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Maciej Kotula jest absolwentem filologii germańskiej Uni-

wersytetu Rzeszowskiego. Obecnie kończy studia na kierunku 

psychologia w biznesie i organizacjach na Uniwersytecie SWPS 

w Katowicach. Od 2012 roku Prezes Zarządu firmy VISTA 

Sp. z o.o., która jest wyłącznym importerem i dystrybutorem 

niemieckich kosmeceutyków Janssen Cosmetics w Polsce. 

Członek Konwentu Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji 

Zdrowia i przyjaciel Uczelni. Trener biznesu z ponad 25 let-

nim doświadczeniem. Wieloletni uczestnik i wystawca na 

targach kosmetycznych; autor artykułów na temat marketingu 

i sprzedaży w profesjonalnej prasie branżowej; zdobywca presti-

żowych nagród, takich jak Debiut Roku, Beauty Premium czy 

Innowacja, przyznawanych w branży kosmetyki profesjonalnej 

prowadzonym przez niego markom.

Złoty wiek branży beauty?
wywiad z Maciejem kotulą Dyrektorem Zarządzającym  
Jan ss en Cosmetics Polska

the golden age of the beauty industry?
interview with Maciej kotula, Managing Director  
of Janssen Cosmetics Polska

7

Firma Janssen Cosmetics, założona przez Wal-
thera Janssena w 1997 roku, zaliczana jest do marek 
premium. Indywidualne podejście do zabiegu 
kosmetycznego z udziałem technik manualnych, 
jakość oferowanych preparatów oparta na nauko-
wych doświadczeniach, skuteczność produktów 
potwierdzona regularnymi badaniami – to najważ-
niejsze założenia, które w ciągu dwudziestu dwóch 

lat uczyniły firmę Janssen Cosmetics niezwykle 
popularną w ponad dziewięćdziesięciu krajach na 
całym świecie. Preparaty tej marki produkowane 
są wg międzynarodowego standardu GMP (z za-
stosowaniem rygorów technologicznych obowią-
zujących przy produkcji leków). Kosmeceutykami 
Janssen Cosmetics można nie tylko pielęgnować, 
ale również leczyć schorzenia skórne.

WyWiad przeproWadzony przez redaktora naczeLneGo  

„promocji zdroWia i ekoLoGii” – dr hab. adama kuLę
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Adam Kula (A.K.): W obecnych czasach medycyna este-
tyczna i regeneracyjna stała się równie ważna jak tradycyjna 
medycyna ratująca zdrowie i życie. Standardem stała się 
współpraca lekarzy wymienionych specjalności z kosmeto-
logami. Czy zdaniem biznesmena sektora kosmetycznego 
nastał złoty wiek branży Beauty?

Maciej Kotula (M.K.): Tak naprawdę ciężko to jedno-
znacznie określić. Faktem jest, że rośnie świadomość dotycząca 
potrzeby regularnej pielęgnacji skóry. I to jest bardzo dobry 
impuls rozwojowy dla branży kosmetyki profesjonalnej. Rosną 
też potrzeby i wymagania klientów. Tutaj jeszcze niewiele się 
zmieniło, jeśli chodzi o podejście. Często chcemy mieć efekt 
zabiegu natychmiast, tu i teraz, co zazwyczaj nie jest najlepszym 
rozwiązaniem dla naszej cery. Nic jednak nie zastąpi regular-

nej, prawidłowej pielęgnacji, o czym coraz częściej mówią nie 
tylko kosmetolodzy, ale również lekarze, zajmujący się, na co 
dzień, bardziej agresywnymi zabiegami medycyny estetycznej. 
Z pewnością jeszcze jeden aspekt należy wziąć pod uwagę, 
a mianowicie podejście do życia w wieku dojrzałym. Dzisiaj, 
mając 50-60 lat, żyjemy bardzo aktywnie i chcemy również 
dobrze wyglądać. Te wszystkie aspekty sprawiają, że z ogromnym 
optymizmem można traktować kosmetykę profesjonalną, jako 
branżę, która będzie się systematycznie rozwijać.

A.K.: W dużych aglomeracjach miejskich zanieczyszcze-
nie powietrza ma wpływ na kondycję skóry, przyczyniając 
się do występowania chorób skórnych, takich jak chociaż-
by atopowe zapalenie skóry. Czy w ofercie firmy Janssen 
Cosmetics znajduje się specyfik łagodzący to schorzenie?

