulgatory, odpieniacze, su-
rowce specjalne oraz wiele innych.

COMERCIAL QUIMICA MASSO oferuje także pomoc techniczną i 
receptury opracowane   przez własne laboratorium aplikacyjne jak i 
laboratoria aplikacyjne partnerów biznesowych.  Poza tym poprzez 
nowo otwarte laboratorium mikrobiologiczne przeprowadza wstęp-
ne challenge testy.

COMERCIAL QUIMICA MASSO współpracuje w Polsce z firmami: 
Arxada, Aqia, BTSA, Innovi, Lipotrue, Laboratorie Soniam, NaturaTec, 
Newing, Sigmund Lindner, Sinerga, Tagra, Triadachem,  Zschimmer & 
Schwarz. 

Comercial Quimica 
Masso S.A. 
Oddział w Polsce

433

+	ul. Ostrobramska 101 A, 
 04-041 Warszawa, Poland
' +48 22 46 56 550
 biuro@cqm.pl
: www.cqmasso.com/fcr
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Aqia
• Arxada
• BTSA
• Innovi
• Laboratorie Soniam
• Lipotrue
• NaturaTec
• Newing
• Sigmund Lindner
• Sinerga
• Tagra
• Triada
• Zschimmer & Schwarz

P E R S O N A L  C A R E
Actives Ingredients, Aesthetic modifiers, Emollients, Emulsifiers,

Film-formers, Humectants, Preservatives, Solubilisers,
Surfactants, Thickeners

H I  &  I
Antioxidants, Bitterants, Defoamers, Corrosion Inhibitors, Detergent

Systems, Emulsifiers, Enzymes, Humectants, Odour Neutralisers,
Opacifiers, Optical Brighteners, Pearlisers, Polishers, Rheological

Modifiers, Sequestrants, Solubilisers

VISIT US ON STAND 433

T E C H I N I C A L
S U P P O R T

M A R K E T I N G
S E R V I C E S

R E G U L A T I O N
S U P P O R T

L A B O R A T O R Y
S E R V I C E S
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Cornelius Polska, a Cornelius Group company, is a leading man-
ufacturer and distributor of specialty chemicals for the life scienc-
es – personal care and health & nutrition markets in Poland and 
Eastern Europe.

With an expert sales team on hand to support your business, 
backed by excellence in technical support and customer care, Cor-
nelius Polska is ready to support you.

Our offer includes: actives, emollients, silicones, emulsifiers, UV fil-
ters, extracts, fragrance oils, conditioners, preservatives, hyaluronic 
acids, oils, surfactants, waxes, thickeners, pigments, Bioglitters etc.

Cornelius Polska Sp. z o.o. to wiodący europejski dystrybutor spe-
cjalistycznych oraz bazowych surowców chemicznych, dodatków i 
innych składników dla branży kosmetycznej i spożywczej.

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania i nowatorskie pomysły realizo-
wane z wykorzystaniem najwyższej jakości składników. Oferujemy 
pomoc techniczną, w tym receptury opracowane przez laboratoria 
naszych partnerów biznesowych. Dodatkowo zapewniamy pomoc 
prawną i pełną dokumentację produktów oraz gwarantujemy sku-
teczną logistykę naszych surowców.

W naszej ofercie znajdą Państwo: substancje aktywne, emolienty, sili-
kony, emulgatory, filtry UV, ekstrakty roślinne, kompozycje zapachowe, 
kondycjonery, konserwanty, kwasy hialuronowe, oleje, surfaktanty, 
woski, zagęstniki, pigmenty, biodegradowalne brokaty kosmetyczne 
i inne.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• BIONAP s.r.l.
• Bloomage Biotechnology Corp., Ltd.
• Fragrance Oils (International) Ltd.
• Gelest, Inc.
• Jeen International Corporation
• Kalichem Italia s.r.l.
• The Kerfoot Group
• Lamberti S.p.A.
• Phoenix Chemical, Inc.
• R.I.T.A. Corporation
• SABO S.p.A.
• Strahl & Pitsch

+	ul. Postępu 14b, 
 02-676 Warszawa, 
 Poland
' +48 530 700 780
  biuro@corneliuspolska.pl
: www.cornelius.co.uk/polska/
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Cornelius Polska 
Sp. z o.o. 353

SUROWCE
CHEMICZNE

do branży kosmetycznej 

biuro@corneliuspolska.pl
+48 530 700 780

NEW!
in 2022
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Naturalna Stabilność Nowoczesnych Kosmetyków.

Cosphatec, to Twój partner w zakresie stabilizacji współczesnych, na-
turalnych kosmetyków opartej jedynie na surowcach przyjaznych skó-
rze, które pozyskiwane są zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zapewniamy stałą, wysoką jakość usług oraz elastyczną obsługę 
wszystkich naszych partnerów biznesowych – niezależnie od wielko-
ści firmy.

Nasz zespół składa się z ekspertów w takich dziedzinach jak R&D, za-
rządzanie jakością, usługi laboratoryjne i regulacyjne oraz sprzedaż. 
Jesteśmy po to, aby wspierać Cię specjalistyczną wiedzą techniczną 
w zakresie receptur kosmetycznych i zaoferować przeprowadzenie 
„challenge test”, a także zestaw dobrze skomponowanych receptur 
ramowych.

Działamy globalnie w lokalnej, rodzinnej i dynamicznej atmosferze.

Uczymy się od natury.

Naszym celem jest to, żeby pewnego dnia wszystkie syntetyczne i szko-
dliwe surowce kosmetyczne zostały zastąpione przez ich naturalne 
zamienniki.

STWÓRZMY RAZEM JAK NAJLEPSZE KOSMETYKI DLA KONSU-
MENTÓW!

POL-NIL od ponad 30 lat, bazując na uczciwości solidności oraz part-
nerstwu rozwija i pielęgnuje relacje handlowe z klientami branży ko-
smetycznej i chemicznej.  

W zakresie surowców kosmetycznych nasze portfolio produktowe 
składa się m.in. z: substancji aktywnych, substancji multifukncyjnych, 
zagęstników, konserwantów naturalnych i syntetycznych, olejów i 
maseł roślinnych, Naturalnych wosków kwiatowych, olejków eterycz-
nych i hydrolatów, ekstraktów roślinnych, kompozycji zapachowych, 
substancji chelatujących, enzymów, witamin, substancji przeciwłu-
pieżowych, emulgatorów i emolientów, aminokwasów, antyutlenia-
czy, peptydów, kwasów organicznych, substancji wybielających, sub-
stancji przeciwstarzeniowych, substancji przeciwtrądzikowych, srebra 
i złota.

Dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami jesteśmy świadomi 
potrzeb klientów, najnowszych trendów kosmetycznych oraz oferu-
jemy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa podczas tworzenia 
receptur (przeprowadzanie „challenge test” i pomoc technologów ze 
strony naszych partnerów biznesowych), niezbędnej dokumentacji. 
Gwarantujemy współpracę opierającą się na wzajemnych zaufaniu, 
przyjaznej atmosferze oraz niezawodności.

+	Hopfenmarkt 33, 
 20457 Hamburg, 
 Germany
' +49 40 350 16 69-0
 info@cosphatec.de
: www.cosphatec.com
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COSPHATEC GmbH  132

+	ul. Annopol 6a, 
 03-236 Warszawa, 
 Poland
'  +48 22 814 20 00
  office@pol-nil.com.pl
: www.pol-nil.com.pl

POL-NIL Sp. z o.o.

NEW!
in 2022

NEW!
in 2022





Croda Personal Care and Home Care is dedicated to working 
with its customers to meet the evolving needs of consumers, with 
both the introduction new and innovative products, and with its 
commitment to sustainability and social responsibility, through in-
itiatives that include the use of certified sustainable palm oil and 
other renewable raw materials. 

The company’s expertise in formulation development, claims sub-
stantiation, market analysis and regulatory support provides cus-
tomers with immediate access to essential services for successful 
product development. 

Part of a global network, Croda Personal Care and Home Care of-
fers a wide and diverse product portfolio, including a full line of 
natural, botanical ingredients from its Crodarom division, and a 
full range of skin care actives from its Sederma division.

Firma Croda   współpracuje z Klientami oferując rozwiązania dla 
zmieniających się potrzeb konsumentów. Działalność obejmuje wpro-
wadzanie nowych i innowacyjnych produktów oraz angażowanie 
się w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną poprzez 
stosowanie certyfikowanego oleju palmowego i innych surowców ze 
źródeł odnawialnych.

Wiedza naszego zespołu w zakresie recepturowania, definiowania 
haseł marketingowych, analizy rynku i wsparcia regulacyjnego za-
pewnia Klientom natychmiastowy dostęp do kluczowych usług, aby 
pomyślnie opracować nowe produkty rynkowe.

Będąc częścią globalnej sieci, działy surowców kosmetycznych i che-
mii gospodarczej firmy Croda oferują szeroką i różnorodną ofertę pro-
duktów, w tym: składniki naturalne i ekstrakty roślinne Crodaromu 
oraz substancje aktywne Sedermy.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• Alban Muller
• Croda
• Crodarom
• Iberchem
• Sederma

Croda Poland 
Sp. z o.o. 

341

+	ul. Wadowicka 6, 
 30-415 Kraków, Poland
' +48 669 406 403
 anna.michalska@croda.com
: www.croda.com
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www.crodapersonalcare.com
www.crodahomecare.com

By aligning our smart science with the
SDGs we will ensure that we are helping
to tackle some of the biggest challenges

the world is facing. By 2030 we will be
Climate, Land and People positive.
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By aligning our smart science with the
SDGs we will ensure that we are helping
to tackle some of the biggest challenges

the world is facing. By 2030 we will be
Climate, Land and People positive.



DKSH’s purpose is to enrich people’s lives. For more than 150 
years, we have been delivering growth for companies in Asia and 
beyond across our Business Units Healthcare, Consumer Goods, 
Performance Materials, and Technology. As a leading Market Ex-
pansion Services provider, we offer sourcing, market insights, mar-
keting and sales, eCommerce, distribution and logistics, as well as 
after-sales services. Listed on the SIX Swiss Exchange, DKSH oper-
ates in 36 markets with 33,100 specialists, generating net sales of 
CHF 11.1 billion in 2021.
 

The DKSH Business Unit Performance Materials distributes spe-
cialty chemicals and ingredients for food, pharmaceutical, per-
sonal care, and various industrial applications. With 48 innovation 
centers and regulatory support worldwide, we create cutting-edge 
formulations that comply with local regulations. With around 1,370 
specialists, the Business Unit generated net sales of CHF 1.3 billion 
in 2021. www.dksh.com/pm
 

DKSH in Poland was established as a liaison office of DKSH Switzer-
land in July 2006 to meet opportunities presented by the econom-
ic growth of the Polish market. Since 2013 DKSH Poland has been a 
liaison office of DKSH GmbH, based in Hamburg, taking advantage 
of its geographical proximity.
 

W DKSH naszym celem jest wzbogacanie życia ludzi. Od ponad 150 
lat zapewniamy wzrost firmom w Azji i poza nią w naszych jednost-
kach biznesowych: ochronie zdrowia, dobrach konsumpcyjnych, ma-
teriałach użytkowych i technologii. DKSH jest notowane na SIX Swiss 
Exchange, działa na 36 rynkach z 33 100 specjalistami, generując 
sprzedaż netto w wysokości 11,1 miliarda CHF w 2021 roku. Jednostka 
biznesowa DKSH Performance Materials zajmuje się dystrybucją spe-
cjalistycznych surowców chemicznych i składników do: żywności, ko-
smetyków, farmacji, i zastosowań przemysłowych. Dzięki 48 centrom 
innowacji i wsparciu regulacyjnemu tworzymy najnowocześniejsze 
receptury zgodne z lokalnymi przepisami.
 

Firma DKSH w Polsce została utworzona jako przedstawicielstwo 
DKSH Switzerland Ltd. w lipcu 2006 r. Od wielu lat jesteśmy stalym 
partnerem biznesowym najważniejszych polskich marek kosmetycz-
nych. W naszym portfolio zwracamy szczególną uwagę na innowa-
cyjne i unikalne składniki do wyrobów kosmetycznych, a naszą pasją 
jest ścisła współpraca ze specjalistami przygotowującymi kosmetyki – 
zarówno od strony formulacji jak i koncepcji marketingowej.

