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EKO TRENDY W BRANŻY 
OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH 
SZANSĄ NA ZNACZNĄ 
REDUKCJĘ ODPADÓW
Opakowania w branży kosmetycznej odgrywają dość istotną rolę. Po 
pierwsze, izolują produkt od środowiska zewnętrznego, zapewniając tym 
samym ochronę mikrobiologiczną, jednocześnie przeciwdziałając utracie 
jakości produktu. Po drugie, służą jako narzędzie marketingowe, a po trzecie 
spełniają funkcję informacyjną, dzięki której producenci mają możliwość 
poinformowania konsumentów o składzie lub właściwościach produktów.
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Biorąc pod uwagę opakowanie kosme-
tyku, to oprócz funkcji informacyjnej 
i ochronnej dodatkowo wymaga się, 
aby była spełniona funkcja sprzedażo-
wa, magazynowa, środowiskowa oraz 
marketingowa.
W raporcie przygotowanym przez 
Polski Związek Przemysłu Kosme-
tycznego i Deloitte Advisory „Strate-
gia Plastikowa i Kosmetyki” możemy 
przeczytać, że jednym z czynników 
nasilających katastrofę ekologiczną 
są właśnie generowane odpady, dla-
tego niezwykle istotne jest podjęcie 
działań mających na celu zamknię-
cie obiegu tworzyw sztucznych oraz 
zastąpienie ich przez ekologiczne 
alternatywy.
Cały czas rozwijający się trend życia eko 
w pierwszej kolejności objął zmianami 
branżę opakowań.

Ekologiczne opakowanie 
kremu – wsparcie eko idei, czy 
narzędzie decydujące 
o wyborach konsumentów?

Wraz z rozwojem wpływu ekologicz-
nego stylu na poszczególne dziedzi-
ny życia również producenci wyrobów 
kosmetycznych zaczęli wprowadzać 
zmiany w swoich profilach działalno-
ści. Na pierwszy ogień poszły składy 
kosmetyków. Jednakże w pełni ekolo-
giczny wizerunek firmy to nie tylko ko-
smetyk z naturalnym składem, ale tak-
że w ekologicznym opakowaniu. I tak 
właśnie zaczęła się opakowaniowa re-
wolucja w branży kosmetycznej. Two-
rzywowe na szklane, foliowe na papie-
rowe. Zmiany w tym obszarze podyk-
towane były nie tylko rosnącą proeko-
logiczną świadomością, ale również 
wydawanymi przez Unię Europejską 
rozporządzeniami. 
Zgodnie z danymi raportu „Strategia 
Plastikowa i Kosmetyki”, około 80% 
wszystkich odpadów w światowych 
zbiornikach wodnych to odpady z 
tworzyw sztucznych. Obowiązkiem 
Polski, jako członka Unii Europej-
skiej, było i jest wprowadzenie zmian 
w zakresie strategii plastikowej. Pro-
ducenci krajów członkowskich Unii 
Europejskiej muszą spełnić wytyczne 
zgodne z rozporządzeniem ROP do 

