
Pierwszy polski kongres HPCI** 
Fundacja dr Seidla*  była współorganizatorem pierwszego polskiego kongresu 
HPCI**, który odbył się w dniach 25-26 listopada 2008 w Warszawiee.  

Kongres organizowany był przez SOFW*** wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Kosmetologów i stowarzyszeniem SEPAWA e.V.****. Towarzyszyła mu konferencja 
naukowa oraz wystawa dla producentów i dystrybutorów poświęcona zagadnieniom 
kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.  

W czasie kongresu prezentowane były liczne wykłady umoŜliwiające zapoznanie się 
z najnowszymi trendami rozwoju kosmetologii.  

Po raz pierwszy w historii konferencja obejmowała n iezaleŜną sesję 
poświęconą produktom zoologicznym. W czasie sesji poruszane b yły tematy 
takie jak: działanie substancji aktywnych i olejków  eterycznych w repelentach, 
właściwo ści produktów piel ęgnacyjnych dla zwierz ąt z alergiami i 
nadwra Ŝliwo ścią oraz metody walki z pchłami i kleszczami a tak Ŝe trendy 
rozwoju zoologii na rynku polskim.   

Szczegółowy program sesji:  

• More than Sensitive - How to Formulate Products for Atopic and 
Hypersensitive Pets K. Pytkowska Academy of Cosmetics and Health Care in 
Warsaw  

• Essential Oils in Animal Pet Care Products and as Key Ingredients in 
Repellents M. Kaleta Flavour and Fragrance Manufacturer Pollena Aroma Sp. 
z o.o. Academy of Cosmetics and Health Care in Warsaw  

• Cosmetics for Pets on the Polish Market A. Wielguszewska Laboratory 
Dermapharm Ltd.  

• The Review on the Methods of Flea and Tick Infection Control in Cats and 
Dogs M. Klockiewicz Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty  

Więcej informacji nt konferencji moŜna znaleźć po adresem www.hpci-congress.com 
lub Polskiego Towarzystwa Kosmetologicznego www.polscc.org  
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W oparciu o badania przeprowadzone 
przez bfai (Bundesagentur für Außenwirt-
schaft) – Niemieckie Biuro Handlu Zagra-
nicznego, przy Ministerstwie Ekonomii i 
Technologii – zapotrzebowanie na pro-
dukty kosmetyczne w Polsce stale rośnie. 
Polscy producenci tacy jak Grupa Kolasty-
na są aktywni nie tylko na rynku polskim, 
ale zwiększają także sprzedaż zagranicą. 
Przedsiębiorstwa, między innymi Labora-
torium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Dermi-
ka, Dax Cosmetics, Inglot, Bell i inni wciąż 
się rozwijają i umacniają swoją pozycję na 
rynku. Także inni producenci kosmetyków, 
tacy jak Nivea Polska (Beiersdorf ), L’Oréal, 
Procter & Gamble czy Albero Culver (So-
raya) cały czas inwestują w nowe zakłady 
produkcyjne w Polsce.

Podobny rozwój obserwowany jest na ryn-
ku wyrobów chemii gospodarczej.

Zapotrzebowanie na odpowiednie surow-
ce do produkcji kosmetyków i wyrobów 

chemii gospodarczej stale rośnie, co po-
woduje, że obecność dostawców surow-
ców i usług na rynku Europy Środkowo-
Wschodniej jest niezbędna.

Kongres HPCI, organizowany przez SOFW
Journal wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Kosmetologów i stowarzyszeniem SEPAWA
e.V., to idealne miejsce do nawiązania, po-
głębiania kontaktów biznesowych na ryn-
kach Europy Środkowo-Wschodniej. Kon-
gresowi towarzyszyć będzie konferencja 
naukowa poświęcona składnikom kosme-
tyków i wyrobów chemii gospodarczej. 

