Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

Deklaracje marketingowe w branży kosmetycznej w świetle
najnowszych wymagań prawnych

Termin szkolenia: 28.01.2020 godz.: 10:00 – 16:00
Miejsce Szkolenia: JARS S.A., ul. Kościelna 2a, Łajski

Prowadzący
Aleksandra
Mikulska

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie badań fizykochemicznych, dermatologicznych,
aplikacyjnych, aparaturowych i użytkowych produktów kosmetycznych, wyrobów chemii
gospodarczej i wyrobów farmaceutycznych. Pracowała jako Kierownik Laboratorium
Fizykochemicznego oraz Pełnomocnik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium. W firmie JARS S.A.
pełni funkcję Dyrektora obszaru kosmetyków, chemii gospodarczej i farmacji na co dzień
współpracując z licznymi firmami kosmetycznymi świadcząc profesjonalną pomoc przy wprowadzaniu
produktów kosmetycznych na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Program szkolenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
21.01.2020
Na adres: szkolenia@jars.pl

❖

❖

❖
❖

❖

❖

Podstawowe definicje i podstawy prawne:
➢ ustawa o produktach kosmetycznych
➢ rozporządzenie nr 1223/2009
➢ rozporządzenie nr 655/2013
➢ zalecenia komisji z dnia 22.09.2006r.
w sprawie skuteczności produktów ochrony
przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich
oświadczeń
Omówienie szczególnych grup produktów:
➢ produkty z pogranicza
➢ produkty naturalne
➢ produkty do opalania
Kryteria dla deklaracji marketingowych "free
from" oraz "hipoalergiczność"
Zasady dotyczące tworzenia deklaracji
marketingowych zgodnie z dobrymi praktykami
reklam produktów kosmetycznych
Zasady potwierdzania deklaracji marketingowych
dla produktów kosmetycznych:
➢ badania dermatologiczne
➢ badania aplikacyjne
➢ badania aparaturowe
➢ badania współczynnika SPF i wodoodporności
Weryfikacja poprawności oświadczeń
o produktach kosmetycznych i omówienie
najczęściej popełnianych błędów

Zachęcamy także do kontaktu
telefonicznego pod następującymi
numerami:
+48 22 783 17 34
+48 664 195 394

Koszt szkolenia:
649 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu jednej osoby z firmy.

599 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu 2 lub więcej osób z firmy.

Koszt obejmuje: wykłady, materiały
szkoleniowe, certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w szkoleniu oraz przerwy
kawowe i obiad.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w naszym Biurze Centralnym oraz 5 oddziałach regionalnych

Filia „Poznań”

Filia „Olsztyn”

60-622 Poznań
ul. Warmińska 1
tel. (48) 61 669 8110
poznan@jars.pl

10-683 Olsztyn
ul. Trylińskiego 12/107
tel. (48) 89 650 5131
olsztyn@jars.pl
CENTRALA
05-119 Legionowo
Łajski, ul. Kościelna 2a
tel.(48) 22 783 1734
sekretariat@jars.pl

Filia „Wrocław”

Filia „Leżajsk”

51-128 Wrocław
ul. Warciańska 41
tel. (48) 71 738 11 89
wroclaw@jars.pl

37-300 Leżajsk
ul. Żeromskiego 3
tel. (48) 17 283 2222
lezajsk@jars.pl
Filia „Południe”
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 7
tel. (48) 32 600 0103
myslowice@jars.pl
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