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Luksusowe usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej  
w opinii konsumentów

Streszczenie

Zachowania konsumentów na rynku usług luksusowych są uwarunkowane wie-
loma czynnikami. W artykule podjęto próbę interpretacji pojęcia usługi luksusowej 
i oceny stawianych jej wymagań. Ponadto, zbadano zachowania konsumentów na 
rynku luksusowych usług kosmetycznych. Badania ankietowe przeprowadzono 
w grupie 162 mieszkańców Trójmiasta. Badani utożsamiali luksus z komfortem ży-
cia oraz z przyjemnością konsumpcji. Ponad 70% ankietowanych stwierdziło obec-
ność usług luksusowych na rynku usług. Ich podstawowymi cechami są wysoka 
jakość i cena oraz dostępność tylko dla wybranej grupy. Atrybutami luksusowych 
usług kosmetycznych są gwarancja wysokiej jakości i prestiż. Główne powody 
korzystania z tych usług to chęć dbania o wygląd i zdrowie oraz prestiż. Najczę-
ściej wybieranymi zabiegami były związane z usuwaniem oznak starzenia, również 
uznane za luksusowe. Kwoty, które respondenci przeznaczali na zabiegi były zróż-
nicowane, a ceny zabiegów w ich opinii zbyt wysokie. W dobie obowiązywania 
trendów o zdrowie i wygląd rynek usług kosmetycznych przeżywa intensywny roz-
wój, a oferując nowe, coraz bardziej wyszukane i efektywne zabiegi ma szansę na 
miano luksusowego. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: usługi luksusowe, zachowanie konsumentów, medycyna este-
tyczna.

Kod JEL: D12

Wstęp

Produkty i usługi luksusowe, w porównaniu z ich konwencjonalnymi odpowiednikami; 
postrzegane są głównie przez pryzmat swojej wyższej ceny, jakości, ograniczonego dostępu 
i szeroko rozumianej aury luksusu, którą trudno zdefiniować, gdyż ww. cechy nie są zawsze 
jego wyznacznikami. Coraz częściej wskazuje się na snobizm i prestiż związany z nabywa-
niem tego rodzaju produktów i usług, potwierdzający przynależność do konkretnej grupy.

Definicja usługi

Usługa jest to „wynik bezpośredniego współdziałania dostawcy i klienta oraz wewnętrz-
nej działalności dostawcy w celu zaspokojenia potrzeb klienta”, dlatego też działalność 
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usługowa związana jest z ciągłym doskonaleniem jakości usług zgodnie z oczekiwaniami 
konsumentów przy wykorzystaniu potencjału przedsiębiorstwa (Salmanowicz 2003).

Usługi w życiu człowieka pełnią wiele funkcji. Wśród wymienianych są takie, których 
odniesienie do usług kosmetycznych pozwala spojrzeć na nie pod innym kątem:
 - usługi stały się nieodzownym dodatkiem do większości towarów konsumpcyjnych, po-

mnażając ich wartość dla klienta,
 - usługi są elementem czasu wolnego, decydują o jakości jego zagospodarowania,
 - usługi pozwalają korzystać z osiągnięć cywilizacyjnych (Dąbrowska 2008, s. 133).

W ostatnich latach rynek tego typu usług zmieni rodzaje proporcji, (od powrotu do na-
tury do wykorzystania najnowszych technologii), klientów, do których są one kierowane, 
pozycjonowanie na rynku (nowe rodzaje aktywności konsumentów). 

Biorąc pod uwagę definicję kosmetyku na podstawie Ustawy o kosmetykach kompaty-
bilnej z Dyrektywą Kosmetyczną (Dyrektywa 76/768/WE, Ustawa o kosmetykach), usługi 
kosmetyczne uznać należy za specjalny rodzaj usług związanych z wpływaniem na stan 
skóry i inne części ciała człowieka, zmienianiem procesów fizjologicznych, usuwaniem de-
fektów skórnych bądź upiększaniem. Osobną grupę tych usług stanowią zabiegi medycyny 
estetycznej, naruszające ciągłości tkanki lub skóry. Powinny one być wykonywane przez 
lekarzy, lecz dopuszcza się również naruszanie ciągłości tkanek ludzkich podczas zabiegów 
wykonywanych w zakładach kosmetycznych (Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570).