+	Rejtana 17/37, 
 02-517 Warszawa, Poland
' +48 22 646 42 39
 szymon.komorski@dksh.com
: www.dksh.com

Exhibitors / Wystawcy | D44

HPCI CEE 2022- Exhibitor Directory / Katalog Wystawców

Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Applechem
• Beraca
• Cirebelle
• Clariant Actives
• Color Clay
• Easthill
• Gilas
• Goo Chemicals
• Hydrior
• JNC
• Jos H. Lowenstein
• Kahai
• Nagase / Hayashibara 
• NKK
• Odycea
• Radiant
• Verdan
• Weylchem
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Our presentation / Nasza prezentacja:

Szymon Komorski (DKSH)
22.09.2022, 15:00 (T24)
Skin beauty secrets: mysterious interplay of healthy skin barrier and microbiome
Mikrobiom i bariera – sekrety pięknej i zdrowej skóry
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Donauchem Polska Sp. z o.o.  is a part of Donau Chemie international group, 
founded 170 years ago. Donauchem is specialized in the distribution of raw 
materials and semi-finished chemicals.

Our strengths:
• Carefully selected product portfolio applied in various industries, including 

food, pharmaceuticals, cosmetics, textiles, metals, household chemistry, 
paints & coatings, printing, etc.

• Close, long-term cooperation with reliable partners – the renowned Polish 
and international manufacturers:

PCC Exol SA (Poland) is the leader of surfactants production in Eastern and 
Central Europe. The products are widely used in industries such as cosmetics 
and personal hygiene products, detergents and many others.
Sharon Laboratories Ltd., (Israel) leading preservative solution producer for 
cosmetics and personal care. Innovative solutions according to actual trends 
and requirements are present in cosmetic products worldwide.
Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. (Israel) is the world’s leading Jojoba oil manufac-
turer with over 30 years of experience, based in the heart of the Israeli desert. 
JD provides various Jojoba products to top cosmetics brands, manufacturers 
and laboratories worldwide.
Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl (Germany) is a manufacturer of 
water-based  styren-acrylic and pure acrylic polimer dispersions, polyurethane 
dispersions and wax emulsions.
VVF Limited (India) is the largest manufacturer of oleochemicals in India and 
the significant player in world stage with 40 years of experience. VVF offers fatty 
acids, fatty alcohols and glycerine.

Donauchem Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Donau  
Chemie, której początki sięgają170 lat wstecz. Donauchem specjalizuje się w dys-
trybucji surowców i półproduktów chemicznych.

Nasze mocne strony:
• Starannie dobrane portfolio produktów stosowanych w różnych gałęziach prze-

mysłu np. spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, tekstylnym, metalo-
wym, chemii gospodarczej, farbach i lakierach, poligrafii i wielu innych.

• Ścisła, długoterminowa współpraca z naszymi partnerami – renomowanymi 
polskimi i międzynarodowymi producentami:

PCC Exol SA (Polska) jest liderem produkcji środków powierzchniowo czynnych w 
Europie Wschodniej i Środkowej. Produkty są szeroko stosowane w branżach takich 
jak kosmetyki i produkty higieny osobistej, detergenty i wiele innych.
Sharon Laboratories Ltd., (Izrael) wiodący producent rozwiązań konserwują-
cych do kosmetyków i higieny osobistej. Innowacyjne rozwiązania zgodne z aktual-
nymi trendami i wymaganiami są obecne w produktach kosmetycznych na całym 
świecie.
Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. (Izrael) jest wiodącym na świecie producentem oleju 
jojoba z ponad 30-letnim doświadczeniem. Z siedzibą w sercu Izraelskiej pustyni, JD 
dostarcza innowacyjne rozwiązania na bazie oleju Jojoba do najlepszych marek 
kosmetycznych, producentów i laboratoriów na całym świecie.
Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl (Niemcy) jest producentem na bazie 
wody styren-akrylowych i czystych dyspersji akrylowych, dyspersji poliuretanowych 
i emulsji woskowych.
VVF Limited (Indie) jest największym producentem oleochemikaliów w Indiach i 
znaczącym graczem na arenie światowej, z 40-letnim doświadczeniem. VVF oferuje 
kwasy tłuszczowe, alkohole tłuszczowe i glicerynę.

Donauchem Polska 
Sp. z o. o. 211

+	Topolowa 15, 
 62-090 Rokietnica, Poland
: www.donauchem.pl
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Gulbrandsen Technologies Inc.
• Jojoba Desert (A.C.S) Ltd.
• PCC Exol SA
• Sharon Laboratories Ltd.
• VVF Limited
• Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl

Our presentation / Nasza prezentacja:

Lee-or Tsviling (Sharon Laboratories)
21.09.2022, 11:30 (T4)
Clean and clinical preservation: Protecting the 
formula and the skin integrity
Konserwacja kosmetyków do skóry delikatnej i 
wrażliwej: rozwiązania chroniące produkt oraz 
mikrobiom skóry





Düllberg Konzentra GmbH & Co. KG, a Family owned company 
with more than 85 years of experience, based in Hamburg, with 
further developing sites in Dubai and Jakarta, is the leading man-
ufacturer and international supplier of natural essential oils and 
creative perfume oils, Made in Germany.

Using the exceptional creativity of our perfumers and knowledge 
of regional consumer preferences we develop well performing fra-
grances worldwide for a variety of applications (perfumes, cosmet-
ics, personal care, household, air care). We work side by side with 
our customers on the path to success by maintaining a constant 
dialogue throughout the creative process.

As one of the largest suppliers of essential oils in Europe, we offer 
a large portfolio of essential oils with different qualities based on 
a long year experience. An own distillation and rectification units 
allows us to standardize products according to the customer’s re-
quirements.

Düllberg Konzentra GmbH & Co. KG, firma rodzinna z ponad 85-let-
nim doświadczeniem, z siedzibą główną w Hamburgu i oddziałami w 
Dubaju i Dżakarcie, jest wiodącym producentem i międzynarodowym 
dostawcą naturalnych olejków eterycznych i kreatywnych olejków za-
pachowych.

Wykorzystując wyjątkową kreatywność naszych perfumiarzy i wie-
dzę o regionalnych preferencjach konsumentów, tworzymy na całym 
świecie intensywne kompozycje zapachowe do różnych zastosowań 
(perfumy, kosmetyki, produkty myjące do ciała, produkty chemii go-
spodarczej, odświeżacze powietrza, kosmetyki samochodowe i inne). 
Współpracujemy ściśle z naszymi klientami na drodze do sukcesu, 
utrzymując stały dialog podczas całego procesu twórczego. 

Jako jeden z największych dostawców olejków eterycznych w Europie, 
oferujemy szerokie portfolio olejków eterycznych o różnych właściwo-
ściach. Nasza oferta oparta jest na wieloletnim doświadczeniu. Wła-
sne jednostki do destylacji i rektyfikacji olejków eterycznych pozwalają 
nam na standaryzację produktów i oferowanie bardzo wysokiej jako-
ści, zgodnie z wymaganiami naszych klientów.

+	Obenhauptstraße 3, 
 D-22335 Hamburg, 
 Germany
' +49 (0) 40 50 71 14
  info@duellberg-konzentra.de
: www.duellberg-konzentra.de
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Düllberg Konzentra 
GmbH & Co. KG 435

NEW!
in 2022



The essence of nature.
the art of perfumery.

www.duellberg-konzentra.de



Enzym has been actively distributing chemical substances to 
many branches of Polish economy for over 30 years. In 2014 En-
zym started the cooperation with an Italian producer of natural 
cosmetic ingredients. The base of the offer are products for per-
sonal care, especially innovative active substances, emulsifiers, 
emollients and gentle surfactants.

Over the years the products portfolio has been extended signifi-
cantly, especially by Asian pigments and coating agents for make-
up cosmetics, as well as microcapsulated active ingredients from 
the USA.

Since 2022 Enzym has been a distributor of Italian Res Pharma 
ingredients and the Polish producer of natural botanical extracts 
Dary Natury.

Our portfolio is diversified and adapted to the demand of the  
Polish cosmetic market.

Enzym to działająca od ponad trzydziestu lat firma zajmująca się 
dystrybucją surowców chemicznych do różnych branż polskiej gospo-
darki. W 2014 Enzymnawiązał współpracę z włoskim producentem 
naturalnych surowców kosmetycznych. Podstawę oferty stanowią 
produkty do kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej, w szczególności in-
nowacyjne substancje aktywne, emulgatory, emolienty oraz łagodne 
surfaktanty.

Na przestrzeni lat portfolio oferowanych surowców zostało znacznie 
rozszerzone, w szczególności o azjatyckie pigmenty i wypełniacze do 
kosmetyki kolorowej oraz mikrokapsułkowane surowce aktywne z 
USA. Od 2022 r. Enzym jest również dystrybutorem włoskich surowców 
firmy Res Pharma oraz naturalnych wyciągów roślinnych polskiego 
producenta Dary Natury.

Dokładamy wszelkich starań aby nasza oferta była zróżnicowana i jak 
najlepiej dostosowana do potrzeb rynku.
 

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• AlphaTech Science
• Cosmochem Chemicals
• Dary Natury
• Mafco
• PhytoAfrica
• Res Pharma
• Salvona Technologies
• Sharon Labs

Enzym 131

+	 ul. Główna 1a, 
 95-081 Dłutów, Poland
' +48 44 634 02 19
 enzym@enzym.com.pl
: www.enzym.com.pl
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We are a highly qualified company in the field of technical consulting 
and supply of modern substances, including cosmetics.

Our history proves that creativity and courage in thinking enable us to 
achieve the highest standards of operation. From the very beginning 
of our company, we believed that we are an important link between 
the producers of raw materials and the industry.

Our offer includes: synthetic and natural thickeners, stabilizers, emul-
sifiers, silicones, active substances, natural extracts, pigments, dyes as 
well as many other specific substances and unique applications.

Our offer includes: synthetic and natural thickeners, stabilizers, emul-
sifiers, silicones, active substances as well as many other specific sub-
stances and unique applications.

Jesteśmy wysoko wykwalifikowaną firmą w zakresie doradztwa tech-
nicznego oraz dostaw nowoczesnych substancji m. in do produkcji 
kosmetyków.

Nasza historia świadczy o tym, że kreatywności i odwaga w myśleniu 
umożliwia osiągnięcie najwyższych standardów działania. Od po-
czątku istnienia naszej firmy uważaliśmy, że jesteśmy ważnym ogni-
wem pomiędzy producentami surowców a przemysłem.

W swojej ofercie posiadamy: zagęstniki syntetyczne i naturalne, stabi-
lizatory, emulgatory, silikony, substancje aktywne, naturalne ekstrakty, 
pigmenty, barwniki jak i wiele innych specyficznych substancji o uni-
katowych zastosowaniach.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• visit our stand for more information
• zapraszamy na nasze stoisko po więcej informacji

Our presentations / Nasze prezentacje:

Dr Fernando Ibarra (Evident Ingredients)
21.09.2022, 15:25 (T14)
Modern preservation in perfect harmony with the environment & consumer wishes
Nowoczesna konserwacja w doskonałej harmonii ze środowiskiem i życzeniami konsumentów

Curtis Kang (Labio)
21.09.2022, 15:40 (T15)
K-Beauty advance fermented technology
Zaawansowana technologia fermentacji na rynku koreańskim

C.H. Erbslöh Polska 
Sp. z o.o. 411

+	ul. Farbiarska 69,  
 02-862 Warszawa, Poland
' +48 22 899 19 44
 info.pl@cherbsloeh.com
: www.cherbsloeh.pl

Exhibitors / Wystawcy | E52

HPCI CEE 2022 - Exhibitor Directory / Katalog Wystawców
 

Visit us at booth 411 



 

Visit us at booth 411 



As part of Givaudan Fragrance & Beauty, Givaudan Active 
Beauty crafts avant-garde cosmetic actives and high-end spe-
cialties that make people look and feel good. We bring nature’s 
most precious gifts to the art of personal care in the form of bio-
tech & botanical high-performing molecules delighting consum-
ers. 

Our extensive portfolio of award-winning skin & hair ingredients 
spans a variety of benefits for human beauty: from well-ageing 
and self-tanners to radiance, microbiome-friendly, soothers, hy-
drators, and more. Backed by solid scientific recognition and con-
sumers’ awareness, we remain at the cutting edge of this rapidly 
expanding market to deliver sustainable solutions supporting the 
growth of our customers. 

Let’s imagine together: Learn more at 
www.givaudan.com/fragrance-beauty/active-beauty.

Jako część Givaudan Fragrance&Beauty, Givaudan Active Beauty 
tworzy awangardowe kosmetyki i ekskluzywne surowce, które popra-
wiają wygląd i samopoczucie. Wnosimy najcenniejsze dary natury do 
sztuki pielęgnacji ciała w postaci wysokowydajnych cząsteczek bio-
technologicznych i botanicznych, które zachwycają konsumentów. 

Nasze obszerne portfolio nagradzanych składników aktywnych do 
skóry i włosów obejmuje szereg korzyści dla ludzkiego piękna: od pielę-
gnacji przeciwstarzeniowej, naturalnie opalonej i rozświetlonej skóry, 
po surowce przyjazne dla mikrobiomu, wygładzające, nawilżające i 
wiele innych. Wspierani solidnym uznaniem naukowym i świadomo-
ścią konsumentów, pozostajemy w czołówce stale rozwijającego się 
rynku, aby dostarczyć zrównoważone rozwiązania wspierające roz-
wój naszych klientów. 

