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Tworzymy kompletne wsparcie dla 
Twojego biznesu.

Tworzymy zgrany zespół, pełnych zaangażowania i doświadczenia profesjonalistów,
gotowych podołać każdemu wyzwaniu.

Naszym zadaniem jest kompleksowe wsparcie przy wprowadzeniu produktu
kosmetycznego na rynek. Wykonujemy niezbędną dokumentację, analizę prawną
oraz współpracujemy z zapleczem wykwalifikowanych naukowców i laboratoriów
specjalizujących się w badaniach nad produktem.

O nas
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Mając na względzie rosnące potrzeby rynku kosmetycznego, wyszliśmy im na
przeciw zakładając MPR Labs. Naszą misją jest łącznie świata nauki i biznesu
oferując dla naszych klientów kompleksowe o najwyższej jakości usługi.

Poznaj nas - założycieli MPR Labs
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„W MPR Labs odpowiadam za kontakt z jednostkami naukowymi oraz
poszukiwanie nowych partnerów biznesowych. Moją pracą jest
dopilnowanie, abyście zawsze byli profesjonalnie obsłużeni, otrzymali
natychmiastową odpowiedź oraz, aby wszystkie raporty były
przekazywane na czas. 

Od początku mojej kariery zawodowej jestem osobą ściśle związaną z
handlem i kontaktami B2B oraz B2C. Posiadam wieloletnie
doświadczenie w procedowaniu badań komercyjnych i zarządzaniu
projektami badawczo-rozwojowymi. 
Wychodzę z założenia, że rozmowa to klucz do sukcesu.”

Łukasz Miernik

„W MPR Labs odpowiadam za ocenę bezpieczeństwa produktów
kosmetycznych oraz ich wdrożenie na rynek europejski zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Moim zadaniem jest dopilnowanie,
aby Wasz produkt został dobrze zarejestrowany. 

Jestem absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w branży
kosmetycznej w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.
Pomagam we wprowadzaniu kosmetyków na rynek europejski.”

Monika Rek



Nasze usługiDzięki własnej wiedzy i współpracy z wieloma jednostkami
naukowymi na terenie Polski, jesteśmy w stanie oferować
kompleksowe usługi i wsparcie na każdym etapie
wprowadzania produktu kosmetycznego na rynek.

Nasze usługi

© Copyright by MPR Labs 2022. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Recepturowanie 
Stwórz z nami swoją wymarzoną formułę kosmetyku 

Badania  
Zbadaj z nami swój kosmetyk  

Marketing Produktu 
Stwórz spójny przekaz marketingowy Twojego produktu  

Safety Assessment  
Opracuj z nami dokumentację dla twojego produktu  

Rejestracja produktu
Zarejestruj z nami swój produkt w europejskiej bazie CPNP  

Wsparcie legislacyjne 
Zasięgnij opinii specjalistów z zakresu obowiązującego prawa 



© Copyright by MPR Labs 2022. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego - wydanie raportu
bezpieczeństwa
Weryfikacja poprawności oznakowania i treści etykiety
Rejestracja firmy w CPNP
Notyfikacja produktu w CPNP

USŁUGI PODSTAWOWE

Tworzenie certyfikatów bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
Wyliczenie indeksów naturalności zgodnie z normą ISO 16128
Specjalistyczne opinie dotyczące produktu lub składu
Tworzenie dossier surowców kosmetycznych
Opracowywanie wstępnych analiz toksykologicznych receptur

USŁUGI ROZSZERZONE

Przeprowadzamy oceny bezpieczeństwa produktów
kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30
listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych i
opracowujemy niezbędną dokumentację dla produktu.

Safety Assessment
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Czystość mikrobiologiczna
Test konserwacji / Challenge Test
Stabilność i kompatybilność masy z opakowaniem wraz z PAO
Analizy fizykochemiczne masy kosmetycznej
Oznaczanie aktywności wody

BADANIA PODSTAWOWE

Współpracujemy z zapleczem wykwalifikowanych
naukowców i laboratoriów specjalizujących się
w badaniach nad produktem. Oferujemy szeroką ofertę
w zakresie badań kosmetyków.

Badania

Badanie dermatologiczne podstawowe oraz rozszerzone
Badania aparaturowe i aplikacyjne
Badanie UVA i SPF  in vivo oraz in vitro
Badanie fototoksyczności i fotoalergii
Badanie wodoodporności
Oznaczenie metali ciężkich
Oznaczenie alergenów, liczby nadtlenkowej, temperatury zapłonu

BADANIA ROZSZERZONE



Projektujemy indywidualne badania na
Wasze zlecenie!

W ramach ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi opracowujemy badania
i analizy odpowiadające na złożone potrzeby producentów z całej Europy.

Innowacyjne badania
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Badanie aktywności antyrodnikowej in-vitro (właściwości antyoksydacyjne
produktu)
Badanie pod kątem dopuszczalności prawa zwyczajowego HALAL
Oznaczanie kannabinoidów
Ocena mikrobiomu skóry i błon śluzowych
Ocena mikrobiomu skóry głowy
Oznaczenie formaldehydu w próbce
Oznaczenie nitrozoamin
Badanie HET-CAM
Test minora (właściwości antyperspiracyjne)
Ocena zdolności tworzenia struktury biofilmu



© Copyright by MPR Labs 2022. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Badanie polega na ocenie mikrobiomu probantów metodą ilościową
i jakościową przed i po 4-tygodniowym stosowaniu kosmetyku. Identyfikacja
wyrosłych drobnoustrojów prowadzona jest w oparciu o morfologię kolonii,
morfologię komórek w preparatach barwionych oraz na podstawie
identyfikacyjnych cech biochemicznych.  Raport zawiera wskazania czy
badany kosmetyk nie zmienia mikrobiomu oraz czy produkt działa
ochronnie na mikrobiom np. eradykując bakterie niepożądane na skórze.

