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in-cosmetics® shows

in-cosmetics® world wide:
▪ in-cosmetics® Europe (global) – Paris 2-4/4/2019 

▪ in-cosmetics® Korea – 26-28/6/2019

▪ in-cosmetics® Latin  America 18-19/9/2019 

▪ in-cosmetics® North America 23-23/10/2019 

▪ in-cosmetics® Asia  5-7/11/2019

▪ in-cosmetics® Europe (global) 31/3/2020-2/4/2020 – Barcelona 



קוסמטיקה טבעית וירוקה

 נכנס לתוקף כללי 2017משנתCosmos שהופך
.למוכר יותר ויותר בשוק

יש גם דרישה , בצד הדרישה למוצרים אורגניים
למרות שאין קשר בין אורגניות  Veganלמוצרי 

.ובין טבעונות

 טבעיים לא יעשו 100%גם מוצרים שאינם
משמרים דוגמת , סולפטים, שימוש בסיליקונים

 Clean"-המושג הנהפך לשגור . 'פרבנים וכו

cosmetics"

Brand can be "clean" 

without being natural 



Perfumes & Essential oils

  בתערוכה ניתן מקום בולט ביותר ליצרני תמציות

.ושמנים

אפשר להבין עד כמה  , רק כשנמצאים בתערוכה

מעבר להבנה עד )שוק התמציות הינו עצום וגדול 

(.כמה שוק התמרוקים העולמי בכללותו הוא ענק

   אין זה מקרה ששתי יצרניות החומרים הפעילים

IFFהאמריקאית  ו-Givaudan  השוויצרית הן

בראש וראשונה חברות שמייצרות תמציות וחומרי  

רכשה בשנה שעברה את פרוטארום  IFF. )טעם

,  מיליארד דולר7-הישראלית בעסקה של כ

(.העסקה השנייה בגודלה בהיסטוריה של ישראל



Workshops, Technical Seminars & 

Marketing trends 

  בתערוכה ניתן מקום לסדנאות

פירמול מוצרים  

  הרצאות רבות בתחום מגמות שוק

התמרוקים  

  הרצאות בתחום הקיימות-

Sustinability 

 הרצאות בתחום החידושים–

Innovation Zone 



Sustainability  

 קוסמטיקה אשר משקפת
ערכים שאנשים מאמינים  

.ומזדהים איתם
יותר ויותר מושם דגש על 

חומרי גלם ומוצרים מוגמרים  
ללא –ששומרים על הסביבה 

Fair Trade, שמן דקל

,Cruelty-free,Sustainable



כולם רוכשים את כולם  

mergers and acquisitions (M&A)

  נמשכת המגמה שבה חברות קטנות
שנרכשות  , נרכשות על ידי חברות בינוניות

י ידי חברות גדולות שנרכשות על ידי  "ע
.חברות ענק

  החברות הגדולות הינן בעיקר חברות של
כימיקלים ותמציות שרוכשות את החברות  

המייצרות את החומרים הפעילים

 כך נוצרות מספר קטן של חברות ענק
 ,BASF ,IFF, Givaudan, Lubrizolדוגמת 

DSM, Seppic



הרוח היזמית עדיין נשמרת 

על ידי אנשים שעבדו בחברות  , מוקמות חברות חדשות, בצד הרכישות מצד חברות הענק

.שנרכשו והן עוסקות בפיתוח חומרים ייחודיים ופעילים

אולי בעקבות רכישת, שמתי לב למספר רב של חברות הממוקמות בברצלונהLipotec   על ידי

.לפני מספר שניםLubrizolחברת הענק 

מספר חברות הממוקמות בברצלונה בלבד לדוגמה:

Infinitec

Vytrus

Lipotrue

Lipotec

Greenaltech



מוצרים כנגד נזקי הסביבה

  מוצרים כנגד זיהום האוויר
((Anti-Pollution

חידושים בתחום מסנני הקרינה

 קרינה אדומה הגנה מפניIR 

הגנה מפני קרינה  -והחידוש
שמקורה  ( blue light)כחולה 

במסכים שאנו נועצים בהם את 
.פרצופנו כל היום



“Green”preservatives 

  דרישה הולכת וגוברת למוצרים
"  ידידותיות"עם מערכות שימור 

Schulkeחברת . ככל האפשר

הגרמנית שהמציאה את המשמר  
שיש ), Euxyl 90-10הפופולארי 

לו הרבה גרסאות של חברות 
הוציאה גרסה חדשה  ( אחרות
 Euxyl K 830בשם 



(Micro Biome)ביוטיקה –פרה 

ביוטיקה צובר תאוצה-כיום נראה כי הטרנד של פרה.

