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USŁUGI KONSULTINGOWE 360° 

                  

                             

            KOSMETYKI I PIELĘGNACJA                               SPA I WELLNESS                                SUPLEMENTY DIETY                                 LEKI I WYROBY MEDYCZNE             BIOCYDY I DETERGENTY I TOWARY NIEBEZPIECZNE 

BIURA: MEDIOLAN-GENUA-RZYM (WŁOCHY) & 8 INTERNATIONAL COOPERATIVE OFFICES 

E-MAIL: INFO@COSMETICASSIST.COM  Office:+390107317991 Mobile:+393471233816 

STRONA INTERNETOWA (UE/USA): WWW.COSMETICASSIST.COM   STRONA INTERNETOWA (ASIA): WWW.COSMETICASSIST.ASIA 

Firma COSM&TIC ASSIST oferuje USŁUGI KONSULTINGOWE 360°! Firma COSM&TIC ASSIST oferuje usługi 

konsultingowe w obszarze kosmetyków, a ponadto rozwija swoją działalność w zakresie „kompleksowych 

branżowych usług konsultingowych” (TIC; Totally Industry Consulting): SUPLEMENTY DIETY, WYROBY 

MEDYCZNE, PRODUKTY FARMACEUTYCZNE, PRODUKTY BIOBÓJCZE, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, CHEMIKALIA, 

TOWARY NIEBEZPIECZNE, DETERGENTY.  

Nasze USŁUGI KONSULTINGOWE 360° mogą służyć jako „POMOC” w osiąganiu Twoich „CELÓW” 

 

   

KOSMETYKI I PIELĘGNACJA 

Kwestie prawne: osoba odpowiedzialna, PIF, ocena bezpieczeństwa, CPNP, FSC, oznakowanie, nadzór nad 

bezpieczeństwem produktów kosmetycznych. 

Opracowywanie składu: rozwój i wsparcie w zakresie kosmetyków i ich składu; prace badawczo-rozwojowe 

dotyczące składników i surowców; techniczne szkolenia kosmetologiczne; warsztaty obejmujące 

przygotowanie produkcji, uruchomienie produkcji i techniczne kierunki produkcji; sporządzanie protokołów 

oraz procedur operacyjnych. 

Jakość: wsparcie GMP w zakresie kosmetyków (ISO 22716); wsparcie ISO 90001; trzyetapowy audyt; 

wsparcie dotyczące certyfikacji (ISO 9001, ISO 22176); spersonalizowane szkolenia; szkolenia pracowników 

w siedzibie firmy. 
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Marketing i komunikacja: szkolenia i komunikacja; cyfrowe usługi konsultingowe (komunikacja i sprzedaż); 

kierownik ds. marketingu naukowego; szkolenia kosmetyczne ukierunkowane na zagadnienia 

marketingowe; opracowywanie kampanii marketingowych i nowych narzędzi; kursy z zakresu komunikacji; 

kursy z zakresu psychologicznych aspektów marketingu. 

Międzynarodowy import i eksport: doradztwo celne (import i eksport), podatki międzynarodowe, projekty 

międzynarodowe, umowy i handel międzynarodowy, kontrola eksportu (poziom 1 ° i 2 °), przygotowanie 

lub metodyczne wsparcie operacyjne dla firmy zajmującej się planem eksportu, sieć i narzędzia dla biznesu 

krajowego i międzynarodowego, TEM (Temporary Export Manager) i / lub DEM (Digital Export Manager), 

doradztwo ad hoc i badania rynku dla eksportu i planu międzynarodowego,  Zgodność z przepisami na 

całym świecie. 

 

 

SPA I WELLNESS 

Design: projektowanie strefy wellness; odnowienie strefy wellness 

Zarządzanie:; optymalizacja spa; odnowienie strefy wellness; zarządzanie strefą spa i wellness;  

Training: szkolenie pracowników; dobór kadry; budowanie zespołu; 

Opracowywanie składu: badanie i rozwój termoochronnych i profesjonalnych linii kosmetyków, 

opracowywanie protokołów zabiegów, opracowywanie nowych rytuałów wellness/rytuałów masażu; 

Marketing i komunikacja: cyfrowe usługi konsultingowe (komunikacja i sprzedaż); szkolenia obejmujące 

zagadnienia marketingowe; opracowywanie kampanii marketingowych i nowych narzędzi; kursy z zakresu 

komunikacji; kursy z zakresu psychologicznych aspektów marketingu. 
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SUPLEMENTY DIETY 

Kwestie prawne: operator sektora spożywczego, zawiadomienie, oznakowanie, certyfikaty, oświadczenia 

żywieniowe, wsparcie i zapewnienie zgodności. 

Opracowywanie składu: prace badawczo-rozwojowe w zakresie suplementów diety; prace badawczo-

rozwojowe dotyczące składników i surowców; szkolenia techniczne; warsztaty obejmujące przygotowanie 

produkcji, uruchomienie produkcji i techniczne kierunki produkcji; wsparcie w zakresie sporządzania 

protokołów oraz procedur operacyjnych. 