5 stycznia 2023 r. ROP – Rozszerzo-
na Odpowiedzialność Producenta na-
kłada na wytwórców obowiązek ob-
jęcia kontroli nad całym cyklem ży-
cia produktu, kończąc na odpowied-
nim zagospodarowaniu powstałego 
odpadu.
Fluktuacja obejmie wprowadze-
nie obiegu zamkniętego dla tworzyw 
sztucznych, co będzie wiązało się z 
przebudową procesu pakowania w 
branży kosmetycznej. Dąży się do mi-
nimalizacji negatywnego wpływu two-
rzyw sztucznych na środowisko po-
przez ponowne wykorzystanie ich w 
gospodarce i wprowadzanie przyja-
znych substytutów. Ponadto odpowie-
dzią producentów na zaistniałe rozpo-
rządzenie jest ekoprojektowanie opar-
te na powyższych zasadach. Jak się 
okazało, wybór ekologicznego opako-
wania do produktu nie jest prostą spra-
wą. Zwłaszcza gdy opakowanie ma peł-
nić funkcję ochronną i dobrze zabez-
pieczać produkt. 
Rosnąca świadomość konsumentów 
w zakresie gospodarki odpadowej 
znacząco wpływa na wybory zakupo-
we społeczeństwa. Mając świadomość 
rosnącego zagrożenia dla planety ze 
strony tworzyw sztucznych, to opa-
kowanie staje się głównym wyznacz-
nikiem wyboru danego produktu. Eko 
opakowanie często sprawia wrażenie 
nudnego, mało przyciągającego uwa-
gę. Nic bardziej mylnego! Dowodem 
na to są firmy zajmujące się produkcją 
ekologicznych komponentów do pa-
kowania. Udowadniają to swoją kre-
atywnością, proponując coraz to now-
sze, innowacyjne i ekologiczne opa-
kowania, które zaskakują i wzbudzają 
zaciekawienie. Już na etapie projekto-
wania opakowania ekologicznego po-
winna zostać uwzględniona jego ła-
twość w recyklingu. 
Na podstawie obserwacji można wy-
wnioskować, że znacznie częściej 
klienci wybierają krem w szklanym 
słoiczku, czy papierowej tubce, a ich 
wybór jest podparty nie tylko atrak-
cyjnym wyglądem, ale czymś wię-
cej – poczuciem braku uczestnictwa 
w generowaniu odpadów obciążają-
cych ekosystem, co powoduje spokój 
sumienia.

Czy ekologiczne 
opakowania produktów 
kosmetycznych są 
szansą na redukcję ilości 
odpadów?

Odpowiedź na zadane pytanie 
jest jak najbardziej twierdzą-
ca. W ekologicznym pakowaniu 
kosmetyków bardzo często wy-
korzystuje się szklane pojemni-
ki, które w łatwy sposób moż-
na użyć ponownie, bez koniecz-
ności masowej produkcji. Przy-
kład stanową chociażby szkla-
ne butelki, słoiki czy pipetki. 
Szklane opakowania bardzo ła-
two jest recyklingować i umoż-
liwić ich ponowny obieg w pro-
cesie konsumpcji. Jednak pa-
trząc przez pryzmat gospodar-
ki magazynowej i transportu, 
produkty kosmetyczne w szkla-
nych opakowaniach są bardzo 
wymagające, ponieważ mogą ła-
two ulec zniszczeniu, co gene-
ruje straty dla producenta. Roz-
wiązaniem mogą być elastycz-
ne rękawy, które chronią ko-
smetyki w szklanych opako-
waniach. Taka forma zabezpie-
czania produktów, dzięki spe-
cjalnej strukturze, amortyzu-
je podczas transportu do final-
nego odbiorcy. Eko rękawy są 
opakowaniem w 100% ekolo-
gicznym, wykonanym z papieru. 
Ich trwałość sprawia, że mogą 
być wykorzystywane wielokrot-
nie, przez co stanowią aktyw-
ne wsparcie dla idei zero waste.
Na rynku dostępne są również 
zamienniki foliowych torebek w 
postaci ich papierowych alterna-
tyw. Technologia ich wytwarza-
nia pozwala na uzyskanie pro-
duktu wysokiej jakości, dzięki 
czemu taka torebka może służyć 
więcej niż jeden raz. Na sklepo-
wych półkach coraz częściej moż-
na zauważyć produkty o konsy-
stencji kremowej, takie jak pasty, 
szampony, odżywki czy kremy, 
w tubach wykonanych z papie-
ru. Wybierając taki produkt, kon-
sument nie zostanie postawiony 
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przed 
dylema-
tem, w jaki 
sposób zuty-
lizować pozosta-
łe opakowanie, gdyż 
surowiec, z którego zosta-
ło wykonane, nawet przy niepra-
widłowej segregacji, nie obciąży 
środowiska naturalnego w takim 
stopniu, jak opakowanie z two-
rzywa sztucznego.
Polscy producenci kosmety-
ków wykorzystują w pakowa-
niu swoich produktów drewnia-
ne elementy, których przykła-
dem są korki, zatyczki do butelek 
czy aplikatory. Wiele marek ko-
smetycznych decyduje się zapa-
kować swój produkt dodatkowo 
w pudełko. Wynika to z potrze-
by poinformowania o właściwo-
ściach produktu i jego fizycznej 
ochronie. Obecne trendy na ryn-
ku opakowań nawiązują do mini-
malizmu oraz chęci wsparcia idei 
„mniej znaczy więcej”, dlatego co-
raz częściej zauważa się pudeł-
ka cechujące się prostotą wyko-
nania, stonowaną formą, łącząc 
w sobie wytrzymałość i estetykę.