Badanie mikrobiomu

Sprawdź czy Twój produkt wpływa
pozytywnie na florę bakteryjną skóry!



© Copyright by MPR Labs 2022. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Badanie właściwości antyoksydacyjnych produktu kosmetycznego ma na
celu określenie wpływu produktu na przeciwutleniacze w postaci związków
chemicznych, których zadaniem jest neutralizacja wolnych rodników
tlenowych. Wolne rodniki tlenowe to cząsteczki odpowiadające za procesy
starzenia - uszkadzają one białka, w tym włókna kolagenowe i elastynowe, a
także  lipidy.

Badanie właściwości
antyoksydacyjnych

Sprawdź jak Twój produkt wpływa na
starzenie się skóry!

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=przeciwutleniacze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918169675063259136
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bia%C5%82ka&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918169675063259136
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=w%C5%82%C3%B3kna_kolagenowe&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918169675063259136
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lipidy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918169675063259136
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Badanie filtrów UV ma na celu określenie ochrony skóry przed
promieniowaniem  energii ultrafioletowej pochodzącej od Słońca (UVB). 
 Jego siłę określa się przez współczynnik ochrony przeciwsłonecznej SPF (Sun
Protection Factor). UVB powoduje zaczerwienienie i oparzenia słoneczne na
skórze. 
 

Badania SPF

Sprawdź jak długo można przebywać
na słońcu po nałożeniu Twojego

produktu!
 



© Copyright by MPR Labs 2022. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Badanie Blue Light (HEV) określa wpływ kosmetyku na wyzwalanie stresu
oksydacyjnego. Odpowiada on za niszczenie komórek skóry.
Promieniowanie HEV penetruje skórę głębiej niż równie niebezpieczne
promieniowanie UV. Światło niebieskie jest generowane np. przez ekrany
telewizorów lub telefonów. Skraca ono żywotność i proliferację fibroblastów,
a także może wywoływać uszkodzenia DNA. 

Badania Blue Light

Sprawdź czy Twój kosmetyk chroni
skórę przed niebieskim światłem

emitowanym przez urządzenia
elektryczne!
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Bez alkoholu i zwierzęcego tłuszczu oraz innych składników toksycznych
zakazanych przez islam, produkty z certyfikatem halal, produkowane
zgodnie z prawem koranicznym, stanowią błyskawicznie rozwijający się
segment w wielu gałęziach gospodarki. Wykonujemy dla Was badania
określające  DNA zwierzęcego (granica detekcji ≤ 0,001%) oraz stężenia
procentowego zawartości etanolu w próbce ≤ 0,01%.

Badania HALAL

Wejdź ze swoim produktem na nowe
rynki!

 



Pomożemy Ci osiągnąć sukces!

Dzięki szerokiemu zakresowi usług jesteś w stanie wprowadzić z nami swój produkt
na rynek. Za naszymi usługami stoją doświadczeni specjaliści i najlepsi naukowcy z
całej Polski. Z nami:

Wprowadź z nami swój produkt
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Utworzysz recepturę
Wykonasz niezbędne badania
Opracujesz dodatkowe deklaracje dla Twojego produktu
Stworzysz spójną kampanię marketingową
Zasięgniesz opinii prawnej
Zarejestrujesz produkt zgodnie z obowiązującym prawem



Szacowany łączny koszt: 2500 zł/netto
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego.

Czystość mikrobiologiczna
Test konserwacji (Challange Test)
Badanie dermatologiczne
Badanie stabilności i kompatybilności masy z opakowaniem
Utworzenie Raportu Oceny Bezpieczeństwa
Weryfikacja lub stworzenie etykietki dla produktu
Rejestracja produktu w bazie CPNP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oferta dla produktów
wodnych dla skóry
normalnej
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Szacowany łączny koszt: 2200 zł/netto
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego.
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Badanie aktywności wody
Badanie dermatologiczne rozszerzone
Badanie stabilności i kompatybilności masy z opakowaniem
Utworzenie Raportu Oceny Bezpieczeństwa
Weryfikacja lub stworzenie etykietki dla produktu
Rejestracja produktu w bazie CPNP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferta dla produktów
bezwodnych 
dla skóry wrażliwej
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 Utworzenie receptury
 Aktywność wody lub czystość mikrobiologiczna
Test konserwacji (tylko przy produktach wodnych)
Badanie dermatologiczne podstawowe lub rozszerzone
Badanie stabilności i kompatybilności masy z opakowaniem
Oznaczenie kannabinoidów (CBD, CBDA, THC, THCA, CBG, CBGA, CBN, CBC)
Utworzenie Raportu Oceny Bezpieczeństwa
Weryfikacja lub stworzenie etykietki dla produktu
Rejestracja produktu w bazie CPNP
Produkcja kontraktowa 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Oferta dla kosmetyków
konopnych

Ze względu na złożoność procesu, każda oferta jest rozpatrywana indywidualnie. 
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Dzięki współpracy z wieloma jednostkami naukowymi, laboratoriami oraz
instytucjami, jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowe usługi dla
wprowadzania na rynek produktów kosmetycznych.  

Nasi Partnerzy



SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI

MPR Labs Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 3

92-215, Łódź
@: info@mpr-labs.com
tel: +48 732 254 069
www.mpr-labs.com
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