Przed kosmetykami naturalnymi dobre lata
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- Wartość sprzedaży kosmetyków naturalnych w Polsce w 2018 r. wyniosła niecałe 900 mln
zł. Spodziewamy się, że w kolejnych kilku latach ten rynek będzie rósł w tempie średnio 8-9
proc. rocznie - komentuje dla "Wiadomości Kosmetycznych" Bartosz Bolecki, starszy
analityk handlu detalicznego, PMR Market Experts.
Na potrzeby nowego raportu PMR „Rynek żywności bio i kosmetyków
naturalnych w Polsce 2019” przygotowaliśmy prognozy dla rynku kosmetyków
naturalnych. Jego wartość w 2018 r. wyniosła niecałe 900 mln zł. W kolejnych
kilku latach spodziewamy się wzrostów rzędu 8-9 proc. rocznie.

Wartość segmentu kosmetyków naturalnych odpowiada ok. 4 proc. wartości całego rynku
kosmetycznego w Polsce. To mniej niż w krajach Europy Zachodniej, dlatego kosmetyki naturalne
mają w Polsce wciąż duży potencjał rozwoju.
Starzenie się społeczeństwa, ekologiczne myślenie, weganizm i wegetarianizm to

trendy, które napędzają rozwój rynku kosmetyków naturalnych.
Produkty naturalne będą coraz bardziej dostępne
Kupowanie kosmetyków naturalnych deklaruje 16 proc. Polaków. Częściej kobiety, osoby z wyższym
wykształceniem oraz konsumenci powyżej 65 roku życia. Jest to wciąż niewielki odsetek Polaków, co
wskazuje na to, że możliwe są dalsze, duże wzrosty.
Trendy takie jak: starzenie się społeczeństwa (przywiązywanie większej wagi do dbania o skórę),
ekologiczne myślenie (większa dbałość o środowisko naturalne) czy rosnący odsetek osób
deklarujących wegetarianizm i weganizm (co nie ogranicza się tylko do kwestii żywnościowych, ale
dotyczy także kosmetyków, odzieży i obuwia), będą wspierać rozwój tego rynku. Ponadto rozwój
oferty kosmetyków naturalnych już nie tylko w drogeriach, ale nawet w hipermarketach czy
dyskontach sprawi, że tego typu produkty będą bardziej dostępne dla konsumentów.
Obecność produktów „udających” naturalne jest pewną barierą dla wzrostu
kategorii kosmetyków naturalnych.
Czas skończyć z kosmetykami, które udają naturalne
Rynek kosmetyków naturalnych definiujemy jako łączną wartość sprzedaży kosmetyków w 100 proc.
stworzonych przy użyciu składników pochodzenia roślinnego, mineralnego lub zwierzęcego (pod
warunkiem, że przy ich pozyskaniu żadne zwierzę nie odniosło uszczerbku na zdrowiu).
Segment ten wymaga uporządkowania. Dotyczy to nie tylko kosmetyków, ale praktycznie wszystkich
kategorii produktów z etykietą „eko”, „bio”, „green” itp. Na rynku jest bardzo wiele produktów,
które „udają” produkty naturalne czy bio, dzięki odpowiednim opakowaniom, nazwom czy hasłom
reklamowym. Tego typu produkty stanowią konkurencję dla produktów w 100 proc. naturalnych i
mogą wprawić konsumentów w zakłopotanie odnośnie właściwości. Tym samym obecność
produktów „udających” naturalne jest pewną barierą dla wzrostu kategorii kosmetyków naturalnych.
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