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Próżność każe człowiekowi postrzegać swoją zewnętrzność jako bardzo ważny element
osobowości. Piękno rzeczy istnieje wprawdzie jedynie w umyśle tego, kto rzeczy te ogląda.
Istnieją jednak ideały, do których się dąży, np. posiadanie atrakcyjnego ciała, możliwie
niewielu zmarszczek, symetryczny zgryz z lśniącymi białymi zębami czy zdrowe, bujne
włosy. Tylko bardzo nieliczne jednostki są hojnie obdarowane przez matkę naturę lub
genotyp rodziców i wyróżniają się niemalże doskonałą powierzchownością. Każdy ma
jednak możliwość zmiany swojego wyglądu zgodnie z własnymi preferencjami. Ale musi
w tym kierunku coś zrobić: chociażby uprawiać sport, aby wyrzeźbić sylwetkę, zdrowo się
odżywiać, wystarczająco długo spać, aby być zrównoważonym, mieć hobby, aby pozbyć
się stresu. Dostępna jest także chirurgia plastyczna. Najpierw jednak spójrzmy za kulisy
niemieckiego rynku wellness.
Die Eitelkeit des Menschen erlaubt es ihm, sein Äußeres als äußerst wichtigen Bestandteil
seiner Persönlichkeit zu definieren. Schönheit liegt zwar immer im Auge des Betrachters,
jedoch gibt es auch einige Ideale, die angestrebt werden, z.B. einen attraktiven Körper zu
haben, möglichst wenige Falten, ein symmetrisches Gebiss mit strahlend weißen Zähnen
beziehungsweise gesundes volles Haar. Nur ganz wenige Exemplare werden von Mutter
Natur bzw. dem Genpool der Eltern reich beschenkt und verkörpern einen nahezu perfekt
aussehenden Menschen. Heute hat jeder Mensch die Möglichkeit, sich so zu verändern, wie
es ihm gefällt. Dafür muss er aber etwas tun: Sport, um den Körper zu formen, gesunde
Ernährung, um gesund zu bleiben, genügend schlafen, um ausgeglichen zu sein, Hobbys,
um Stress abzubauen, um einige aktive Punkte zu nennen. Und dann gibt es noch die
kosmetische Chirurgie. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick hinter die Kulissen des
deutschen Wellness-Marktes.
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RYNEK URODY W NIEMCZECH — GDZIE I JAK
CZĘSTO SIĘGA SIĘ PO POMOC
NIEMIECKI RYNEK WELLNESS

W konsekwencji coraz większych obciążeń w życiu zawodowym i prywatnym i związanego z tym wzrostu zachorowań
i liczby dni niezdolności do pracy, Niemcy coraz intensywniej
inwestują we własne zdrowie. Wellness uwzględnia przede
wszystkim ﬁzyczny, umysłowy i duchowy wymiar zdrowia.
Oprócz treningu relaksacyjnego wyróżnia się tu pokonywanie stresu, jak również masaż klasyczny i alternatywny,
zabiegi wodne i upiększające, a także doradztwo żywieniowe
i całościowe koncepcje zapobiegania dolegliwościom pleców
i ich leczenia.
Rynek wellness silnie się rozwinął - w samych tylko
Niemczech ma miliony zwolenników, którzy korzystają
z kompleksowych zabiegów i są gotowi ponieść na to pewne
nakłady. Barbara von den Driesch, przewodnicząca zrzeszenia Wellness, Beauty und Gesundheit e.V. (WBG) i aktywna
trenerka wellness, może to potwierdzić: „Odpowiedzialność
jednostki za własne zdrowie, a także odpowiedzialność WBG
stale rośnie. W październiku ubiegłego roku zorganizowaliśmy nawet własne sympozjum poświęcone tematyce wellness.
Coraz więcej osób jest skłonnych do wydania pieniędzy na
cele zdrowotne. Wellness, piękno i zdrowie to rynki, które
ciągle rosną i są obecnie stałym elementem niemieckiej branży zdrowotnej”.
W  roku roczny obrót branży wellness w samych tylko
Niemczech wyniósł ponad  miliardów euro. Statystycznie
ponad  milionów Niemców regularnie ponosi wydatki na
zabiegi wellness. W skali globalnej segment urody i anty-aging osiągający wartość rynkową rzędu  miliardów dolarów amerykańskich to olbrzymia gałąź przemysłu.
POZYCJE SEGMENTU WELLNESS W GOSPODARCE
NIEMIEC (STATISTA.DE)
Rynek
Obroty w branży zdrowia i Wellness w Niemczech
Globalna wartość rynkowa
segmentu Uroda i Anti-Aging