Zaznaczyć należy, iż wśród podstawowych i szczegółowych specjalności lekarskich 
nie ma medycyny estetycznej, funkcjonuje jedynie chirurgia plastyczna i dermatologia. 
Medycyną estetyczną mogą zajmować się lekarze różnych specjalności, dokształcający się 
w tej dziedzinie, niekoniecznie dermatolodzy. Istotną cechą medycyny estetycznej jest rów-
nież to, iż jej zabiegi nie są uznawane za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze 
środków publicznych.

Ocena jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem luksusowych 
usług kosmetycznych

Ocena jakości usługi (z obecnością lub bez produktu) dokonywana jest w dwóch głów-
nych obszarach. Pierwszy z nich związany jest z samą usługą, drugi zaś z jej konsumentem. 
W przypadku usług uważanych za luksusowe najważniejsza jest jakość wykonywanej usłu-
gi, wykorzystane w jej trakcie produkty, brak zagrożeń związanych z konsumpcją usługi 
oraz jej otoczenie, które w tym wypadku rozumiane jest jako atrybut usługi, jego funkcje 
użytkowe, estetyczne, lokalizacja i inne wartości dodane. 

Czynniki wpływające na wybór usługi luksusowej leżące po stronie konsumenta to 
przede wszystkim czynniki personalne, tj. wiek, płeć, stan posiadania, prowadzony styl ży-
cia, osobowość oraz czynniki psychologiczne. Silny wpływ na wybór tego rodzaju usług 
mają również grupy odniesienia oraz miejsce zamieszkania.
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Do oceny jakości usług luksusowych można wykorzystać model jakości usług Rusta, 
Oliviera wykorzystywany skutecznie do oceny innego rodzaju usług, w tym usług turystycz-
nych (Zawadzka, Zieliński 2010). Model ten uwzględnia cztery główne składniki usługi:
 - świadczenie, 
 - otoczenie usługi - warunki, w których usługa jest świadczona, 
 - produkt usługowy, 
 - produkt fizyczny (Salmanowicz 2005). 

Na ocenę jakości usługi wpływają wszystkie jej składowe (por. tabela 1).

Tabela 1
Składowe usługi wpływające na ocenę jej jakości    

Składowe usługi Czynniki oceny jakości

Obsługa przed sprzedażowa 
‒ identyfikacja potrzeb 
klienta

−	 oferta, w tym usług/produktów markowych
−	 opracowanie nowych produktów, usług
−	 dostosowanie do nowych wymagań, w tym nowych grup klientów,
−	 identyfikacja zagrożeń
−	 zarządzanie zmianą

Proces obsługi klienta  
‒ decyzja nabycia

−	 jakość usługi: 
1. dostępność w miejscu i czasie (również on-line)
2. dokładność wykonania usługi (fachowość, niezawodność, precyzja)
3. oddziaływanie na otoczenie w tym działania prośrodowiskowe
4. wykorzystywane produkty
5. kwalifikacje i postawa personelu
6. powtarzalność jakości usługi

−	 cena
−	 otoczenie usługi (miejsce, wyposażenie, udogodnienia, atmosfera, 

higiena i estetyka)
Obsługa posprzedażowa −	 udogodnienia, reklamacje

−	 satysfakcja klienta, prestiż, zaufanie, powtarzalność zakupu

Źródło: opracowanie własne.