Dowiedz się więcej na: 
www.givaudan.com/fragrance-beauty/active-beauty

Our presentation / Nasza prezentacja:

Caroline De Roaldes (Givaudan Active Beauty)
22.09.2022, 15:20 (T25)
Givaudan’s solutions for natural and sustainable ingredients
Rozwiązania firmy Givaudan dla naturalnych i zrównoważonych składników

+	Givaudan France S.A.S, 
 17-23 rue de la Voie des Bans,
 95102 Argenteuil, 
 France
' +33326888410
: www.givaudan.com
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Givaudan Active 
Beauty 510

NEW!
in 2022



Active Beauty 
Booth #510

Avant-garde & sustainable ingredients 
for tomorrow’s opportunities



The Grolman Group operates an international specialty ingredi-
ents distribution business. It is composed of individual local sales 
offices based in all European countries, each supported by tech-
nically trained sales staff, customer service teams and local ware-
housing.

The Grolman Group, run by the fifth generation of the Grolman 
family, has been privately owned since it was established in 1855. 
The key to its success has been the dedication and commitment 
to building an efficient customer-focused organization where cus-
tomers’ needs are an essential driving force.

Grolman is committed to providing the cosmetics industry with 
top-quality ingredients that provide endless possibilities in terms 
of creation and innovation for the manufacture of excellent cos-
metics. Every phase in the development of a new Personal Care 
product is important: from the selection of each ingredient to the 
efficacy testing of the finished product.

Grolman laboratories have been established and equipped to help 
you with this challenge.

Grolman. Quality since 1855.

Grolman Group prowadzi międzynarodową działalność dystrybu-
cyjną. Posiada biura we wszystkich krajach europejskich, obsługiwane 
przez technicznie przeszkolonych pracowników sprzedaży, zespoły 
obsługi klienta i lokalne magazyny.

Grolman Group, zarządzana obecnie przez piąte pokolenie rodziny 
Grolman, pozostaje firmą prywatną od początku istnienia, czyli od 
1855 roku. Kluczem do jej sukcesu jest poświęcenie i zaangażowanie 
w budowanie efektywnej organizacji nastawionej na klienta, w której 
potrzeby klientów są podstawową siłą napędową.

Celem firmy Grolman jest dostarczanie najwyższej jakości składników 
zapewniających nieograniczone możliwości w zakresie tworzenia 
oraz innowacyjność w produkcji doskonałych kosmetyków. Każdy 
etap rozwoju nowego produktu kosmetycznego jest ważny: od wy-
boru poszczególnych składników po testy skuteczności gotowego 
wyrobu. Nasze laboratoria są przygotowane, aby wspomóc klientów 
w tym wyzwaniu.

Grolman. Jakość od 1855 roku.

Grolman Sp. z o.o. 330

+	ul. Jagiellońska 94d, 
  85-027 Bydgoszcz, Poland
' +48 52 379 11 41
  personalcare.pl@grolman-group.com
: www.grolman-group.com
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Chemipol 
• Corel Pharma Chem
• Covestro
• euroMinerals
• Hanfama Canadelaar
• Joint Color
• Kialab
• Orbiscope
• Radiant Color
• Schlenk
• Seqens Cosmetics
• Sigachi
• Venator
• Woosung

Co-Exhibitor / Współwystawca:
• Grolman Group

Visit us 

on stand

330

Personal Care Ingredients

Skin Care Ingredients

Toiletry Ingredients

Decorative Cosmetic Ingredients

Hair Care Ingredients

www.grolman-personalcare.com



Visit us 
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Personal Care Ingredients

Skin Care Ingredients

Toiletry Ingredients

Decorative Cosmetic Ingredients

Hair Care Ingredients

www.grolman-personalcare.com



HARKE GROUP is a family-owned international distributor in the 
field of chemical raw material supply – base chemistry, coatings, 
pharma, food, cosmetics, homecare and imaging. HARKE GROUP 
opens industrial sales and supply markets for its customers and 
suppliers in Europe and worldwide.

Beyond that the company group offers affiliated services: formu-
lating advice, blending, logistics, co-packing and contract man-
ufacturing. We can offer a substantial technical and research ser-
vice on top of a synergistic and extended range of specialties and 
commodities incl. surfactants, builders, biocides, bleaching agents, 
rheology modifiers and specialty additives across the globe for the 
Home Care, I&I and Personal Care industry.

 
Represented companies / Firmy reprezentowane:
• Bio-Nest Biochemical
• Fuji Chemical Industries
• ICT Chemicals
• L.E.V. Extracts
• Melaleuca
• SEPPIC
• Shimizu
• SOLVAY EURECO
• Toyobo
• UUTE Re-Connecting Nature

HARKE GROUP 301

+	Al. Jerozolimskie 200/343, 
 02-486 Warszawa, Poland
' +48 515 420 404
  poland@harke.com
: www.harke.com
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We bond sustainability, performance 
and technical expertise

We discover upcoming trends, support modern lifestyle, understand consumer needs 
and offer functional solutions with more than 55 years of experience in chemical dis-
tribution, serving the Home Care, I&I and Personal Care industry.

A comprehensive collection of high-performing chemical ingredients for detergent 
and cosmetic formulations supports consumer trends and develops the latest innova-
tions. We can offer a substantial technical and research service on top of a synergistic 
and extended range of specialties and commodities incl. surfactants, builders, bio-
cides, bleaching agents, rheology modifiers and specialty additives across the globe.

Discover our cleaning and cosmetic solutions in more than 60 countries and get in 
contact with our technical and commercial team.

Meet us at the HPCI Event in Warsaw, booth no. 301.

Kind regards

HARKE GROUP

HARKE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
A Company of HARKE GROUP � Al. Jerozolimskie 200 lok. 343 � 02-486 Warsaw � Poland

+48 621 49 05      +48 22 621 49 04      poland@harke.com       www.harke.com

Visit us at  

HPCI 
Booth № 

301
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HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern 
Europe takes place every year  in Warsaw, Poland. This event is the 
number one trade fair in Central and Eastern Europe and the meet-
ing place for the home and personal care industry and a mirror for 
the latest market developments. International exhibitors present 
ingredients and raw materials for formulating home and personal 
care products as well as laboratory, testing and software solutions. 
Additionally, the event offers unique educational programme in-
cluding a scientific session, technical seminars, poster session and 
a safety assessor workshop.

Vincentz Network (VN) was founded in 1893 and is a fami-
ly-owned and managed company located in Hanover, Germany. 
VN is a global leader for information and networking services, 
notably small and large-scale exhibitions, conferences and semi-
nars. One key focus has been the coatings industry that addresses 
issues that are structurally related to the HPCI industry, with raw 
material development and usage being a core topic.

Targi HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and East-
ern Europe odbywają się  od 2009 roku. To czołowe targi branży zao-
patrzenia przemysłu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej w 
regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Czołowi Wystawcy z całego 
świata prezentują najnowsze rozwiązania w dziedzinie surowców 
branży Personal Care i Home Care, recepturowania, badań nau-
kowych a także oprogramowania i technologii testowo-pomiaro-
wych. Wydarzenie oferuje dodatkowo unikalny program edukacyjny, 
w tym sesję naukową, seminaria techniczne, sesję posterową oraz 
warsztaty Safety Assessors.

Vincentz Network (VN) powstała w 1893 roku w Hanowerze jako 
firma rodzinna i do dziś pozostaje w rękach prywatnych i jest zarzą-
dzana przez rodzinę pierwszych właścicieli. VN należy do czółówki 
globalnych liderów usług networkingowych. Jest organizatorem za-
równo mniejszych jak i dużej skali wydarzeń targowych, konferencji i 
seminariów. Jednym z głównych pól działania firmy jest branża farb i 
lakierów – w wielu punktach powiązana w zakresie tematyki z zagad-
nieniami HPCI, szczególnie w zakresie opracowywania i zastosowań 
nowych surowców.

HPCI Events Organizer 
Vincentz Network 500

+	P.O. Box 6247, 
 30062 Hannover, Germany
  hpci@vincentz.net
: www.vincentz.net
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www.hpci-events.com

FOR T  HE C  OSME  T  IC  A  ND 
DE  TERGENT INDUS  TRY 
27  - 28  SEPTEMBER 2023 
WA R S  AW  |   P  OL  A ND

  brings together suppliers from every point 
 of the production chain

  gives brands and manufacturers of cosmetics and 

personal and home care products exclusive access 
to all services required for product development

  shows new product ideas

Home and Personal Care Ingredients 
Exhibition and Conference 
Central & Eastern Europe
Vincentz Network GmbH & Co. KG  |  P.O. Box 6247  |  30062 Hannover 
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HSH Chemie is the No. 1 Chemical Distributor in Central and East-
ern Europe with more than 30 years of experience and 13 office 
locations in CEE.  Proactive culture, sales network, strong sales ex-
perience, technical competence, compliance standard, profession-
al marketing approach and comprehensive customer care makes 
HSH Chemie a competent and strategic business partner. HSH 
Chemie offers a wide range of raw materials suitable for the cos-
metics and household industries such as: active substances, bo-
tanical extracts, proteins, vitamins for skin and hair care products, 
vegetable oils, natural waxes, emulsifiers, emollients, humectants, 
mild surfactants, conditioning and styling polymers, opacifiers, 
rheology modifiers, preservatives, solvents, fatty acids, fragrances 
and essential oils, dyes and pigments, antiperspirant actives and 
others.
 

FREY&LAU is a leading mid-sized manufacturer of essential oils, 
flavours and fragrances. The distinct fragrance compositions from 
FREY&LAU evoke emotions, experiences and memories. Our per-
fumers transfer ideas into successful products. They have mastered 
the art of creating tempting compositions which provide fragrant 
accents in the personal care, home care and technical perfumery 
segments. Based on the perfect interaction of creativity, knowl-
edge and technology, we develop unique and tailor-made fra-
grance concepts for our customers that are precisely customized 
to consumer preferences in national and international target mar-
kets.

Lipoid Kosmetik is a leading manufacturer of natural raw mate-
rials for the cosmetic and personal care industry. High-quality bo-
tanical actives and extracts (Lipoid Kosmetik AG, Switzerland) as 
well as pharma grade natural lecithins and phospholipids (Lipoid 
GmbH, Germany) are part of our sophisticated portfolio. As a pio-
neer in these fields, Lipoid Kosmetik has gained an outstanding 
reputation in the global cosmetic industry over the last 50 years. 
This long-standing expertise, in combination with the exceptional 
quality of our portfolio, enables our customers to develop market 
innovative, functional and natural cosmetic products meeting the 
highest standards.
 

Hallstar Beauty is a leading provider of solutions for the beauty 
and personal care industry, with a special focus on ingredients for 
skin care and sun care. Our extensive expertise in functional natu-
rals, oil-extracted, 100% vegetal eco-actives, and photoprotection 
science sets us apart. Hallstar’s global capabilities in sustainable 
product development, sales and manufacturing boast operations 
in the United States, Italy, France, China and Brazil. We can provide 
broad technical, regulatory and operational support, including in 
vitro SPF/PFA testing on-site at our laboratories. Our experienced 
research and development team has hundreds of ready-made for-
mulations and can also work closely with you to develop innova-
tive, customized solutions for your specific need.

HSH Chemie Sp. z o.o.

+	ul. Płowiecka 1, 
 04-501 Warszawa, Poland
' +48 22 512 03 00
 poland@hsh-chemie.com
: www.hsh-chemie.com
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HSH Chemie Sp. z o.o.
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa
T +48 22 512 03 00
poland@hsh-chemie.com

Ponad 30 lat na polskim rynku
surowców kosmetycznych
Inspirujemy i dostarczamy efektywne
rozwiązania dla branży kosmetycznej, 
wspierając rozwój naszych Klientów

www.hsh-chemie.com

Innowacyjne substancje aktywne

Oleje i masła roślinne

Emolienty, humektanty, emulgatory

Hydrolaty i wody kwiatowe

Filtry UV i substancje pomocnicze

Kompozycje zapachowe, aromaty
i olejki eteryczne

Naturalne minerały

Ekstrakty roślinne

Środki powierzchniowo-czynne

Substancje aktywne
do antyperspirantów

Substancje pomocnicze
i wiele innych
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• FREY & LAU
• HALLSTAR
• Lipoid Kosmetik AG
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IMCD is a global leader in the distribution and formulation of spe-
ciality chemicals and ingredients, providing solutions to its part-
ners. Our result driven professionals provide formulation expertise 
and market focused solutions to suppliers and customers across 
all regions, offering a range of comprehensive product portfolios 
that embrace industry trends. With a team of almost 3,700 people 
in 50 countries and over 65 technical centers, IMCD offers a unique 
combination of deep penetration and understanding of local mar-
kets supported by developed infrastructure. 