Wartość

OPERACJE PLASTYCZNE — UDZIAŁ NAJCZĘŚCIEJ
WYKONYWANYCH OPERACJI PLASTYCZNYCH W LATACH
2011-2014 (STATISTA.DE):

679,1 Mrd. US$

Turystyka Wellness

Wartość

24 %

Osoby w Niemczech często korzystające
z sauny/łaźni parowej
Osoby w Niemczech, które raz w miesiącu
korzystają z usług ośrodka Wellness

14,6 %
15,5 %
15,4 %
13,5 %

KOREKCJA POWIEK

12,6 %
11,3 %
12,4 %
11,7 %

OSTRZYKIWANIE
BOTOKSEM

11,4 %

ODSYSANIE
TŁUSZCZU

14 %
15 %
17,5 %

10,9 %
10,3 %
11,9 %
11,9 %
7,7 %
7%

UJĘDRNIANIE BIUSTU*

LIFTING SZYI,
CZOŁA, TWARZY

KOREKCJA NOSA

PLASTYKA BRZUCHA

9%
1,988 €

KOREKCJA
OBSZARÓW INTYMNYCH*
ZMNIEJSZENIE BIUSTU

Zabiegu Wellness i SPA

15,4 %
18,3 %
19,6 %

POWIĘKSZENIE BIUSTU

105,3 Mrd €

7,26 Mio

Średnie wydatki Niemców na wyjazdy
związane z Wellness

TREND RODEM Z HOLLYWOOD

Niezliczeni aktorzy, muzycy, politycy i celebryci stanowią wzór do
naśladowania i przyczyniają się do tego, że operacje plastyczne stały
się czymś zupełnie normalnym. Przemysł urody szybko podchwycił
rosnące zainteresowanie społeczeństwa i dostosował się do popytu.
Pod względem cenowym zabiegi są już dostępne dla każdego, a nowe
trendy natychmiast się realizuje. Możliwe jest wszystko.

WYPEŁNIANIE
ZMARSZCZEK

Osoby w Niemczech szczególnie
zainteresowane ofertami Wellness

Udział wyjazdów związanych z Wellness i zdrowiem
w planowanych podróżach

Tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości samodzielnych zmian
własnego wyglądu, do gry wkracza przemysł urody. Jak nigdy
dotąd lawinowo rośnie liczba zabiegów upiększających. Wcześniej
wyśmiewane jako coś nienaturalnego i niepotrzebnego, dziś są
w dobrym tonie. Całkowicie spowszedniało odsysanie tłuszczu,
wybielanie zębów, wstrzykiwanie botoksu w celu zlikwidowania
zmarszczek, prostowanie krzywego nosa, przeszczep włosów
i inne zabiegi. Coraz częściej podejmowane są nawet operacje
upiększające obszarów intymnych.

Wartość
5,35 Mio.

KOREKCJA UST

5,6 %
7%
6,3%

8,8 %

5,2 %
5,8 %
6,8%
6%
5,1 %
4,4 %

6%
6,3 %

4,1 %

4,7 %

6,6 %
8,5 %

4,1 %
4,5 %

2,4 Mio.
UDZIAŁ RESPONDENTÓW

2011

2012

2013

2014
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GLOBALNA WARTOŚĆ RYNKOWA PRZEMYSŁU WELLNESS W ROKU 2010 W POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTACH*
(W MILIARDACH DOLARÓW AMERYKAŃSKICH), (STATISTA.DE):