Ocenę jakości usługi na trzech poziomach można przełożyć na podział wymagań stawia-
nych produktom/usługom zaproponowany przez Noriaki Kano, który podzielił je na 6 pod-
stawowych grup:
 - podstawowe ‒ obowiązkowe, których spełnienie klient uważa za pewne, a ich niespełnie-

nie równa się często rezygnacji z wyrobu/usługi;
 - funkcjonalne ‒ klient bezpośrednio oczekuje ich spełnienia, wraz ze wzrostem spełnienia 

rośnie zadowolenie klienta;
 - atrakcyjne ‒ wymagania których spełnienia się klient nie spodziewa, a ich spełnienie jest 

związane ze znacznym wzrostem jego zadowolenia;
 - obojętne ‒ których spełnienie bądź nie jest dla klienta obojętne;
 - wątpliwe ‒ często trudno jest ocenić ich wpływ na zadowolenie lub nie klienta;
 - przeciwne ‒ ich niespełnienie powoduje zadowolenie klienta (Wiśniewska 2009).
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W przypadku luksusowych usług kosmetycznych, właśnie ze względu na ich luksuso-
wy charakter, szczególne znaczenie mogą mieć wymagania atrakcyjne, budzące zachwyt, 
których się klient nie spodziewał, a ich spełnienie powoduje znaczący wzrost zadowolenia 
klienta.

Wyróżniki produktu/usługi luksusowej

Dobrem luksusowym jest każde dobro, usługa, która ze względu na swoją cenę(często 
wyższą niż konwencjonalne odpowiedniki), unikalność i prestiż związany z zakupem nabie-
ra cech luksusowych. O tym, czy dany produkt/usługę zaliczyć można do dóbr luksusowych, 
decyduje specyfika samego rynku, determinowana z kolei przez poziom osiąganych na nim 
dochodów. Pewne usługi są postrzegane na jednym rynku jako luksusowe, a na innym jako 
masowe. Są też rynki, na których posiadanie jakiegokolwiek dobra lub korzystanie z usług 
samo w sobie jest luksusem. Postrzeganie produktów i usług jako luksusowych może być 
zróżnicowane w danym kraju w zależności od dochodów obywateli (Rynek dóbr luksuso-
wych w Polsce 2012).

Dobra i usługi luksusowe charakteryzuje głównie:
 - kryterium wysokiej ceny i trudnej dostępności, 
 - nieliczna klientela,
 - cena potwierdzająca status finansowy nabywcy,
 - wartość psychologiczna (wartości symboliczne i hedonistyczne),
 - wysoka jakość, wzornictwo i wykonanie produktu,
 - snobizm nabywcy wynikający z chęci eksponowania elitarnego stylu życia,
 - możliwość aspirowania do grupy odniesienia (Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2012; 

Nudno, Quelch 1998, s. 61; Stegeman 2006, s. 57-68).
W obecnych czasach produkty luksusowe zmieniły swój wizerunek. Z produktów i usług 

ostentacyjnej konsumpcji stały się elementami wyróżniającymi w strefie publicznej, lecz 
w sposób bardziej subtelny. Istotnie wzrosło znaczenie przynależności do określonej grupy 
i związane z nią dobra i usługi. Na wartości zyskują odpowiedzialne społecznie praktyki 
i bardziej subtelna komunikacja marketingowa (Newerli-Guz, Rybowska 2014).

Luksusowe usługi kosmetyczne

Wśród usług kosmetycznych za luksusowe, ze względu na swój charakter i cenę, uważane 
są zabiegi medycyny estetycznej, polegające na korygowaniu wad wyglądu zgodnie z życze-
niem pacjenta w celu udoskonalenia jego urody. Szczególną ich cechą jest brak wskazań me-
dycznych do ich przeprowadzenia oraz możliwość świadczenia tylko przez personel lekarski.

Do najpopularniejszych zabiegów zalicza się:
 - zastrzyki z toksyny botulinowej Clostridium botulinum, kwasu hialuronowego lub innych 

wypełniaczy tkankowych tj.: kolagenu, kwasu polimlekowego, własnej tkanki tłuszczowej;
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 - mezoterapię, mikrodermoabrazję, zabiegi laserowe;
 - zabiegi modelowania sylwetki związane z redukcją tkanki tłuszczowej.

