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Trendy, czyli zapach 
nowości

Trendy, które pojawiły się lub na-
siliły w wyniku pandemii w kate-
gorii perfum i zapachów to m.in.:
Pielęgnacja w domu. Wellbe-
ing wysunął się na prowadzenie 

w peletonie trendów. Stres związany 
z codziennością, podsycany dodatko-
wo niepokojem wywołanym pandemią, 
niepewnością jutra i ryzykiem zaraże-
nia sprawiły, że w roku 2020 szuka-
no kosmetyków, które będą dawać po-
czucie bezpieczeństwa i ochrony przed 
czynnikami środowiska zewnętrznego. 

Podobnie z zapachami. Jak wynika z ba-
dania przeprowadzonego na zlecenie 
Firmenich, w minionym roku konsu-
menci poszukiwali zapachów przywo-
dzących na myśl poczucie bezpieczeń-
stwa, łagodności, czystości. Według 
International Fragrance Association 
(IFRA), zapach kosmetyku potrafi wy-

KOMPOZYCJE ZAPACHOWE 
– TRENDY W DOBIE PANDEMII

Pandemia COVID-19 zmieniła nawyki zakupowe, a lock-down i ograniczenie 
kontaktów towarzyskich sprawiły, że kosmetyki kolorowe i perfumy w 
2020 roku rzadziej trafiały do zakupowych koszyków. Z drugiej strony, 
aromaterapia od lat wykorzystywana bywa w łagodzeniu następstw 
stresującego trybu życia, terapii lęków, stanów nerwowych, depresji, o 
które w czasach pandemii nie trudno. Jak wygląda rynek perfum w dobie 
zrównoważonego rozwoju? Artykuł stanowi krótkie podsumowanie tematu.
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rażać emocje i komunikować poczucie 
wellbeing (słowo to nie posiada w pol-
skim słowniku odpowiednika w pełni 
przekazującego jego znaczenie) jak ża-
den inny składnik receptury. Poza tym 
wiosenne zamknięcie salonów fryzjer-
skich, gabinetów kosmetycznych i stu-
diów fitness niejako zmusiło do prze-
kształcenia mieszkania w domowe spa, 
oazę spokoju i relaksu. Emocjonalny 
aspekt kompozycji zapachowych jest 
narzędziem ułatwiającym to zadanie.
Health&wellness. Popularnością cie-
szą się produkty, które dostarczają 
konsumentom wartości dodanej. Po-
jawiają się na rynku m.in. połączenia 
kosmetyków i suplementów diety, za-
pewniające pielęgnację od zewnętrz 
i od wewnątrz. Również firmy perfu-
meryjne pracują nad wartością doda-
ną dla perfum, a dokładnie benefitami 
zdrowotnymi. Nieocenioną pomocą w 
tych pracach jest znana od lat aroma-
terapia, wspomagająca leczenie wybra-
nych schorzeń w ramach metod medy-
cyny alternatywnej. 
Odpowiedzialny konsumpcjonizm. 
Daje o sobie znać bardziej racjonalny-
mi zakupami, jak i zainteresowaniem 
produktami przyjaznymi dla środo-
wiska. Konsumenci wybierają te mar-
ki, które swoimi działaniami przyczy-
niają się do ochrony zasobów natural-
nych, minimalizacji negatywnego wpły-
wu na środowisko, poprawy warunków 
życia lokalnych społeczności. Producen-
ci zapachów mają świadomość, że na-
turalne źródła surowców nie są niewy-
czerpalne, stąd przyglądają się meto-
dom ich bardziej zrównoważonego po-
zyskiwania. Firmy perfumeryjne wdra-
żają do swej działalność model zero-wa-
ste, sprawdzają możliwości wytwarza-
nia składników aktywnych z surowców 
odpadowych pozostałych po procesie 
produkcji olejków eterycznych. Testują 
metody białej biotechnologii do pozy-
skiwania surowców perfumeryjnych (o 
czym dalej).
Personalizacja. Perfumy od dawna 
oferowały możliwość wyrażenia siebie 
i swojego stylu życia oraz podkreśle-
nia przynależności do określonej gru-
py społecznej. Rosnąca – zwłaszcza w 
pokoleniu Z – potrzeba personalizacji 
i nowe technologie stwarzają szerokie 

możliwości rozwoju personalizowa-
nych perfum. Przykładowo, firma Coty 
opracowała koncept dający konsumen-
tom możliwość dodania lub wzmocnie-
nia zapachu istniejących perfum w celu 
stworzenia zapachu na życzenie, do-
stosowanego idealnie do użytkownika. 
Patent firmy Coty, ogłoszony w maju 
2020 roku, oferuje „ramową formula-
cję” zawierającą określone nuty głowy, 
serca i podstawy, do której konsument 
może dodać wybrane przez siebie nuty. 

