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Ponad 75 lat doświadczenia 
jako wiodący producent na rynku kosmetycznym i chemii gospodarczej

Jesteśmy polskim producentem 
kosmetyków i chemii gospodarczej o 
ugruntowanej 75-letniej tradycji. 

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło 
nam wypracować najlepsze praktyki 
i zbudować doskonałą kadrę 
menedżerską. 

Posiadamy  własną infrastrukturę 
badawczo-rozwojową, produkcyjną 
i logistyczną. Zajmujemy się również 
produkcją opakowań z tworzyw 
sztucznych.

Stawiamy na jakość i innowacje

Jesteśmy zintegrowani wertykalnie 
i pracujemy w wysoce uregulowa-
nym środowisku UE. Te czynniki po-
zwalają nam oferować produkty w 
doskonałej jakości i cenie. 

Posiadamy nowoczesny park 
maszynowy o powierzchni 
produkcyjnej ponad 10 000 m2, 
działający zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości GMP ISO 22716, 
ISO 9001 oraz własne Centrum 
Badawczo-Rozwojowe. 

Nasz zespół tworzą wysoce wykwa-
lifikowani technolodzy, eksperci 
branżowi i liderzy projektów, którzy 
wspierają klienta na każdym etapie 
procesu wprowadzania produktu.

dośwIadczenIe 
I skala

własna fabryka 
I laboratorIum 

współpraca 
I koordynacja

Obsługujemy Klientów na czterech kontynentach, 
proponując pionierskie rozwiązania w duchu odpowiedzialności społecznej. 



razem mamy moc 
zmniejszenia zużycia 

plastiku i wprowadzenia 
długoterminowych zmian 

w naszych społecznościach.

DOŁĄCZ DO REWOLUCJI 
W OPAKOWANIACH

Wygodny, ekonomiczny i zrównoważony 

sposób pakowania szerokiej gamy produktów: 

mydła w płynie, żele pod prysznic, szampony, 

balsamy, detergenty do prania, płyny do 

zmiękczania tkanin, środki do czyszczenia 

powierzchni, płyny do naczyń, płyny do łazienki, 

środki do czyszczenia toalet i wiele innych.

Do produkcji doypacków mamy możliwość 

wykorzystania innowacyjnego rozwiązania na 

rynku laminatów folii, opracowanego z myślą 

o poprawie możliwości recyklingu. Zastępując 

tradycyjne wielomateriałowe struktury laminatu 

monofolią, zwiększamy biodegradowalność 

opakowań doypack do 100%.  

pojemnośĆ: od 450 do 1500 ml

szerokośĆ: 130 mm, 180 mm, 192 mm

wysokośĆ: regulowana

korek naroŻny

rodzaj folII: PET/PE, PET12 transparent/PE140, monofolia

rodzaj produktu: mydło w płynie, żel pod prysznic, 

szampon, balsam, detergent do prania, płyn do zmiękczania 

tkanin, środki do czyszczenia powierzchni, płyn do naczyń, 

płyn do łazienki, środki do czyszczenia toalet

Najnowsze rozwiązanie produkcyjne 

refill Doypack 

1500ml 1000ml 900ml 500ml

DBAM o ZieMię

wyBierAM refill



Działalność rozpoczęliśmy w segmencie kosmetycznym i chemicznym,  dziedziny te są naszą 

specjalizacją, w ramach której dostarczamy wysokiej jakości produkty. Wieloletnie doświadczenie 

pozwala nam z sukcesem realizować wymagające projekty spełniające indywidualne potrzeby 

i oczekiwania naszych Klientów. 
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RECEPTURY 
GOTOWE I 
NOWE
FORMULACJE

OPAKOWANIA 
I DESIGN

PRODUKCJA TUB 
I BUTELEK

USŁUGI 
PAKOWANIA

PRODUKCJA MAS

USŁUGI ARCHIWIZACJI 
DOKUMENTACJI

PRODUKCJA 
KONTRAKTOWA

Stwórz z nami własny produkt 
– dysponujemy laboratorium, w 
którym opracowujemy formuły   

oraz zapleczem  produkcyjnym i 
logistycznym. Zapewniamy wsparcie na 
każdym etapie powstawania produktu.

Masz już własną recepturę, ale 
nie chcesz rozwijać zasobów 
produkcyjnych swojej firmy? 

Dopasujemy się do Twoich potrzeb 
i wyprodukujemy produkt w pełni 

zgodny ze standardami Twojej firmy.

Potrzebujesz zaplecza 
technologicznego, zautomatyzowanych 

rozwiązań produkcyjnych lub 
wykwalifikowanych pracowników do 
prac ręcznych -  jesteśmy do Twojej 

dyspozycji.

produkcja 
marek własnych

produkcja 
kontraktowa

usłuGI 
okołoprodukcyjne
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