M.K.: Mamy tutaj rzeczywiście sporo preparatów, które 
wspierają skórę w walce z tym zagrożeniem. Jednym z takich 
kompletów jest tandem kremu Anti-Pollution Cream i koncen-

tratu Pro-Immune Serum. Nasi klienci nazywają te produkty 
„zestawem antysmogowym” i rzeczywiście świetnie spełniają 
swoją rolę. Nieprzypadkowo właśnie ten duet kosmeceutyków 
otrzymał nagrodę za Innowację na kongresie LNE w Krakowie. 
W ofercie mamy również całą linię Sensitive z kosmeceutykami 
wspierającymi skórę i wzmacniającymi jej możliwości obronne.

A.K.: Żyjemy coraz dłużej, znacznie wydłuża się także 
aktywność zawodowa. Czy domeną kosmetologii staną się 
ludzie dojrzali i seniorzy?

M.K.: Patrząc na listę naszych bestsellerów, większość z nich 
jest związana z pielęgnacją skóry dojrzałej lub ma działanie 

prewencyjne, opóźniające starzenie się skóry. Jednak dbanie 
o stan swojej cery należałoby zacząć dużo wcześniej, żeby sys-
tematyczną pielęgnacją budować zdrowy fundament i ruszto-
wanie pięknego wyglądu. Na szczęście w bogatej ofercie firmy 
Janssen Cosmetics mamy całe linie pielęgnacyjne również dla 
młodzieży i dwudziestolatków, którzy mają okazję korzystać 
z najnowszych osiągnięć kosmetyki profesjonalnej, by o swój 
późniejszy wygląd zadbać już teraz.

A.K.: Koreańskie maseczki w płachcie z ekstraktem ze 
śluzu ślimaka są ostatnio bardzo popularne. Czy kosmetyki 
tego typu ma również w ofercie Janssen Cosmetics i jakie 
jest Pana zdanie na ich temat?

M.K.: Zdaję sobie sprawę, że pojawiają się różne nowinki 
na rynku, czasem nawet bardzo skuteczne. Współpracujemy 
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jednak z kilkoma doskonałymi laboratoriami nie tylko w Niem-
czech, ale również np. we Francji. Bazujemy na naturalnych 
składnikach i pochodzenia biotechnologicznego. W pełnym 
zaufaniu do strategii firmy i wiedząc, że mamy dostęp do 
najskuteczniejszych rozwiązań kosmetyki pielęgnacyjnej, mogę 
uznać, że jeśli nie mamy w składzie naszych kosmeceutyków 
ekstraktów np. ze śluzu ślimaka, to widocznie nie jest on 
nam niezbędny lub mamy skuteczniejsze rozwiązania. Należy 
pamiętać, że u podstaw działania firmy jest absolutne dbanie 
o bezpieczeństwo stosowania naszych preparatów z dążeniem 
do osiągania widocznych i jak najlepszych efektów. Świetną 
alternatywą dla takich masek będzie np. nasza maska biocelu-
lozowa, sterylna i dająca natychmiastowe efekty, sprawdzone 
np. w chirurgii rekonstrukcyjnej. Mamy całe mnóstwo takich 
perełek, które nasi klienci bardzo doceniają.

A.K.: Moda na tatuaże przynosi również bum na ich 
usuwanie w gabinetach medycyny estetycznej. Czy w ofer-
cie Janssen Cosmetics znajdują się kosmetyki dedykowane 
pacjentom po zabiegu usuwania tatuaży?    

M.K.: Rzeczywiście w naszej ofercie jest cała gama pro-
duktów dedykowanych do współpracy z gabinetami medycyny 
estetycznej. Są to zarówno pojedyncze produkty jak krem na 
blizny Scar Cream, czy balsam po zabiegach złuszczających 
Skin Resurfacing Balm, ale również całe linie pielęgnacyjne 
jak np. Fair Skin z produktami rozjaśniającymi koloryt skóry. 
Mamy też całe programy pielęgnacyjne, dopasowane do rodzaju 
wykonywanego zabiegu medycyny estetycznej. Z pewnością 
będziemy w stanie pomóc, zarówno na etapie przygotowania 
skóry do zabiegu, jak również wtedy, gdy skórę należy po takim 
zabiegu zregenerować. Dodam jeszcze, że nasze kosmeceutyki 
są przed wprowadzeniem do sprzedaży badane przez niezależne 
instytuty i mają udokumentowaną skuteczność.

