KAPSUŁKI KOSMETYCZNE
OFERTA CURTIS HEALTH CAPS

OD KONCEPCJI ….
Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie
rozwoju oraz notyfikacji kosmetyków, aby
pomóc wprowadzić na rynek produkt wysokiej
jakości, w możliwie jak najkrótszym czasie.
Jesteśmy również w stanie sprawnie i szybko
wdrożyć w CHC istniejące już produkty.
Współpracujemy z wybitnymi ekspertami,
Safety-Assessorami oraz wiodącymi
dostawcami wysoce skutecznych składników dzięki temu jesteśmy w stanie opracować
spełniający Państwa wymagania produkt.

…DO GOTOWEGO PRODUKTU
Oferujemy szeroki wybór typowych i
niestandardowych opakowań w tym
słoików, blistrów, saszetek oraz różnego
rodzaju opakowań promocyjnych.
Dzięki wykorzystaniu własnej linii
pakującej oraz usługom partnerów
zewnętrznych, jesteśmy w stanie
dostarczać naszym Klientom
kompletny produkt.

KORZYŚCI MARKETINGOWE
Nowoczesna postać kosmetyku,
podążanie za trendami rynku
Nieograniczone możliwości, jakie daje
zastosowanie różnych kształtów i kolorów
kapsułek pozwala zróżnicować produkt na
rynku i pomaga zbudować silną tożsamość
marki
Bezpośrednim opakowaniem produktu
jest otoczka kapsułki składająca się z
biodegradowalnych i przyjaznych dla
środowiska składników
Kapsułki twist-off mogą stanowić
wygodną formę kosmetyku idealną w
czasie podróży samolotem, czy na
wieczorne wyjścia – dyskretne, małe
opakowanie

KILKA FAKTÓW O
KOSMETYKACH W
KAPSUŁCE
Proces kapsułkowania
gwarantuje hermetyczne
zamknięcie wypełnienia, co
zapewnia maksymalną
trwałość składników
aktywnych i długotrwałą
skuteczność i niezmienną
wysoką jakość zapobiegając
pogorszeniu zapachu i koloru
preparatów.

Specyfika procesu
kapsułkowania i otoczki
kapsułki miękkiej gwarantuje
bezpieczeństwo
mikrobiologiczne preparatów
bez konieczności stosowania
środków konserwujących. Jest
to szczególnie ważne w
przypadku preparatów dla
dzieci, kobiet w ciąży i osób o
wrażliwej skórze.

Kapsułki
twist-off
są
preparatami jednodawkowymi
– brak ryzyka zanieczyszczenia
produktu w czasie aplikacji co
ważne w przypadku produktów
przeznaczonych
dla
cer
wrażliwych, z problemami
dermatologicznymi.

KAPSUŁKI TWIST-OFF
PIELĘGNACJA Wygodna i precyzyjna aplikacja wysoce
TWARZY aktywnych składników np. skwalenu,
kwasu
hialuronowego,
ceramidów,
retinolu, witamin, wyciągów roślinnych i
innych zgodnie z życzeniem Klienta

MAKIJAŻ Kosmetyki kolorowe do codziennego
stosowania oraz na wyjątkowe okazje
(np. w trakcie podróży)
Bazy pod makijaż

PIELĘGNACJA Jednorazowe serum na końcówki włosów
I STYLIZACJA np. na bazie olejku arganowego
WŁOSÓW Preparaty do stylizacji włosów
Wysokoskoncentrowane odżywki

KAPSUŁKI
KĄPIELOWE
RELAKS, Wygodna forma
AROMATERAPIA Szeroka gama zapachów
Klasyczne oraz
niecodzienne kształty
kapsułek

POSIADAMY ZINTEGROWANY SYSTEM
ZARZĄDZANIA OBEJMUJĄCY:
System GMP
System HACCP
System Zarządzania Jakością zgodny
z wymaganiami norm:
- PN-EN ISO 9001:2009 - Wymagania
dotyczące Systemu Zarządzania Jakością
- PN-EN ISO 14001:2004 - dotyczący
Zarządzania Środowiskiem
- PN-EN ISO 13485:2005 - dotyczący
Wyrobów Medycznych
Dodatkowo pracujemy zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO
22716:2009 dotyczącej Kosmetyków.

Posiadamy Zezwolenie
na wytwarzanie
produktów leczniczych
wydane przez GIF

DANE KONTAKTOWE
Curtis Health Caps Sp. z o.o.
Wysogotowo, Batorowska 52
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 625 27 00 fax. 61 625 27 01
Zapraszamy na: www.chc.com.pl