IMCD Poland is one of the leading distributors of speciality chem-
icals and food ingredients in Poland. We partner with many re-
nowned chemical manufacturers and provide products and solu-
tions for almost all applications of chemical and food industries. 
Our dedicated team of passionate and ambitious professionals 
makes every day effort to meet and exceed our customers’ expec-
tations in a dynamic environment in which we operate. 

IMCD jest globalnym liderem w zakresie dystrybucji oraz formulacji z 
zastosowaniem specjalistycznych surowców chemicznych i dodatków 
funkcjonalnych do żywności. Nasz zespół profesjonalistów, w oparciu 
o specjalistyczną wiedzę formulacyjną i dogłębną znajomość poszcze-
gólnych rynków i branż, oferuje klientom dostęp do obszernego port-
folio produktowego odpowiadającego ich oczekiwaniom i zgodnego 
z innowacjami i trendami na rynku. 

Dzięki zespołowi liczącemu prawie 3,700 osób w 50 krajach, wspiera-
nemu przez ponad 65 centrów technologicznych, IMCD oferuje unikal-
ną kombinację głębokiej penetracji i zrozumienia rynków lokalnych z 
rozwiniętą infrastrukturą międzynarodową. 

IMCD Polska jest jednym z czołowych dystrybutorów surowców spe-
cjalistycznych w Polsce. Dzięki bliskiej współpracy z wieloma renomo-
wanymi dostawcami specjalistycznych produktów 

chemicznych naszym klientom możemy zaoferować rozwiązania 
przeznaczone niemal do wszystkich zastosowań w przemyśle che-
micznym i spożywczym. Nasz zespół złożony z ambitnych i pełnych 
zaangażowania specjalistów dokłada wszelkich starań, aby codzien-
nie spełniać i przekraczać rosnące wymagania stawiane nam przez 
dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym działamy. 

Dwa biura – w Warszawie i w Rybniku, w połączeniu z efektywną i 
elastyczną infrastrukturą magazynowo-logistyczną w całym kraju, 
pozwalają nam być bliżej naszych klientów. 

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• visit our stand for more information
• zapraszamy na nasze stoisko po więcej informacji

+	ul. Domaniewska 32, 
 02-672 Warszawa, 
 Poland
' +48 22 223 67 00
 info@imcd.pl
: www.imcdgroup.com
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IMCD Polska Sp. z o.o. 340

NEW!
in 2022

Our presentation / Nasza prezentacja:

Agata Stępień (IMCD)
21.09.2022, 14:45 (T12)
Different angles of upcycling
Różne oblicza upcyklingu



Welcome to a world of 
opportunity 

IMCD is a global leader in the distribution and 
formulation of speciality chemicals and ingredients, 
providing solutions to its partners.

IMCD Polska Sp. z o. o.
ul.  Domaniewska 32
02-672 Warsaw
Poland

IMCD Polska

T +48 (22) 32 36 700 
E info@imcd.pl
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IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o. is a chemical raw materials 
distributor for personal care, food and household industry.

Raw materials for cosmetic industry belong to core business. Wide 
portfolio consists of innovative active ingredients, natural peelings, 
sensory modifiers, UV filters, hydrolats and functional products 
such as mild surfactants (sarcosinates, glutamates), rheology mod-
ifiers, emulsifiers etc. The company is an exclusive representative 
of reliable suppliers like Alchemy Ingredients, BASF Care Creations,  
Cobiosa, Lessonia, Socri, Sino Lion, TRI-K.

The portfolio also includes raw materials for household and I&I 
application like dispersing agents, surfactants, thickeners, odour 
absorber and perfume compounds from Givaudan.

IMPAG offers high-level technical support  for R&D departments 
and competent commercial and logistics service.

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o. – dystrybutor surowców do 
przemysłu kosmetycznego, spożywczego i chemii gospodarczej.

Ważnym filarem firmy jest przemysł kosmetyczny. Skład szerokiej i róż-
norodnej oferty stanowią substancje aktywne do produkcji kosmety-
ków, naturalne peelingi, filtry UV, modyfikatory odczuć sensorycznych, 
hydrolaty, a także produkty funkcjonalne, takie jak łagodne środki 
powierzchniowo czynne (sarkozyniany, glutaminiany), modyfikato-
ry reologii, emulgatory etc. Firma jest wyłącznym przedstawicielem 
uznanych producentów, m.in.:  Alchemy Ingredients, BASF Care Cre-
ations,  Cobiosa, Lessonia, Socri, Sino Lion, TRI-K.

W portfolio firmy znajdują się również surowce przeznaczone do za-
stosowania w sektorze chemii gospodarczej oraz myciu przemysło-
wym, między innymi dyspergatory, zagęstniki, surfaktanty, neutraliza-
tory zapachu oraz kompozycje zapachowe firmy Givaudan.

IMPAG oferuje pełne wsparcie techniczne dla działów badawczo-roz-
wojowych, a także kompetentną obsługę handlowo-logistyczną.   

+	ul. Powązkowska 44c, 
 01-797 Warszawa, 
 Poland
' +48 22 418 40 00
  info@impag.pl
: www.impag.pl
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IMPAG Chemicals 
Poland Sp. z o.o. 610

NEW!
in 2022

Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Alchemy Ingredients Limited
• BASF Care Creations
• Bio Epiderm GmbH
• Cobiosa Industrias Asociadas S.L.
• Empresa Figueirense de Pesca, Lda
• Herbarom Laboratoire
• Lessonia
• RN Laboratories Pvt. Ltd.
• School + Seilacher GmbH
• Sino Lion, Ltd.
• SNF SAS
• Socri S.p.A.
• Sunjin Beauty Science Co., Ltd.
• TRI-K Industries, Inc.
• Yangzhou Joyvo WeiKem Biology Co., Ltd.



Raw 
materials

to create
innovative
solutions

that inspire

www.impag.pl | info@impag.pl



The KACZMAREK-KOMPONENTY company provides top quality raw 
materials for the cosmetic, pharmaceutical and food industry. Knowledge 
and experience gained for over 30 years allow us to effectively support 
various projects conducted by our Clients.

Our awareness of the latest trends and solutions is the result of coopera-
tion with globally respected companies of the cosmetic industry, of which 
we are the exclusive representative on the Polish market.

KACZMAREK-KOMPONENTY specializes in supplying active ingredients 
such as: peptides, plant extracts, stem cells, proteins, emulsifiers, vitamins, 
oils, butters, brightening powders, hair dyes and dyes for cosmetic mass-
es.  A considerable part of the raw materials in our offer is ECOCERT and 
COSMOS certified

An individual approach to each Client and a flexibility of our activities are 
derived from the best traditions of a family business.

Our Partners: Variati s.p.a.,  Gfn-Selco, Huwell Chemicals S.p.A., Ephyla SAS, 
The Garden of Natural Solution , Vytrus Biotech, Takasago Europe Perfum-
ery Laboratory,

This year joined Contipro a.s., Ti-Unic Biotech Co.Ltd, ATANOR 118, S.L., lm-
Derma Laboratories Co., LTD.

Firma KACZMAREK-KOMPONENTY dostarcza najwyższej jakości surowce 
dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i branży spożywczej. Wie-
dza i doświadczenie gromadzone od ponad 30 lat pozwalają nam efektywnie 
wspierać różnorodne projekty realizowane przez naszych Klientów. Znajo-
mość najnowszych trendów i rozwiązań to efekt współpracy z  uznanymi  na 
świecie firmami branży kosmetycznej, których jesteśmy wyłącznym przedsta-
wicielem na polskim rynku.

Kaczmarek-Komponenty specjalizuje się w dostarczaniu surowców aktyw-
nych takich jak: peptydy, ekstrakty roślinne, komórki macierzyste, proteiny, 
emulgatory, witaminy, oleje, masła, proszki rozjaśniające, barwniki do farb do 
włosów oraz barwniki do barwienia mas kosmetycznych.  Znaczna część su-
rowców w naszej ofercie posiada certyfikaty ECOCERT i COSMOS. 

Indywidualne podejście do każdego Klienta oraz elastyczność naszych działań 
czerpiemy z najlepszych tradycji firmy rodzinnej.

Nasi Partnerzy: GFN- Selco, Huwell, The Garden of Natural Solution, Variati, 
Ephyla, Vytrus Biotech oraz Takasago Europe Perfumery Laboratory.

Do grona naszych dostawców w tym roku dołączyli: Contipro a.s., Ti-Unic Bio-
tech Co.Ltd, ATANOR 118, S.L., lmDerma Laboratories Co., LTD.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• ATANOR 118, S.L.
• Contipro a.s.
• Ephyla SAS
• The Garden of Natural Solution
• Gfn-Selco 
• Huwell Chemicals S.p.a.
• lmDerma Laboratories Co., Ltd.

Kaczmarek-Komponenty 440

+	ul. Poznańska 52a, 
 62-090 Mrowino, Poland
' +48 61 816 34 30
 sekretariat@komponenty.eu
: www.kaczmarek-komponenty.pl
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Firma Kaczmarek-Komponenty dostarcza najwyższej jakości surowce dla 
przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i branży spożywczej. 

Wiedza i doświadczenie gromadzone od ponad 30 lat pozwalają nam efek-
tywnie wspierać różnorodne projekty realizowane przez naszych Klientów. 

Kaczmarek-Komponenty dostarcza między innymi peptydy o działaniu 
przeciwzmarszczkowym, surowce nawilżające, surowce o działaniu anty-
cellulitowym, przeciwtrądzikowe, liposomy, egzotyczne mieszaniny eks-
traktów roślinnych, proszki rozjaśniające, barwniki do farb do włosów oraz 
barwniki do barwienia mas kosmetycznych.  
Znaczna część surowców w naszej ofercie posiada certyfikaty ECOCERT 
i COSMOS.  
Indywidualne podejście do każdego Klienta oraz elastyczność naszych 
działań czerpiemy z najlepszych tradycji firmy rodzinnej. 

Zapraszamy do  współpracy. 

30 LAT
DOŚWIADCZEŃ

WIEDZA.
To nasz główny komponent.

www. kaczmarek-komponenty.pl

Our presentations / Nasze prezentacje:

Vincent Bourgetau (Ephyla)
21.09.2022, 12:30 (T7)
EphyGENICS – a range of epigenetic active ingre-
dients that help your skin to better adapt to its 
environment and no longer suffer from its genetic 
inheritance in the face of stress or time
Poznajcie EpiGENICS – gamę substancji aktyw-
nych epigenetycznie, które pomagają skórze le-
piej przystosować się do warunków środowiska w 
obliczu stresu spowodowanego upływem czasu

Ing. Lenka Hanušová (Contipro a.s.)
21.09.2022, 16:35 (T18)
HaOil – hyaluronic acid soluable in oil

Raul Vallecillo (Vytrus Biotech)
22.09.2022, 14:40 (T23)
Inspiration in architecture for an integral hair and 
scalp care
Innowacyjne rozwiązania dla kompletnej i inte-
gralnej pielęgnacji włosów i skóry głowy

• Takasago Europe  
Perfumery Laboratory

• Ti-Unic Biotech Co., Ltd.
• Variati S.p.A.
• Vytrus Biotech
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barwniki do barwienia mas kosmetycznych.  
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Micro Capsules Factory was established to meet market needs and 
implements drying, granulation and innovative microencapsulation 
techniques. Our company has a modern machine park, as well as qual-
ified staff to meet even the most demanding expectations. We are the 
only company in Poland to offer a unique, state-of-the-art encapsula-
tion technology using the method of „micro-dripping”. Micro-capsules 
are produced by dropping in the active substance and encapsulating 
material. The liquid passes through a system of special nozzles and, 
with the help of vibration, its stream breaks up into uniform droplets.

WE OFFER:
• Dry capsules – innovative and all-natural peeling.
• Moist capsules – micro-encapsulated active substances:

• cosmetic oils – encapsulation of lubricating substances allows 
additional moisturizing and increasing skin protection, thus leve-
ling skin problems and improving skin condition,

• vitamins – the capsule provides a liposomal carrier for vitamins, 
giving additional protection to their properties and furthermore 
prolonging their effect,

• plant extracts – microencapsulation allows to encapsulate plant 
extracts in a coating with positive properties (such as aloe vera), 
additionally using its beneficial attributes (in the case of aloe vera, 
increasing the effect of hydration),

• fragrances – thanks to our innovative technology, we are able to 
encapsulate plant, animal and synthetic fragrances. This solution 
allows us to prolong the fragrance experience and controllably 
release the desired scent.