Luksusowe usługi kosmetyczne w opinii konsumentów

Badanie dotyczące luksusowych usług kosmetycznych, w tym z zakresu medycyny es-
tetycznej, przeprowadzono na przełomie lat 2013/2014. Jego celem była ocena znajomości 
pojęcia luksusowych usług kosmetycznych. Dokonano celowego doboru próby badanej i za-
proszono do badania klientów gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej znajdują-
cych się na terenie Trójmiasta. Badaniem objęto grupę 162 mieszkańców Trójmiasta, w tym 
135 kobiet (85%) i 27 mężczyzn (15%). Były to osoby w wieku od 25 do 60 lat i więcej, 
o różnym stopniu wykształcenia (pomaturalne, niepełne wyższe, wyższe).

Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej. Autorski kwestionariusz an-
kiety składał się z 20 pytań (w tym 3 dotyczyły danych demograficznych respondentów). 
Zastosowano w nim pytania zamknięte pojedynczego i wielokrotnego wyboru oraz trzy py-
tania otwarte (w celu poszerzenia i uzupełnienia zebranych danych). Pytania podzielono 
na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył funkcjonowania pojęcia usługi luksusowej, 
skojarzeń respondentów z nią związanych. Drugi − usług kosmetycznych i medycyny este-
tycznej jako przykładowych usług luksusowych. Wyniki badań przedstawiono jako odsetek 
odpowiedzi. Badania te można potraktować jako przyczynek do badań ogólnopolskich.

Luksus jest pojmowany w bardzo różny sposób i dla każdego człowieka jest czymś in-
nym, dlatego też respondentów zapytano, z czym kojarzy im się pojęcie luksusu. Dla bada-
nych luksus wiąże się z komfortem życia (40%) oraz z przyjemnością konsumpcji (33%). 
Według 14% ankietowanych luksus stanowi swoiste dowartościowanie, a według 12% pod-
kreślenie indywidualności. Nieznaczny odsetek respondentów utożsamia luksus z przepy-
chem. Płeć i wiek nie wpływały na zróżnicowanie opinii badanych. 

Kolejnym poruszanym zagadnieniem były usługi luksusowe i ich miejsce na rynku usług. 
72% ankietowanych zgadza się, że na rynku oferowane są usługi luksusowe, pozostali są 
przeciwnego zdania. Badani stwierdzili, iż usługa luksusowa powinna charakteryzować się 
wysoką jakością (84%), wysoką ceną (56%) i dostępnością tylko dla pewnej grupy społecz-
nej. Cechy te czynią ją luksusem, czymś wyjątkowym. 

Szczegółowe badania pokazały, iż luksusowe usługi kojarzone są z komfortem życia, prze-
pychem oraz przyjemnością konsumpcji. Jest to także sposób eksponowania indywidualności. 
W pytaniu otwartym, dającym respondentom swobodę wypowiedzi usługi luksusowe okre-
ślano jako usługi skierowane do zamożnej części społeczeństwa (58%), charakteryzujące się 
wysoką jakością obsługi(56%), wysokim standardem świadczenia (45%). Ponadto, luksusowe 
usługi kojarzono z podkreśleniem stylu życia i życiem na pokaz (por. wykres 1). 

W pytaniu tym respondenci wymieniali także konkretne usługi, np. wyjście do eksklu-
zywnej restauracji (5%), wycieczkę zagraniczną o wysokim standardzie (4%), ekskluzywne 
zabiegi SPA (3%) oraz produkty luksusowe (marki, kosmetyki, zabiegi).
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Kolejne pytanie dotyczyło luksusowych usług kosmetycznych. Według większości re-
spondentów, usługi z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej można zaliczyć do usług 
luksusowych. W opinii badanych luksusowe usługi kosmetyczne powinny być gwarantem 
wysokiej jakości − tak uważało 62% badanych, natomiast 14% twierdziło, iż podkreślają 
one prestiż. Według 9% ankietowanych są one potrzebą charakterystyczną dla współcze-
snych czasów, a dla 2% koniecznością. Część ankietowanych ma do tego typu usług sto-
sunek negatywny i uważa je za zachciankę (5%) lub zbytek (3%). Ankietowani stwierdzili 
także, że usługi luksusowe stanowią sposób potwierdzenia statusu finansowego, a często 
także eksponowania bogactwa w celu wywarcia wrażenia na otoczeniu. Jest to także wyraz 
podążania za aktualnymi trendami, które promują dbanie o zdrowie i szeroko rozumiany 
wygląd (twarz, ciało, sylwetkę). Stwierdzono zróżnicowanie odpowiedzi kobiet i mężczyzn, 
którzy częściej postrzegają tego typu usługi jako prestiżowe (32%) i jako zachciankę (16%). 
Kobiety częściej uznawały je za potrzebę (9%) i konieczność (6%), chociaż były również ta-
kie respondentki, które określiły to jako zachciankę (7%) lub zbytek (4%). Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni (odpowiednio 66% i 55%) zgadzali się, że usługi luksusowe są gwarancją 
dobrej jakości.

