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Santrauka
Per pastarąjį šimtmetį, sparčiai to-
bulėjant technologijoms ir mokslui, 
kosmetikos rinka labai išsiplėtė. At-
randami ir taikomi vis naujesni meto-
dai bei medžiagos naujiems kosmeti-
kos gaminiams kurti, todėl kosmetikos 
pramonė sparčiai plečiasi visame pa-
saulyje. Norint išsilaikyti didelėje kos-
metikos rinkoje, kosmetikos įmonėms 
svarbu stebėti rinkodaros tendencijas, 
klientų poreikius ir reikalavimus, žinoti 
dažniausias vartotojų, ypač didžiau-
sios jų grupės − moterų estetines pro-
blemas. Tyrimo tikslas buvo įvertinti, 
kaip kosmetikos produktus naudoja 
įvairaus amžiaus moterys. Siekta išsi-
aiškinti ir palyginti įvairaus amžiaus 
moterų nuomonę apie kosmetikos var-
tojimo įpročius.  
Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant pu-
siau struktūruotą apklausa raštu. Ty-
rime dalyvavo 200 įvairaus amžiaus 
moterų, nepriklausomai nuo jų odos 
tipo ar būklės.
Pagrindinė išvada. Jaunos moterys 
(18-30 metų amžiaus grupė) kosme-
tiką vartoja atsakingai, domisi jos su-
dedamosiomis dalimis bei poveikiu. 
Vyresnės rečiau domisi kosmetikos 
priemonių sudėtimi ir veiksmingumu, 
jų pasirinkimui įtakos turi kaina ir įvai-
rios akcijos.

Įvadas
Kosmetikos priemonės yra beveik neatsiejama šiuolaikinio žmogaus iš-

vaizdos palaikymo dalis. Šių priemonių pagalba galima ne tik palaikyti gerą 
odos, nagų, plaukų būklę, bet dažnai išspręsti įvairias estetines problemas 
ar bent jau laikinai jas paslėpti [1]. Per pastarąjį šimtmetį sparčiai patobulė-
jusios technologijos ir mokslas sudarė sąlygas plėstis kosmetikos produktų 
rinkai. Atrandami ir pritaikomi vis pažangesni būdai bei medžiagos naujoms 
kosmetinėms priemonėms sukurti, todėl kosmetikos pramonė tiek pasaulyje, 
tiek Europoje stipriai plečiasi [2,3]. Nors kosmetikos vartojimas vis labiau 
populiarėja ir tarp vyrų, tačiau pagrindinė vartotojų grupė išlieka moterys. 
Dėl milžiniškos konkurencijos kosmetikos produktų rinkoje, kosmetikos 
gamintojų kompanijoms svarbu stebėti prekybos tendencijas, klientų porei-
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Tyrimo temos Tyrimo klausimai

1. Surinkti  duomenis apie 
tyrimo dalyvį

• Amžius
• Užimtumas

2. Atskleisti tyrimo daly-
vių nuomonę apie kome-
tikos priemonių įsigijimo 
vietą, priežastis, sąlygo-
jančias rinktis tam tikras 
kosmetikos priemones 

1. Kur įsigyjate kosmetikos priemones?
2. Kaip dažnai perkate kosmetikos priemones?
3. Kas turi įtakos renkantis kosmetikos priemones?
4. Kokios šalies gamintojui teikiate prioritetą?
5. Kokius produktus renkantis Jums dažniausiai reikia 
kosmetikos prekių konsultanto paslaugų?

