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Oczekiwania konsumentów wobec preparatów kosmetycznych 
pochodzenia naturalnego wykorzystywanych w zabiegach  
SPA & Wellness

Streszczenie

Cel artykułu: ocena efektywności stosowania zabiegów kosmetycznych i od-
nowy biologicznej na bazie produktów kosmetycznych pochodzenia naturalnego 
oferowanych w ośrodkach SPA & Wellness w Kołobrzegu w opinii kobiet korzy-
stających z usług w tym zakresie.

Podejście badawcze: materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źró-
dła informacji. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego, w którym 
uczestniczyło 120 respondentek.

Główne wyniki badań: większość ankietowanych osób interesowała się zawar-
tością składników naturalnych i substancji aktywnych w preparatach stosowanych 
w oferowanych zabiegach kosmetycznych i była skłonna ponieść wyższe koszty fi-
nansowe z tym związane. Zabiegami pielęgnacyjnymi z zastosowaniem produktów 
kosmetycznych pochodzenia naturalnego oraz ich efektywnością i skutecznością 
były zainteresowane zwłaszcza kobiety w wieku powyżej 30 lat.

Implikacje praktyczne: korzystanie z zabiegów kosmetycznych na bazie pre-
paratów pochodzenia naturalnego wymaga systematyczności ich stosowania wpły-
wającej istotnie na zachowanie efektów kuracji pielęgnacyjnej. Wiąże się to jednak 
z wyższymi wydatkami finansowymi ponoszonymi przez potencjalnych klientów 
na usługi w tym zakresie.. 

Implikacje społeczne: aktualnie odnotowuje się bardzo intensywny wzrost za-
interesowania stosowaniem kosmetyków naturalnych i ekologicznych przez społe-
czeństwo.

Kategoria artykułu: artykuł badawczy.

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, zabiegi kosmetyczne, zachowania konsu-
mentów.

Kody JEL: M31

Wstęp

Rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej rozwijających się rynków konsumenta. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów rynek oferuje nowe oraz innowacyjne 
produkty do pielęgnacji ciała i nowe formy zabiegów w tym zakresie z zastosowaniem no-
woczesnych technologii (East i in. 2014; Mazurek-Łopacińska 2003; Sojkin 2003). Coraz 
większe zainteresowanie społeczeństwa nowymi rodzajami kosmetyków, szczególnie pro-
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duktów kosmetycznych zawierających składniki pochodzenia ekologicznego i naturalnego, 
w dużym stopniu wynika z zachowań konsumentów związanych z postrzeganą dbałością 
o wygląd oraz wizerunek, wpływu informacji w przekazach medialnych o pozytywnym od-
działywaniu tego rodzaju produktów, jak również aktualnie występujących trendów ekolo-
gicznych w konsumpcji (Garbarski 2001; Kieżel 2004a; Kieżel 2010b; Wądołowska 2011; 
Żurawicka-Koczan 2012). 

Czynnikami zachęcającymi do zakupu produktów kosmetycznych pochodzenia ekolo-
gicznego i naturalnego jest ich skuteczniejsze działanie, dobra tolerancja przez skórę, mała 
zawartość środków konserwujących, lepsza jakość (Siekierski 2011). Stosowanie kosmety-
ków syntetycznych daje szybkie, zauważalne efekty, jednak towarzyszy temu tworzenie się 
warstwy ochronnej utrudniającej prawidłową wymianę gazową i metaboliczną oraz spowol-
nienie funkcji fizjologicznych skóry. Produkty kosmetyczne zawierające w swoim składzie 
substancje pochodzenia naturalnego wspierają naturalne procesy fizjologiczne i pobudzają 
organizm do samoregeneracji. Kosmetyki produkowane na bazie surowców naturalnych 
i ekologicznych odznaczają się dobrą przenikalnością, nie powodują odczynów alergicz-
nych i wykazują dobre efekty kosmetyczne (Siekierski 2011; Jakubiak 2012). Utrudnieniem 
w powszechnym stosowaniu tych produktów jest ich mała dostępność na rynku (głównie 
w autoryzowanych, specjalistycznych gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA & 
Wellness) oraz zbyt wysoka cena. Konsumenci przy wyborze kosmetyków często kierują się 
opinią innych osób (East i in. 2014; Kieżel 2004a; Kieżel 2010b).