Równolegle odbędzie się wystawa dla pro-
ducentów, dystrybutorów oraz innych �rm 
związanych z przemysłem kosmetycznym i 
chemii gospodarczej. Oferujemy Państwu 
stoisko, z trzema ściankami, umeblowa-
niem (stolik, krzesła), światłem, dostępem 
do energii elektrycznej za jedyne 2500 EUR 
+ VAT. Na terenie wystawy dostępny jest 
bezprzewodowy Internet (W-Lan).

NOWA PLATFORMA BIZNESOWA  
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ



WTOREK, 25 LISTOPADA 2008

DZIEŃ 1 SESJA PORANNA  |  KOSMETYKI SALA BALOWA

09:30 – 09:35 Otwarcie TBA Prowadzący sesję

09:35 – 10:00 Warstwa brodawkowa skóry: pierwszy 
cel w naturalnym starzeniu się skóry

D. Boudier Silab

10:00 – 10:50 Przenikanie nanocząstek a kosmety-
ki: substancje idealne czy przepis na 
katastrofę?

J. Wiechers JW Solutions

10:50 – 11:15 Nanonauka – zastosowanie w kosme-
tykach, zdrowej żywności i biotkaninach

P. Morganti University of Naples

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:10 Nanomody�kowane powierzchnie i ich 
charakterystyka

T. Kobiela 1,
K. Pytkowska 2

1 Politechnika Warszawska,
 Wydział Chemiczny
2 Wyższa Szkoła Zawodowa 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w 
Warszawie

12:10 – 12:35 Nowe propozycje regulacji prawnych 
dotyczących kosmetyków w Unii Euro-
pejskiej

M. Ożóg Traple Konarski Podrecki 
Kancelaria Prawna sp.j.

14:00 – 14:25 Wdrożenie REACH w produkcji środków 
powierzchniowo czynnych – sytuacja 
obecna oraz perspektywy na przyszłość

A. Föller TEGEWA

14:25 – 14:50 Opłacalna produkcja anionowych spc – 
teraźniejszość i przyszłość

I. Adami Desmet Ballestra

14:50 – 15:15 Łagodzenie działania drażniącego wyro-
bów chemii gospodarczej

K. Leleń,
J. Arct, 
S. Majewski

Wyższa Szkoła Zawodowa 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w 
Warszawie

15:15 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16:10 Zastosowanie procesu koacerwacji do 
wytwarzania nowoczesnych płynów do 
ręcznego mycia naczyń

T. Wasilewski Politechnika Radomska
Katedra Chemii

16:10 – 16:35 Efektywne i wygodne czyszczenie w 
gospodrastwie domowym

M. Fender Evonik Degussa GmbH

16:35 – 17:00 Alternatywa dla testów na zwierzętach 
substancji żrących i drażniących skórę 
i oczy

A. Alonso SkinEthic

DZIEŃ 1 SESJA POPOŁUDNIOWA  |  WYR. CHEMII GOSP.  SALA BALOWA

HPCI WARSZTATY OCENY SENOSRYCZNEJ SALA BELWEDER

Wtorek, 25 listopada 2008  |  Początek warsztatów 10:30

Cały dzień warsztatów oceny sensorycznej. Warsztaty prowadzone będą 
przez Gail Vance Civille

Rejestracja: via e-mail: �scher@sofw.com

Opłata za warsztaty: 250 EUR (10% zniżka dla członków towarzystw)



ŚRODA, 26 LISTOPADA 2008

14:00 – 14:25 Marginesy bezpieczeństwa i wyzna-
czanie ekspozycji – kluczowe elementy 
oceny bezpieczeństwa kosmetyków

E. Starzyk 1,2,
A. Frydrych 2,3

1 Polski Związek Pracodawców 
Prywatnych Branży Kosmetycznej
2 Wyższa Szkoła Zawodowa 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie
3 Dermika Sp. z o.o.

