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W tworzeniu kwestionariusza badawczego wsparli nas partnerzy oraz
eksperci
Badanie ilościowe odbyło się na przełomie sierpnia i września 2021
roku
Zebraliśmy odpowiedzi od reprezentatywnej grupy 2076 internautów
Raport został wzbogacony o komentarze eksperckie

Jak Polacy dbają o
siebie?
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Codzienny wygląd

Grupą, która szczególnie przywiązuje
uwagę do swojego codziennego wyglądu
są przedstawiciele pokolenia Silver Power
(ocena 4,48) oraz mieszkańcy dużych
miast, 200-500 tys. mieszkańców.

Jak ważne jest dla Ciebie to jak wyglądasz na co dzień?

3,88
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Co robimy
Co robisz, żeby dbać o siebie?
33%

31%

24%

21%

20%

16%

Panowie zdecydowanie częściej
odwiedzają siłownię (25% wskazań), ale
poza tym w kontekście dbania o siebie
wykazują̨ znacznie mniej aktywności,
niż Polki.

15%
6%

relaksuję się
używam kosmetyków
żadne z powyższych
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chodzę do fryzjera
chodzę na siłownię

nie mam nałogów
uprawiam sport

5%

zdrowo się odżywiam
korzystam z masaży, SPA

Samoakceptacja

Dotyczy to 71% kobiet i jedynie 51%
mężczyzn. Warto zatem budować pewność
siebie także u panów. Większa akceptacja
ciała dotyczy zdecydowanie częściej osób
dojrzałych (78% w przypadku Silver Power).

Czy lubisz swoje ciało?

14%

48%

tak
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raczej tak

raczej nie

17%

nie

20%

Działamy od środka

52%

Kupujący produkty upiększające,
działające z zewnątrz to przede
wszystkim pokolenie starszych
milenialsów.

Internautów dba o siebie przede wszystkim od wewnątrz - kupując produkty zdrowotne
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Rytuały związane z pielęgnacją ciała są domeną kobiet. Jedna czwarta
stosuje masaż twarzy oraz wklepywanie kremu. 22% regularnie używa
balsamu/olejku oraz robi sobie od czasu do czasu domowe spa. Warto
wspomnieć, że ta aktywność dotyczy także co dziesiątego mężczyzny.

Rytuały

Czy masz jakieś rytuały związane z pielęgnacją swojego ciała?

26%
17%

17%

15%

15%

masaż twarzy i wklepywanie kremu
regularne używanie balsamu/masła/olejku
używam kosmetyków
zdarza mi się wyjechać do spa na weekend lub kilka dni
żadne z powyższych
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13%

11%

11%

10%

domowe spa od czasu do czasu
stosowanie masek na twarz
domowe zabiegi na włosy, np. stosowanie olejków czy masek
regularne wizyty u kosmetyczki

Kosmetyki a kobiecość i męskość

53%

badanych uważa, że kobieta, która używa odpowiednich
kosmetyków i dba o siebie, jest bardziej kobieca

37%

badanych uważa, że korzystanie z odpowiednich
kosmetyków i dbanie o siebie sprawia, że mężczyzna jest
bardziej męski
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Kobiecość to...
delikatność, zadbana figura oraz ładny makijaż przy zachowaniu naturalności, piękne
kształty, urok osobisty, ciepło, pewność siebie, opiekuńczość, piękno wewnętrzne i
akceptacja swojego ciała

Męskość to...
odpowiedzialność, siła, pewność siebie, odwaga, zdecydowanie, stanowczość,
twardość, charakter, zadbanie, przystojność
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Kosmetyki unisex

34% konsumentów jest zdania, że kobiety powinny używać
kosmetyków przeznaczonych wyłącznie dla kobiet, a
mężczyźni tych przeznaczonych dla mężczyzn. Tego zdania
częściej są kobiety oraz osoby z pokolenia Silver Power (65%),
które są raczej tradycjonalistami w tej kwestii.

Co myślisz o kosmetykach unisex?