Możliwość ta dotyczy nie tylko per-
fum, ale też kosmetyków do pielęgna-
cji i mycia ciała. Konsumenci mogą do-
dawać również składniki zapewniające 
dodatkowe efekty: chłodzenia, ogrze-
wania lub rozświetlania skóry. Swoim 
konceptem Coty wypełnia rynkową ni-
szę perfum personalizowanych i typu 
do-it-yourself.
Nowe technologie. Trendy i wymo-
gi sanitarne poskutkowały rozwojem 
nowych w branży perfumeryjnej na-
rzędzi, bazujących na sztucznej inteli-
gencji i nowoczesnych technologiach. 
Są to narzędzia umożliwiające konsu-
mentom testowanie zapachów bez ko-
nieczności dotykania czegokolwiek, 
a perfumiarzom – stworzenie profi-
lu sensorycznego użytkownika. Tech-
nologie mają również upraszczać pro-
ces analizy i opracowywania perfum. 
W lutym 2020 roku na łamach czaso-
pisma Talanta zaprezentowano narzę-
dzie opracowane przez zespół naukow-
ców z Uniwersytetów w Portugalii i Tu-
nezji, określane „e-językiem”. Narzę-
dzie pozwala na szybką analizę składu 
perfum, dotąd wykonywaną za pomo-
cą chromatografii gazowej, spektrome-
trii mas, spektroskopii i innych technik.
Clean beauty. To trend, który na sta-
łe wpisał się w proces projektowania 
kosmetyków. Jest on szansą dla olej-
ków eterycznych pochodzących ze śro-
dowiska naturalnego, otrzymywanych 

metodą tłoczenia na zimno lub 
destylacji z parą wodną. Olej-
ki dodane do emulsji i kosme-
tyków detergentowych działa-
ją wielotorowo: nadają produk-
tom zapach, zapewniają właści-
wości pielęgnacyjne; duża gru-
pa olejków działa antybakteryj-
nie, czym wspomaga układ kon-
serwujący. Wpisują się w ideę 
surowców wielofunkcyjnych po-
zwalających tworzyć kosmety-

ki o składzie INCI skróconym do 
dziesięciu pozycji.
Multifunkcyjność. Popular-
ność multifunkcyjnych urzą-
dzeń gospodarstwa domowe-
go, aplikacji i kosmetyków roz-
szerza się również na świat za-
pachów. W dzisiejszych czasach 
multifunkcyjne produkty perfu-
meryjne powinny również speł-
niać funkcję środka dezynfeku-
jącego i zapewniać higienę. In-
nowatorzy domów perfumeryj-
nych testują różnorodne moż-
liwości zapewnienia perfumom 
dodatkowych benefitów. Spraw-
dzają możliwości opracowania 
nowych formatów perfum, moż-
liwości zastosowania mniejszej 
liczby surowców i komponen-
tów, pracują nad produktami 
skutecznie redukującymi nie-
przyjemny zapach. 

Gusta, o których się nie 
dyskutuje

Badanie przeprowadzone przez 
Mintel wskazało, że konsumenci 
w Europie poszukują zapachów 
określanych ogólnie jako „świe-
że”. Jak wskazuje Agencja, pro-
ducenci zapachów powinni pójść 
krok dalej i w czasie pandemii za-
proponować konsumentom nie 

Artykułem pierwszej potrzeby w 2020 r. były mydło i środki 
dezynfekujące. 67% Europejczyków przyjmuje zapach jako 
jedno z głównych kryteriów wyboru mydła w płynie, a 47% 
konsumentów w Stanach Zjednoczonych wybiera szampony 
i odżywki właśnie na podstawie zapachu
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tylko zapachy, ale też swego ro-
dzaju „ucieczkę od codzienności 
do krainy marzeń”. Daje tu o so-
bie znać wspomniany wyżej emo-
cjonalny aspekt kompozycji zapa-
chowych. Pandemia obudziła ob-
sesyjną potrzebę poczucia czy-
stości i najwyższych standardów 
higienicznych. Zapachy świeże 
jednoznacznie kojarzą się z czy-
stością. W 2020 roku popularno-
ścią cieszyły się zapachy owoco-
we (zwłaszcza nuty wiśni, man-
darynki, wanilii i brzoskwini), 
ustępowały im zapachy ziołowe i 
cytrusowe.

Zapach zrównoważonego 
rozwoju

Transparentność surowców, za-
interesowanie konsumentów su-
rowcami z jakich został stworzo-
ny produkt, ich pochodzeniem i 
sposobem pozyskiwania dotyczy 
nie tylko kosmetyków pielęgna-
cyjnych, ale również perfum. Pro-
ducenci surowców dla przemysłu 
perfumeryjnego zwracają uwa-
gę na to, by plantacje roślin słu-
żących do pozyskiwania olejków 
eterycznych były prowadzone z 
poszanowaniem lokalnego śro-
dowiska i troską o rozwój lokal-
nej społeczności. 
Ośrodki naukowe prowadzą ba-
dania nad możliwością użycia 
białej biotechnologii w perfu-
merii. Biała biotechnologia jest 
gałęzią biotechnologii umożli-
wiającą zastosowanie mikroor-
ganizmów i enzymów do synte-
zy produktów łatwodegradowal-
nych i pozostawiających mniej 
produktów odpadowych. Imple-
mentacja procesów biotechno-
logicznych do produkcji surow-
ców wykorzystywanych w per-
fumerii to odpowiedź na potrze-
by zrównoważonej gospodar-
ki. Cenne dla perfumerii surow-
ce pozyskiwane są często z odle-
głych krańców globu, regionów 
o trudnych warunkach klima-
tycznych, niejednokrotnie rów-
nież niepewnej sytuacji politycz-