14:25 – 14:50 Fizykochemia i aktywność biologiczna 
s�ngolipidów

M. Stepulak, 
J. Arct, 
S. Majewski

Wyższa Szkoła Zawodowa 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie

14:50 – 15:15 EcoTain - Filozo�a Clariant 
zrównoważonego rozwoju surowców 
kosmetycznych

S. Gehm Clariant

15:15 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16:10 Mikrosfera pozyskiwana z popiołów 
lotnych jako nowoczesne ścierniwo do 
produkcji mleczek czyszczących

M. W. Sułek, 
T. Wasilewski, 
E. Klimaszewska

Politechnika Radomska
Katedra Chemii

16:10 – 16:35 Zasady doboru barwników 
bezpośrednich w preparatach 
do farbowania włosów

S. Kruś, 
J. Arct, 
S. Majewski

Wyższa Szkoła Zawodowa 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie

16:35 – 17:00 Czy nowe, biodegradowalne substancje 
kompleksujące zastąpią tetrasodium 
EDTA, w celu zwiększenia efektywności 
konserwantów?

W. Siegert Schülke & Mayr

09:30 – 09:35 Otwarcie TBA Prowadzący sesję

09:35 – 10:00 Kwas liponowy – silny kosmeceutyk 
o aktywności przeciwutleniającej

B. Bednarczyk-
Cwynar, 
L. Zaprutko

Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu, Wydział Farmacji

10:00 – 10:25 PassionAge: nowe pomysły w kosmety-
kach anti-aging

K. Steinbach Eckart

10:25 – 10:50 Badanie aktywności antyoksydacyjnej 
olejków eterycznych

A. Podsędek 1,
M. Sikora 2,
A. Bednarek 1,
D. Kalemba 1

1 Politechnika Łódzka, Instytut 
Biochemii Technicznej
2 Politechnika Łódzka, Instytut In-
stytut Podstaw Chemii Żywności

10:50 – 11:15 Trendy i perspektywy w badaniach 
alternatywnych do testów na zwierzę-
tach

A. Oborska Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Kosmetyków i 
Środków Czystości

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:10 Ochrona przeciwsłoneczna: 
zapewniony komfort i bezpieczeństwo

TBA Evonik Goldschmidt

12:10 – 12:35 Aktywne składniki czekolady w kosme-
tyce

A. Pawełczyk, 
L. Zaprutko

Uniwersytet Medyczny w Pozna-
niu, Wydział Farmacji

12:35 – 13:00 Chemofobia i „bajki” na temat “całkowicie 
naturalnych” kosmetyków

E. Eghbali Polymorphy Consulting 

DZIEŃ 2 SESJA PORANNA  |  KOSMETYKI SALA BALOWA

DZIEŃ 2 SESJA POPOŁUDNIOWA  |  KOSMETYKI SALA BALOWA



ŚRODA, 26 LISTOPADA 2008

09:55 – 10:00 Otwarcie TBA Prowadzący sesję

10:00 – 10:25 Nadwrażliwość - jak recepturować 
kosmetyki dla zwierząt o skórze 
nadmiernie wrażliwej lub atopowej?

K. Pytkowska, 
J. Arct

Wyższa Szkoła Zawodowa 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie

10:25 – 10:50 Olejki eteryczne w preparatach 
do pielęgnacji zwierząt oraz jako 
repelenty

M. Kaleta Pollena Aroma Sp. z o.o., 
Wyższa Szkoła Zawodowa 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie

10:50 – 11:15 Rynek kosmetyków dla zwierząt 
w Polsce

A. Wielguszewska Laboratorium DermaPharm

11:15 – 11:40 Przegląd metod kontroli infekcji powo-
dowanych przez pchły i kleszcze 
u psów i kotów

M. Klockiewicz Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej

DZIEŃ 2 SESJA PORANNA | PIELĘGNACJA ZWIERZĄT    SALA BELWEDER
DOMOWYCH

SESJA  ZORGANIZOWANA WE WSPÓŁPRACY Z:

Pozostali
Członkowie 
Towarzystw

Studenci

Wszystkie sesje 150 EUR 120 EUR 50 EUR

Jedna sesja 50 EUR 40 EUR

Warsztaty oceny 
sensorycznej

250 EUR 225 EUR

Towarzystwa:   Polskie Towarzystwo Kosmetologów
  Rumuńskie Towarzystwo Kosmetologów
SEPAWA e.V.