12%

uważam, że kobiety powinny używać kosmetyków przeznaczonych wyłącznie
dla kobiet, a mężczyźni kosmetyków wyłącznie dla mężczyzn

34%

uważam, że to bardzo wygodne rozwiązanie

20%
nie zwracam na to uwagi
nie używam takich kosmetyków

34%
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Kosmetyki uniwersalne

40% w przypadku
kobiet, Jest to znak, że kobiety również mają
podobne zapotrzebowanie. tego typu
kosmetyki są najczęściej dostępne właśnie
dla panów,

Czy chciał(a)byś mieć jeden
kosmetyk do wszystkiego?

33%

67%

tak

13

nie

Na zakupach
kosmetyków
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Kupowanie kosmetyków

Zdecydowanie rzadziej dotyczy to mężczyzn – wśród
nich aż 82% deklaruje, że nie robi takich zakupów. Nic
w tym dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że
za samodzielne zakupy w gospodarstwie domowym
są zazwyczaj odpowiedzialne kobiety (46%).

Czy zdarza Ci się kupować kosmetyki dla siebie bądź innych osób?

40%

60%

tak

15

nie

Rodzaj kosmetyków

Najczęściej kupowanymi kosmetykami są te
przeznaczone do pielęgnacji twarzy (42%) oraz do
codziennego użytku (41%). Te ostatnie to także
kosmetyki, które badani kupują najbardziej
świadomie, czyli analizując skład i pochodzenie (30%).

Jakie dokładnie kosmetyki zdarza Ci się kupować?
42%

41%
28%

Do pielęgnacji twarzy
Do pielęgnacji włosów
Do pielęgnacji dłoni/stóp
Do koloryzacji włosów
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26%

22%

21%

Do codziennego użytku
Do pielęgnacji zarostu
Do paznokci

18%

13%

12%

12%

Do pięlegnacji ciała
Kosmetyki do makijażu
Kosmetyki specjalistyczne/apteczne

Co zachęca?

Niemal jedna piąta badanych wskazała także na
dostępność szybkiej i wygodnej metody kontaktu, np. w
postaci widgetu na stronie marki lub w e-sklepie. W
przypadku najmłodszych klientów z Pokolenia Z taki
interaktywny kontakt zachęciłby do zakupu aż 48%
odwiedzających stronę, czyli potencjalnych klientów.

Co zachęca Cię do marki kosmetycznej?
30%

27%
19% 18% 18%
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15% 13%

atrakcyjne ceny
dobre opinie o marce
dostępność szybkiej i wygodnej metody kontaktu (np. w postaci widgetu na stronie)
dobre opinie o produktach marki
korzystne dla zdrowia składniki
estetyczne opakowania
dobry kontakt z marką (np. szybkie odpowiadanie na wiadomości)

Co zniechęca?

to, co zaś zniechęca konsumentów do marki kosmetycznej, to wysokie
ceny (30%) oraz złe opinie o marce (28%). Widać zatem ogromne
znaczenie opinii jako czynnika zakupowego w kategorii Beauty.

Co zniechęca Cię do marki kosmetycznej?
30% 28%
23%

19%
15%

11% 10%

wysokie ceny
złe opinie o marce
złe opinie o produktach marki
niekorzystne dla zdrowia składniki
brak kontaktu z marką (nieodpowiadanie na widomości itp.)
brak szybkiej i wygodnej metody kontaktu - np. w postaci widgetu na stronie
nieestetyczne opakowania
18

Rośnie świadomość

36%
47%
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internautów kupujących kosmetyki weryfikuje ich skład
przed zakupem

badanych deklaruje, że czytają etykiety produktów
kosmetycznych przed zakupem

Jak zachęcić?

nowy kosmetyk, nieznanej marki - atrakcyjna cena (27%) i promocja (22%)

droższy kosmetyk - efektywność i wydajność (po 23%)
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Mężczyźni sprawdzają datę przydatności do
użycia (19%), częściej także szukają informacji
o tym, czy kosmetyk ma certyfikat ekologiczny.
Widać zatem, że zakupy kosmetyków stają się
coraz bardziej przemyślane i świadome.

