


Branża kosmetyczna 
okiem dizajnera

Zróbmy – choć na chwilę – porządek na półce 
z kosmetykami. Co my tu mamy: technologia 
i ekologia, innowacje i natura, nowe składniki i brak 
jakichś składników… To wszystko w środku: w tubkach 
i słoiczkach. A z zewnątrz?

Jakie trendy w tej kategorii dostrzegają osoby, które 
na co dzień zajmują się projektowaniem opakowań? 
Przedstawiamy kilka kierunków wyróżnionych przez 
nasze dizajnerki Martę Naumowicz i Julię Kazimierską.
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1. Ilustracja we 
wzorowym towarzystwie

Czy drobny wzór to dobry wzór dla projektantów 
opakowań? Na pewno lubiany, szczególnie 
w połączeniu z ilustracją. Całość funkcjonuje wtedy 
trochę jak tapeta, na której widzimy coraz więcej 
szczegółów, gdy wpatrujemy się w nią wystarczająco 
długo. Tak zaprojektowane opakowania zachęcają do 
wzięcia do ręki i odkrywania historii ukrytej 
w drobnych detalach. 
Czasami wizualny bonus kryje się wewnątrz 
opakowania, bo właśnie tam schowany jest 
intrygujący wzór.
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2. 100% vintage

Niektóre marki wprowadzają opakowania, które 
prawdopodobnie nie wzbudziłyby zdziwienia, gdyby 
znalazły się na półkach nawet 100 lat temu. W tym 
nurcie możemy spotkać kosmetyki jak z toaletki babci 
lub na przykład barberskie kosmetyki dla 
dżentelmenów – a wszystko to zaprojektowane 
z użyciem środków odzwierciedlających bardzo 
odległą stylistykę, łudząco przypominającą tę sprzed 
co najmniej wieku. Jakie środki dają ten efekt? 
Z pewnością odpowiednie ilustracje, faktura materiału, 
ręcznie rysowane liternictwo oraz zestawienia 
kolorystyczne typowe dla starych opakowań i reklam 
prasowych.
I uwaga: tu chodzi o vintage na 100%, a nie coś 
„w stylu vintage”. Pójście na całość, a nie lekkie 
nawiązanie do przeszłości.
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https://www.hawkinsandbrimble.co.uk
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https://mainebeach.com.au/collections/mt-macedon-rose
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https://www.buly1803.com/fr/



3. Stara apteka

Zdarza się, że podróże w czasie przyjmują formę tylko 
małej wycieczki. Na przykład sięgamy po stylistykę 
rodem ze starej apteki i łączymy ją z niezwykle 
współczesnymi rozwiązaniami. 
A ponieważ świat kosmetyków tradycyjnie kojarzony 
jest raczej z ozdobnym wzornictwem, wprowadzenie 
bardzo utylitarnej, uproszczonej grafiki daje efekt 
kontrastu i przesuwa produkt w stronę kategorii 
premium.
Tego typu opakowania doskonale wpisują się 
w obecnie popularny styl łazienek – kosmetyki zdobią, 
więc nie trzeba ich ukrywać w szafce.

Aesop



3. Stara apteka

Zdarza się, że podróże w czasie przyjmują formę tylko 
małej wycieczki. Na przykład sięgamy po stylistykę 
rodem ze starej apteki i łączymy ją z niezwykle 
współczesnymi rozwiązaniami. 
A ponieważ świat kosmetyków tradycyjnie kojarzony 
jest raczej z ozdobnym wzornictwem, wprowadzenie 
bardzo utylitarnej, uproszczonej grafiki daje efekt 
kontrastu i przesuwa produkt w stronę kategorii 
premium.
Tego typu opakowania doskonale wpisują się 
w obecnie popularny styl łazienek – kosmetyki zdobią, 
więc nie trzeba ich ukrywać w szafce.

AesopAesop

https://www.aesop.com/de/en/





Meraki



Meraki

https://merakicosmetics.nl 



Meraki

https://merakicosmetics.nl 



Nostrum
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4.  Lekcja geometrii

Forma zawsze ma znaczenie, ale w tym kierunku 
szczególne. Zamiast miękkich linii i eleganckich, 
opływowych kształtów, spotkamy tu raczej ostre 
krawędzie, trójkąty, kwadraty. Zamiast subtelności, 
raczej coś wyrazistego, a przynajmniej kanciastego. 
Tę kosmetyczną lekcję geometrii ożywią nam kolory 
– najlepiej takie, które wydają się trochę spoza 
kategorii.