Kosmetyki naturalne i organiczne

Surowce naturalne wykorzystywane były w kosmetologii od najdawniejszych czasów. 
Współcześnie, mimo rozwoju i zastosowania innowacyjnych technologii w produkcji pro-
duktów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne zawierające w swoim składzie składniki 
i substancje aktywne pochodzenia naturalnego stają się coraz bardziej popularne i cieszą 
się uznaniem szerokiej rzeszy zwolenników (Bury 2008a). Powrót do sprawdzonych, natu-
ralnych metod pielęgnacji cery spowodowany jest w dużym stopniu coraz częściej wystę-
pującymi problemami dermatologicznymi wynikającymi z postępującego zanieczyszczenia 
środowiska oraz większą świadomością i wiedzą społeczeństwa w zakresie potencjalnie nie-
korzystnego oddziaływania substancji syntetycznych stosowanych w recepturach kosme-
tycznych (Arct i in. 2011; Bury 2008b; Czerpak, Jabłońska-Trypuć 2008; Lamer-Zarawska 
i in. 2002; Piechota-Urbańska, Berner-Strzelczyk 2011; Witwicka 2011). Dla współczesnego 
konsumenta istotne znaczenie posiadają właściwości składników i surowców wykorzysta-
nych do skomponowania preparatu kosmetycznego. W Europie nadal brakuje jednoznacznej, 
oficjalnej i obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej kosmetyku naturalnego czy orga-
nicznego (ekologicznego). Produkty te muszą spełniać wszelkie wymogi stawiane kosme-
tykom przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 
30.11.2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, obowiązujące od 11.07.2013 r., jednak 
dokument ten nie definiuje pojęcia kosmetyku naturalnego. Z uwagi na częste nadużywa-
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nie nazwy „kosmetyk naturalny” dla produktów zawierających znaczną ilość składników 
nienaturalnych, Komitet Ekspertów Produktów Kosmetycznych przy Komitecie Zdrowia 
Publicznego Rady Europy opracował w 2000 r. wytyczne dla produkcji, marketingu i ozna-
kowania naturalnych preparatów kosmetycznych. Działanie to miało na celu ujednolicenie 
pojęcia i zasad wytwarzania takich kosmetyków, opracowanie to nie stanowi jednak obo-
wiązującego prawa.

Zgodnie z tymi wytycznymi kosmetyk naturalny to produkt otrzymany ze składników 
pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego, mineralnego), uzyskanych metodami 
fizycznymi (np. destylacja, ekstrakcja, filtracja, suszenie, tłoczenie), mikrobiologicznymi 
lub enzymatycznymi. Składniki kosmetyków naturalnych nie powinny zawierać żadnych 
zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Występujący wśród społeczeństwa trend na naturalność spowodował, że wielu produ-
centów kosmetyków zaczęło wykorzystywać termin „naturalny” lub „organiczny” w odnie-
sieniu do preparatów kosmetycznych, które w swoim składzie zawierały śladowe ilości lub 
wcale nie zawierały surowców pochodzenia naturalnego (Siekierski 2011). Brak obowią-
zujących uregulowań prawnych w Europie doprowadził do opracowania przez wiodące eu-
ropejskie jednostki standaryzujące wspólnych i jednolitych zasad certyfikacji kosmetyków 
produkowanych na bazie surowców naturalnych o nazwie COSMOS (COSMetic Organic 
Standard) (Siekierski 2008b). Posiadanie certyfikatu naturalności nie jest przez prawo euro-
pejskie wymagane, natomiast coraz większa świadomość ekologiczna konsumenta sprawia, 
że chętniej sięga on po produkt kosmetyczny certyfikowany przez jedną ze znanych orga-
nizacji. Ujednolicenie standardów przez czołowe europejskie organizacje standaryzujące, 
oprócz korzyści dla konsumenta, ma na celu stworzenie możliwości certyfikowania każde-
go rodzaju kosmetyku, promocję polityki zrównoważonego rozwoju i konsumpcji, a jedno-
cześnie zwiększenie stopnia stosowania surowców certyfikowanych (produktów rolnictwa 
ekologicznego) (Jakubiak 2012). Do najbardziej rozpoznawalnych i powszechnie uznanych 
jednostek certyfikujących produkty kosmetyczne w Europie należą: Bioforum (Belgia), 
BDIH (Niemcy), Cosmebio (Francja), Ecocert Greenlife (Francja), ICEA (Włochy), Soil 
Association (Wielka Brytania). Zasady certyfikacji kosmetyków naturalnych lub organicz-
nych przez wymienione jednostki opierają się na kryteriach dotyczących: surowców do-
puszczonych do stosowania, surowców zabronionych do stosowania, zasad produkcji, pako-
wania, znakowania i przechowywania. Proces certyfikacji, któremu podlega zarówno sam 
produkt kosmetyczny, jak i zakład produkcyjny, rozpoczyna się od zgłoszenia deklaracji 
uzyskania certyfikatu przez producenta do odpowiedniej jednostki certyfikującej. Uzyskanie 
certyfikatu następuje po przeprowadzeniu kontroli zakładu produkcyjnego i stwierdzeniu 
spełniania wymaganych norm i standardów. Otrzymany przez producenta kosmetyków na-
turalnych certyfikat z listą produktów objętych certyfikatem podlega weryfikacji1.

