
Косметика для чоловіків

міф чи реальність



Обсяг світового ринку засобів особистої гігієни для чоловіків

Очікується зростання на 6% з 2020 по 2027 роки



Салони краси для чоловіків вже в Україні

ONE STOP SERVICE

CABINET

Працює кілька майстрів

одночасно. Послуги на вибір: 

стрижка, гоління, класичний

догляд за руками і ногами, спа-

процедури, відбілювання зубів і 

догляд за обличчям.



Збільшенні сегменту товарів для чоловіків у провідних компаній 



Девід Бекхем запустив свою лінійку косметики  



Преміальні бренди



Чи потрібно ділити?



Різний гормональний фон

Більше тестостерону

Щильніша шкіра
Плюси:

Краще протистоїть
агресивному навколишньому

середовищу

Мінуси:
Схильність до запалення та 

акне



У чоловіків більше колагену

Високий вміст фібрилярного білка, що
становить основу сполучної тканини
організму, забезпечує достатню
пружність шкіри



У чоловіків більше меланіну

Допомагає протистояти
ультрафіолету, результат - пігментні

плями виникають рідше і пізніше, ніж у 
жінок



Відмінності рН балансу

Може бути більш схильною до 
вірусних та бактеріальних інфекцій



Компоненти

 Натрія гіалуронат

 D-Пантенол

 Алое вера 10:1 

012-966 Натрія гіалуронат високомолекулярний

(мін. 2,0 МДа)

012-967 Натрія гіалуронат високомолекулярний

(1,3 - 1,5 МДа)

012-968 Натрія гіалуронат низькомолекулярний

(макс. 0,1 МДа) 

027-237 D-Пантенол 75w

018-539, 027-110, 027-374



Компоненти

016-811 Аллантоїн

Властивості:

• протимікробну і протизапальну дію, яке сприяє швидкому й

ефективному лікуванню від ряду шкірних захворювань

• відлущує властивістю, що сприяє оновленню. Попереджає

поява комедонов і закупорку пір шкірним салом

• є зволожуючим засобом для чутливої і проблемної шкіри.

Активно захищає шкіру від впливу навколишнього середовища

• антиоксидантна властивість, має здатність протистояти

вільним радикалам

• антііррітантні (перешкоджає подразнення шкіри) властивістю.

Ефективно справляється з роздратуванням, пом'якшує,

зволожує і живить шкіру.

Не рекомендується нагрівати алантоїн вище 40 С і використовувати в сильно лужному середовищі.

Рекомендується використовувати алантоїн від 0,5% до 1%



Компоненти

021-808 Вітамін B3 або вітамін РРСальні залози занадто активні, що призводить до жирної шкіри та 

утворення прищів, ефективним вибором є продукти, що

врівноважують вироблення шкірного сала 

Властивості

 запобігає втраті вологи в шкірі

 глибоко зволожує шкіру

 стимулює мікроциркуляцію шкіри

 покращує тонусу, текстуру і еластичність шкіри

 вирівнює тон шкіри

 ефективно бореться з акне

 прибирає сліди від постакне

 регулює вироблення шкірного сала

 знижує сліди гіперпігментації

 благотворно впливає на шкіру з розацеа

 сприяє активному виведенню води з тканин, що

знижує набряклість і допомагає усунути мішки під

очима.

Рекомендується використовувати від 0,3% до 5%



024-877 Тимол

Властивості в косметології:

 антиоксидант;

 консервант 

 не алерген при дозі менше 2%;

 бактерицидний;

 адсорбує шкідливі УФ-промені;

 нейтралізує вільні радикали;

 вбиває віруси, грибкові палички, цвіль;

 органічний інгредієнт;

 стабільний в препаратах;

 знеболююче місцевого призначення

Використовуються засоби після гоління, які, як правило, 

містять заспокійливі, в’яжучі та протимікробні інгредієнти для 

запобігання інфекції та заспокоєння подразненої шкіри. 

Типовий інгредієнт лосьйонів після гоління - алкоголь, який

діє як в’яжучий та антибактеріальний засіб

Компоненти



Брендування та пакування чоловічої косметики

 Упаковка 

 Запах

 Легкість у використанні

 Більше завдань одночасно



Дякую за увагу!

https://www.instagram.com/leko.style_ua/?hl=uk

https://www.facebook.com/lekostyle.kiev/

https://www.instagram.com/leko.style_ua/?hl=uk
https://www.facebook.com/lekostyle.kiev/