Geometryczny styl sprawdza się między innymi 
w przypadku marek młodych, energicznych lub 
takich, które mają kojarzyć się z ruchem i dynamiką. 
Doskonale współgra chociażby ze sportowym 
charakterem linii pielęgnacyjnej.

Jak każdy kierunek, także ten nie jest zarezerwowany 
tylko dla kategorii kosmetycznej, bo połączenia 
nieoczywistych kolorów i kształtów to trend obecny 
również w modzie i wnętrzach. 

Exeko
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https://www.packagingoftheworld.com/2021/03/ika-beauty-ready-steady-collection.html
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https://skincrush.com.au
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https://thedieline.com/blog/2020/5/8/-vyvyd-studio?



5. Sz�ka wchodzi 
na opakowania

Galeria sztuki w łazience? No, prawie.
W tym nurcie – tak jak i w prawdziwej galerii – ceni się 
indywidualizm, oryginalność, niepowtarzalny 
charakter.
Opakowanie ma wyróżnić markę na tle innych, stąd 
projektanci sięgają na przykład po ilustracje 
wykonane specjalnie dla danej linii czy produktu, 
w stylu charakterystycznym dla konkretnego twórcy.
Koncepty artystyczne przybierają czasem formę 
nawiązań do cenionych kierunków w sztuce lub wiążą 
się z używaniem popularnych motywów, takich jak np. 
holenderskie martwe natury.
Opakowania inspirowane sztuką mogą stanowić stały 
język wizualny danej marki, ale mogą też pojawiać się 
w ramach edycji limitowanej. Tak czy owak, 
przyjemnie jest obcować na co dzień z tym, co piękne 
i interesujące.

 Ahava
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https://www.packagingoftheworld.com/2018/10/ahava-celebrating-love-and-beauty.html
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https://www.loccitane.com
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Phornnaphan 
Herbal Toothpaste

https://www.packagingoftheworld.com/2021/08/phornnaphan-herbal-toothpaste.html
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6. Atlas botaniczny

Troska o zdrowie i środowisko to wartości, które 
zachęcają wielu producentów do tworzenia 
produktów ekologicznych lub opartych na 
naturalnych składnikach.

Tradycyjne składniki roślinne? Czemu nie. Nowe 
zastosowania lub połączenia składników roślinnych? 
Jeszcze lepiej. Technologia często idzie w parze 
z naturą, i paradoksalnie, to jest właśnie nowoczesne 
podejście. A jego odzwierciedleniem są opakowania, 
na których w ciekawy sposób wykorzystuje się 
ilustracje przypominające te ze starych zielników 
i książek. Zestawione z nowoczesną grafiką nabierają 
zupełnie nowego wyrazu. Jest w nich coś 
odkrywczego. Fascynują. Robią wrażenie. Jak marki, 
które za nimi stoją.
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https://www.packagingoftheworld.com/2018/02/hydro-sapiens.html
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Pure

https://www.behance.net/gallery/16179679/Pure-Health-Products
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Codex Seraphinianus



7. Kolor w służbie 
abstrakcji 

A teraz kosmetyki, które działają i na skórę, i na 
wyobraźnię.

Ciekawe, nieoczywiste zestawienia kolorów 
w połączeniu z abstrakcyjnymi kształtami dają efekt 
niedopowiedzenia. Patrząc na opakowanie, możemy 
sobie sami zinterpretować to, co widzimy. Może są to 
składniki, może krajobraz, a może jeszcze coś innego? 
Trend przypadnie do gustu zarówno ludziom 
ceniącym ciekawe, estetyczne rozwiązania, jak też 
tym, którzy obserwując na przykład chmury zawsze 
widzą w nich coś więcej…

the123
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https://worldbranddesign.com/studio-lilach-rozman-create-the-rebranding-for-the123/
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bamboo Yunzhu

https://www.behance.net/gallery/35285299/bamboo-Yunzhu   
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https://worldbranddesign.com/branding-and-packaging-for-blush-cosmetics/
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8. Zaprojek�j mi słowo

W tym kierunku nazwa odgrywa rolę 
pierwszoplanową. Nazwa marki lub produktu – 
a czasem tylko jej fragmenty – stają się punktem 
wyjścia dla rozwiązań graficznych. Czasami pojawia 
się także zabawa słowem, zawsze zaś – ciekawe 
użycie typografii.