Standardy COSMOS (COSMetic Organic Standard) wyróżniają dwie kategorie kosme-
tyków certyfikowanych: 1) kosmetyki naturalne – zawierające 95% składników natural-
nych; mogą zawierać maksymalnie 5% substancji syntetycznych z uwzględnieniem części 

1  http://www.cosmos-standard.org/docs/COSMOS-standard-v2-21102013.pdf [dostęp: 10.03.2014].
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syntetycznych (wg ich masy cząsteczkowej) tych agroskładników pozyskiwanych metoda-
mi chemicznymi, do których produkcji użyto nie tylko surowce naturalne; przy kosmetyku 
naturalnym nie ma konieczności użycia składników organicznych, ale w przypadku zasto-
sowania tych składników dopuszcza się ich wykazanie w % na etykiecie produktu; 2) ko-
smetyki organiczne – kosmetyk organiczny w pierwszej kolejności musi spełniać standardy 
kosmetyku naturalnego; minimum 20% wszystkich składników musi być organiczna (eko-
logiczna); minimum 95% agroskładników przetworzonych metodami fizycznymi musi być 
organiczna, a jeżeli są dostępne i jest to możliwe, to nawet całość tych składników powinna 
być ekologiczna; minimum 30% agroskładników przetworzonych metodami chemicznymi 
musi być pochodzenia organicznego2 (Siekierski 2008). 

Wszystkie komponenty, które mogą być zastosowane w kosmetykach naturalnych i or-
ganicznych, zostały sklasyfikowane w standardach COSMOS w następujących kategoriach: 
woda; składniki mineralne; agroskładniki przetworzone metodami fizycznymi; agroskład-
niki przetworzone metodami chemicznymi; substancje syntetyczne. Każdy kosmetyk na-
turalny w celu efektywnego oddziaływania na skórę musi zawierać w swoim składzie sub-
stancje bioaktywne, które mogą wykazywać działanie pielęgnacyjne i odżywcze, ochronne, 
opóźniające procesy starzenia się skóry, łagodzące podrażnienia, nawilżające, pochłaniające 
promieniowanie UV, stymulujące krążenie krwi, antyoksydacyjne lub wygładzające.

Zabiegi kosmetyczne z zastosowaniem surowców naturalnych

Preparaty kosmetyczne na bazie naturalnych surowców wykorzystywane są nie tylko 
w codziennej pielęgnacji skóry, ale przede wszystkim do zabiegów kosmetycznych i od-
nowy biologicznej wykonywanych w ośrodkach SPA & Wellness (Goliszewska 2011; 
Kasprzak, Mańkowska 2008; Kasprzak, Mańskowska 2010; Ponikowska, Ferson 2009). 
Klientom tych ośrodków proponowane są zabiegi z zakresu thalassoterapii, peloidoterapii 
i argilloterapii, natomiast w celu zmniejszenia napięcia i zniwelowania stresu stosuje się 
masaże i aromaterapie. Thalassoterapia wykorzystuje uzdrawiający wpływ wody morskiej 
na organizm, dlatego cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów kurortów nadmorskich 
(Kochański 2002; Schwarz 2003). W zabiegach kosmetycznych wykorzystuje się odżywcze 
i pielęgnacyjne działanie alg morskich stosowanych jako dodatek do kąpieli, kosmetyków 
lub stosowanych w formie nieprzetworzonej lub przetworzonej do bezpośrednich okładów 
na twarz i ciało oraz soli morskiej, która jest surowcem wykorzystywanym w wielu receptu-
rach kosmetycznych lub bezpośrednio jako surowiec do peelingu ciała (Wróblewska 2011; 
Wydra 2013; Ździebko-Zięba 2007a; Ździebko-Zięba 2007b). Peloidoterapia wykorzystu-
je działanie peloidów, naturalnych surowców organiczno-mineralnych (borowina, fango). 
Peloidy w zabiegach kosmetycznych stosuje się w celu regeneracji i pobudzenia procesów 
metabolicznych organizmu, stymulacji syntezy kolagenu i elastyny, zwiększenia stopnia 
wchłaniania substancji aktywnych i pobudzenia krążenia krwi (Kwiecień 2008; Włudyga 