Determinanty

Czym kierujesz się najcześciej, gdy kupujesz kosmetyki?
33%
25%

23%

19%

16%

9%

7%

ceną
skutecznością
datą przydatności do użycia
tym, czy produkt ma certyfikat ekologiczny
sposobem przechowywania
sprawdzam, czy produkt był testowany na zwierzetch
21

6%

6%

6%

6%

3%

marką
składem
miejscem produkcji
sposobem produkcji
lokalnością
biodegradowalnością

W poszukiwaniu
inspiracji
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Kobiety częściej korzystają także z
dedykowanych grup na facebooku
oraz z TikToka. Przedstawiciele
Silver Power wybierają natomiast
głównie portale branżowe (38%).

Kanały
W jakich kanałach najczęściej szukasz inspiracji?

20%

20%

14%

Na YouTube
Na portalach branżowych
Na TikToku
Na Instagramie
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12%

9%

9%

9%

8%

Fora kosmetyczne
Eventy kosmetyczne
Na blogach
Na kanałach marek na Facebooku

7%

7%

7%

6%

W magazynach/czasopismach
Na dedykowanych grupach na facebooku
W reklamach
W dedykowanych mailingach od marek

Dane pokazują, że knsumenci
poszukują incpiracji przede
wszystkim pd znajomych i
przyjaciół (po 27% wskazań), a
dalej od rodziny (26%).

Do kogo po inspiracje?

Od kogo czerpiesz inspiracje dotyczące produktów kosmetycznych,
których zakup rozważasz?

27%

27%

26%
15%

Od znajomych
Od ekspedientek w sklepach z kosmetykami
Od blogerów/vlogerów
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12%

8%

Od przyjaciół
Od influencerek

8%

7%

Od rodziny
Od farmaceutów

5%

Od dermatologów
Od celebrytek

Aż 36% badanych kupujących kosmetyki
bierze pod uwagę rankingi i nagrody, które
zdobył dany produkt. Przede wszystkim są
to przedstawiciele pokolenia Silver Power,
ale także najmłodsi konsumenci.

Rankingi i nagrody

Czy podczas wyboru kosmetyków kierujesz się rankingami
lub nagrodami które zdobył dany produkt?

4%

32%

tak
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40%

raczej tak

raczej nie

nie

24%

Rekomendacje

53% weryfikuje składy
polecanych kosmetyków

Czyje rekomendacje, polecenia bierzesz pod uwagę
jeśli chodzi o kosmetyki?

20%

15%

14%

Rodziny
Kosmetyczki
Influencerów
Doradcy w sklepie online
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12%

18%

9%

8%

7%

Znajomych
Partnera
Farmaceuty
Chatbota w sklepie online

7%

6%

4%

2%

Zaufanych przyjaciół
Doradcy w sklepie stacjonarnym
Dermatologa
Nie biorę niczyjej rekomandacji pod uwagę

Aktywne szukanie opinii

Kolejnym argumentem przemawiającym
za tezą, że internauci robią świadome
zakupy jest fakt, że konsumenci również
aktywnie szukają opinii innych klientów.
Robi tak niemal połowa badanych (49%).

Czy szukasz opinii innych osób o kosmetykach?

6%

43%

zdecydowanie tak
raczej nie
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41%

raczej tak
zdecydowanie nie

10%

Usługi Beauty
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Korzysta z nich aż 66% polskich
internautów. Najczęściej są to
kobiety (75%), ale także ponad
połowa mężczyzn (53%).

Usługi kosmetyczne
Czy korzystasz z usług kosmetycznych?
(np. usług fryzjerskich,
zabiegów na twarz, manicure)
15%
29%

5%
51%
Tak, regularnie
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Tak, zdarza mi się

Nie, ale zamierzam

Nie

Usługi kosmetyczne
Z jakich dokładnie usług kosmetycznych korzystasz?
50%

16%

13%

fryzjer
zabiegi kosmetyczne na twarz

30

12%

12%

masaż
zabiegi kosmetyczne na ciało

11%

10%

stylizacja paznokci
stylizacja rzęs i brwi

8%

depilacja
makijaż

Co ciekawe, niemal jedna trzecia
(32%) osób z pokolenia Silver
Power korzysta
z dedykowanych serwisów,
takich jak booksy.pl.

Sposób umawiania
W jakie sposób rezerwujesz takie usługi?