679,1

URODA I ANTI-AGING

390,1

FITNESS I ĆWICZENIA DLA CIAŁA I DUSZY

276,5

ZDROWE ODŻYWIANIE / NAWYKI ŻYWIENIOWE
I REDUKCJA MASY CIAŁA

243

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA / ZDROWIE OSOBISTE

113

MEDYCYNA KOMPLEMENTARNA / ALTERNATYWNA

106

TURYSTYKA WELLNESS

60,3

SPA

50

TURYSTYKA MEDYCZNA

30,7

WELLNESS W MIEJSCU PRACY
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WARTOŚĆ RYNKU W DOLARACH AMERYKAŃSKICH

BOTULINA KONTRA ZMARSZCZKI

GÄCD (Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie, Towarzystwo
Chirurgii Estetycznej, Niemcy) naliczyło w roku  ponad
 tys. zabiegów przeciwzmarszczkowych i ponad  tys.
operacji plastycznych.  tys. zabiegów przeciwzmarszczkowych
wykonano przy użyciu toksyny botulinowej (w skrócie: botoksu).
Botoks to produkowana przez bakterie toksyna działająca na
układ nerwowy, która hamuje przenoszenie bodźców między
komórkami nerwowymi a mięśniami, powodując ich wiotczenie.
Do celów medycznych botoks wstrzykuje się do mięśni, aby je
rozluźnić. Aktualnie jest on dopuszczony do leczenia  chorób, np.
spastyczności, zaburzeń ruchu uwarunkowanych neurologiczne,
bólu szczęki, napięć mięśniowych, zeza i migreny. Od około 
lat botoks coraz częściej stosuje się do zabiegów kosmetycznych
i upiększających, ponieważ w wyniku rozluźnienia mięśni
zmarszczki wygładzają się lub całkowicie znikają. Dzięki temu
twarz wygląda młodziej. Typowe miejsca aplikacji to zmarszczki
wokół oczu i na czole, ale coraz popularniejsze stają się także inne
partie ciała.
ZDROWSZA ALTERNATYWA:
KWAS HIALURONOWY

Kwas hialuronowy jest zawarty w skórze i tkance łącznej ludzkiego ciała, a jego rola polega na spajaniu komórek. Kwas ten
jest produkowany przez ludzki organizm. Wraz z wiekiem skóra
staje się cieńsza i traci elastyczność. Kwas hialuronowy napina
i wygładza skórę, stymuluje regenerację komórek i chroni skórę
przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Oprócz
różnych kremów i produktów pielęgnacyjnych, kwas hialuronowy jest także często wstrzykiwany. Uzyskany efekt utrzymuje się
przez - miesięcy. Główne partie ciała, które poddaje się temu
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zabiegowi, to usta, czoło i zmarszczka nosowo-wargowa. Ponadto
kwas hialuronowy nadaje się do upiększania ust, liftingu konturów twarzy i wyrównywania strat objętości.
CECHY OKREŚLAJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ CZŁOWIEKA
Na podstawie jakich kryteriów
oceniasz atrakcyjność człowieka?

%

Zadbane zęby

43,5

Oczy

27,5

Włosy

13

Usta

10

Nos

6

Źródło: EMROS. Stan na grudzień 2006

URODA JAK CHLEB POWSZEDNI

Rynek urody w Niemczech kwitnie i będzie się dalej intensywnie rozwijać. Aktualne ankiety (focus.com / Bildwoche) dowodzą, jak bardzo Niemcy są z siebie niezadowoleni:
Tylko  kobiet uważa się za ładne
 Niemców chciałoby mieć szczuplejszą sylwetkę
Prawie co czwarty Niemiec () jest niezadowolony ze swojego ciała
 pacjentów poddających się zabiegom upiększającym to
kobiety (jednak mężczyźni szybko je doganiają; przed kilkoma laty stanowili zaledwie , a dziś ). Co druga kobieta
w Niemczech zasadniczo nie ma nic przeciwko ingerencji chirurgicznej dla poprawienia urody.
Zabiegi upiększające dawno przestały być tematem tabu i stały
się chlebem powszednim. Dlaczego by nie? Każdy człowiek ma
prawo zmienić (także rękami osób trzecich) w swoim wyglądzie
to, co chce. Kompetentni eksperci dbają o to, aby liczba spełnionych i zadowolonych klientów była bardzo wysoka. Uroda
stała się dostępna dla każdego, więc i klientela jest zróżnicowana. Młodzi, starsi, kobiety, mężczyźni, bogaci, studenci czy
gospodynie domowe — osoby ze wszystkich warstw społecznych i zawodowych z różnych względów decydują się na zabieg
chirurgiczny, aby podobać się bardziej przede wszystkim sobie
i innym. Często w ten sposób zwiększają się także szanse w sferze zawodowej i u płci przeciwnej. Ostatecznie każdy musi sam
zdecydować, czy i co chciałby poprawić, ponieważ zawsze istnieje ryzyko i możliwość wystąpienia niepożądanych skutków,
choć jest mniejsze i bardziej przewidywalne.

