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Siłą polskiej branży kosmetycznej są za-
soby kadrowe, know-how i wieloletnie 
doświadczenie. Ponadto krajowe firmy 
wykazują się także świetnym zrozumie-
niem potrzeb klienta oraz zwycięskimi 
strategiami biznesowymi. Efektem tych 
dobrze przemyślanych działań jest ro-
snący udział polskich produktów ko-
smetycznych na rynku globalnym oraz 
wysoka, piąta pozycja na rynku Unii 
Europejskiej pod względem przycho-

dów uzyskanych ze sprzedaży kosmety-
ków. Warto podkreślić, że nawet w tak 
trudnych warunkach, jak lockdown, w 
pierwszych czterech miesiącach br. eks-
port kosmetyków z Polski zanotował 
wzrost. To właśnie ten trend powoduje, 
że branża jest uważana za największy 
i najbardziej perspektywiczny sektor 
krajowego przemysłu lekkiego. Jest to 
dziedzina gospodarki, która opiera się 
na wiedzy i inwestycjach w innowacje.   

Obecnie w Polsce działalność 
prowadzi ponad 500 produ-
centów kosmetyków. Ich po-
tencjał jest ściśle powiązany 
z dobrze rozwiniętym zaple-
czem naukowym, które umożli-
wia kształcenie w zakresie ko-
smetologii na wysokim, euro-
pejskim poziomie. Dostęp do 
ekspertów w dziedzinie beau-
ty oraz możliwość korzystania 

Od wielu lat Europa uważana jest za największy rynek kosmetyków na 
świecie. Produkty wytwarzane w krajach unijnych cechują się bardzo dobrą 
jakością, co wynika m.in. z długiej tradycji prowadzenia zaawansowanych 
badań naukowych przyczyniających się do unowocześniania metod produkcji 
i kontroli. Produkcja kosmetyków to jedna z najszybciej rozwijających się 
dziedzin gospodarki na świecie. Przewagę konkurencyjną firmy branży beauty 
uzyskują, wykorzystując najwyższej jakości składniki, wysoce spersonalizowaną 
komunikację marketingową oraz zaawansowane technologie. 
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INWESTYCJE W INNOWACJE 
– TERAHERCE 
W BRANŻY BEAUTY

>>

fale radiowe mikrofale podczerwień światło
widziane

ultrafiolet promieniowanie
rentgenowskie

teraherce

TELEKOMUNIKACJA MEDYCYNA

KOSMETOLOGIA

częstotliwość
długość fali

3 x 105 Hz
3 km

3 x 1011 Hz
3 mm

3 x 1013 Hz
30 μm

3 x 1014 Hz
3 μm

3 x 1015 Hz
30 nm

3 x 1018 Hz
0,3 nm
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z nowoczesnego zaplecza apara-
turowego krajowych jednostek 
naukowych umożliwiają opra-
cowanie nowych produktów ko-
smetycznych i ich testowanie 
zgodnie ze światowymi norma-
mi. Jest to niezbędne do zwięk-
szania udziału w globalnym ryn-
ku i kontynuowania międzyna-
rodowej ekspansji. Silna współ-
praca przemysłu z wiodącymi 
podmiotami sektora nauki jest 
kluczem do dalszego rozwoju 
sektora beauty.  

Współpraca nauki i 
biznesu kreuje innowacje

Trwająca pandemia silnie wpły-
wa na globalne trendy społecz-
no-gospodarcze, czego wynikiem 
są m.in. wzrost kreatywności, 
zwiększone wykorzystanie no-
woczesnych technologii, nakie-
rowanie przedsiębiorstw na ela-
styczne podejście do zmian we-
wnątrz i na zewnątrz w odpowie-
dzi na nowe potrzeby klientów. 
Post-pandemiczna gospodarka 
wnosi do codziennego życia wie-
le zmian, wymusza na markach 
zastosowanie nowych rozwiązań 
opartych na wiedzy, kreatywno-
ści i innowacyjności. Zwiększona 
aktywność klientów on-line i czę-
ste ich przebywanie w wirtual-
nej rzeczywistości powodują ko-
nieczność dostosowania komuni-
kacji marketingowej do nowych 
trendów w Internecie. Coraz to 
większa otwartość na światowe 
trendy, opracowywanie nowych 
produktów i chęć ich testowania 
oraz zapotrzebowanie na nowin-
ki technologiczne wiążą się z ko-
niecznością poszukiwania inno-
wacyjnych rozwiązań opartych 
na nowoczesnej wiedzy i zaawan-
sowanej inżynierii. 
Doświadczenia państw o wyso-
kim potencjale gospodarczym 
świadczą o tym, że dzięki inno-
wacjom łatwiej jest wykreować i 
utrzymać istotną przewagę kon-
kurencyjną. W tym trudnym cza-
sie to właśnie branża beauty 

