
Jak stworzyć poprawny składnik do Cosipedii? 
1. Zanim zaczniesz tworzyć opis, zawsze dokładnie sprawdź, czy już nie ma go w 

Cosipedii. Za wykonanie już istniejącego opisu nie przyznamy punktów, nawet jeśli 
będzie on poprawny. 
 

2. Twórz składniki, które znajdują się w składzie minimum 3 produktów ze sklepu 
Cosibella. Najłatwiejszym sposobem, aby to sprawdzić, jest po prostu wpisanie w 
wyszukiwarkę internetową nazwy INCI składnika z dopiskiem "cosibella". 

 
3. Opisuj pojedyncze składniki i nie dodawaj takich, które są związkami 

kompleksowymi, składającymi się z wielu różnych substancji. 
Nie będą one akceptowane.   
 

4. Sprawdź na stronie, jak opisywane są inne składniki i twórz swój opis w podobny 
sposób.  
 

5. Opisując składnik, skup się na jego działaniu w kosmetykach i nie przypisuj 
substancjom działania leczniczego bądź ogólnoustrojowego.  
 

6. Nie kopiuj opisów z innych stron – takie składniki będą z góry odrzucane i 
uznawane za plagiat.  
 

7. Zanim wyślesz formularz dokładnie sprawdź, czy nie ma tam błędów 
ortograficznych, stylistycznych i merytorycznych. 

 

Gdzie szukać wiarygodnych informacji o składnikach? 
Szukaj w wielu różnych źródłach, najlepiej naukowych i sprawdzonych, aby Twój opis nie 
zawierał błędów merytorycznych ani nie powielał mitów kosmetycznych.  

Nie obawiaj się źródeł obcojęzycznych – sięgaj do artykułów naukowych, opinii 
ekspertów (np. opinie SCCS lub CIR). Najczęściej są one w języku angielskim, ale są to 
także najbardziej wiarygodne źródła. 

Inne strony, które mogą Ci się przydać to np.: 

PubMed, CosmeticsInfo, CosIng, The Derm Review i wiele innych.   
Wiadomości ze źródeł popularnonaukowych i blogów zawsze dokładnie weryfikuj. 

 

 

Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci tworzenie składników poniżej 
wstawiamy przykładowy szablon: 

 

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_en
https://www.cir-safety.org/ingredients
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://cosmeticsinfo.org/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
https://thedermreview.com/cosmetic-ingredients/


Tutaj wpisz nazwę zgodną z nomenklaturą INCI obowiązującą w Unii Europejskiej, czyli taką, jaka 
znajduje się w składzie produktu i jest umieszczona na opakowaniu.   
Wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych 
znajdziesz tutaj. 
 

 

 
 
 
Wypisz w odnośnikach główne funkcje surowca kosmetycznego. Najważniejsze z nich znajdziesz 
tutaj. 
 

 
 
Działanie kosmetyku opisz dokładnie pełnymi zdaniami, korzystając z wiarygodnych źródeł 
wiedzy. W opisie umieść przydatne informacje, które pomogą rozwiać mity kosmetyczne. 
Sprawdź bezpieczeństwo oraz uwzględnij mechanizm działania, efekty stosowania oraz typ skóry, 
dla której ten składnik jest stosowany. Składniki wykonane błędnie lub zdawkowo nie będą 
akceptowane. 
 

 
 

Uwzględniaj jak najwięcej właściwości, np. stan skupienia, barwę, rozpuszczalność, stabilność, 
zapach, smak, lepkość itd. składnika w czystej postaci. Najlepiej jest szukać tego na stronach z 
półproduktami i surowcami, a także w kartach charakterystyki substancji.  
Funkcje i właściwości fizyko-chemiczne napisz odnośnikami. 

NAZWA INCI 

Homosalate 

NAZWA ZWYCZAJOWA 

Salicylan homomentylu 

FUNKCJA W KOSMETYKU 

● filtr UV (UVB) 

DZIAŁANIE W KOSMETYKU 

Filtr organiczny. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania 
ultrafioletowego (w zakresie 300-310nm, czyli UVB). Często używa się go wspomagająco 
z innymi filtrami przeciwko UVB np. z benzofenonami, ponieważ stosowany samodzielnie 
wykazuje zbyt słabą ochronę. Dobrze nadaje się także do rozpuszczania w nim innych, 
stałych filtrów UV. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

● Barwa jasnożółta lub lekko brązowa 
● Lepka ciecz 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:097:0001:0528:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:097:0001:0528:PL:PDF


 
 
Ograniczenia prawne sprawdzaj najlepiej bezpośrednio w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów 
kosmetycznych. 
 

 

● Rozpuszczalny w fazie olejowej 

OGRANICZENIA 

Maksymalne dopuszczalne stężenie w kosmetykach to 10%. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&qid=1597014737374&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&qid=1597014737374&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&qid=1597014737374&from=EN

