
Philips Güzellik 
Trendleri Araştırması 
Philips’in dünyanın dört bir yanından, 9000’i aşkın kadınla gerçekleştirdiği araştırma; 
güzellik trendleriyle ile ilgili çarpıcı sonuçlara ışık tutuyor…

%42
Nasıl göründüğüm, 
nasıl hissettiğimden 

daha önemsiz 

%41
Güzellik 

başkalarının seni 
nasıl algıladığıdır 

%67 
Güzellik kavramını

kendine göre
tanımlıyor

Güzelim              Güzel değilim  

 Kadınların %49’u kendilerini 
güzel bulmuyor

Önemli              Önemli değil 

10 kadından 9’u işte başarılı olmak için 
çalışma arkadaşları tarafından hoş 
görünümlü ve bakımlı bulunmanın 

önemli olduğunu düşünüyor!  

Kadınların %94’ü her yaşta güzel 
olunabileceğini düşünürken sadece %46’sı 

yaşın güzelliğe etkisi olduğu görüşünde.

Kadınların en güzel hissettikleri zamanlar 
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Yeni bir ilişkinin
başlangıcında

Düğün
gününde

Doğurduğunda
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mutluluk, 
güzel hissetmek 
için en önemli

 şey. 

%42
Kendine güven 
%35’i kendine güven 
ile güzel hissetmenin 
arasında önemli bir 

bağ olduğu 
düşünüyor.

%42’si için nasıl 
hissettikleri, nasıl 

göründüklerinden 
daha önemli. 

%66’sı için 
gülümseme 

�ziksel güzelliği 
ortaya çıkarıyor!
Kendine güvenen ve 
mutlu olan kadınlar, 

kendini güzel 
hissediyor

ve gülümsüyor. 

Kadınların %85’i evde 
kullandıkları güzellik ürünlerine 

güveniyor. %34’ü istedikleri 
görüntüyü, bu ürünlerle kolayca 
yakaladıklarını düşünüyor ve 

%25’i bu ürünlerle daha 
güvenli hissediyor. 

%48’i egzersiz yapıyor

 

Kadınlar, egzersiz 
ve diyet gibi 
yaşam 
tarzlarındaki 
alışkanlıkları, 
güzellik 
rutinlerine de 
dahil ediyorlar.

% 36’sı vitamin ve doğal 
destek kullanıyor

%31’i kafein ve alkol 
kullanımını azaltıyor 

%26’sı da şekeri
hayatlarından çıkarıyor

 

 

Kadınların 
%63’ü, güzellik 
endüstrisinin 
kadınların 
ihtiyaçları 
tarafından 
yönetildiğini 
söylüyor. 

Kadınların 
%28’i, kadın 
güzelliğinin 
tanımının 
erkekler 
tarafından 
belirlendiğini 
düşünüyor. 
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AnneleriniDiğer kadınlarıKendileriniArkadaşlarınıEşlerini

Kadınlar, güzellik algısındaki kimleri en etkili kişi buluyor? 

Evde kullandıkları ürünlerin, 
saçlarında istedikleri görüntüyü 
yakalamaya yardımcı olduğunu 

düşünüyorlar. 

Tercih ettikleri ürünler

%70
 saç kurutma

makinesi 

%35
 saç 

düzleştirici

%35
maşa

Kendini güzel bulan kadınlar, güzellik rutini için daha 
fazla zaman harcıyor. 
 

 

21 yaş 32 dakika %9
Gündelik güzellik 
rutinine harcanan 
ortalama zaman

Saç ve güzellik 
ürünlerine harcanan, 

aylık gelirinin ortalama 
oranı

Güzellik rutinine sahip 
olmaya başladığı 

ortalama yaş

Gündüz Rutinim 
Saç şekillendirme %69
Makyaj %68 
Yüz temizleme ve
nemlendirme %59
Duş/banyo %45
Vücut nemlendirme %36

Makyaj temizleme %69 
Duş/banyo %62
Yüz temizleme ve nemlendirme %61
Vücut nemlendirme %49
Epilasyon %39

Gece Rutinim

 

5 kadından 2’si 
güzellik endüstrisinin, 
sağlık ve spor gibi 
benzer endüstrilerde 
yapılan teknolojik 
ilerlemelere ayak 
uydurduğunu 
düşünüyor. 

5 kadından 2’si güzellik endüstrisinde yapılan yeniliklere göre kendi 
güzellik rutini değiştirmeye sıcak bakıyor. 

Değiştiririm Değiştirebilirim Değiştirmek istemem Kesinlikle değiştirmem Kesinlikle değiştiririm

%27 %32 %20 %8%13

Ekonomik saptama 
Bir kadın hayatı boyunca, 

ortalama olarak maskaraya 
3770$, göz farına 2750$ ve ruja 

1780$ harcıyor. 

*Philips ‘Güzellik Trendleri’ raporunda Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Polonya, Rusya, Japonya, Kore, Çin 

ve Hindistan’dan 9 bin kadınla yapılan anketin bulguları ile güzellik sektörüyle yakından ilgili mevcut ikincil 

kaynaklar, trend çalışmaları ve günümüz kadınlarının aklına ilk gelen konular birleştirilerek sunulmuştur. 

Rapor, bağımsız araştırma şirketi Norstat ile online anket yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.  
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