w sposób niezwykle rozważny i prze-
myślany wdraża rozwiązania z zakre-
su Przemysłu 4.0. Producenci kosmety-
ków udowodnili, że dzięki zastosowa-
niom systemowym mogą szybko i pre-
cyzyjnie dostosować całe linie produk-
cyjne do potrzeb dynamicznie zmienia-
jącej się rzeczywistości gospodarczej i 
rewolucji rynkowej. 
Eksperci są zgodni, że aby utrzymać wy-
soką pozycję krajowych marek, koniecz-
ne będą dalsze inwestycje w innowa-
cje, zarówno produkcyjne, jak i produk-
towe. Niezbędna jest ścisła współpraca 
pomiędzy przedsiębiorcami i naukow-
cami, mająca na celu stały transfer wie-
dzy i nowoczesnych technologii ze świa-
ta nauki do gospodarki. Do pełnego zre-
alizowania tego zadania kluczowe jest 
wzmocnienie więzi pomiędzy przedsię-
biorstwami a instytucjami sektora na-
uki i badań. 
Kwestia zacieśnienia współpracy na-
uka – biznes jest szczególnie istotna 
dla rozwoju gospodarczego Polski, bo-
wiem w prestiżowych rankingach in-
nowacyjności i konkurencyjności zaj-
mujemy daleką pozycję i znacząco od-
biegamy od większości państw człon-
kowskich UE. Od wielu lat jako jedną z 
przyczyn tej sytuacji wymienia się nie-
chęć do wspólnych działań badaczy i 
przedsiębiorców, co często wynika je-
dynie ze złej percepcji i braku zrozu-
mienia wzajemnych potrzeb. Naukow-
cy uskarżają się bowiem na brak posza-
nowania ich pracy, natomiast przedsię-
biorcy mają negatywną opinię na temat 
przydatności wyników badań i podkre-
ślają problemy we wzajemnej komu-
nikacji. Na szczęście dzięki rozmaitym 
krajowym inicjatywom oraz pojawie-
niu się narzędzi finansowych wspiera-
jących taką współpracę, m.in. grantów 
badawczo-rozwojowych oraz funduszy 
na wspólne przedsięwzięcia, w ostat-
nich latach obserwujemy duże zmiany 
na tym polu. Sektor nauki staje się co-
raz bardziej otwarty na współpracę z 
przedsiębiorcami i regularnie poszerza 
portfolio swoich usług badawczo-ro-
zwojowych. W odpowiedzi na potrze-
by przemysłu, jednostki naukowe two-
rzą centra, których zadaniem jest m.in. 
projektowanie usług i wytwarzanie 
produktów spełniających konkretne 

wymagania rynku. Takie działania, któ-
re prowadzą do tworzenia ścisłej i sta-
łej współpracy z sektorem gospodar-
czym są jednym ze strategicznych ce-
lów CENTER-y, nowoczesnej jednostki 
badawczo-rozwojowej. 

CENTERA – Centrum Badań 
i Zastosowań Terahercowych

CENTERA to nowe Centrum R&D finan-
sowane przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej w ramach programu Między-
narodowe Agendy Badawcze (MAB). 
Głównym jego celem jest stworzenie 
nowoczesnej i trwałej jednostki badaw-
czo-rozwojowej. Założeniem centrum 
jest, aby po pięciu latach finansowania z 
funduszy UE stać się samowystarczalną 
pod względem ekonomicznym jednost-
ką dzięki samofinansującym się projek-
tom badawczym i ścisłej współpracy z 
przemysłem. Założycielami CENTERY 
są polski fizyk i elektronik z Instytutu 
Wysokich Ciśnień PAN: prof. Wojciech 
Knap i prof. Thomas Skotnicki – od kil-
kunastu lat zajmujący się pionierskimi 
badaniami w dziedzinie promieniowa-
nia terahercowego. Ta unikalna metoda 
badań należy do jednych z najbardziej 
obiecujących technik XXI wieku i może 
być wykorzystywana jako innowacyjna 
metoda badań na wielu poziomach two-
rzenia produktu kosmetycznego. 

Promieniowanie terahercowe 
w branży kosmetycznej

Przyjrzyjmy się bliżej własnościom 
promieniowania terahercowego THz, 
które może przysłużyć się rozwojo-
wi branży kosmetycznej. Promienio-
wanie terahercowe (zwane też fala-
mi T, THz lub submilimetrowymi) to 
promieniowanie elektromagnetycz-
ne o częstościach oscylacji rzędu 1012 
Hz. Nazwa ta dotyczy zatem pasma 
leżącego pomiędzy podczerwienią a 
mikrofalami. Z powodu braku tanich 
i efektywnych źródeł oraz detekto-
rów, promieniowanie terahercowe 
było jak dotychczas używane jedynie 
w badaniach laboratoryjnych. Dlate-
go, mimo że jest ono znane od dawna 
dotychczas nie było wykorzystywane 
przez człowieka na szeroką skalę. W 