2  http://biotechnologia.pl/kosmetologia/artykuly/certyfikowanie-kosmetykow-naturalnych-w-2009r-ujednolicone-standardy-
cosmos-a-wymagania-natrue,10823 [dostęp: 10.03.2014].
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2012). Wykorzystywane są przede wszystkim w zabiegach antycellulitowych i detoksykacji 
w formie okładów i kąpieli całego ciała. Popularnym zabiegiem kosmetycznym polecanym 
w ośrodkach odnowy biologicznej jest argilloterpia, której bazą są glinki. Wykorzystywane 
są do okładów na twarz i ciało w połączeniu z wodą lub naparami z ziół i olejami ko-
smetycznymi, które dostarczają skórze niezbędnych mikroelementów i wykazują zdolność 
pochłaniania nadmiaru sebum oraz szkodliwych związków toksycznych. Aromaterpia jest 
metodą medycyny naturalnej z wykorzystaniem olejków eterycznych, stosowanych dro-
gą wziewną i przezskórną. Preparaty kosmetyczne zawierające w swoim składzie olejki 
eteryczne mogą wykazywać działanie uspokajające i łagodzące, stymulujace, relaksujące 
i odświeżające (Anonim 2013; Konopacka-Brud, Brud 2010; Pałkiewicz 2011; Ździebko-
Zięba 2007b). Wśród najbardziej popularnych zabiegów aromaterapeutycznych wyróżnia 
się kąpiele, kompresy, inhalacje i masaże. Masaże ciała są jedną z najbardziej popularnych 
form zabiegów w ośrodkach SPA & Wellness. Zadaniem masażu jest nie tylko rozluźnienie 
mięśni, ale także zwiększenie penetracji i przyswajania składników biologicznie czynnych, 
zwiększenie ukrwienia skóry, a tym samym zwiększenie syntezy elastyny i kolagenu, co 
wpływa na polepszenie jej jędrności i elastyczności (Magiera 2009). Najpopularniejszymi 
środkami stosowanymi podczas masażu jest oliwa z oliwek i różnego rodzaju oleje roślinne. 
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów w kosmetologii i odnowie biologicznej wy-
korzystuje się także innego rodzaju masaże z zastosowaniem substancji naturalnych, takich 
jak np. czekolada, kawa, miód lub wyciąg z kawioru (Anonim 2006; Magiera 2009; Gibka 
2007).

Cel i zakres pracy

Celem pracy była ocena efektywności stosowania zabiegów kosmetycznych i odnowy 
biologicznej z wykorzystaniem preparatów kosmetycznych pochodzenia naturalnego ofero-
wanych w ośrodkach SPA & Wellness w Kołobrzegu. Określono profile i zachowania klien-
tów korzystających z tego typu usług, oceniono poziom wiedzy klientów dotyczącej składu 
stosowanych preparatów kosmetycznych i zawartych w nich składników aktywnych oraz 
wskazano potencjalne oczekiwania klientów pod względem skuteczności działania produk-
tów kosmetycznych pochodzenia naturalnego.