Micro Capsules Factory powstało wychodząc naprzeciw potrzebom ryn-
kowym i wdraża techniki suszenia, granulacji i innowacyjnego mikrokap-
sułkowania. Nasza firma posiada nowoczesny park maszynowy, a także 
wykwalifikowaną kadrę, która sprosta nawet najbardziej wymagającym 
oczekiwaniom. Jako jedyni w Polsce oferujemy unikalną, nowoczesną tech-
nologie kapsułkowania metodą wykraplania. Mikrokapsułki wykraplane 
produkowane są poprzez wkraplanie substancji aktywnej oraz materiału 
otoczkującego. Ciecz przechodzi przez system specjalnych dysz i za pomo-
cą wibracji jej strumień rozpada się na jednolite kropelki.

OFERUJEMY:
• kapsuły suche – innowacyjny i w pełni naturalny peeling.
• kapsuły mokre – mikrokapsułkowane substancje aktywne:

• oleje kosmetyczne – enkapsulacja substancji natłuszczających po-
zwala na dodatkowe nawilżanie i zwiększanie ochrony skóry, dzięki 
czemu niwelujemy problemy skórne oraz polepszamy jej kondycję,

• witaminy – kapsułka stanowi liposomalny nośnik dla witamin, 
dając dodatkową ochronę ich właściwości i ponadto wydłużając 
działanie,

• ekstrakty roślinne – mikrokapsulacja pozwala na zamykanie eks-
traktów roślinnych w powłoce o pozytywnych właściwościach (m.in. 
aloes), dodatkowo wykorzystując jej korzystne atrybuty (w przypad-
ku aloesu zwiększając efekt nawilżenia),

• substancje zapachowe – dzięki naszej innowacyjnej technologii 
jesteśmy w stanie zamykać roślinne, zwierzęce oraz syntetyczne sub-
stancje zapachowe. To rozwiązanie pozwala na przedłużenie odczuć 
zapachowych i kontrolowane uwalnianie pożądanej woni.

Micro Capsules 
Factory 550

+	ul. Poznańska 1, Nielbark,   
  13-306 Kurzetnik, 
 Poland
' +48 798 216 209
 office@mcfactory.com.pl
: https://mcfactory.com.pl
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Nordmann has been present on the Polish market for over 30 years. Com-
pany belongs to Nordmann group with 110 year–long history
Nordmann Group distributes raw materials, basic and specialty additives 
for different branches of widely understood chemical industry. One of our 
assets is introducing new, technologically advanced groups of intermedi-
ates, produced by reputable worldwide companies.
In our offer you may find raw materials for cosmetic, household and insti-
tutional chemistry:
• Cosmetics chemistry – e.g. innovative active substances, active cells, 

vitamins, UV filters, fragrances, oils and emollients, pigments, dyes, rhe-
ology modifiers, starches, conditioners, emulsifiers, plant extracts, peel-
ings, silica, algae .

• Household and institutional chemistry – e.g. phosphonates, phos-
phates, surfactants, dyes, waxes, starches, fragrances

Nordmann Group, is a company present on world markets, inspiring inno-
vative solutions and always in search of new products. In our offer we com-
bine tradition with latest achievements so as to meet future requirements 
of developing industry.

Firma Nordmann jest obecna na polskim rynku od ponad 30 lat. Jesteśmy 
częścią międzynarodowej grupy Nordmann o 110 letniej tradycji.
Nordmann Polska jest dostawcą surowców, dodatków specjalistycznych, ba-
zowych, a także półproduktów dla różnych branż szeroko rozumianego prze-
mysłu chemicznego. Jednym z naszych atutów jest wprowadzanie nowych, 
wysoko zaawansowanych technologicznie półproduktów, wytwarzanych 
przez renomowanych producentów z całego świata.
W ofercie naszej firmy znajdą Państwo surowce dla przemysłu kosmetycznego 
oraz chemii gospodarczej i instytucjonalnej:
• CHEMIA KOSMETYCZNA: in. innowacyjne substancje aktywne, komórki 

roślinne, witaminy, filtry UV, kompozycje zapachowe, oleje i emolienty, pig-
menty, barwniki, modyfikatory reologii, skrobie, kondycjonery, emulgatory, 
ekstrakty roślinne, substancje peelingujące, krzemionki dentystyczne, algi.

• CHEMIA GOSPODARCZA I INSTYTUCJONALNA: in. fosfoniany, fosforany, 
surfaktanty, barwniki, woski, kompozycje zapachowe.

Nordmann Polska jest firmą obecną na światowych rynkach, poszukującą 
nowych produktów, inspirującą innowacyjne rozwiązania. Łączymy w naszej 
ofercie tradycję z najnowszymi osiągnięciami tak, aby móc sprostać przyszłym 
wymogom rozwijającego się przemysłu.

Our presentations / Nasze prezentacje:

Klaudia Kulikowska (Nordmann/DSM)
21.09.2022, 13:45 (T9)
Vitamin B12 cryst: the biotech pink vitamin for sensitive and fatigued looking skin
Witamina B12: Biotechnologiczna różowa witamina dla wrażliwej i zmęczonej skóry

Moritz Messner (Elementis)
21.09.2022, 14:05 (T10)
Natural solutions for green and sustainable skin care
Naturalne rozwiązania dla zielonej i zrównoważonej pielęgnacji skóry

Nikos Santiris (Vioryl)
22.09.2022, 13:20 (T19)
Body Care: Market landscape and fragrance trends
Body Care: Przegląd rynku i trendów w kompozycjach zapachowych

Nordmann 320

+	ul. Królowej Marysieńki 90, 
 02-954 Warszawa, Poland
' +48 22 651 74 14 / 15 /16
 info-pl@nordmann.global
: www.nordmann.global
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CHEMIA GOSPODARCZA: 
  
 

ü innowacyjne substancje 
aktywne 

ü oleje i emolienty 
ü komórki roślinne  
ü witaminy, filtry UV 
ü egzotyczne masła 
ü kompozycje zapachowe 
ü enzymy 
ü pigmenty, barwniki 
ü kondycjonery 
ü skrobie 
ü modyfikatory reologii 
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§ PONAD 100-LETNIA TRADYCJA 
§ PONAD 30 LAT W POLSCE 
§ OBECNY W 23 KRAJACH 
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• AAK Sweden AB
• Aloecorp
• CABB GmbH
• CITRÓLEO
• DSM Nutritional Products Europe Ltd.
• Elementis GmbH
• EXSYMOL S.A.M.
• Gelyma
• Grace GmbH
• Ingredion Germany GmbH
• Imunoglukan S.r.o
• Kaffe Bueno ApS
• Naolys
• Prayon S.A.
• Sabinsa Europe GmbH
• Sasol Olefins & Surfactants GmbH 
• Shell Deutschland GmbH
• Sun Chemical SA
• TC USA
• Th. C. Tromm GmbH
• Vioryl S.A. 
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With over 40 years of experience, we have the knowledge and pas-
sion to ensure our collection of over 700 natural oil ingredients 
bring about a much-needed change to the way the personal care 
industry is serviced.

We’re The Oil Family and we like to do things differently. We’re 
an industry-leading, global go-to, which means we have access to 
markets in the UK, Europe, Asia, USA and beyond, so we can supply 
all your natural oil ingredients in a variety of pack sizes, wherever 
you are in the world.

• One-stop shop for 700+ natural ingredients
• 3-5 day lead time globally
• Europe’s largest online Technical Database for natural ingredi-

ents.

Nasze wieloletnie doświadczenie dało nam cenną wiedzę i pasję, dzię-
ki którym możemy wprowadzić niezbędne zmiany w jakości usług do-
starczanych do przemysłu kosmetycznego.

Zamiłowanie do najlepszych surowców naturalnych motywuje nas 
do niekończących się poszukiwań nowych olejów, dzięki czemu mo-
żemy zaoferować Wam już ponad 700 olejów, olejków eterycznych, 
maseł i wosków.

Jako liderzy w swojej branży, zapewniający kompleksową obsługę, 
działamy na całym świecie – nie tylko w Wielkiej Brytanii, USA ,Europie 
i Azji. Niezależnie od tego skąd jesteście, możemy dostarczyć praktycz-
nie każdy surowiec naturalny w wybranym przez Was opakowaniu.

• gama ponad 700 naturalnych surowców z kompleksową obsługą 
z naszej strony

• szybka dostawa
• największa w Europie baza dokumentów technicznych dostępna 

online 24/7

O&3 Polska Sp. z o.o. 103

+	Laski 41, 05-660 Warka, Poland
' +48 690 998 666,
  maciejmiklinski@oand3.com
: www.oand3.com
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OQEMA Sp. z o.o. (OQEMA Polska) is the Polish representative 
of the German corporation OQEMA AG (called OVERLACK AG until 
the end of 2017) from Mönchengladbach. OQEMA has operated 
on the Polish market since 1997, initially as a joint venture with 
Organika Łódź under the name Conlac Chemia Partner, than under 
the name OQEMA Sp. z o.o. in Ozorków since 2017.

OQEMA Group it is a leading distributor of basic and specialty 
chemicals with operations throughout Europe. Established in 
1922,  thanks to the sustainable growth strategy the company has 
advanced into the top 10 chemical distribution companies with-
in Europe.

Our mission
“To be a major distributor of chemical materials for clients from 
various industries, to meet clients’ expectations, and to promote 
our brand through actions for the benefit of society and the en-
vironment.”

OQEMA Sp. z o.o. (OQEMA Polska) jest przedstawicielem w Polsce 
niemieckiego koncernu OQEMA AG (do końca 2017r. OVERLACK AG) z 
siedzibą główną w Mönchengladbach.

OQEMA Polska działa na rynku krajowym od 1997 roku, początkowo 
jako spółka joint venture z Organiką Łódź pod nazwą Conlac Chemia 
Partner, a od 2017 roku pod nazwą OQEMA Sp. z o.o. w Ozorkowie.

Grupa Oqema to wiodący dystrybutor surowców bazowych i specja-
listycznych prowadzący swoją działalność od 100 lat.  Dzięki zrówno-
ważonej strategii rozwoju firma znajduje się w pierwszej dziesiątce 
dystrybutorów chemicznych w Europie.

Nasza misja:
„Być znaczącym dystrybutorem surowców chemicznych dla odbior-
ców z różnych branż przemysłu spełniającym oczekiwania klientów, 
promującym swoją markę poprzez działania na rzecz społeczeństwa 
i środowiska”  

Our presentation / Nasza prezentacja:

Marta Krzesniak- Chlasta (OQEMA)
21.09.2022, 10:30 (T1)
Influence of natural basic ingredients on useable properties
Wpływ naturalnych surowców bazowych na właściwości aplikacyjne produktu kosmetycznego

+	ul. Łęczycka 3a, 
 95-035 Ozorków, 
 Poland
' +48 42 270 44 00
  biuro@oqema.com
: www.oqema.pl
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NEW!
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Evonik Resources Efficiency GmbH
• Berkem SAS
• Hywax GmbH
• Italmatch Chemicals SpA
• Maycos Italiana s.r.l.
• Nanovetores Tecnologia S.A.
• Native Extracts Pty. Ltd.
• Orchidia Frangrances Europe



Home Care



The Polish Association of the Cosmetic and Detergent Industry (PACDI), is the first 
organization of the cosmetics and detergent industry in Poland, established in 1992. For 30 
years, PACDI has been successfully promoting, supporting the development and protecting the 
interests of the industry and cosmetic and detergent companies. PACDI represents the industry 
and its members in relations with state administration, the media and other stakeholders – in 
Poland and in the European Union. It is an active participant in legislative processes – sub-
mitting comments and postulates of Member Companies to new and amended legal acts. 
Members of the Association are well recognized manufacturers and distributors, as well as 
retail chains, suppliers of raw materials and other companies cooperating with the cosmetic 
and detergent industries, including biocidal products. At PACDI, they gain access to up-to-date 
expertise and support in crisis situations. The Association’s experts provide companies with 
assistance in solving problems related to changes in industry law, often very short transition 
periods, as well as the lack of uniform regulations in force both in different parts of the world 
and in the EU itself. For companies active in foreign markets, an additional benefit of mem-
bership is the possibility to obtain FSC (Free Sales Certificate) certificates for cosmetics and 
detergents free of charge.
PACDI is a member of international industry organizations: Cosmetics Europe, the International 
Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products  A.I.S.E. and the European Aerosol 
Federation (FEA). In 2021, PACDI launched COSMILE (Cosmile.app), the largest online database 
of cosmetic ingredients in Poland with around 30,000 substances.  It is a reliable, science-based 
source of information about the properties and effects, as well as the safety of individual in-
gredients in cosmetic products.
The Director General of the Polish Association of the Cosmetic and Detergent Industry is Dr 
Anna Oborska PhD.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) to 
utworzona w roku 1992, jako pierwsza w Polsce, organizacja branży kosmetycznej i deter-
gentowej. PSPKD od 30 lat z sukcesem promuje, wspiera rozwój oraz chroni interesy branży 
oraz firm kosmetycznych i detergentowych.PSPKD reprezentuje branże i swoich Członków w 
relacjach z administracją państwową, mediami oraz innymi interesariuszami – w Polsce i w 
Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych – przekazuje uwagi 
i postulaty Firm Członkowskich do nowotworzonych i zmienianych aktów prawnych. Człon-
kowie Stowarzyszenia, to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy 
surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową, w tym 
produktów biobójczych. W PSPKD uzyskują dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej i wsparcie 
w sytuacjach kryzysowych. Eksperci Stowarzyszenia udzielają firmom pomocy w rozwiązywa-
niu problemów związanych ze zmianami prawa branżowego, często bardzo krótkimi okresami 
przejściowymi, a także brakiem jednolitych przepisów obowiązujących zarówno w różnych 
częściach świata jak i samej UE. Dla firm aktywnych na rynkach zagranicznych dodatkową 
korzyścią członkostwa jest możliwość nieodpłatnego uzyskania certyfikatów FSC (Free Sales 
Certificate) dla kosmetyków i detergentów. 
PSPKD jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the 
International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Eu-
ropejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA. W roku 2021 PSPKD uru-
chomiło największą w Polsce – liczącą około 30 000 substancji – internetową bazę składników 
kosmetycznych COSMILE (Cosmile.app).  To rzetelne, oparte na dowodach naukowych źródło 
informacji o właściwościach i działaniu, a także bezpieczeństwie poszczególnych składników 
produktów kosmetycznych.
Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergento-
wego jest dr inż. Anna Oborska.