www.chemiaibiznes.com.pl                     
CHEMIA I BIZNES. 3/2021

RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ    93

literaturze pasmo THz często jest na-
zywane zapomnianym pasmem lub 
luką terahercową. 
Warto podkreślić, że promieniowanie 
THz posiada ogromny potencjał aplika-
cyjny, a w Polsce badania terahercowe 
prowadzone są od kilkudziesięciu lat, 
co daje znakomite warunki do opraco-
wania innowacyjnych przyrządów oraz 
technologii terahercowych. 
W przeciwieństwie do promieniowa-
nia rentgenowskiego, promieniowanie 
terahercowe nie wpływa na własno-
ści komórek – jest bowiem niejonizują-
ce, czyli całkowicie bezpieczne dla lu-
dzi. Dzieje się tak, ponieważ charakte-
ryzuje się bardzo niską energią fotonu. 
Dzięki tej własności nie trzeba się oba-
wiać, że pod jego działaniem zostaną 
rozbite wiązania chemiczne, a badany 
materiał zmieniony. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku kosmetyków, któ-
re mogą zawierać wrażliwe substancje 
aktywne, np. białka i witaminy. Ta wła-
sność promieniowania THz sprawia, 
że może być ono bezpieczną i przydat-
ną technologią do kontroli jakości, któ-
rą można stosować na przykład na linii 
produkcyjnej kosmetyków bez obaw o 
ich skład. 
Promieniowanie terahercowe ma rów-
nież zdolność przenikania przez mate-
riały często wykorzystywane do wy-
twarzania opakowań, np. papier, poli-
etylen, inne polimery, a także materia-
ły kompozytowe. Materiały te są trans-
parentne dla promieniowania THz, dla-
tego można sprawdzać zawartość opa-
kowania bez konieczności jego otwie-
rania. Wykorzystanie technologii THz 
może przyczynić się do zwiększenia 
efektywności kontroli jakości jeszcze 
na etapie produkcji, czego dowodem 
są ostatnio prowadzone testy wykorzy-
stujące THz do kontroli jakości szmi-
nek bez naruszania etui. Pamiętajmy, 
że zarówno zrównoważone wykorzy-
stanie produktów, jak i opakowań sta-
nowi jeden z priorytetów „Zielonego 
Ładu” (Green Deal). 
W CENTERA Labs naukowcy szuka-
ją rozwiązań globalnych problemów 
i wychodzą naprzeciw wyzwaniom 
współczesnego świata, np. zanieczysz-
czeniu środowiska ogromną ilością od-
padów z tworzyw sztucznych. Prowa-

dząc analizy problemu, badacze wzię-
li pod uwagę, że teraherce mogą być 
przydatne do testowania opakowań z 
tworzyw i opracowali czujnik do po-
miaru grubości opakowania. Wyko-
rzystanie metody THz na odpowiednio 
wczesnym etapie pozwala na zmniej-
szenie strat podczas produkcji opako-
wań i zmniejsza ilość odpadów. Roz-
wiązanie jest obecnie objęte wnio-
skiem patentowym. Trwają próby wy-
korzystania technologii terahercowej 
do badania składu włosa i określenia 
na jego podstawie kondycji organizmu. 
Taka wiedza pozwoli na spersonalizo-
wany dobór odpowiedniej kuracji der-
mokosmetykami czy też suplementa-
cji witaminowo-minerałowej. Dzię-
ki technologii THz można także prze-
świetlać fiolki i mieć pewność, że licz-
ba tabletek w środku zgadza się z de-
klaracją producenta. 

Perspektywy rozwoju

Najbliższe plany badawcze projektu 
CENTERA zakładają stworzenie pro-
duktu dla branży beauty – urządzenia 
wykorzystującego promieniowanie te-
rahercowe do szybkiego pomiaru stop-
nia nawilżenia skóry. Będzie ono wy-
korzystywać jedną z własności pro-
mieniowania THz, czyli silne pochła-
nianie przez wodę. Badając ilość THz 
odbijanych przez skórę, można śledzić, 
jak dany produkt kosmetyczny nawil-
ża jej powierzchnię i jak stopień nawil-
żenia zmienia się w czasie. Naukow-
cy z CENTERA mają za zadanie zbudo-
wanie urządzenia testowego, oparte-
go wyłącznie na elementach technolo-
gii półprzewodników. Jest to duże wy-
zwanie mające na celu stworzenie ta-
niego, małego i trwałego urządzenia 
testującego, jednak do pełnego suk-
cesu potrzebna jest silna współpra-
ca naukowców i ekspertów z branży 
beauty. Połączenie sił tych dwóch ob-
szarów, mające na celu wymianę wie-
dzy technologiczno-naukowej i prowa-
dzenie wspólnych prac badawczo-ro-
zwojowych przyczyni się do wprowa-
dzenia na rynek innowacyjnego urzą-
dzenia lub usługi, które wyjdą naprze-
ciw potrzebom klientów żyjących w 
post-covidowej rzeczywistości.                ■
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