A.K.: W kilku ostatnich wywiadach, jakich Pan udzielił 
nieodmiennie przewijało się pytanie o najlepiej sprzedające 
się kosmetyki Janssen Cosmetics. Ja także nie mogę go 
pominąć. Jakie były zatem trzy najlepiej sprzedające się 
kosmetyki firmy w ubiegłym roku? 

M.K.: Mogę wybrać tylko trzy? W ofercie mamy ponad 
dwieście unikalnych produktów, więc wybór nie będzie łatwy. 
Do czołówki najchętniej kupowanych preparatów weszły między 
innymi nowości takie jak Caviar Luxury Cream czy Goodnight 
Lip Mask. Ale nie mogę nie wspomnieć o pewniakach takich 
jak Vitamin C Cream, Calming Sensitive Cream czy Rich 
Eye Contour Cream. Również nasza maska biocelulozowa 
jest jednym z bestsellerów wśród klientów profesjonalnych.

A.K.: Idąc tropem poprzedniego pytania chcę zapytać 
o Pańską opinię na temat najbardziej poszukiwanej i naj-

cenniejszej substancji aktywnej kosmetyku w 2020 roku, 
to poniekąd pytanie o przewidywane trendy w branży ko-
smetycznej.

M.K.: Wydaje się, że największym wyzwaniem współczesnej 
kosmetologii jest poszukiwanie substancji aktywnych, które 
będą chroniły skórę przed szkodliwym wpływem zanieczysz-
czeń środowiska oraz wzmacniały funkcję ochronną bariery 
skóry i skutecznie penetrowały w głębiej położone warstwy 
skóry. Wyzwaniem dla producentów kosmeceutyków, zgod-
nie z aktualnymi potrzebami klientów jest zaoferowanie im 
składników, które są skuteczne, ale jednocześnie bezpieczne. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku skóry zmienionej cho-
robowo. Proces wprowadzania nowych substancji aktywnych 
jest długotrwały, bowiem innowacyjne podejście do pielęgnacji 
skóry wymaga precyzji podczas każdego z etapów opracowy-
wania kosmeceutyków.
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A.K.: Firma Janssen Cosmetics podkreśla pozyskiwanie 
roślinnych komponentów do produkcji swoich kosmetyków 
z ekologicznych plantacji na całym świecie. Jak daleko sięga 
kontrola firmy nad warunkami produkcji tych komponentów 
i czy ich pozyskiwanie nie zagraża środowisku naturalnemu?

M.K.: Pozyskiwanie komponentów do kosmeceutyków 
Janssen Cosmetics pozostaje w świadomej harmonii z naturą 
i w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu. Bardzo 
starannie selekcjonujemy nasze surowce naturalne starając się, 
aby zdecydowana ich większość pochodziła ze źródeł odnawial-
nych i certyfikowanych upraw ekologicznych. Wszystko po 
to, aby zagwarantować skuteczność i bezpieczeństwo formuł. 
Żadne ze stosowanych przez nas surowców nie pochodzą 
z roślin modyfikowanych genetycznie. Nie przeprowadzamy 
eksperymentów na zwierzętach, nie korzystamy również ze 

składników pochodzących z martwych zwierząt, które są we-
dług nas integralną częścią środowiska naturalnego. Na liście 
składników Janssen Cosmetics możemy napotkać również skład-
niki pochodzenia biotechnologicznego, które są pieczołowicie 
wyselekcjonowane i przetestowane pod kątem bezpieczeństwa 
dla człowieka i środowiska. 

A.K.: Janssen Cosmetics wspiera działalność Krakow-
skiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia należąc do grona 
jej partnerów. Czy jacyś absolwenci naszej uczelni, znaleźli 
zatrudnienie w Pańskiej firmie?

M.K.: Pracujemy w małym zespole i akurat tak się zło-
żyło, że nie pracuje u nas nikt z absolwentów uczelni. Wiem 
natomiast, że osoby kończące KWSPZ są często rekrutowane 
przez naszych klientów, czyli gabinety kosmetyczne i to nie 
tylko w Polsce, ale również za granicą jak np. w Niemczech, we 
Francji, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Osobiście wielokrotnie 

rekomendowałem kosmetyczkom, żeby zwracały uwagę na 
absolwentów KWSPZ, bo znam poziom kształcenia. Ponadto 
poznajemy też studentki i studentów w trakcie organizowanych 
przez nas szkoleń i warsztatów, więc z czystym sumieniem 
możemy polecać ich dalej na rynku pracy.

A.K.: Dziękuję za rozmowę