Jakość: wsparcie GMP w zakresie suplementów; trzyetapowy audyt; wsparcie podczas certyfikacji 

(suplementy diety wg FDA); spersonalizowane szkolenia; szkolenia pracowników w siedzibie firmy. 

Marketing  i komunikacja: szkolenia i komunikacja; cyfrowe usługi konsultingowe (komunikacja i sprzedaż); 

kierownik ds. marketingu naukowego; szkolenia obejmujące zagadnienia marketingowe; opracowywanie 

kampanii marketingowych i nowych narzędzi; kursy z zakresu komunikacji; kursy z zakresu psychologicznych 

aspektów marketingu. 

Międzynarodowy import i eksport: doradztwo celne (import i eksport), podatki międzynarodowe, projekty 

międzynarodowe, umowy i handel międzynarodowy, kontrola eksportu (poziom 1 ° i 2 °), przygotowanie 

lub metodyczne wsparcie operacyjne dla firmy zajmującej się planem eksportu, sieć i narzędzia dla biznesu 

krajowego i międzynarodowego, TEM (Temporary Export Manager) i / lub DEM (Digital Export Manager), 

doradztwo ad hoc i badania rynku dla eksportu i planu międzynarodowego,  Zgodność z przepisami na 

całym świecie. 

 

 

 

 

 



 

 
4 Cosm&Tic Assist 
BIURA: MEDIOLAN-GENUA-RZYM (WŁOCHY) & 8 INTERNATIONAL COOPERATIVE OFFICES 
 E-MAIL: INFO@COSMETICASSIST.COM  Office:+390107317991 Mobile:+393471233816 
 

 

LEKI I WYROBY MEDYCZNE 

Kwestie prawne dotyczące wyrobów medycznych: producent/upoważniony przedstawiciel, dokumentacja 

techniczna, osoba odpowiedzialna za proces legislacyjny, nadzór, zawiadomienie. 

Kwestie prawne dotyczące leków: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, dokumentacja, CTD/e-CTD, 

podsumowanie charakterystyki produktu, ulotka dla pacjenta, warianty IA/IB/II, certyfikacja produktów 

farmakologicznych, wsparcie i zapewnienie zgodności. 

Jakość wyrobów medycznych: audyt; wsparcie podczas certyfikacji (wyroby medyczne 13485); 

spersonalizowane szkolenia; szkolenia pracowników w siedzibie firmy. 

Marketing i komunikacja: szkolenia i komunikacja; cyfrowe usługi konsultingowe (komunikacja i sprzedaż); 

szkolenia obejmujące zagadnienia marketingowe; opracowywanie kampanii marketingowych i nowych 

narzędzi; kursy z zakresu komunikacji; kursy z zakresu psychologicznych aspektów marketingu. 

Międzynarodowy import i eksport: doradztwo celne (import i eksport), podatki międzynarodowe, projekty 

międzynarodowe, umowy i handel międzynarodowy, kontrola eksportu (poziom 1 ° i 2 °), przygotowanie 

lub metodyczne wsparcie operacyjne dla firmy zajmującej się planem eksportu, sieć i narzędzia dla biznesu 

krajowego i międzynarodowego, TEM (Temporary Export Manager) i / lub DEM (Digital Export Manager), 

doradztwo ad hoc i badania rynku dla eksportu i planu międzynarodowego,  Zgodność z przepisami na 

całym świecie. 
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BIOCYDY I DETERGENTY I TOWARY NIEBEZPIECZNE 

Kwestie prawne dotyczące biocydów i medycznych wyrobów chirurgicznych (PMC): dokumentacja 

rejestracyjna; wniosek o zezwolenie; wniosek o zatwierdzenie bez wcześniejszej zgody; oznakowanie; 

wsparcie i zapewnienie zgodności. 

Kwestie prawne dotyczące detergentów: zgłoszenia UFI; karty techniczne i karty charakterystyki dal rynku 

europejskiego (UE oraz spoza UE). 

Kwestie prawne dotyczące substancji i mieszanek niebezpiecznych: zgłoszenia REACH; zgłoszenia CLP; 

zgłoszenia UFI; karty charakterystyki dla rynku europejskiego (UE oraz spoza UE). 

Konsultacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych: ADR; RID; IMDG; IATA. 

Marketing i komunikacja: szkolenia i komunikacja, cyfrowe usługi konsultingowe (komunikacja i sprzedaż); 

szkolenia obejmujące zagadnienia marketingowe; opracowywanie kampanii marketingowych i nowych 

narzędzi; kursy z zakresu komunikacji; kursy z zakresu psychologicznych aspektów marketingu. 

Międzynarodowy import i eksport: doradztwo celne (import i eksport), podatki międzynarodowe, projekty 

międzynarodowe, umowy i handel międzynarodowy, kontrola eksportu (poziom 1 ° i 2 °), przygotowanie 

lub metodyczne wsparcie operacyjne dla firmy zajmującej się planem eksportu, sieć i narzędzia dla biznesu 

krajowego i międzynarodowego, TEM (Temporary Export Manager) i / lub DEM (Digital Export Manager), 

doradztwo ad hoc i badania rynku dla eksportu i planu międzynarodowego,  Zgodność z przepisami na 

całym świecie. 