nej. Możliwość zastosowania procesów 
biotechnologicznych pozwala uprościć 
proces pozyskiwania komponentów, z 
których później wytwarza się kompo-
zycje zapachowe i perfumy. 
Dreamwood to surowiec opracowany 
przez Firmenich za pomocą metod bia-
łej biotechnologii, pozwalający uzyskać 
zapach drzewa sandałowego. Surowiec 
może być stosowany nie tylko jako ele-
ment kompozycji perfum, ale też, po-
dobnie jak olejek z drzewa sandałowe-
go, działa antybakteryjnie. 
Surowce otrzymywane metodami bia-
łej biotechnologii służą jako zamienni-
ki dla surowców pozyskiwanych z za-
grożonych gatunków roślin. Przykła-
dem jest wspomniany już olejek san-
dałowy pozyskiwany z sandałowca 
białego Santalum album. Plony mogą 
być zbierane, gdy drzewo osiągnie 
15 lat, a wysokiej jakości olejek wydaje 
dopiero drzewo 30-40 letnie. Obecnie 
drzewo sandałowe jest zagrożone wy-
ginięciem. Wprowadzony przez BASF 
i Isobionics® Isobionics® Santalol jest 
składnikiem pozwalającym uzyskać 
zapach nuty serca olejku sandałowego 
w perfumach, produktach po goleniu, 
kosmetykach pielęgnacyjnych. Suro-
wiec otrzymywany jest w procesie fer-
mentacji skrobi kukurydzianej. Stano-
wi alternatywę dla tradycyjnego olejku 
sandałowego.
Jeszcze inne rozwiązanie umożliwia-
jące tworzenie ekologicznych i przyja-
znych środowisku kosmetyków opra-
cowała firma CPL Aromas. EcoBoost 
to technologia tworzenia kompozy-
cji zapachowych pozwalająca zwięk-
szyć konkurencyjność produktów po-
przez ograniczenie kosztów kompozy-
cji zapachowych stosowanych w recep-
turze. Kompozycje EcoBoost mogą być 
stosowane w produktach chemii go-
spodarczej, jak i kosmetykach. Skutecz-
ność technologii EcoBoost pozwala sto-
sować ilości dziesięciokrotnie mniejsze 
niż tradycyjnie, zachowując przy tym tę 
samą jakość. Proekologiczny charakter 
technologii wiąże się z mniejszym zuży-
ciem energii w procesie produkcji, ob-
niżeniem kosztów opakowań, transpor-
tu i utylizacji. 
Inną możliwością, jaką dysponują pro-
ducenci perfum i surowców perfume-

ryjnych, pozwalającą wkroczyć bran-
ży na drogę zrównoważonego rozwoju 
jest wykorzystywanie surowców odpa-
dowych. Symrise wykorzystuje jako su-
rowiec wyjściowy do produkcji surow-
ców perfumeryjnych terpentynę, pro-
dukt odpadowy uzyskiwany z pulpy 
drewna sosnowego stosowanej w prze-
myśle papierniczym.
Trend „free from” skupia uwagę perfu-
miarzy na możliwości zastąpienia tra-
dycyjnie wykorzystywanych w perfu-
mach rozpuszczalników, w tym alkoho-
lu. Celem działalności firmy Maison Sy-
barite założonej we Francji w 2018 r. 
jest tworzenie perfum bazujących na 
wodzie. Maison Sybarite posiada w 
ofercie pięć zapachów opartych na opa-
tentowanej technologii WPE® (Water-
Plant Emulsion) nazywanej Ultradrops. 
Perfumy Maison Sybarite są rodzajem 
mikroemulsji O/W z wysoką zawarto-
ścią związków aromatycznych. Cząst-
ki rozmiaru 160 nm zapewniają perfu-
mom trwały efekt na skórze. Innowa-
cyjne perfumy zainspirowane trendem 
Clean Beauty nie zawierają alkoholu, 
rozpuszczalników chemicznych i ftala-
nów. Dodatkowo producent deklaruje 
teksturę, która nie jest tłusta i nie klei 
się, a także specjalnie dobrany dyfuzor 
umożliwiający uzyskanie bardzo drob-
nej mgiełki.

Podsumowanie

Zapach kosmetyku jest jednym z naj-
ważniejszych czynników decydujących 
o jego zakupie. Jest rodzajem narzędzia 
pozwalającego producentom przyciągać 
konsumentów do nowych produktów.. 
Dzięki zaimplementowaniu do branży 
perfumeryjnej idei zrównoważonego 
rozwoju zapach może być również wy-
razem troski o środowisko, zagrożone 
gatunki i dobro społeczne.                           ■
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