Do luksusowych zabiegów kosmetycznych zaliczono botoks (24%), zabiegi z wykorzy-
staniem laserów (22%) oraz wypełnienie zmarszczek (20%) (por. wykres 2).

Dodatkowo w odpowiedziach otwartych jako luksusowe zabiegi badani wskazali de-
pilację laserową (55%), usuwanie tatuażu (18%), usuwanie przebarwień (10%) lub zmian 

Wykres 1
Cechy charakterystyczne usługi luksusowej w opinii badanych (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Badano zachowanie ankietowanych konsumentów na rynku usług kosmetycznych. 
Najczęściej wybieranymi zabiegami medycyny estetycznej były związane z usuwaniem 
oznak starzenia, tj. wypełnianie zmarszczek z wykorzystaniem botoksu − 35% i kwasu 
hialuronowego − 29%. Po 11% respondentów poddawało się zabiegom powiększania ust 
i mezoterapii. Zróżnicowane były powody, dla których ankietowani poddali się tym zabie-
gom. Wśród najczęściej wymienianych były wiek − prawie 41% wskazań i widoczne oznaki 
starzenia − 35% odpowiedzi. Korzystna cena zabiegu (promocja) była przyczynkiem do 
skorzystania z tego rodzaju usług tylko dla nieco ponad 2% badanych.

Kwoty, które respondenci przeznaczali na zabiegi były zróżnicowane i wahały się od kil-
kuset do ponad 5 tysięcy złotych. Najczęściej zamykały się one w kwotach rzędu 1-2 tys. zł 
− tak deklarowała ponad połowa badanych. Zabiegi kosmetyczne i medycyny estetycznej 

skórnych (5%). Badani za luksusowe uznali też zabiegi pokrewne medycynie estetycznej 
− operacje plastyczne i usuwanie żylaków. Wśród czynników determinujących podjęcie de-
cyzji o wykonaniu zabiegów kosmetycznych i z zakresu medycyny estetycznej ankietowa-
ni wskazywali na: dbałość o wygląd (94%), dbałość o zdrowie (85%), prestiż (50%), a na 
ostatnich pozycjach potrzebę i konieczność. Do pierwszej grupy zaliczono chęć poprawienia 
urody (42%), opóźnienie pojawienia się lub zniwelowanie zmarszczek, terapię defektów 
estetycznych, a do drugiej polepszenie samopoczucia.

Wykres 2
Luksusowe usługi kosmetyczne w opinii badanych (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
Postrzeganie cen zabiegów kosmetycznych i medycyny estetycznej  
w zależności od dochodów konsumentów (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

ankietowani uznali jako zbyt drogie (55%), tylko dla 22% były one w przystępnej cenie. 
Istotne jest, iż postrzeganie ceny zabiegów było zależne od dochodów ankietowanych (por. 
wykres 3). 

