
 

 
 

POZVÁNKA 
 

BIOKOSMETIKA A BIOSUROVINY 
 
Druhý celostátní odborný seminář pro dodavatele biosurovin a výrobce nebo 
distributory certifikované přírodní  a biokosmetiky. 
 
Seminář o nejrychleji rostoucím segmentu kosmetických přípravků v Evropě se koná 
dne  19.4. 2012 v Brně  
 
Čas prezence: od 9,00 hod 
Zahájení: 9,30 hod 
Ukončení:  15,30 hod 
Místo konání: Brno, hotel Avanti, Střední 61, Kongresové centrum hotelu Avanti 
GPS: 49°12'46.17"N,16°36'16.64"E 
 
Pořadatel: Seminář pořádá KEZ o.p.s. – jediná česká certifikační organizace 
s akreditací ČIA pro certifikaci přírodní  a biokosmetiky v ČR. 
 
Co Vám seminář přinese? 
 
Výrobci a distributo ři, chcete se dozvědět novinky v oblasti biosurovin, informace o 
výrobě biokosmetiky a implementaci SVP pro biokosmetiku, o požadavcích na 
certifikaci?  Pak je seminář určený právě pro vás. 
 
Dodavatelé biosurovin a surovin pro certifikovanou přírodní kosmetiku , chcete, 
aby se s Vaší nabídkou seznámili noví potenciální klienti? Máte zájem o novinky 
v oblasti certifikace biosurovin pro biokosmetiku a zajímají Vás alternativní metody 
testování surovin pro kosmetiku a biokosmetiku? Náš seminář bude v takovém 
případě pro Vás cenným přínosem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Program: 
 
Zahájení 
 

1. Aktuální znění CPK – Standardů, ověřování dodržování standardů pro 
certifikaci biokosmetiky a přírodní kosmetiky. 

      Kaplanová E., vedoucí inspekčního orgánu KEZ o.p.s. 
 

2. Zavádění správné výrobní praxe pro výrobu kosmetických přípravků ve vztahu 
k výrobě certifikované biokosmetiky a přírodní kosmetiky.  
Svoboda P., Centrum estetické dermatologie, Pekařská, Brno  

 
3. Využití UV-VIS spektrofotometrie pro analýzu čistoty látek určených pro 

certifikovanou biokosmetiku a přírodní kosmetiku.  
Kuchyňková J., VUT Brno, fakulta chemická  

 
4. Metody používané pro analýzu kosmetických prostředků v chemické laboratoři 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 
Němcová V., Oddělení anorganických analýz 

 
 

Přestávka na oběd 12,00 až 12,45 hod. 
 

5. Rizikové skupiny látek v kosmetických přípravcích určených pro certifikaci 
biokosmetiky nebo certifikované přírodní kosmetiky a zásady její úspěšné 
formulace.  
Svoboda P., Centrum estetické dermatologie, Pekařská, Brno  

 
6. Možnosti studia kosmetiky na FT UTB ve Zlíně  

Vltavská P., FT UTB Zlín  
 
7.  Přírodní konzervační látky od Dr. Straetmase 

           Fruhwirtová S., Biesterfeld Silcom, s.r.o. 
 

8. Iritace a alergie na kosmetické přípravky – omezí tato rizika biokosmetika?  
Trojanová P., Lékařském centru zdraví a estetické péče, Brno 
 
 
 

Přihlášky: zasílejte nejpozd ěji do 6.4.2012 na adresu: 
KEZ o.p.s., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
e-mail: kez@kez.cz nebo eva.kaplanova@kez.cz   
fax: 469 625 027  
Účastnický poplatek ve výši 850,- Kč uhraďte předem na účet č. 617504524/0600, 
v.s. 300003 nebo v hotovosti při prezenci 
 
Výrobc ům a distributor ům nabízíme možnost prezentace svým kosmetických 
přípravků  a surovin v předsálí. Prezentační poplatek za stánek: 1 000,- Kč. 
 

 
 