30%

29%
13%

11%

11%

umawiam się telefonicznie
umawiam się bezpośrednio w salonie
umawiam się za pośrednictwem dedykowanego serwisu, np. booksy
umawiam się za pośrednictwem widgetu na stronie usługodawcy
umawiam się za pośrednictwem social mediów
umawiam się mailowo
31

10%

Lojalność w usługach

38%

internautów korzystających z usług kosmetycznych
najczęściej chodzi do tych samych specjalistów

To, co skłania badanych do pozostawania klientami salonu
kosmetycznego to przede wszystkim atrakcyjne ceny (28%)
i profesjonalizm (23%).
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29% przedstawicieli Pokolenia Z przyznaje, że ich
wizyty w salonach kosmetycznych są częstsze odwiedzają je już około raz na dwa tygodnie.
Dotyczy to również 30% osób z miast 100-200 tys.
mieszkańców oraz jednej czwartek badanych
mieszkających na wsi.

Częstotliwość korzystania
Jak często korzystasz z tego typu usług?
40%
21%

17%

17%
4%

rzadziej niż raz w miesiacu
raz na 2 tygodnie
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raz w miesiącu

raz na 3 tygodnie

1%

raz na tydzień

częściej niż raz w tygodni

Usługi kosmetyczne w domu

13%
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13% badanych chciałoby skorzystać z usług
kosmetycznych, które można zamówić do domu, przede
wszystkim usług fryzjera (33%) i stylizacji paznokci
(28%).

Ścieżki
zakupowe
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Zakupy online
Jakiego typu kosmetyki kupujesz przez Internet?
18%
15%
14%
14%
13%
12%
9%
7%
6%
6%
6%

Do koloryzacji włosów
Do pięlegnacji ciała
Do pielęgnacji dłoni/stóp
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Kosmetyki do makijażu
Do pielęgnacji twarzy
Do paznokci

Do pielęgnacji włosów
Do codziennego użytku
w zasadzie wszystkie

Kosmetyki specjalistyczne/apteczne
Do pielęgnacji zarostu

Oszczędność czasu (20%) i większa kontrola
wydatków (18%), to najczęściej wskazywane
powody wyboru kanału online do kupowania
kosmetyków. Mężczyźni znacznie częsciej
wskazują na wygodną dostawę do domu
lub paczkomatu (35%).

Co zachęca?

Co zachęca Cię do kupowania kosmetyków online?

20%

18% 17% 16%

14%

Oszczędność czasu
Większa kontrola moich wydatków
Wygodna dostawa do domu / paczkomatu
Możliwość podjęcia decyzji na spokojnie, po przemyśleniu zakupów
Niższa cena
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To, co natomiast zniechęca badanych do
kupowania kosmetyków online, to brak
możliwości przetestowania produktu przed
zakupieniem (23%) oraz koszty dostawy i
obawa przed oszustwem (po 19% wskazań).

Co zniechęca?

Co zniechęca Cię do kupowania kosmetyków online?
23%

19%

19%

15%

11%

Brak możliwości przetestowania produktu przed zakupieniem
Obawa przed oszustwem (nieoryginalne produkty, podróbki)
Obawa przed niewłaściwym zabezpieczeniem przesyłki
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Koszty dostawy
Czas dostawy

Co denerwuje w zakupach online?

Mężczyźni obawiają się o termin ważności
produktu (32%) oraz niezgodność oferty ze
stanem faktycznym (31%). Panie denerwuje
głównie nieintuicyjność strony internetowej (29%).
Długa dostawa doskwiera pokoleniu Silver Power
(60%).

Jakie sytuacje podczas robienia zakupów online denerwują Cię?

24%
19%
14%

13%

Droga dostawa
Obawa o oryginalność produktu
Utrudniony kontakt z obsługą sklepu/sprzedawcą
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12%

Nieintuicyjna strona internetowa
Obawa o termin ważności produktu

Co denerwuje w zakupach stacjonarnych?
Jakie sytuacje podczas kupowania stacjonarnie produktów z
kategorii uroda denerwują Cię? (top 5 wskazań)

16% 15% 15%
Zamknięte sklepy w niedziele
Niekompetentna obsługa
Brak testerów produktów
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14% 13%
Konieczność stania w kolejce
Różnice pomiędzy ceną na półkach, a faktyczną

Najmłodsze pokolenie zwraca
uwagę na brak możliwości
zwrotu w czasie 14 dni (23%).
Mieszkańcy wsi martwią się
natomiast o oryginalność
produktu (31%).