Wyniki badania

Badanie empiryczne na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety anonimowej, prze-
prowadzono w grupie 120 kobiet w wieku od 20 do ponad 50 lat korzystających z zabiegów ko-
smetycznych w ośrodkach SPA & Wellness w Kołobrzegu, wśród których większość stanowiły 
osoby w wieku 30-39 lat (32% ogółu badanych). Respondentki przeważnie pochodziły z miast 
liczących od 50 do 100 tys. mieszkańców (35% badanych), w większości miały wykształcenie 
wyższe (57% ogółu badanych) i osiągały zróżnicowane dochody miesięczne netto (do 3000 
złotych – 32% badanych, powyżej 3000 złotych – 29% badanych). Z przeprowadzonych ba-
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dań wynika, że na decyzję o zakupie preparatów kosmetycznych pochodzenia naturalnego 
największy wpływ miał opis działania kosmetyku (opinia 46% ogółu badanych) oraz marka 
produktu kosmetycznego (31% odpowiedzi). Ponad połowa respondentek (52% badanych) 
nabywała kosmetyki naturalne w drogeriach (głównie osoby w wieku 20-39 lat), apteki były 
miejscem zakupu dla 22% ankietowanych kobiet (głównie w wieku powyżej 50 lat), zakup ko-
smetyków w ośrodkach SPA & Wellness i drogą internetową zadeklarowało odpowiednio 12% 
i 14% ogółu badanych osób. Dla zdecydowanej większości ankietowanych kobiet (82% bada-
nych) istotna była informacja o składzie recepturowym nabywanego produktu kosmetyczne-
go, a 79% respondentek zadeklarowało, że przynajmniej raz stosowały kosmetyki naturalne. 
Osoby te w większości prezentowały wykształcenie wyższe i osiągały dochody miesięczne 
netto do 3000 złotych (31%) oraz powyżej 3000 złotych (29%). Jednocześnie dla 72% bada-
nych kobiet w wieku od 30 do 50 lat i powyżej 50 lat ważne było, aby stosowane kosmetyki 
zawierały składniki pochodzenia naturalnego, co stwierdziły głównie osoby z wykształceniem 
wyższym (55% badanych) o osiąganych dochodach miesięcznych netto do 3000 złotych i po-
wyżej 3000 złotych (odpowiednio po 26% badanych). Z przeprowadzonej ankiety wynika 
również, że w opinii większości kobiet (74% badanych) aplikowane produkty kosmetyczne 
pochodzenia naturalnego oddziaływały efektywniej i skuteczniej niż kosmetyki syntetyczne. 
Opinię taką wyraziły głównie osoby w wieku 30-39 lat i 40-49 lat, dla których ważne było, aby 
działanie stosowanego produktu kosmetycznego było długotrwałe, a nie chwilowe. Pod poję-
ciem kosmetyku naturalnego respondentki w większości rozumiały produkt kosmetyczny nie 
zawierający syntetycznych substancji chemicznych (40% badanych) i wykazujący efektyw-
niejsze działanie (31% badanych), co świadczy o dużym stopniu świadomości współczesnego 
konsumenta odnośnie do potencjalnie negatywnego oddziaływania substancji syntetycznych 
wykorzystywanych w recepturach kosmetyków na organizm człowieka. Jednocześnie 71% 
badanych kobiet było skłonnych zaakceptować wyższe koszty zabiegów wykonywanych na 
bazie preparatów kosmetycznych pochodzenia naturalnego, co stwierdziły przede wszystkim 
osoby w wieku powyżej 30 lat (64% badanych) i osiągające dochody miesięczne netto do 3000 
złotych i powyżej 3000 złotych (52% badanych). Z przeprowadzonego badania wynika, że 
z szerokiej oferty zabiegów kosmetycznych i odnowy biologicznej respondentki najczęściej 
wybierały zabiegi na twarz i ciało (odpowiednio odpowiedzi 40% i 24% badanych osób). 
W opinii respondentek głównymi motywami wyboru danego rodzaju zabiegu kosmetycznego 
była spodziewana efektywność i skuteczność (34% ogółu badanych) oraz skład recepturo-
wy preparatów kosmetycznych wykorzystywanych podczas zabiegu (32% badanych); tylko 
15% ankietowanych kobiet w swoim wyborze kierowało się ceną zabiegu kosmetycznego. 
Kosmetyki naturalne i organiczne ze względu na bezpieczny skład ich receptury przeznaczone 
są w dużym stopniu dla osób posiadających cerę wrażliwą lub z występującymi problema-
mi dermatologicznymi, co zadeklarowało 53% ankietowanych kobiet. Większość badanych 
osób (67%) deklarowała również kontynuację pielęgnacji cery kosmetykami naturalnymi oraz 
ponowne korzystanie z zabiegów kosmetycznych i odnowy biologicznej celem zachowania 
efektów kuracji pielęgnacyjnej przez dłuższy okres czasu. Na podstawie wyników ankiety 
stwierdzono także, że 54% respondentek nie korzystało z żadnych zajęć aktywności fizycznej 
podczas pobytu w ośrodkach SPA & Wellness, koncentrując się przede wszystkim na zabie-
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gach kosmetycznych i relaksacyjnych. Z udzielonych odpowiedzi wynika również, że 58% 
ankietowanych kobiet w czasie pobytu nie stosowało racjonalnej i zbilansowanej diety.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego sformułowano następujące 
stwierdzenia i wnioski:
1. Większość respondentek korzystających z oferty usługowej ośrodków SPA & Wellness 