Respondenci wskazywali na konkretne oczekiwania, które mają w stosunku do wy-
konywanych zabiegów oraz dotyczące wyglądu po zabiegu. Były to przedewszystkim 
zmniejszenie, widoczne spłycenie zmarszczek (35%), poprawa owalu twarzy (31%), wi-
doczny efekt powiększenia np. ust (ponad 18%).Czas utrzymywania się efektów zabiegów 
w opinii badanych był zróżnicowany. Ponad 52% respondentów deklarowało widoczną 
różnicę w wyglądzie od 7 do 12 miesięcy po zabiegu, prawie 20% w okresie od 4 do 6 
miesięcy po zabiegu. Dla 11% czas, w jakim efekt zabiegu był widoczny wynosił 1-3 
miesiące.

Dla 58% badanych konsumentów usługi, z których korzystali były usługami luksusowy-
mi.

Głównym źródłem wiedzy o usługach kosmetycznych i medycyny estetycznej dla re-
spondentów był Internet (70%), telewizja (55%), prasa (5%). Ponadto, zainteresowani tego 
typu zabiegami poszukują informacji u kosmetologów i dermatologów (25%) oraz w litera-
turze medycznej (11%). Wskazywano także na wpływ informacji uzyskanych od znajomych 
osób oraz inne źródła informacji. 
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Podsumowanie

Luksusowi poświęca się wiele uwagi, ale mimo to ciągle stanowi on niezbadany i nie-
określony terminologicznie temat. Kontrowersje budzi samo postrzeganie i definiowanie 
luksusu i produktów luksusowych. Również wśród polskich konsumentów to zróżnicowanie 
jest bardzo widoczne i uzależnione od ich potrzeb i dochodów. Przeprowadzone wcześniej 
badania potwierdzały twierdzenie, iż nie można jednoznacznie zdefiniować pojęcia luksusu. 
Świerżewski opisuje go jako coś „extra”, co nie jest do życia potrzebne (zbytek), ale czyni 
je bardzo bogatym i przyjemniejszym (przepych) (Świerżewski 2005). Badani wskazywali, 
iż produkt luksusowy wykonany jest z rzadkich i drogich materiałów, musi zaspokajać po-
trzebę prestiżu (Rybowska 2013). Na wysoką jakość produktów luksusowych wskazywali 
również Vigneron i Johnson (1999), określając te produkty jako dobre jakościowo, a jakość 
produktu jako najważniejszą determinantą wpływającą na ich wybór. Podobny problem ist-
nieje przy definiowaniu luksusowej usługi. Jednak w jej ocenie wskazuje się na te same atry-
buty: wysoką cenę, bardzo dobrą jakość oraz prestiż. Zachowanie konsumentów na rynku 
usług kosmetycznych, w odróżnieniu od rynku samych produktów kosmetycznych, determi-
nowane jest sytuacją materialną konsumentów, a właściwie skłonnością lub jej brakiem do 
przeznaczania stosunkowo dużych kwot pieniędzy na te usługi. W badaniach Dąbrowskiej 
(Dąbrowska, Janoś-Kresło 2007, s. 99) głównymi czynnikami decydującymi o wyborze pla-
cówki usługowej oferującej usługi kosmetyczne są przede wszystkim jakość (38,8%), cena 
(34,4%), lokalizacja (20,2%) oraz renoma firmy (6,6%). Konsumenci usług kosmetycznych 
w badaniach Newerli-Guz wskazywali na efekty, które można było zauważyć po zabiegach, 
następnie na jakość usług i profesjonalizm obsługi jako na najistotniejsze cechy determi-
nujące wybór konkretnej usługi i usługodawcy (Newerli-Guz 2011). Powody, dla których 
ankietowane korzystały z usług gabinetów kosmetycznych pokrywają się z jednym z typów 
zakupów impulsywnych. Aż 78% badanych korzystało z usług kosmetycznych w celu po-
lepszenia sobie samopoczucia, wynagrodzenia niepowodzeń, „w nagrodę”. Tylko 46% uwa-
żało te zabiegi za niezbędne dla zachowania zdrowia i urody, a 30% za sprawiające przyjem-
ność (Newerli-Guz 2011). Potwierdzają to przeprowadzone badania, w których wykazano, 
że korzystanie z luksusowych usług kosmetycznych również ma na celu dbanie o urodę 
oraz dostarczyć przyjemności. Wskazuje się również na wynikającą z panujących trendów 
konieczność dbania o wygląd, zapobiegania efektom starzenia. Podobnie jak w przeprowa-
dzonych przez Rybowską badaniach, stwierdzono odmienne podejście kobiet i mężczyzn do 
produktów i usług luksusowych (Rybowska 2013). W społeczeństwach postindustrialnych, 
ukierunkowanych na rozwój usług, obserwowany jest intensywny rozwój usług kosmetycz-
nych, a w ostatnich latach również usług luksusowych. Społeczeństwa aspirują do luksusu 
i wygodniejszego, bardziej prestiżowego życia. Trójmiejscy konsumenci tego typu usług 
wskazują, że usługi luksusowe kojarzą im się z wysoką ceną, bardzo dobrą jakością i pre-
stiżem. Badania pokazują, że konsumenci potrzebują usług luksusowych, w tym również 
usług kosmetycznych. Obecnie korzystanie z nich postrzegają jako konieczność. Jednak 
w polskich warunkach barierę z ich korzystania stanowi zbyt wysoka cena, która jednak jest 
nieodłącznym atrybutem luksusu.
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Luxurious Cosmetic and Aesthetic Medicine Services in Consumers’ 
Opinion