PSPKiD / PACDI 350

+	ul. Chałubińskiego 8, 
 00-613 Warszawa, Poland
' +48 22 625 57 82
 biuro@kosmetyki-detergenty.pl
: www.kosmetyki-detergenty.pl
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POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU
KOSMETYCZNEGO I DETERGENTOWEGO



The Polish Society of Cosmetic Scientists (PSCS), a continuation of 
the Polish Society of Cosmetic Chemists, was established in 2021.
The need to create the organization of cosmetologists in Poland – sci-
entists from academia and industry – was discussed for years. Such 
organizations have been operating successfully all over the world. 
They integrate the scientific community, initiate and support basic 
scientific research, promote achievements in cosmetology, conduct 
training and other forms of enhancing cosmetologists’ qualifications, 
and organize scientific congresses and conferences. The objectives of 
the Society are: development of cosmetology, support of scientific re-
search in the field of cosmetology and related sciences and support of 
cosmetologists’ education, promotion of good ethical patterns in cos-
metology as well as increase of professional knowledge of the Society 
members and dissemination of scientific information. The Society rep-
resents the interests of its members towards administration and third 
parties. It also has plans for publishing.
The Polish Society of Cosmetic Scientists invites to the membership:
• university academics
• experts from cosmetics industry: R&D department staff, technolo-

gists, production and quality control departments
• personnel involved in the cosmetics safety assessment, microbiol-

ogists
• dermatologists
• students of cosmetology and related disciplines

Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów (PTCK), będące kon-
tynuatorem Polskiego Towarzystwa Kosmetologów, zostało utworzone w 
roku 2021.
O potrzebie stworzenia organizacji skupiającej w Polsce kosmetologów 
– ludzi nauki ze środowisk akademickich oraz przemysłu – mówiło się od 
lat. Takie organizacje z powodzeniem działają na całym świecie. Integru-
ją środowisko nauki, inicjują i wspierają podstawowe badania naukowe, 
promują osiągnięcia kosmetologii, prowadzą szkolenia i inne formy pod-
wyższania kwalifikacji kosmetologów a także organizują zjazdy naukowe 
i konferencje. Celami Towarzystwa są przede wszystkim: rozwój kosme-
tologii, wspieranie badań naukowych z dziedziny kosmetologii i nauk 
pokrewnych oraz wspieranie kształcenia kosmetologów, promowanie 
dobrych wzorców etycznych w kosmetologii a także powiększanie wiedzy 
profesjonalnej członków Towarzystwa i rozpowszechnianie informacji na-
ukowych. Towarzystwo reprezentuje interesy jego członków wobec admi-
nistracji oraz osób trzecich. Ma w planach także działalność wydawniczą.
Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów zaprasza do swojego 
grona:
• pracowników ośrodków akademickich
• osoby związane z przemysłem kosmetycznym: pracowników dzia-

łów R&D, technologów, pracowników działów produkcyjnych i kon-
troli jakości

• osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, mikrobio-
logów

• dermatologów
• studentów kosmetologii i kierunków pokrewnych

+	ul. Chałubińskiego 8, 
 00-613 Warszawa, 
 Poland
' +48 22 625 57 82
  biuro@ptck.pl
: www.ptck.pl
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PARTNER:
of Scientific Session / Sesji Naukowej
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We specialise in the sourcing and supply of ingredients of the 
highest quality. Our team has vast technical and commercial ex-
perience in the Personal Care industry and we remain on hand to 
offer full customer support.

Experience and expertise
The team at ProTec Ingredia Polska has vast experience and ex-
pertise in the global Personal Care markets and specialise in sourc-
ing and supplying products to customers of all sizes.

ProTec Ingredia Polska only works with high profile and world-re-
nowned manufacturing partners to provide innovative and mar-
ket-leading ingredients to its customers.

Taking a global view
We understand the ‘globalised’ nature of the industry we work in, 
and our team specialises in ensuring we can meet the needs of our 
customers no matter where they are located.

Our mission statement is simple; to consistently delight our cus-
tomers.

Specjalizujemy się w dostarczaniu najwyższej jakości surowców do 
produkcji kosmetyków. Posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie 
techniczne i handlowe w branży kosmetycznej. Zawsze służymy po-
mocą w znalezieniu odpowiedniego składnika oraz w opracowaniu 
receptury gotowego wyrobu kosmetycznego.

Doświadczenie i wiedza
Współpracujemy tylko i wyłącznie z wyspecjalizowanymi i uznanymi 
na świecie producentami surowców kosmetycznych, dzięki czemu 
możemy naszym klientom zapewnić dostęp do najbardziej innowa-
cyjnych i ciekawych składników kosmetycznych. Oferujemy surowce o 
bardzo wysokiej jakości, znajdujące uznanie wśród wielu odbiorców 
na całym świecie, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia na mię-
dzynarodowych imprezach branżowych.

Globalne spojrzenie
Rozumiemy potrzebę ‘globalizacji’ w naszej branży, dlatego specjali-
zujemy się w obsłudze klienta niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Nasza misja jest prosta: konsekwentnie zachwycać naszych klientów.

Our presentation / Nasza prezentacja:

Alex Bandow (CLR)
21.09.2022, 14:25 (T11)
Age better with the power of fermented algae
Starzej się lepiej dzięki mocy sfermentowanych alg

ProTec Ingredia 
Polska 430

+	ul. Berezyńska 6A/1, 
 03-904 Warszawa, Poland
' +48 22 330 96 40
 biuro.polska@protecingredia.com
: www.protecingredia.pl
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Cargill Beauty
• CLR Chemisches Laboratorium  

Dr. Kurt Richter GmbH
• Codif Technologie Naturelle
• Floratech a Cargill Company
• Innovacos
• Micro Powders
• Oat Cosmetics
• Presperse
• Prodotti Gianni
• Winkey





Provital is a trusted supplier of natural active ingredients for skin 
and hair care. We believe that taking care is taking action. Taking 
care is the force that moves us forward. It is also our commitment 
to people, communities and our planet. We care and take action 
for them. We care by combining nature and science to capture 
the essence of the Earth on our high-quality products. We care 
by partnering with our clients and co-creating with them to meet 
their needs. We care by anticipating trends to create the latest 
formulations, working with agility and effectiveness. We care by 
inspiring our clients and motivating our teams to keep growing 
together. And because we take care, we create natural ingredients 
that spread positive emotions and allow every person to find their 
own way to express their beauty. Provital, Do Care.

Provital jest zaufanym dostawcą naturalnych składników aktywnych 
do pielęgnacji skóry i włosów. Uważamy, że dbanie to podejmowanie 
działań. Dbanie jest siłą, która napędza nas do rozwoju. To także nasze 
zaangażowanie i troska o ludzi, społeczności i naszą planetę. Dbamy 
o nich i dla nich podejmujemy działania. Dbamy, łącząc przyrodę z 
nauką, aby uchwycić esencję Ziemi w naszych wysokiej jakości skład-
nikach kosmetycznych. Dbamy, współpracując z naszymi klientami i 
współtworząc ich produkty, aby zaspokoić ich potrzeby. Dbamy, prze-
widując trendy w tworzeniu najnowszych receptur, działając sprawnie 
i skutecznie. Dbamy, inspirując naszych klientów i motywując nasze 
zespoły do wspólnego rozwoju. A ponieważ dbamy, to tworzymy 
naturalne składniki, które rozprzestrzeniają pozytywne emocje i po-
zwalają każdemu znaleźć własny sposób na wyrażenie swojej urody. 
Provital, Do Care.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• I.Q. Lasem
• PROVITAL

Provital Polska 
Sp. z o.o. 221

+	ul. Przy Autostradzie 1, 
 62-030 Luboń, Poland
' +48 61 810 22 64
 polska@weareprovital.com
: www.weareprovital.com
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Wspieramy 
wszystkie 
rodzaje 
piękna.

Dostarczamy 
emocje.

Wierzymy, że 
dbanie to 
podejmowanie 
działań.
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Quimivita addresses the most relevant cosmetic challenges for 
product manufacturers. With an expert team in the cosmetic field, 
we channel our know-how through bigdata to design technolog-
ical ingredients and raw materials that meet the specific needs of 
the market. 

Achieving personalized attention for each of our clients is one of 
our pillars. We carry out a personalized accompaniment in each 
project to co-develop formulations of our customers from our cen-
tral laboratory.

QUIMIVITA S.A. 514

+	Calle Balmes, 245, 6ª planta, 
 08006 Barcelona, Spain
' +34 932 38 00 94
 lmartinez@quimivita.com
: www.quimivita.com/
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Aha’s

Hyaluronic acid

Natural scrub

Natural emollient

Natural emulsifier

Mineral salts
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RMPAK is a Polish manufacturer of filling, capping, and labelling 
machines. We design and build efficient automatic lines using pro-
prietary solutions and new technologies. We operate based on the 
experience gained and available vision systems, robotics, and new 
developments in process automation. The devices that we build 
are easily changeable and offer a wide range of possibilities ena-
bling them to adapt to the needs of the market.
We also implement non-standard devices that automate produc-
tion processes. We put particular emphasis on dialogue with the 
customer which makes our products stand out for their high func-
tionality that translates into customer satisfaction.

RMPAK  – PRODUCTION AUTOMATION
The devices that we design and build are characterised by:
• HIGH RELIABILITY – Our machines run as efficiently during the 

warranty period as they do many years later.
• SIMPLE OPERATION – One easy-to-use control panel with a 

clear and intuitive menu.
• MODULAR DESIGN – The modular structure enables any con-

figuration in accordance with the customer’s requirements.
• EASY EXPANSION – Our devices are fully compatible with other 

components of a production line.
• QUICK ASSEMBLY – Quick and professional installation facili-

tates operation of our devices in various configurations.

We are looking  forward to working with you!

RMPAK jest polskim producentem maszyn do napełniania, zakręca-
nia i etykietowania. Projektujemy, budujemy wydajne automatyczne 
linie, w których stosujemy autorskie rozwiązania i nowe technologie. 
Wykorzystujemy zdobyte doświadczenie oraz dostępne systemy wizyj-
ne, robotykę i nowości w automatyzacji procesu. Budowane przez nas 
urządzenia są szybko przezbrajalne oraz posiadają szerokie możliwo-
ści, dzięki którym dostosowujemy do potrzeb rynku.
Wdrażamy również nietypowe urządzenia automatyzujące procesy 
produkcyjne. Szczególny nacisk kładziemy na dialog z klientem, dzię-
ki temu nasze produkty wyróżniają się wysoką funkcjonalnością, co 
przekłada się na zadowolenie odbiorcy.

RMPAK – AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
Projektowane i budowane przez nas urządzenia charakteryzuje:
• WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ – Nasze maszyny pracują równie wy-

dajnie podczas okresu gwarancji jak i wiele lat później.
• PROSTA OBSŁUGA – Jeden prosty w obsłudze panel sterujący z 

przejrzystym i intuicyjnym menu.
• MODUŁOWA KONSTRUKCJA – Modułowa budowa pozwala na 

dowolną konfigurację zgodną z wymaganiami klienta.
• ŁATWA ROZBUDOWA – Nasze urządzenia są w pełni kompatybil-

ne z innymi składowymi linii produkcyjnej.
• SZYBKI MONTAŻ – Szybki i profesjonalny montaż zapewnia uła-

twioną obsługę naszych urządzeń w różnych konfiguracjach.

