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Obaly v zajetí 
udržitelnosti
Design obalů pro kosmetiku vyjadřuje nejen krásu, eleganci a prémiovost podtrhující estetickou 
stránku produktu. Do popředí se již delší dobu dere všudypřítomná udržitelnost. Naopak se zdá, že 
soumrak čeká „virgin plastics“. Obaly pro doplňky stravy nás zaujmou různými tvary a barvami.

Adriana Weberová

O zkušenosti z oblasti kosmetických obalů se 
s námi podělil designér Marek Mikovec, kte-
rý čerpá z 20leté spolupráce s divizí BEAUTY 

společnosti Procter & Gamble. „Vidím radikálnější pro-
měnu v delším horizontu. Počátkem milénia byl design 
orientován především na estetickou stránku produktu. 
Krása obalu, elegance a prémiové materiály byly hlav-
ní složkou designu,“ vysvětluje. Současně se ale podle 
něho v Evropě a USA stále častěji otevírala otázka udr-
žitelnosti a design obalů pro kosmetiku se začal ubírat 
jiným směrem. Kvalita designu se přestala posuzovat 
pouze podle jeho vizuální stránky a začalo se přihlížet 
primárně k procesu, jakým obal a produkt vznikají. „Pů-
vod materiálu a proces výroby obalu se tak stal stejně 
důležitým jako výrobek samotný. Pro globální značky šlo 
o radikální změnu.“

Nekompromisní přístup 
k obalům má značka 
ECCE VITA. „Pro mě a naši 
značku přírodní kosmeti-
ky ECCE VITA je produkt 
v plastovém kelímku ne-
přijatelný. Orientujeme 
se na nejkvalitnější, čistě 
přírodní, často ,cosmos‘ 
ingredience. Tomu logicky 
odpovídá také obal, proto u krému nebo sér je jasnou 
volbou kvalitní sklo,“ zdůrazňuje za značku Iveta Skuher-
ská a posteskla si nad situací kolem uzávěrů: „S nimi 
míváme problém. Často najdete sklárnu, která vám dodá 
opravdu krásný kelímek, ale najít k němu také krásný 

a funkční uzávěr je docela výzva. Z mého pohledu je 
v této oblasti veliká rezerva. Najít pěkný uzávěr je pře-
kvapivě složitější než najít stylovou lahvičku.“

K udržitelnosti se vrátíme s Eliškou Fialovou, junior brand 
manažerkou MARK DISTRI, distribuční společnosti kos-
metických značek. „V poslední době se výrobci snaží plas-
tové části nahradit jinými recyklovatelnými materiály, a to 
nejen s ohledem na přírodu, ale také spotřebitele.“ Kromě 
toho vnímá rostoucí trend přírodní kosmetiky, která však 
není stoprocentně balena v recyklovatelných materiálech.

Hned několik novinek z oblasti 
kosmetických obalů představila 
společnost GALAPACK. Jde na-
příklad o novou řadu skleněných 
75ml flakonků Natural Deo Spray 
s narážecím hrdlem FEA15 a na-
sazovací krytkou. V nabídce jsou 
dva typy půdorysu. 

Prezentována byla dále nová řada Colonna a Kyra light. 
O ekologickém obalovém řešení typu re-fill jsme již psa-
li na portále www.packagingherald.cz. Za zmínku stojí 
také nové série hliníkových lahví od německého výrobce 
Linhardt. K dispozici je několik verzí. Série Tiny-B s prů-
měrem 20 mm, objemem 10–43 ml a s možností výbě-
ru z několika uzávěrů. Série Midi-B s průměrem 35 mm, 
objemem 50–120 ml a závitem 24/410. V nabídce je 
rozprašovač nebo uzá-
věr. Poslední je tuba 
s korunkou s průmě-
rem 27,7 mm a délkou 
56–150 mm. Systém 
uzavření je certifikován 
jako dětská pojistka. 

Pro značku přírodní kosmetiky  
ECCE VITA je produkt  

v plastovém kelímku nepřijatelný.