Wybór kanału

27%

badanych deklaruje, że zdarzają się im sytuacje, gdy oglądają kosmetyk
w sklepie stacjonarnym, jednak decydują się na jego zakup w Internecie

48%
33%
27%
24%
20%
18%
6%
4%

Wygodna dostawa do domu / pobliskiego paczkomatu
Niższa cena
Promocje
Możliwość porównywania
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Bardziej atrakcyjne ceny, np. na kosmetyki specjalistyczne, określonych marek
Możliwość przemyślanego wyboru
Większy wybór
Większa dostępność towaru

Gdzie na zakupy
)

40%

Bardzo ważne dla konsumentów jest posiadanie
różnych możliwości dokonywania zakupu, jednak
nadal najpopularniejszym miejscem, do którego
się udamy gdy potrzebujemy kosmetyku jest
drogeria, na którą wskazało 29% badanych, przede
wszystkim mieszkańcy największych miast (61%).

deklaruje, że ważne jest, że mogą kupować tę samą markę w wielu miejscach,
raz online, a innym razem w sklepie stacjonarnym

29%
16%

14%

Drogerie
super- i hipermarkety
Małe osiedlowe sklepy
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13%

8%

7%

Apteki
Katalogi (np. Avon)
Drogerie internetowe

7%

6%

5%

Dyskonty (np. Biedronka, Lidl)
Platformy zakupowe (np. Allegro)
Markety online

Trendy Beauty
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Najczęściej z kosmetyków naturalnych
korzystają przedstawiciele Pokolenia
Xennials (33%), a najbardziej skorzy,
aby zacząć są Młodsi Milenialsi (42%).

Kosmetyki naturalne

)

Czy używasz kosmetyków naturalnych?

17%

29%

29%

tak
nie, ale zamierzam zacząć
nie wiem czym są kosmetyki naturalne
nie
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25%

Dlaczego kosmetyki naturalne?
)

Panowie, którzy korzystają z takich produktów częściej
niż kobiety zwracają uwagę na dobry skład
pochodzący z natury (37%) oraz skuteczność działania
na skórę (28%). Pokolenie Z sięga po kosmetyki
naturalne ze względu na poczucie pewności, że
używają bezpiecznych produktów (31%).

Co Cię przekonało do używania kosmetyków
naturalnych?
38%

34%
19%

14%

14%

10%

Uwielbiam ich zapachy
Mają dobry skład z surowców pochodzących z natury
Skutecznie działają na moją skórę
Dają mi pewność, że używam do pielęgnacji siebie i mojej rodziny bezpiecznych kosmetyków
Są produkowane przez lokalne manufaktury
Ich producenci myślą o środowisku i angażują się na rzecz jego ochrony
Nie mają w składzie substancji, których nie chcę mieć w kosmetykach
45

7%

Kosmetyki naturalne

29%

respondentów, którzy korzystają z kosmetyków naturalnych
posiada ich około 20-50%. Już jedna czwarta ma ich ponad 50%, a
aż jedna piąta deklaruje, że wszystkie ich kosmetyki to produkty
naturalne

21%

internautów, którzy nie korzystają
z naturalnych kosmetyków, to osoby przekonane o tym, że są dla
nich za drogie. 16% natomiast nie posiada wiedzy, gdzie można
kupić takie produkty
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Naturalny, czyli jaki?

31%
53%
47

badanych jest zdania, że kosmetyk naturalny to, kosmetyk, który
ma wyższą cenę. 27% respondentów uważa, że to produkt, który
posiada na etykiecie informacje, że jest eko/bio

badanych uważa, że kosmetyki naturalne są bezpieczniejsze od tych
konwencjonalnych

9% respondentów deklaruje, że kupują
kosmetyki wegańskie. W tej grupie znalazło się
16% kobiet. 27% stanowią mieszkańcy wsi.
Takie zakupy dotyczą też częściej Pokolenia Z, a
także rodziców i osób zarabiających najwięcej.