Zapraszamy do współpracy!

+	ul. Pułaskiego 20, 
 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
 Poland
' +48 669 619 666
  d.stelmasiak@rmpak.pl
: www.rmpak.pl
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Safic-Alcan is a French enterprise which dates back to 1847. 
Nowadays it is represented in almost all EU countries and also the 
Eurasian Economic Community, Turkey, China, Ukraine, the USA, 
Canada, Mexico, India, Maghreb countries, South Africa and the 
United Arab Emirates.

As a multinational distributor of speciality raw materials the com-
pany offers a wide choice of ingredients for the cosmetic industry. 
It provides also materials for nutra, pharmaceutical, home care, 
rubber, plastics, coatings & inks and for other fields.

In a plentiful portfolio of cosmetic ingredients of Safic-Alcan Pols-
ka there are: actives, natural emollients, extracts as well as a wide 
choice of cosmetic functional additives. Nowadays the range con-
sists of premium suppliers like Momentive Performance Materials, 
Mibelle Biochemistry, Greentech, Clariant, Aprinnova, Eastman, Su-
darshan and others. The complementary portfolio of the cosmetic 
division gives the possibility to propose ingredients practically for 
every customer. It contains a lot of innovative ingredients fitting 
into the newest industry trends.

Safic-Alcan’s philosophy are long-standing relationships with sup-
pliers and customers based on the principle of partnership and 
also a specialised knowledge of managers and sales people who 
represent the company.

Safic-Alcan to francuskie przedsiębiorstwo, którego historia sięga 
roku 1847. Obecnie jest reprezentowane w prawie wszystkich krajach 
Unii Eu ropejskiej, w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej, Turcji, 
Chinach, Ukrainie, USA, Kanadzie, Meksyku, Indiach, krajach Maghre-
bu, Południo wej Afryce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jako międzynarodowy dystrybutor surowców specjalistycznych firma 
oferuje szeroki wybór składników dla przemysłu kosmetycznego. Za-
opatruje również wiele innych branż, m.in.: gumową, tworzyw sztucz-
nych, farb i lakierów, detergentów, farmaceutyczną, suplementów 
diety.

Bogate portfolio surowców kosmetycznych polskiego oddziału  
Safic-Alcan stanowią zarówno substancje aktywne, emolienty natu-
ralne, ekstrakty, jak i szeroka gama dodatków funkcjonalnych. Aktu-
alnie Safic-Alcan Polska może poszczycić się długą listą dostawców, w 
skład której wchodzą tacy uznani producenci jak: Momentive Perfor-
mance Materials, Mibelle Biochemistry, Greentech, Clariant, Aprinno-
va, Eastman, Sudarshan i inni. Zróżnicowane portfolio działu kosme-
tycznego daje możliwość zaproponowania surowców praktycznie dla 
wszystkich odbiorców, zawiera wiele nowatorskich składników, wpi-
sujących się w najnowsze trendy branży. 

Dewizą Safic-Alcan są długotrwałe relacje z dostawcami i klientami, 
oparte na zasadzie partnerstwa, a także specjalistyczna wiedza me-
nadżerów i handlowców reprezentujących firmę.

SAFIC-ALCAN

+	Komitetu Obrony Robotników 48, 
 02-146 Warszawa, Poland
' +48 22 375 17 10
 kosmetyki@safic-alcan.pl
: www.safic-alcan.com

Exhibitors / Wystawcy | S90

HPCI CEE 2022 - Exhibitor Directory / Katalog Wystawców

Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• Safic-Alcan SAS
• Adeka
• Aprinnova
• Ashland
• Chemir
• Clariant
• Coatex
• Corum
• Eastman
• Greentech
• Hallstar
• Hyundai Bioland
• Ichimaru Pharcos
• INA JNP
• Lafaure
• Mibelle Biochemistry
• Minasolve
• Momentive Performance Materials
• P2 Science
• Sudarshan
• Surfactgreen





The company FUH Segapharm Stefan Zajbt was founded in 1999, 
offering raw materials at that time and packaging for the pharma-
ceutical and cosmetics industry.

We are currently focusing on pigments and active substances that 
we supply cosmetics companies.

From the beginning, we have been offering pearl pigments and 
glitters from a Dutch company GEOTECH International BV. NEE-
LIKON Food & Dyes Chemicals is another very important partner, 
whose dyes and pigments have been supplied to the Polish mar-
ket for over five years. In 2019 we started cooperation with the Ital-
ian company Naturalis Life Technologies, offering very interesting 
active substances based on Niosome technology.

Firma FUH Segapharm Stefan Zajbt została utworzona w 1999 
roku oferując w tym czasie surowce i opakowania dla przemysłu far-
maceutycznego i kosmetycznego.

Aktualnie koncentrujemy się na pigmentach oraz substancjach akty-
wnych, które dostarczamy firmom kosmetycznym.

Od początku istnienia oferujemy pigmenty perłowe i brokaty ho-
lenderskiej firmy GEOTECH International BV. Drugim bardzo ważnym 
partnerem jest firma NEELIKON Food & Dyes Chemicals, której bar-
wniki i pigmenty dostarczamy na rynek polski od ponad pięciu lat. W 
2019 roku podjęliśmy współpracę z włoską firmą Naturalis Life Tech-
nologies, oferującą bardzo ciekawe substancje aktywne oparte na 
technologii Niosome.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• Geotech International B.V. 
• Naturalis Life Technologies 
• Neelikon Food Dyes & Chemicals Ltd.

+	Chłapowskiego 25, 
 02-787 Warszawa, Poland
' +48 720 35 66
 segapharm@wp.pl
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Cosmetic Colour Concepts
“Vibrant Iridescent”
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Seppic, as a subsidiary of Air Liquide Healthcare, has been devel-
oping, manufacturing and marketing unique excipients and active 
ingredients for the cosmetic, pharmaceutical, nutraceutical, veteri-
nary and industrial markets for more than 75 years.

As a recognized leader in the production of specialty raw materials, 
Seppic works with the world’s largest companies, providing its cus-
tomers with the best and most modern solutions, while respecting 
the well-being of people and the environment.

Seppic’s activity is based on innovativeness and solid technologi-
cal knowledge and experience.

Seppic office in Poland started its activity in 2010.

Seppic, jako spółka grupy Air Liquide, należąca do Air Liquide 
Healthcare, już od ponad 75 lat opracowuje, produkuje i sprzedaje 
unikalne substancje pomocnicze i aktywne dla branży kosmetycznej, 
farmaceutycznej, nutraceutycznej, weterynaryjnej oraz przemysłowej.

Seppic, jako uznany lider w produkcji specjalistycznych surowców, 
współpracuje z największymi światowymi firmami, dostarczając 
swoim klientom najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania, dbając 
jednocześnie o dobro ludzi i poszanowanie środowiska naturalnego.

Podstawę działalności firmy Seppic stanowi innowacyjność oraz solid-
na wiedza technologiczna i doświadczenie.

Biuro Seppic w Polsce rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku.

SEPPIC
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' +48 22 279 37 21
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SOFW – Verlag für chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH is 
a publishing house which is rooted in the chemical industry and 
has specialized in the fields of cosmetics, perfumery, home and 
personal care. Founded in 1874, the original part of the publisher 
has expanded into the three following divisions:

Publishing
and sale of scientific reference books and magazines i.e. the Global 
Ingredients and Formulations Guide and the SOFW journal. Fur-
thermore, we see ourselves as an information platform and publish 
news from the above-mentioned areas via our various communi-
cation channels.

Events
Full-Service organization of conferences, trade fairs, seminars, 
workshops and symposiums (e.g. SEPAWA® CONGRESS, SOFW 
eVENTs).

Backoffice Management
Member administration and communication, accounting, moni-
toring and budget plans etc.

SOFW operates on a national as well as international basis and sup-
ports customers all over the world. 

Nearly 150 Years of Experience

The SOFW journal has been published since 1874. It provides ex-
tensive information regarding formulation of cosmetics, body care, 
detergents, fragrances and chemical specialties.

The Topics
New raw materials and ingredients, biotechnological develop-
ments, compatibility, formulations, legislation, methods of testing, 
branch and market news.

Audience
Formulators, chemists, research and development, laboratory staff, 
marketing, management and students.

Languages
At present the SOFW journal is published in English and German. 
This ensures that all the information is available to all readers 
worldwide.

Distribution
World wide

+	SOFW – Verlag für chemische   
 Industrie H. Ziolkowsky GmbH
 Dorfstraße 40, 86470 
 Thannhausen/Burg, Germany
' +49 8281 799 40 0
 vci@sofw.com 
: www.sofw.com
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www.sofw-journal.com

Nearly 150 Years of Experience
The SOFW Journal has been published since 1874. It provides 
extensive information regarding formulation of cosmetics, 
body care, detergents, fragrances and chemical specialties.

powered by

Topics
New raw materials and in-
gredients, biotechnological 
developments, compatibil-
ity, formulations, legislation, 
methods of testing, branch 
and market news.

Audience
Formulators, chemists,  
research and development,  
laboratory staff, marketing, 
management and  
students.

Languages
At present the SOFW Journal  
is published in English,  
German and Chinese.  
This ensures that all the 
information is available to 
all readers worldwide.
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Without grandiloquent slogans, by speaking plainly and in honest 
way, we want to Create and Develop in a partnership with our 
customers and suppliers. While bearing in mind a continuous per-
sonal care market growth, we are conscious about increasing re-
quirements that are a natural result of it. However, at this fast pace, 
taking care about the safety and listening to each other seem to 
play a key role.

Both with our customers and suppliers, we want to meet in this 
professional world mainly as a partners. By following this mindset 
till now, we were able to develop and observe with satisfaction the 
results of our conversations and joint problems solving.

Polish cosmetics producers pave the way for many global trends, 
thus being a precursors in personal care industry on an interna-
tional scale. Our role is to keep up with them in order to be part of 
safe and innovative solutions.

Bez górnolotnych haseł i sloganów, bez ogródek, chcemy Tworzyć i 
Rozwijać będąc w partnerstwie z naszymi klientami i dostawcami. 
Mając na względzie nieustanny wzrost rynku kosmetycznego, jeste-
śmy świadomi coraz większych wymagań, które on za sobą niesie. 
Jednak w tym szybkim tempie, to pielęgnowanie szacunku, dbanie o 
bezpieczeństwo oraz umiejętność obopólnego słuchania odgrywają 
kluczową rolę.

Zarówno z klientami jak i dostawcami chcemy spotykać się na płasz-
czyźnie profesjonalnej przede wszystkim jako partnerzy. Poprzez takie 
podejście, mogliśmy się rozwinąć, by dziś z satysfakcją móc obserwo-
wać rezultaty rozmów i wspólnego rozwiązywania problemów.

Polscy producenci kosmetyków torują drogę wielu światowym tren-
dom, będąc tym samym prekursorami w swojej branży na skalę mię-
dzynarodową. Naszym zadaniem jest dotrzymać im kroku, by móc 
współtworzyć bezpieczne i innowacyjne rozwiązania.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• Chemrez
• Ecogreen Oleochemicals
• Guangzhou Tinci Materials Technology
• Jingkun
• LG Household & Health Care
• Zuplex

Stockmeier Chemia 
Sp. z o.o. i S.S.K. 310

+	ul. Obornicka 277, 
 60-691 Poznań, Poland
' +48 61 666 12 67
 k.wojtaszek@stockmeier.pl
: https://pl.stockmeier.com
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Oleo Chemicals · Natural Actives ·
Preservatives · Surfactans · and much more
ingredients 
 
STOCKMEIER CHEMIA SP. Z O.O. I S.S.K. 
UL. OBORNICKA 277 
60-691 POZNAŃ 
 
KAROLINA WOJTASZEK 
T: 609 333 326 
EMAIL: K.WOJTASZEK@STOCKMEIER.PL 

We look forward to hear from you!
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STRAHL & PITSCH INC. THE NATURAL CHOICE 

Strahl & Pitsch, the global leader in natural waxes and customized 
wax production, has commercialized new natural waxes to com-
plement our already wide range. 

When it comes to wax requirements such as Carnauba, Candelilla, 
Beeswax, Wax Blends, Self Emulsifiable Waxes it only takes one call.