3. Atskleisti tyrimo 
dalyvių kosmetikos 
priemonių naudojimosi 
ypatumus, ar tyrimo daly-
viai domisi sudedamosio-
mis kosmetikos priemonių 
dalimis ir jų veiksmin-
gumu, ar pasireiškė 
nepageidaujamos odos 
reakcijos ir kokios

6. Ar skaitote kosmetinių priemonių etiketes ir anali-
zuojate jų sudėtį?
7. Iš kur gaunate informacijos apie medžiagų, esan-
čių kosmetinių priemonių sudėtyje poveikį ir produkto 
veiksmingumą?
8. Ar pirkdami kosmetikos priemonę testuojate ją?
9. Ar buvo atvejų, kai kosmetikos priemonės sukėlė 
nepageidaujamas odos reakcijas? 
10. Kokios jos buvo?
11. Ar naudojate kosmetikos priemones pasibaigus jų 
galiojimo laikui?
12. Ar atidarę pirmą kartą kosmetikos priemonės pa-
kuotę pasižymite atidarymo datą?
13. Kokias kosmetikos priemones naudojate ir pažy-
mėkite, jei jos sukėlė nepageidaujamas odos reakcijas

1 lentelė. Tyrimo struktūra.
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kius, reikalavimus, žinoti, su kokiomis estetinėmis problemomis 
dažniausiai susiduria vartotojai [4, 3]. Norint atrasti veiksmingiausias 
priemones, nepakanka atsižvelgti tik į jų sudedamąsias dalis ir akty-
viuosius ingredientus. Svarbus ir galimas šalutinis kosmetikos pro-
dukto poveikis. Dėl šios priežasties, remiantis pasaulinės kosmetikos 

industrijos duomenimis,  prekės ženklų savininkai 
ėmė teikti išsamią informaciją apie produktus, jų 
sudedamąsias dalis ir  naudą,  taip paskatindami 
vartotojus labiau domėtis tuo, ką jie naudoja savo 
asmeninei priežiūrai ir formuoti tinkamus kosme-
tikos naudojimo įpročius [5].

Tyrimo tikslas − įvertinti įvairaus amžiaus 
moterų kosmetikos produktų naudojimo ypatumus.  

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo objektas – įvairaus amžiaus moterų 

naudojimosi kosmetikos priemonėmis ypatumai. 
Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant pusiau struktū-
ruotą apklausa raštu. Tyrime dalyvavo 200 įvairaus 
amžiaus moterų. Tiriamosios buvo suskirstytos į 
penkias amžiaus grupes: 18-31 m. - 100 respon-
denčių, 31-45 m. - 40 respondenčių, 46-55 m. - 31 
respondentė, 56-65 m. - 19 respondenčių, 60 metų 
ir daugiau - 10 respondenčių.

Apklausa buvo atlikta 2019 m. sausio mėnesį. 
Respondentės tyrime dalyvavo savanoriškai. Joms 
buvo užtikrinta, jog anketa yra anoniminė, o gauti 
duomenys bus pateikiami apibendrinti, taip užti-
krinant jų konfidencialumą. Pagrindiniai atrankos 
kriterijai buvo tiriamųjų lytis ir amžius. Tyrimas 
vykdytas įvairiose Lietuvos miestų ir miestelių 
kosmetinių prekių parduotuvėse bei vaistinėse. 

Klausimyną sudarė 13 uždaro ir pusiau atviro 
tipo klausimų, su galimybe pasirinkti vieną ar kelis 
atsakymų variantus. Klausimai buvo skirti įvertinti 
moterų kosmetikos priemonių naudojimosi ypatu-
mus (1 lentelė). 

Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Jaunų merginų (18-31 m.) mėgstamos kosmeti-

kos įsigijimo vietos yra specializuotos kosmetikos 
prekių parduotuvės, prekybos centrai ir vaistinės 
(1 pav.). Kosmetikos pirkimas internetu yra popu-
liariausia šios amžiaus grupės respondenčių vieta. 
Daugiau nei pusė nuo 56 iki 65 metų amžiaus res-
pondenčių kosmetikos priemones įsigyja prekybos 
centruose, mažesnė šio amžiaus grupės dalis - vais-
tinėse ir specializuotose parduotuvėse. Moterys nuo 
66 metų ir daugiau, kosmetiką dažniausiai įsigyja 
prekybos centruose ir vaistinėse.

Dažniausiai kosmetikos produktus perka 18-45 
m. amžiaus grupės moterys (2 pav.). Nuo 56 m. 
moterys vis rečiau perka kosmetikos priemones. 