w Kołobrzegu interesowała się składem receptury preparatów stosowanych w zabiegach 
kosmetycznych.

2. Ankietowane osoby skłonne były ponieść wyższe koszty usług związanych z wykony-
waniem zabiegów kosmetycznych i odnowy biologicznej na bazie preparatów kosme-
tycznych pochodzenia naturalnego.

3. Badane osoby oczekiwały wymiernej efektywności i skuteczności zabiegów kosmetycz-
nych z wykorzystaniem produktów kosmetycznych pochodzenia naturalnego.

4. W przypadku kosmetyków naturalnych i organicznych wymagana jest systematyczność 
ich stosowania celem zachowania efektów kuracji pielęgnacyjnej przez dłuższy okres 
czasu, co wiąże się z koniecznością wydatkowania większych środków finansowych 
przez potencjalnych klientów przy korzystaniu z usług tego typu. 
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Consumers’ Expectations towards the Cosmetic Preparations  
of the Natural Origin Used in SPA & Wellness Treatments

Summary

Article’s aim: assessment of effectiveness of application of cosmetic treat-
ments and fitness on the base of cosmetic products of the natural origin offered 
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at SPA & Wellness centres in Kołobrzeg in the opinion of women making use of 
services in this area.

Research approach: the research material was secondary and primary infor-
mation sources. The primary data were obtained by way of the survey with 120 
female respondents.

Main research findings: most respondents were interested in the contents of 
natural components and active substances in the preparations used in the offered 
cosmetic treatments and they were ready to incur higher financial expenses related 
thereto. In nursing treatments with the use of cosmetic products of the natural origin 
and in effectiveness thereof were interested especially women aged above 30 years.

Practical implications: the use of cosmetic treatments on the base of natural 
preparations requires regularity of application thereof significantly influencing re-
tention of effects of nursing therapy. However, it is connected with higher financial 
expenses incurred by potential clients on services in this respect.

Social implications: at present, there is noted a very intensive growth of inter-
est in application of natural and ecological cosmetics by the society.

Article’s category: research article.

Key words: natural cosmetics, cosmetic treatments, consumers’ behaviours.

JEL codes: M31

Ожидания потребителей по отношению к косметическим 
препаратам естественного происхождения, используемым  
в процедурах SPA & Wellness

Резюме

Цель статьи: оценка эффективности применения косметических проце-
дур и процедур по биологической регенерации организма на базе космети-
ческих продуктов естественного происхождения в центрах SPA & Wellness  
в Колобжеге по мнению женщин, пользующихся услугами в этой области.

Исследовательский подход: исследовательский материал представляли 
вторичные и первичные источники информации. Первичные данные получи-
ли путем опроса, в котором приняли участие 120 респонденток.

Основные результаты обследований: большинство опрошенных лиц 
проявляли интерес к содержанию естественных компонентов и активных суб-
станций в препаратах, применяемых в предлагаемых косметических процеду-
рах, и они были склонны нести более высокие финансовые затраты, связан-
ные с этим. К процедурам по уходу с применением косметических продуктов 
естественного происхождения и к их эффективности и результативности про-
являли интерес особенно женщины в возрасте свыше 30 лет.

Практические импликации: пользование косметическими процедурами 
на базе препаратов естественного происхождения требует систематичности 
их применения, существенным образом влияющей на сохранение эффектов 
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лечебных процедур. Это, однако, связано с более высокими финансовыми рас-
ходами, которые несут потенциальные клиенты на услуги в этой области.

Социальные импликации: в настоящее время отмечают весьма интен-
сивный рост общественного интереса к естественной и экологической кос-
метике.

Категория статьи: исследовательская статья.

Ключевые слова: естественная косметика, косметические процедуры, пове-
дение потребителей.

Коды JEL: M31
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