• Laurel wax – for a luxurious rich skin feel in creams and sticks 
• Pure Rice Wax – high melt point with excellent crystalline struc-

ture to aid in prevention of syneresis 
• Vegerite Waxes – Vegetable based replacement for petroleum 

derived ozokerite 
• Tea Wax – Natural color and fragrance ingredient 
• Natural Wax Jellies – Vegetable based petrolatum replace-

ments

Surchem Sp. z o. o.   jest dystrybutorem specjalistycznych surowców 
i dodatków chemicznych dla wielu branż przemysłu m.in. kosmety-
ka, farmacja, chemia gospodarcza, tworzywa sztuczne, farby i la-
kiery oraz chemia budowlana. Firma należy do szwajcarskiej grupy   
POLYGON CHEMIE A.G.  działającej od ponad 30 lat na terenie Eu-
ropy. Oferujemy bardzo wysokiej jakości produkty od sprawdzonych i 
rzetelnych dostawców.

Staramy się, aby nasza oferta dostosowana była do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów.

Celem naszej firmy jest pomoc w zakresie projektowania nowych wy-
robów i rozwiązywaniu problemów technologicznych poprzez dobór 
odpowiednich surowców i dodatków. Surchem Sp. z o. o. dysponuje 
pełnym zapleczem sprzedażowym, doradczym oraz logistycznym nie-
zbędnym do oferowania surowców chemicznych i obsługi klientów na 
terenie całego kraju. 

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• Aceto
• BRB Silicones
• Davos Life Science
• KLK Emmerich GmbH
• Kolb
• Sensient Cosmetic Technologies
• Textron
• Vantage Specialties

Strahl & Pitsch 450

+	230 Great East Neck Road, 
 P.O. Box 1098 West Babylon,
 NY11704, New York, USA
' +1 631 587 900
 info@spwax.com
: www.spwax.com
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+	ul. Fabryczna 17, 
 90-344 Łódź, 
 Poland
' +48 530 583 100
  surchem@surchem.pl
: www.surchem.pl

NEW!
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Established in 1981, Surfachem, a member of the 2M Group, has 
grown to become a leading independent distributor of speciality 
chemicals and surfactants for Personal Care, Home & Car Care, and 
Industrial Cleaning.

Our product range is frequently widened to support the innova-
tive trends and specific demands with focus on efficacy and multi-
functionality. We develop our business model with high standards 
of service and sustainability as a core. Products with natural origin 
are COSMOS certified if required, provided with natural index. Sur-
fachem are RSPO member.

With a regular technical support and fresh ideas and formulations 
we aim to decrease time required for your new products to be-
come real.

We will be pleased to become your valuable partner.

Firma Surfachem, została założona w roku 1981 i jest częścią Grupy 
2M Holdings. Jesteśmy niezależnym dystrybutorem specjalistycznych 
surowców chemicznych do Chemii Kosmetycznej oraz Gospodarczej i 
Samochowowej oraz Czyszczenia Przemysłowego.

Ważne jest dla nas ciągłe podnoszenie stadardu naszych usług. Sta-
ramy się regularnie rozszerzać portfolio wielofunkcyjnych surowców o 
sprawdzonej efektywności zgodnie z aktualnymi trendami i innowa-
cjami w branży. Istotną częścią naszej oferty są produkty otrzymywa-
ne według zasad zrównoważonego rozwoju, a te naturalnego pocho-
dzenia dostępne są także z certyfikatami COSMOS oraz określonym 
indeksem naturalności. Jesteśmy członkiem RSPO.

Proponujemy Państwu rozbudowane portfolio receptur i prototypów, 
a także regularne wsparcie techniczne, aby zredukować czas potrzeb-
ny do stworzenia Waszych nowych produktów rynkowych.

Zachęcamy Państwa do współpracy opartej na obustronnym zaufa-
niu.

Our presentation / Nasza prezentacja:

Joanna Kutyła, Anna Borkiewicz (Surfachem)
21.09.2022, 15:55 (T16)
COLOR POWER! Trends in Body and Hair Cosmetics and Predictions for 2022/2023.
COLOR POWER! Trendy w kosmetyce pielęgnacyjnej ciała i włosów oraz przewidywania na 
2022/2023

SURFACHEM POLSKA 231

+	Regus  Equator II, 
 Al. Jerozolimskie 96,   
 00-807 Warszawa, Poland
' +48 504 554 712
 info@surfachem.pl
: www.surfachem.pl
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Represented companies / 
Firmy reprezentowane:
• AAK Natural Oils
• ADM
• Aldivia
• Arda Natura
• Aspanger
• Assessa
• Bicosome 
• British Cannabis
• Chemland
• Eurosicura
• Neodol
• Oleon NV
• Salicylates & Chemicals
• Sandream Specialties
• Silitex
• Solvay
• Surfachem 

www.surfachem.pl | info@surfachem.pl 
Część 2M Holdings Limited
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SyVento offers technologically advanced, innovative solutions for 
encapsulating cosmetic active ingredients in nanocarriers, allow-
ing to effectively reach their destination and fully release their po-
tential (high bioavailability, stability and effectiveness).

We can design and produce high-end liposomal raw materials 
and cosmetics in line with your requirements, fully custom-made. 
In our work we use the latest scientific achievements, paying the 
greatest attention to the high quality of our products.

SyVento oferuje zaawansowane technologicznie, innowacyjne roz-
wiązania zamykania kosmetycznych składników aktywnych w liposo-
malnych nanonośnikach, pozwalające na efektywne dotarcie do celu 
i pełne uwolnienie potencjału substancji czynnych (wysoka biodostęp-
ność, stabilność i skuteczność).

Możemy zaprojektować oraz wyprodukować wysokiej jakości surow-
ce liposomalne, czy kosmetyki zgodnie z wymaganiami Klientów. W 
naszej pracy korzystamy z najnowszych osiągnięć nauki, zwracając 
szczególną uwagę na wysoką jakość naszych produktów.

Our presentation / Nasza prezentacja:

Anna Pająk (SyVento)
22.09.2022, 15:40 (T26)
Vecticell – unique platform for delivering active substances in cosmetic products
Vecticell – unikalna platforma dostarczania substancji aktywnych w produktach kosmetycz-
nych

+	ul. Chemików 1, 
 32-600 Oświęcim, 
 Poland
' +48 885 959 558
  syvento@syvento.com
: www.syvento.com
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Tiele Winkler company has been operating since 2020. It was es-
tablished as the culmination of a long-term friendship and busi-
ness cooperation between Kamil Winkler and Tomasz Lesiak, who 
began their adventure with the world of cosmetics and household 
chemicals in 2007, working for a company that manufactures aero-
sols for multinational corporations. Their professional careers took 
different paths, but they always dreamed of creating a joint busi-
ness related to the cosmetics industry.

The project that made their professional paths converge again was 
the opportunity to represent a fragrance oils manufacturer – MG 
International Fragrance, who entrusted them with development 
of its brand on the Polish market and with selected Customers in 
other markets.

Firma Tiele Winkler istnieje od 2020 roku. Powstała jako zwieńczenie 
długoletniej przyjaźni i biznesowej współpracy pomiędzy Kamilem 
Winklerem i Tomaszem Lesiakiem, którzy swoją przygodę ze światem 
kosmetyków i chemii gospodarczej zaczynali w 2007 roku, pracując 
dla firmy wytwarzającej kontraktowo aerozole dla światowych kon-
cernów. Ich kariery zawodowe potoczyły się innymi torami, jednak 
zawsze marzyli o stworzeniu wspólnego biznesu, związanego z prze-
mysłem kosmetycznym.

Projektem, który sprawił, że ich ścieżki zawodowe znów się zbiegły, 
okazała się być możliwość reprezentowania firmy produkującej kom-
pozycje zapachowe – MG International Fragrance, która powierzyła 
im rozwój marki na polskim rynku.

Represented companies / Firmy reprezentowane:
• MG International Fragrance Company

We offer ingredients and packaging for cosmetic and chemical 
industries.

We provide the best products that are available in foreign markets, 
share trends and innovations in the cosmetic industry, develop 
unique formulations.

Our specialists have accumulated vast experience in the develop-
ment and production of cosmetic products.

Oferujemy składniki i opakowania do produkcji kosmetyków i chemi-
kaliów w różnych dziedzinach.

Zapewniamy najlepszy produkt na rynkach zagranicznych. Dzielimy 
się trendami i innowacjami branży kosmetycznej, opracowujemy uni-
kalne receptury.

Nasi specjaliści zgromadzili ogromne doświadczenie w projektowaniu 
i produkcji kosmetyków.

+	ul. Gliniana 14, 
 97-300 Piotrków Trybunalski, 
 Poland
' +48 531 248 766
 aleksandra.kukulska@tielewinkler.com
: www.tielewinkler.com
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Our presentation / Nasza prezentacja:

Aleksandra Kukulska (Tiele Winkler)
22.09.2022, 14:00 (T21)
Fresh Release and Odor Control – innovative tech-
nologies used in the production of fragrance oils
Fresh Release i Odor Control – nowoczesne tech-
nologie wykorzystywane w produkcji kompozycji 
zapachowych

+	ul.Przejazd 2a/403, 
 15-430 Białystok, 
 Poland
' +48 886 678 955
 management@viakosmo.pl

ViaKosmo 
Spółka z o.o. 351

NEW!
in 2022



Parameters  
to determine:

Skin elasticity 

Skin moisture 

Amount of skin TEWL 

Skin color/redness/ 
whitening

Skin pH 

Amount of skin sebum

Shine of the skin  
and hair 

Condition of the hair 
surface 

Degree of heating of  
the skin and hair 
surfaces

We test all types  
of products: 

creams, gels, 
serums, lotions, 

sprays, shampoos 
etc.

We provide services of evaluation of cosmetics 
effectiveness on the basis of the CTL laboratory

Cosmetic Testing Lab

We provide testing services of 
cosmetic products using  
IN VIVO and EX VIVO methods

Evaluation of cosmetics 
effectiveness

Confirmation  
of marketing claims



Worlée has been supplying its customers with high-quality raw 
materials for 170 years. The international family-owned company 
is represented in over 80 countries worldwide with its three pillars: 
Chemical Raw Materials, Natural Raw Materials and Cosmetic Raw 
Materials.

As a renowned supplier, refiner and producer of raw materials, 
Worlée offers first-class products, taking into account economic, 
ecological and social factors.

The combination of high quality standards, technical know-how 
and a feel for trends and market developments makes Worlée a 
trustworthy partner in all three divisions.

+	Grusonstraße 26, 
 D – 22113 Hamburg, 
 Germany
: www.worlee.de
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WorléeAloe
Aloe vera

WorléeAqua Thix
Rheology Modifier/Thickener

WorléeBase
Pigment Dispersions

WorléeBeads
Exfoliants

WorléeSqualane
Squalane

WorléeJojoba Oil
Jojoba Oil

WorléeMicromer
Film Formers

WorléeScrub
100 % Natural Exfoliants

WorléeSoft Beads
Multicoloured Particles

w
w

w
.w

or
le

e.
co

m

UNLIMITED CREATIVITY
with our innovative and sustainable raw materials

Contact: 
Sylwia Meyer

+49 40 73333 2694
SMeyer@worlee.de



Warsaw College of Health and Engineering provides reliable 
education and professional preparation as well as the opportunity 
to acquire broad interdisciplinary knowledge in the broadly-un-
derstood field of health sciences.

Warsaw College of Health and Engineering provides reliable edu-
cation and professional preparation as well as the opportunity to 
acquire broad interdisciplinary knowledge in the broadly-under-
stood field of health sciences conducting study programmes such 
as: cosmetology, general chemistry, cosmetic chemistry, dietetics 
and related fields.

We offer up-to date study programmes adapted to the current 
demands of the labour market and developed with an emphasis 
on practical skill: workshops, laboratories and hands-on classes, as 
well as placements in specialist institutions.

We work with many companies and industry organizations, creat-
ing opportunities for students to meet up with their prospective 
employers and get to know the requirements of their companies.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne 
przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej inter-
dyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii, 
chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki, inżynierii ochrony 
zdrowia i dziedzin pokrewnych.

Oferujemy nowoczesny i dostosowany do aktualnych wymogów 
rynku pracy program studiów opracowany z naciskiem na praktykę: 
zajęcia kierunkowe i warsztatowe, a także praktyki w specjalistycznych 
placówkach.

Prowadzimy współpracę z wieloma firmami i organizacjami branżo-
wymi, stwarzając studentom możliwość bezpośredniego poznania 
przyszłych pracodawców i zapoznania się z ich wymogami. 
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650

+	ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 
 02-366 Warszawa, Poland
' +48 22 562 35 00
 rekrutacja@wsiiz.pl
: www.wsiiz.pl
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Partners and Media Partners / Partnerzy i partnerzy medialni:

Organizer / Organizator:

Vincentz Network

© Vincentz Network,
The organisers reserve their right to 

change dates and location or to cancel 
part of or the entire event. 

Organizatorzy zachowują prawo do zmiany 
daty, miejsca, a także odwołania cześci lub 

całości wydarzenia. 
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