Trend wegański pozytywnie wpływa na branżę kosmetyczną
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Kiedyś uważany za alternatywny styl życia, weganizm jest obecnie traktowany przez
pokolenie Milenialsów jako zdrowsza i zrównoważona alternatywa stylu życia, która
ma duże perspektywy globalnego wzrostu.
Recykling, ekologia i biodegradowalność, ograniczenie śladu węglowego to słowa - klucze we
współczesnym przemyśle kosmetycznym. Również słowa "wegańskie" i "wolne od okrucieństwa"
są terminami, które konsumenci w sposób naturalny przyjęli sprawdzając etykiety produktów na
drogeryjnej półce.
Według The Economist rok 2019 był rokiem wegańskim. Biorąc pod uwagę trendy społeczne,
okazuje się, że weganizm to nie tylko kolejny trend i moda, ale świadomy wybór - w Wielkiej Brytanii
już około 3,5 miliona osób nie spożywa produktów pochodzenia zwierzęcego.
Nie tylko dieta
Udowodniono, że dieta wegańska przynosi szereg korzyści zdrowotnych, w tym utratę masy ciała,
obniżenie poziomu cukru we krwi i poprawę czynności nerek. Jednak wiele osób przechodzi na
weganizm przede wszystkim po to, aby powstrzymać się od konsumpcji zwierząt. Istnieje też kilka

innych aspektów etycznych, takich jak okrucieństwo wobec zwierząt i wpływ na środowisko, które
wpływają na zmianę stylu życia konsumentów.
Ponieważ wegański styl życia rośnie w szybkim tempie, przemysł spożywczy, modowy i rozrywkowy
musiały dostosować się do popytu konsumentów na produkty przyjazne dla wegan. Następnie ta
postawa i zmiany, jakie ze sobą niosły, przekształciły się w wegańskie piękno.
Weganizm i świat beauty
Według Grand View Research wartość branży kosmetyków wegańskich do 2025 roku ma
sięgnąć 20,8 miliarda dolarów. Konsumenci nie zajmują się już tylko tym, w co ubierają i czym
karmią swoje ciało, ale także tym, co na nie nakładają.
Niezależnie od tego, czy jesteśmy weganami czy nie, testowanie kosmetyków na zwierzętach
jest procederem, którego wszyscy zaczęliśmy być bardziej świadomi w ciągu ostatnich kilku lat. Jak
wynika z badań, obecnie większość Brytyjczyków szuka alternatywnych kosmetyków, które są
zarówno wolne od okrucieństwa zwierzaków, jak i przyjazne weganom. Ten trend z czasem z
pewnością upowszechni się również na polskim rynku.
Szacuje się, że połowa Brytyjek kupuje obecnie produkty kosmetyczne wolne od okrucieństwa i
przyjazne dla wegan, choć jedna trzecia z nich nie prowadzi ściśle wegańskiego stylu życia. Taka
zmiana wywołała nowe trendy społeczne, określane jako „czyste piękno” i „świadome piękno”. A jaka
jest różnica między nimi? Kosmetyki "bez okrucieństwa" oznaczają, że produkty nie były testowane
na zwierzętach. Określenie "wegańskie" ma z kolei gwarantować, że kosmetyki nie zawierają
żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak wosk pszczeli czy tłuszcz zwierzęcy czyli
lanolina.
Produkty kosmetyczne i weganizm
Obecnie oferowany jest duży wybór artykułów, które zaspokajają potrzeby wegańskiego rynku
kosmetycznego. Dostępne są już nawet kosmetyki depilacyjne, które zostały wykonane z naturalnych
składników, bez okrucieństwa wobec zwierząt i są w dużej mierze wegańskie.
Konsumenci też są coraz bardziej świadomi i interesują się składami produktu, aby sprawdzić czy nie
ma w nich niepożądanych substancji. To sprawia, że firmom kosmetycznym zależy, aby zyskać ich
zaufanie, zaś troska o bezpieczeństwo kupowanych u nich produktów opatrzonych przyjazną dla
wegan etykietą pozytywnie wpływa na skracanie listy składników i ograniczanie chemii w
produktach.
Rosnąca liczba nowych klientów szukających kosmetyków wegańskich, bardziej zrównoważonych i
przyjaznych dla środowiska opcji, nie tylko ze względu na własne poglądy lub przekonania, ale też z
przyczyn zdrowotnych sprawia, że tkwi w tej kategorii ogromny potencjał, który dobrze rokuje na
przyszłość.
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