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Γιατί επιλέγουμε τα VEGAN προϊόντα;   

Tα vegan προϊόντα αποτελούν τα τελευταία χρόνια αναπόσπαστο

κομμάτι της GOSH COPENHAGEN. Ωστόσο, το 2017 εξελιχθήκαμε

περαιτέρω, αφαιρώντας ζωικά συστατικά και ζωικά παράγωγα, δηλαδή

συστατικά που δεν προέρχονται από ζώα (από το σώμα κάποιου ζώου)

και μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με άλλα συστατικά. Από

σεβασμό στο περιβάλλον και σε κάθε μορφή ζωής οδηγηθήκαμε σε αυτή

τη σημαντική απόφαση, στη δημιουργία προϊόντων που αναγράφουν

την ένδειξη cruelty free (κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων

δεν πραγματοποιούνται πειράματα σε ζώα).

Είμαστε 50% Vegan! Οι επιλογές πολλές: primer, foundation, concealer,

πούδρες, mascara, μολύβια ματιών ακόμα και lipsticks. Συνεχίζουμε τις

προσπάθειες μας με στόχο να διευρύνουμε περαιτέρω τη γκάμα αυτών

των προϊόντων και να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη σειρά vegan.

Δεν είμαστε ακόμα 100% καθώς δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα

και τα σωστά χρώματα, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό χωρίς τα ζωικά

παράγωγα. Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι το συστατικό Carmine,

το οποίο προσφέρει ένα πολύ ιδιαίτερο κόκκινο χρώμα.

΄

Τα αναζητούν οι καταναλωτές;

Κατά κάποιο τρόπο ναι. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στην άνοδο
της χρήσης του διαδικτύου, οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο γίνονται
ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τις επιπτώσεις των
προτιμήσεων και των προτύπων αγοράς τους στην κοινωνία και το
περιβάλλον.

Στη Δανία οι καταναλωτές επικεντρώνονται σημαντικά σε ζητήματα όπως
το περιβάλλον, η προστασία των δικαιωμάτων των ζώων, καθώς και η
χρήση καθαρών συστατικών κατά τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων
ομορφιάς.
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σημαντική αύξηση των καταναλωτών

κυρίως στις νεότερες ηλικίες που συμφωνούν ότι «η εκμετάλλευση των

ζώων στην επιδίωξη της ομορφιάς είναι λάθος». Η αυξανόμενη τάση του

veganism κάνει την παρουσία της αισθητή και διαδραματίζει σημαντικό

ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς ομορφιάς.

Γιατί αυξάνεται ραγδαία η χρήση vegan προϊόντων;

Ο βιγκανισμός αποτελεί τη νέα τάση στη βιομηχανία της ομορφιάς.

Καθημερινά ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται

και στρέφονται δυναμικά προς τα cruelty free προϊόντα. Βeauty Bloggers,

influencers και celebrities συμμετέχουν ενεργά σε παγκόσμιες καμπάνιες

και υποστηρίζουν ένα vegan τρόπο ζωής, επιλέγοντας μία vegan διατροφή

ή ένα vegan νεσεσέρ.

Δεν χρειάζεται ένας καταναλωτής να είναι vegan, αρκεί να κάνει τη

διαφορά αγοράζοντας vegan προϊόντα. Τα vegan προϊόντα δεν αποτελούν

απλά μια νέα τάση μόδας, αλλά μια νέα «ηθική» τάση απέναντι στο

περιβάλλον και τα ζώα.

Στη GOSH COPENHAGEN είμαστε vegan, παραμένουμε cruelty free και

προσφέρουμε προϊόντα απαλλαγμένα από αρώματα και parabens για να

απολαμβάνετε την ομορφιά χωρίς ενοχές!
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Πόσο δημοφιλή είναι;



GOSH │#MAKE YOURIMPRESSION

H GOSH αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Δανέζικη εταιρεία καλλυντικών, που

δημιουργεί καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα μακιγιάζ, χρησιμοποιώντας τις πιο

εξελιγμένες τεχνολογικές μεθόδους, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα και προσιτές τιμές.

ΔIANOMH

Τα προϊόντα GOSH στην Ελλάδα διανέμονται σε επιλεγμένα φαρμακεία, στα καταστήματα

Beautycom καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://beautycom.gr.
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