ולא מכיל טענות רפואיות מורכבות, טבעי, נוח להסבר  .

ביוטיקה מבוסס על ההבנה  -העיקרון מאחורי פרה
שהסביבה החיידקית בתוך הגוף ועל פני העור היא  

.  מפתח לבריאותנו

על העור שלנו יש מיליוני חיידקים, באופן ספציפי  ,
והיחס ביניהם משפיע  , חלקם טובים וחלקם לא טובים

.  על מראה העור

עשויה להוביל , מאוזנת-סביבה חיידקית לא, כך למשל
.  האצת תהליכי הזדקנות ויובש, לאדמומיות ודלקות

 חומרי גלם שהושקו עם פרסום בולט–SymReboot 

L19  של חברתSymrise ו–Black BeeOme  של
.Mibelleחברת 



בדיקות ורגולציה

 הערכת  –מגוון עצום של חברות העוסקות ברגולציה
'בטיחות וכו

חברות העוסקות במבדקים קליניים

חברות הנותנות שירותי מעבדה

  חברות העוסקות בייעוץ ופיתוח מוצרים

  חברות העוסקות במידע מקצועי על תעשיית
התמרוקים  

חברות תקשורת ומדיה בתחום התמרוקים



חומרי גלם מיצרנים ומקורות שונים בעולם  

 למרות שבאופן מסורתי מקובל לזהות את
האירופאים והאמריקאים כיצרנים של 

בייחוד )חומרי גלם לתעשיית התמרוקים 
בתערוכה ניתן ( חומרים פעילים ומיוחדים

עם , מקום בולט ליצרנים מכל העולם
, נוכחות בולטת ביותר של יצרנים מקוריאה

בתערוכה השתתפו לראשונה  , אך לא רק
.ספקים מכול רחבי העולם100



Award-Winning Ingredients 

in-cosmetics® 2019

 Green ingredient award

• Sarcoslim Re-Shape PRCf by Vytrus Biotech

To increase cell energetic metabolism in 

order to reduce fat while tightening 

tissue and improving skin structure.

 Sensory Bar Award 

• Orgasol Powders by Arkema

To enable spreading for a velvet skin feel 

and powdery finish for easy glide-on 

application, sebum and shine control.



 Innovation Zone award

 Olea Vitae PLF by Vytrus Biotech

Energizes mature skin by triggering cell 

revival, meant to provide an anti-wrinkle, 

repairing and firming effect.

 Functional

 Emulium Illustro by Gattfosse

This w/o emulsifier has been positioned 

mainly for color cosmetics to create 

textures ranging from fluid to thick, but 

may also be used in skin and sun care 

formulations.

Award-Winning Ingredients 

in-cosmetics® 2019



BSB – Award ingredient Paris 2019 

 Active and Naturals

1. Agefinity, Givadan - The 3D Y reshaper - Coming from plant and activated by 

biotechnology, Agefinity™ is a biomimetic source of energy which acts on the lower 

layer of the dermis to reshape the face and the neck (now defined as the “Y 

zone”).

2. Epseama, Clariant

3. PCT Goji, Mibelle Biochemistry

 Other topics

1. Munapsys, Lipotrue  - a botulinum toxin-like peptide obtained by in silicon design 

in collaboration with experts in neuroscience. Munapsys™ mechanism is a real 

upgrade in the expression lines field, with proven efficacy compared with a 

benchmark combination even at a lower dose.

2. SymReBooot L 19, Symrise

3. Carotolino, Lipoid 



BSB – Award ingredient Paris 2019 

 Functional and recipients

1. Peach leaf Extract BG30, Maruzen & Nikko - significantly improved the condition of 

the skin and hair of volunteers who do pool workouts regularly and are frequently 

exposed to chlorine. The ingredient inhibited chlorine-induced oxidative damage 

and reduction of key Keratin-related gene expression. 

2. Euperlan OP white, BASF

3. Aquasil oil Inca Inchi, Greentech

 Natural products ingredients

1. Black BeeOme, Mibelle Biochemistry.

Black BeeOme™ has been designed to harmonize the skin microflora after stress to 

ensure a healthy and pure skin.

2. Sensityl, Givaudan

3. Radicare-Gold, Rahn 



!תודה לכולם