Kosmetyki wegańskie

)

9%

badanych kupuje kosmetyki wegańskie

54%

30%

20%

produkt, który nie zawiera składników odzwierzęcych

48

produkt, który nie był testowany na zwierzętach

nie wiem

Ciekawym aspektem zakupów kosmetyków naturalnych
jest wiedza polskich internautów z zakresu certyfikatów,
jakie są przyznawane kosmetykom. Faworytem w tym
wypadku jest certyfikat ECOCERT, który jest znany wśród
niemal jednej czwartej ogółu badanych, 37% badanych
kupujących regularnie kosmetyki i 33% kobiet.

Znajomość certyfikatów
)

Jakie znasz certyfikaty przyznawane kosmetykom?
23%
13%
11%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
7%
7%

ECOCERT
Cruelty Free
49

Vegan
NaTrue

COSMOS
SOIL ASSOCIATION

ICEA
Vegan Society

COSMEBIO
BDIH

Viva!

Istotnym czynnikiem okazał się również zapach
(20%), szczególnie ważny dla mężczyzn z
pokolenia Silver Power (51% wskazań). Z kolei
panowie z najmłodszego pokolenia częściej niż
reszta zwracają uwagę na pochodzenie kosmetyku
(30%).

Męski punkt widzenia

)

Czym kierujesz się kupując kosmetyki dla mężczyzn?

29%

24%

20%
14%

ceną

50

jakością

zapachem

stosunkiem jakości do ceny

13%

pochodzeniem

13%

opiniami

11%

składem

7%

opakowaniem

6%

żadne z powyższych

40% mężczyzn korzysta z
kosmetyków do golenia/
brody

Męskie zakupy
Jaki kosmetyk kupiłeś dla siebie w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
43%
32%
17%

krem/piankę do golenia
krem do stóp
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żel pod prysznic
żel do włosów

16%

15%

krem do twarzy
pomadkę ochronną

12%

7%

kosmetyk do pielęgnacji zarostu

6%

szampon

6%

4%

krem do rąk

krem pod oczy

Brodacze

12%
23%
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badanych mężczyzn to brodacze

mężczyzn, którzy są brodaczami jest zdania, że kosmetyki
przeznaczone do pielęgnacji zarostu powinny być przede wszystkim
wydajne.

27% mężczyzn nie przywiązuje uwagi
do swojej fryzury. 31% co jakiś czas
zmienia fryzurę, a 20% chodzi
regularnie do fryzjera lub barbera.

Fryzura
)

Jak dbasz o fryzurę?

31%
20%
14%
9%
27%

co jakiś czas zmieniam fryzurę
stosuję kosmetyki do włosów
nie dbam o fryzurę / nie przywiązuję wagi do fryzury
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chodzę regularnie do fryzjera / barbera
codziennie stylizuję fryzurę

Dialog marka-klient
)

Podczas zakupów badani oczekują, że marka
kosmetyczna odpowie im na zadane pytanie bardzo
szybko - do 2 godzin (27%) lub nawet do 1 godziny
(26%). Co ciekawe, to przedstawiciele pokolenia
Silver Power wymagają, by dialog z marką odbywał
się w czasie rzeczywistym (55% wskazań).

W jakim czasie oczekujesz odpowiedzi na zadane
pytanie od marki
podczas zakupów urodowych?

27%

26%
17%

13%

12%
5%

do 2 godzin
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w ciągu jednej godziny

W czasie rzeczywistym

do 3 godzin

w czasie dłuższym niż 24h

do 24 godzin

już 29% skorzystałoby z dedykowanego
widgetu na stronie sklepu/marki (43% w
przypadku Xenialsów i 41% badanych z
Pokolenia Z).

Pomysły

)

W jaki sposób chciał(a)byś podzielić się pomysłem
na ulepszenie marki urodowej?

38%

29%

przez formularz
przez dedykowany widget na stronie sklepu
wypełniając ankietę po dokonaniu zakupu
przez maila
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23%

10%

Dziękujemy za
uwagę :)
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