Flakonky Natural Deo Spray  
s narážecím hrdlem FEA15 a nasazovací krytkou.

Série Tiny-B a Midi-B od GALAPACKU

NILPETER 
Dánský výrobce tiskových strojů patřící mezi ab‑
solutní světovou špičku v oblasti kotoučových 
tiskových strojů nabízející ofsetové, flexotiskové, 
sítotiskové, hlubotiskové a digitální stroje. 

PRATI 
Italský výrobce převíjecích, prořezávacích, in‑
spekčních a vysekávacích automatů určených 
pro zpracování produkce z tiskových strojů v ne‑ 
kompromisní kvalitě. 

NIKKA 
Německý výrobce videoinspekčních zařízení 
pro 100% kontrolu kvality produkce na rotač‑
ních tiskových strojích či na rotačních převíje‑
cích zařízeních.

NEWFOIL 
Anglický výrobce rotačních strojů pro následné 
zušlechtění vytištěné produkce pomocí horké 
ražby či aplikace hologramů nebo pomocí plas‑
tické ražby. 

STANFORD 
Americký výrobce zařízení pro zhotovování 
sleevů na bázi samosmrštitelných fólií a zařízení 
pro dokonalou kontrolu zhotovených sleevů.

MATHO  
Německý výrobce zařízení  
pro centrální odtah ořezů,  
samolepicí mřížky a dalších 
odpadů. 

NILPETER — rotační tiskové stroje

PRATI — převíjecí a dokončovací automaty

NIKKA — 100% inspekční systémy

NEWFOIL — zušlechťovací ražební stroje

STANFORD — sleevovačky

MATHO — systémy pro řešení odpadů
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Společně s našimi partnery jsme tu stále pro vás.  
Již 29 let vám přinášíme ideální řešení v oblasti tisku 

a následného zpracování etiket a obalů.

Trendy je doplňování,  
patrný je odklon od „virgin plastics“ – 
více na:

DESIGN
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Udržitelnost se v kosmetickém průmyslu promítá také 
do skupinových nebo přepravních obalů. Podobnou 
zkušenost má například společnost Antalis PACKAGING. 
„Nadnárodní výrobce vlasové kosmetiky v souladu se 
svými cíli udržitelnosti chtěl snížit podíl plastových oba-
lů z jejich dodavatelského řetězce a používat produkty 
certifikované FSC všude, kde je to možné,“ uvádí marke-
tingová manažerka společnosti Ivana Fuksová. 

Zástupci společnosti Antalis PACKAGING navrhli výrobci 
kosmetiky používat do přepravních lepenkových boxů 
jednovrstvou papírovou výplň. Tu připravuje konvertor 
pro mačkaný kraftový papír. „Jedná se o flexibilní a stolní 
řešení – Fillpak TT od dodavatele Ranpak. Nožním pe-
dálem se ovládá dávkování správného množství papíru 
k vyplnění mezer v krabici se zbožím. Konvertor je jedno-
duchý, flexibilní a přenosný a lze jej umístit přímo na pra-
covní balicí stanoviště,“ popisuje zařízení Ivana Fuksová. 

Obalový design kosmetiky v našem magazínu tradičně 
spojujeme s obaly ve farmacii, přesněji s kategorií potra-
vinových doplňků (VMS – vitaminy, minerály, suplementy). 
V uvedeném segmentu už dávno nevládnou pouze bílé 
kulaté dózy. V regálech nás zaujmou také jejich tříhranné 
a čtyřhranné varianty nebo dózy hrající různými barvami. 

„Tříhranná varianta je svým tvarem vhodná pro revmatiky 
nebo slabé ruce,“ dopo-
ručuje Zuzana Martano-
vá, area sales manager 
společnosti Nolato Cerbo. 
Oblíbená jsou v kategorii 
VMS také rodinná balení. 
I zde se prosazují bio ne-
boli green dózy například 
na bázi cukrové třtiny. 

Dózy mohou hrát různými barvami.
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