Jaunoms (18-30 metų) moterims kaina yra vie-
nas iš svarbiausių veiksnių, renkantis kosmetines 

1 pav. Populiariausios kosmetikos priemonių pirkimo vietos (N=200)

2 pav. Kosmetikos priemonių pirkimo dažnumas (N=200)

3 pav. Veiksniai, darantys įtaką kosmetikos priemonių pasirinkimui (N=200)
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priemones (3 pav.). 31–45 ir 46–55 metų amžiaus grupėje  kosme-
tikos priemonių pasirinkimui įtakos turi produkto kaina, sudėtis ir 
savybės. Nuo 56 metų ima ryškėti, jog didžiausią įtaką kosmetikos 
pasirikimui daro kaina bei įvairiausios akcijos. 

Visų amžiaus grupių moterys analizuoja kosmetikos produktų 
etiketes (4 pav.). Intensyviausiai tai daro 18-55 m. moterys.

Daugiau nei pusė respondenčių nurodė, jog informaciją apie 
kosmetikos priemonių medžiagų poveikį ir veiksmingumą gauna 

remdamosi ankstesne patirtimi, iš pardavėjo – kon-
sultanto ir masinės informacijos priemonių (išskyrus 
vyriausią amžiaus grupę – 66 metų ir daugiau). 

Jaunos merginos (18-30 m.) rečiausiai naudojasi 
veido kremu, o dekoratyvinė kosmetika nepopuliari 
tarp vyriausiųjų moterų (5 pav.). Kitos nagrinėtos 
kosmetikos priemonės yra vienodai svarbios ir 
naudojamos kiekvieną dieną visų amžiaus grupių 
moterų. 

Išvados 
1. Didelė dalis 18-30 metų amžiaus moterų 

kosmetiką naudoja atsakingai ir domisi jos sude-
damosiomis dalimis bei poveikiu. Nemaža dalis šio 
amžiaus grupės moterų nekreipia dėmesio į daugelį 
saugaus kosmetikos naudojimo aspektų. Jaunos mo-
terys dažnai nekreipia dėmesio į produktų galiojimo 
terminą, prieš pirkdamos produktą jo neišbando ir 
nepatikrina. 

2. 31-55 metų amžiaus grupės moterys vis dar 
perka kosmetiką specializuotose parduotuvėse, 
atsižvelgdamos ne tik į kainą, bet ir į sudėtį bei 
savybes. 56 metų ir vyresnės moterys daugiausia 
kosmetikos produktų perka prekybos centruose, 
o  pasirinkimui įtakos turi kaina ir įvairios akcijos. 
Vyresnio amžiaus moterys rečiau domisi kosmeti-
kos priemonių sudėtimi ir veiksmingumu. Kasdien 
naudojamų produktų skaičius su amžiumi mažėja. 
Po 66 metų nuolat naudojamas tik šampūnas, dušo 
želė ir veido kremas, o kosmetikos produktų perka 
tik keletą kartų per pusmetį.
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Summary
Over the last century, rapid improvements in technology and 

science have enabled the cosmetic market to expand. As new met-
hods and materials are being discovered and applied to create new 
cosmetic products, the cosmetics industry has continued to expand 
strongly all over the world. In order to survive in the large cosme-
tics market, it is important for cosmetics companies to keep an eye 
on marketing trends, customers‘ needs and requirements, as well as 

to be aware of the most common aesthetic problems faced by con-
sumers, and in particular by the largest group of consumers: wo-
men. So, the aim of this research was to assess the use of cosme-
tic products among women of different ages. The main objective 
was to find out and compare the views of various aged women on 
their cosmetic consumption habits.  

Quantitative research using a semi-structured written ques-
tionnaire was used. The study involved 200 women of different 
ages. The study was open to all women, regardless of their skin 
type or condition.

The main conclusion was that younger women, of age group 
18-30, use cosmetics responsibly and are interested in their ingre-
dients and effects. The older women are less likely to be interes-
ted in the composition and effectiveness of cosmetics, their choi-
ces are influenced by the price and various promotions.
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