REJESTRACJA
>> www.hpci-congress.com

* * Program wstępny – prezentacje mogą ulec zmianie * *



WYSTAWCY

Równolegle odbędzie się wystawa dla 
producentów, dystrybutorów oraz in-
nych �rm związanych z przemysłem 
kosmetycznym i chemii gospodarczej. 
Oferujemy Państwu stoisko, z trzema 
ściankami, umeblowaniem (stolik, krze-
sła), światłem, dostępem do energii elek-
trycznej za jedyne 2500 EUR (+ VAT).
Więcej informacji udziela:
Robert Fischer, �scher@sofw.com

WYSTAWA HPCI

32-33 Aquapharm

32-33 BASF

32-33 Biesterfeld

4-5 Brenntag

24 Chesham

4 Ciba

18 Cirebelle 
(Sasol Wax)

40 Clariant

18 Cognis 
Oleochemicals

32-33 CP Kelco

25 Donauchem

32-33 Dow Corning

18 Du Pont

19-20 Erbslöh

23 Evonik

18 Frey & Lau

27 Greentech

18 Henry Lamotte

18 HSH

18 Ikeda

46-47 Impag

25 Interpolymer

18 ISP

32-33 Kao Chemicals

32-33 Kahl & Co.

18 Kemobil

32-33 Kolb

18 Laboratoires 
Serobiologiques

18 Nalco

32-33 National Starch

1-2 Neochem

3 Nordmann, 
Rassmann

28 Polygon Chemie

32-33 PQ Europe

18 Reheis

18 Rohm & Haas

16-17 S. Black

32-33 Saint Gobain 
Ceramics

5 Schülke

35 Silab

32-33 Sinerga

26 Skin Ethics

32-33 Sophim



WYSTAWA HPCI



So�tel Victoria Warszawa
ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa, Poland

Centrum kongresowe hotelu So�tel Victoria jest do-
skonałym miejscem, do organizacji wystaw i konfe-
rencji. Wszystkie sale znajdują się na jednym piętrze 
i połączone są bezpośrednio ze sobą. Uczestnicy, od-
wiedzający nie będą mięli żadnych problemów w po-
ruszaniu się między salami.

Hotel So�tel Victoria Warszawa usytuowany jest w 
sercu zabytkowej części Warszawy. W bezpośredniej 
odległości znajdują się Park Saski, Teatr Wielki, oraz 
Zamek Królewski.

341 luksusowych pokoi w tym 11 apartamentów oraz 
41 pokoi typu Executive wyposażonych w najnowsze 
rozwiązania technologiczne zostało zaprojektowa-
nych specjalnie z myślą o gościach biznesowych.

Po godzinach goście mogą zrelaksować się w hotelo-
wym Fitness Centre z basenem, sauną, masażem oraz 
siłownią.

Specjalnie dla odwiedzających kongres hpci prezen-
tujemy specjalną ofertę na wynajęcie pokoju: 120€ z 
śniadaniem (+VAT).

Pokoje prosimy rezerwować bezpośrednio w hotelu 
So�tel Victoria:

Tel.:  00 48 22 657 80 12
Fax:  00 48 22 827 57 64
E-mail: rez.sof.victoria@orbis.pl

Kod promocyjny: hpci-congress

MIEJSCE KONGRESU HPCI

WIĘCEJ INFORMACJI, REJESTRACJA

www.hpci-congress.com
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