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A
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icardo Santos é o diretor geral da Coslab,
empresa que tem vindo a solidificar o seu
crescimento. Desde 1994 que procura
desenvolver linhas de produtos inovadoras
com matérias-primas ricas e maioritariamente portuguesas. Os seus produtos
seguem as tendências atuais, primam pela
elevada qualidade, apostando em ideias
novas que vão ao encontro do que o cliente pretende para a
sua marca e para o seu produto.
Nos laboratórios da Coslab são desenvolvidos e fabricados
cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal e suplementos alimentares, para todos os tipos de mercado, desde o mass
market a produtos de alta cosmética.
A inovação é uma preocupação constante da Coslab, estando a empresa inserida num setor competitivo e desafiante;
toda a sua experiência e know-how fazem a diferença na hora
de colocar um novo produto no mercado. É essa rapidez de
resposta e eficácia que o cliente procura quando escolhe trabalhar com a Coslab.
Além da produção já referida, oferecem um serviço de consultadoria e apoio técnico na legalização dos seus produtos junto
dos órgãos competentes, assim como no desenvolvimento de
novas e exclusivas fórmulas. Enquanto laboratório, consideram

A Coslab – Laboratórios é uma
empresa que conta com quase 24
anos de experiência na fabricação
de cosméticos, suplementos
alimentares e nutricosméticos.
Possui uma gama de produtos de
marca própria mas é no fabrico
para terceiros que se encontra o
principal foco da empresa: criar
mais-valias para outras marcas e
empresas.

destacar-se pela sua capacidade de resposta a uma grande
diversidade de situações, por isso, o cliente quer um produto
inovador, a Coslab faz. Ou, nas palavras de Ricardo Santos: “O
cliente pode ter só uma ideia e nós conseguimos desenvolvê-la
de acordo com as expetativas”.
Para que tudo isso seja devidamente concretizado, o laboratório conta com uma grande mais-valia na sua equipa de
trabalho. “Temos uma diretora técnica que é uma pessoa muito
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colaboração de laboratórios parceiros devidamente
certificados.
A diversidade de matérias-primas é ainda outro
ponto onde a inovação está presente. Dentro dos
produtos para perfumaria, cosméticos, higiene e
suplementos alimentares, podemos enumerar uma
grande variedade de matérias-primas, tais como
óleos vegetais, extratos de plantas e frutos, águas
termais, argilas, extrato de mel, leite de burra, baba
de caracol, iodo orgânico, entre muitos outros.
Para o futuro, a Coslab pretende continuar a
reforçar e ampliar a sua posição no mercado. Partilhando connosco um pouco da sua visão estratégica,
Ricardo Santos diz-nos que “o que somos hoje e
queremos ser amanhã está na diversificação de
clientes e de mercados”.
Fabricação e Criatividade
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eficiente, trabalhadora, com muito conhecimento, que
está sempre a atualizar-se e que lidera brilhantemente a sua equipa”, especifica.
Importante é também a personalização, havendo
aqui o cuidado de não produzir os mesmos produtos
para os diferentes clientes. O fornecimento a cada
um é efetuado consoante as solicitações específicas
de quem os procura e é garantido um cunho de
exclusividade. É de salientar, a este respeito, que
a confidencialidade das formulações está sempre
assegurada.
Paralelamente a isto, outro aspeto que é rigorosamente garantido é a qualidade de todos os
produtos, passando pela análise do respetivo Controle de Qualidade, que avalia devidamente as suas
características físico-químicas e microbiológicas.
Para a realização de ensaios específicos de eficácia,
segurança e dermatológicos, a Coslab recorre à
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