Summary

Consumers’ behaviours in the market for luxurious services are determined by 
many factors. In their article, the authors undertook an attempt to interpret the no-
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tion of luxurious service and evaluation of the requirements posed to it. Moreover, 
they examined consumers’ behaviours in the market for luxurious cosmetic ser-
vices. The surveys were carried out in the group of 162 inhabitants of Tricity. The 
respondents identified luxury with life comfort and with pleasure of consumption. 
More than 70% of the respondents ascertained presence of luxurious services in the 
market for services. Their basic features are high quality and price as well as acces-
sibility for only the selected group. The luxurious cosmetic services’ attributes are 
guarantee of high quality and prestige. The main reasons for use of these services 
are desire to take care of one’s appearance and health as well as prestige. The most 
often chosen procedures were ones connected with removal of the symptoms of 
ageing, also considered as luxurious. The amounts, which the respondents assigned 
for procedures, were diversified and prices for the procedures in their opinion were 
too high. In the epoch of prevalence of the trends to take case of health and appear-
ance, the market for cosmetic services has been witnessing an intense development, 
and offering new, more and more sophisticated and effective procedures, it has an 
opportunity to be coined as luxurious. The article is of the research nature.

Key words: luxurious services, consumers’ behaviour, aesthetic medicine.
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Роскошные косметические услуги и услуги эстетической 
медицины по мнению потребителей

Резюме

Поведение потребителей на рынке роскошных услуг обусловлено многи-
ми факторами. В статье предприняли попытку изложить понятие роскошной 
услуги и оценки выдвигаемых к ней требований. Кроме того изучили поведе-
ние потребителей на рынке косметических услуг роскоши. Опросы провели  
в группе 162 жителей Гданьска, Гдыни и Сопота. Обследуемые отождествля-
ли роскошь с комфортом жизни и с удовольствием от потребления. Свыше 
70% опрошенных указали присутствие роскошных услуг на рынке услуг. Их 
основные свойства – высокое качество и цена, а также доступность только для 
избранной группы. Атрибутами косметических услуг роскоши являются га-
рантия высокого качества и престиж. Основные причины пользования этими 
услугами – желание позаботиться о внешности и здоровье, а также престиж. 
Чаще всего выбираемыми процедурами были связанные с устранением при-
знаков старения, также считающиеся роскошными. Суммы, которые респон-
денты отводили на процедуры, были дифференцированы, а цены процедур по 
их мнению слишком высокие. В эпоху действия трендов заботы о здоровье  
и внешности рынок косметических услуг интенсивно развивается, а предла-
гая новые, все более изощренные и эффективные процедуры, имеет шансы 
быть именуемым роскошным. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: роскошные услуги, поведение потребителей, эстетическая 
медицина.
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