Bazujące na liternictwie koncepty stosowane są 
często przez marki o charakterze premium. 
Eksponowanie nazwy nie tylko zwiększa jej 
znajomość, ale też wprowadza wrażenie 
nowoczesności i profesjonalizmu. Z typograficznych 
rozwiązań bije pewność siebie – marka zdaje się 
mówić: halo, halo, nie mamy nic do ukrycia, nie 
potrzebujemy też zbędnych ozdób, wystarczy 
przeczytać. Czytasz i wiesz, z kim i z czym masz do 
czynienia. 

Rocc
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9. Moc koloru  

Jak dać się zauważyć w tłumie? Często wystarczy 
postawić na kolor. Tą zasadą kierują się również 
projektanci opakowań. Rozwiązanie jest proste, ale 
jakże impaktowe: jeden kolor po całości albo 
zestawienie obok siebie kilku produktów w różnych 
kolorach. Marce zapewnia to widoczność na półce, 
a konsumentom zdecydowanie ułatwia nawigację. 

mokosh



9. Moc koloru  

Jak dać się zauważyć w tłumie? Często wystarczy 
postawić na kolor. Tą zasadą kierują się również 
projektanci opakowań. Rozwiązanie jest proste, ale 
jakże impaktowe: jeden kolor po całości albo 
zestawienie obok siebie kilku produktów w różnych 
kolorach. Marce zapewnia to widoczność na półce, 
a konsumentom zdecydowanie ułatwia nawigację. 

mokoshmokosh

https://www.mokosh.pl



Rumi

https://thedieline.com/blog/2021/6/30/organic-skincare-signature-by-rumi?



Rumi

https://thedieline.com/blog/2021/6/30/organic-skincare-signature-by-rumi?



Waph�to

https://waphyto.com



Waph�to

https://waphyto.com



Apolosophy

https://bvd.se/case/apolosophy



Apolosophy

https://bvd.se/case/apolosophy



Pureskin

https://worldbranddesign.com/pureskin-natural-skincare-products/



Pureskin

https://worldbranddesign.com/pureskin-natural-skincare-products/



Akt

www.aktlondon.com



Akt

www.aktlondon.com



Nacomi

http://www.nacomi.pl



Nacomi

http://www.nacomi.pl



10. Opowiedz mi jakąś 
historię 

Wszyscy kochamy opowieści, więc cieszy nas 
popularność opakowań, które aż chce się wziąć do 
ręki i zanurzyć w świat na etykiecie. Mogą się różnić 
formą, stylistyką i treścią, ale łączy je jedno: angażują 
konsumenta poprzez wciągnięcie go 
w przedstawioną historię.

Czasem jest na co popatrzeć, czasem jest co 
poczytać… Czasem przywiązujemy się do marki ze 
względu na uroczych bohaterów, którzy budzą 
emocje i cieszą oko.

W tym nurcie popularne jest wykorzystywanie 
wszystkich ścianek opakowania, bo przecież gdzieś to 
wszystko musi się zmieścić…

Homer
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Yuzu

 

11. Czysta forma

Ten trend ma się świetnie, bo jakość i klasa nie 
wymagają ostentacji ani tym bardziej graficznych 
fajerwerków. Bez nadmiaru, bez zbędnych 
ozdobników. 

Siła i piękno prostoty, sugerującej profesjonalizm, 
skuteczność i kategorię premium. Zwłaszcza gdy 
w opakowaniach sięga się po szlachetne materiały, 
takie jak papier i szkło. Efekt końcowy jest często 
trochę apteczny, ale to dobrze: w przypadku 
kosmetyków skojarzenia z medycyną, nauką 
i technologią są zawsze na miejscu. 
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