Eko opakowania 
rewolucją dla globalnej 
gospodarki odpadami

Według danych statystycznych 
zgromadzonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny na prze-
strzeni ostatnich lat, suma zmie-
szanych odpadów ma tendencję 

wzrostową, a w sa-
mym 2019 r. osiągnę-
ła wartość 8 775 346 ton. Czyn-
nikami, które mogą znacząco wyhamo-
wać ten wzrost są zmiany wprowadzo-
ne w branży opakowaniowej, pozytyw-
nie wpływające na środowisko.
Zapewne istnieją produkty, w których 
możliwa jest całkowita rezygnacja z 
opakowania – w teorii rozwiązanie wy-
daje się najbardziej ekologiczne, jednak 
biorąc pod uwagę wymogi zachowania 
trwałości oraz jakości produktu może 
nie być ono zadowalające zarówno dla 
producenta, jak i konsumenta. 
Alternatywnym rozwiązaniem może oka-
zać się coraz popularniejsze tzw. opa-
kowanie refill, które daje możliwość po-
nownego napełnienia produktem, bez ko-
nieczności zakupu kolejnego opakowania. 
Według obserwacji samych producentów, 
taka innowacja może przyczynić się do 
spadku zużycia tworzyw o ok. 30%. 
Zgodnie z raportem przygotowanym 
przez Polski Związek Przemysłu Kosme-
tycznego i Deloitte Advisory, najwięcej 
wprowadzonych na rynek opakowań to 
opakowania z papieru i tektury (39%) 
i tworzyw sztucznych (26%). Na kolej-
nych miejscach znalazły się opakowania 
z drewna (24%), szkła (6%) i aluminium 
(3%). Należy zaznaczyć, że w raporcie 
uwzględniono nie tylko opakowania jed-

nostkowe, 
ale rów-

nież opako-
wania zbiorcze 

i transportowe.

Podsumowanie

Konsumenci podejmują coraz bardziej 
świadome decyzje. W swoich wyborach 
zakupowych kierują się nie tylko chę-
cią zaspokojenia potrzeb na poziomie 
czysto wizualnym, ale również biorą 
pod uwagę konsekwencje swoich decy-
zji – co skutkuje bardziej rozsądną kon-
sumpcją. Motorem napędowym takie-
go zachowania jest powszechna eduka-
cja w zakresie dbania o środowisko. To 
właśnie producenci w polskiej branży 
kosmetycznej rozpowszechniając skła-
dowo i opakowaniowo ekologiczne pro-
dukty, stają się autorytetem na tej płasz-
czyźnie. Firmy, które nie wierzą w pre-
zentowane statystyki nawiązujące do 
stanu środowiska i kierujące się mini-
malizacją kosztów w procesie produk-
cji koniec końców muszą podążać za dy-
rektywami ze strony Unii Europejskiej, 
które regulują gospodarkę odpadową. 
Patrząc na zmianę sposobu myślenia, 
wykonano ogromny krok poparty wie-
loletnią pracą w budowaniu ekologicz-
nej rzeczywistości. Idea „mniej znaczy 
więcej” wzmocniła przekonanie społe-
czeństwa odnośnie do tego, że codzien-
ne wybory mają istotne znaczenie w 
ogólnym rozrachunku.                                      ■
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