DER DEUTSCHE WELLNESS-MARKT

Aufgrund immer höherer Belastungen im Berufs- sowie
Privatleben und daraus resultierenden steigenden Krankheitstagen
und Erkrankungen investieren Deutsche immer mehr in ihre
Gesundheit. Bei Wellness steht das körperliche, geistige und seelische Wohlbeﬁnden an erster Stelle. Neben Entspannungstraining
gehören dazu Stressbewältigung genauso wie klassische und

alternative Massagen, Wasser- und Beautyanwendungen, aber
auch Ernährungsberatung sowie ganzheitliche Rückenschule.
Wellness hat sich zu einem gewaltigen Markt entwickelt, mit
Millionen Anhängern allein in Deutschland, die sich rundum verwöhnen lassen und dafür auch gerne etwas investieren. Barbara von den Driesch, Präsidentin des Fachverbandes
Wellness, Beauty und Gesundheit e.V. (WBG), und selbst
praktizierende Wellnesstrainerin, kann dies bestätigen: „Die
Eigenverantwortung des Einzelnen für die Gesundheit und
auch der WBG wächst stetig. Letzten Oktober veranstalteten wir sogar ein eigenes Wellness-Symposium. Immer mehr
Menschen sind bereit, für ihre Gesundheit Geld auszugeben.
Wellness, Beauty und Gesundheit sind Märkte, die immer größer werden und heutzutage zum festen Bestandteil der deutschen
Gesundheitsbranche zählen.“
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 betrug der jährliche Umsatz der Wellness-Branche allein in
Deutschland über  Milliarden Euro. Hochgerechnet geben
über  Millionen Deutsche regelmäßig Geld für Wellness aus.
Weltweit ist das Schönheits- und Anti-Aging-Segment mit
einem Marktvolumen von knapp  Milliarden US-Dollar das
Schwergewicht der Industrie.
Überblick

Werte

Umsatz im Bereich Gesundheit und Wellness
in Deutschland
Globales Marktvolumen im Segment Schönheit
& Anti-Aging

105,3 Mrd €
679,1 Mrd. US$

Personen in Deutschland mit besonderem
Interesse an Wellness-Angeboten

Wellnesstourismus
Anteil Wellness-/ Gesundheitsurlaub
an geplanten Reisen
0-Urlaubsausgaben der Deutschen
fur Wellnessurlaub

und mehr als . Schönheits-OPs. . Faltenbehandlungen wurden mit Botulinumtoxin (kurz: Botox) durchgeführt. Botox ist ein von Bakterien produziertes Nervengift,
das die Erregungsübertragung zwischen Nervenzellen und
Muskeln hemmt, woraufhin dieser erschlaﬀt. Zu medizinischen Zwecken wird Botox gezielt in den Muskel gespritzt,
um diesen zu entspannen. Aktuell ist es für die Behandlung
von  Krankheitsbildern zugelassen, u.a. bei Spastiken, neurologisch bedingten Bewegungsstörungen, Kieferschmerzen,
Muskelverspannungen, Schielen und Migräne. Seit ca.  Jahren
wird Botox immer häuﬁger kosmetisch-ästhetisch eingesetzt,

7,26 Mio

ANTEIL DER HÄUFIGSTEN SCHÖNHEITS-OPS
ZWISCHEN 2011 UND 2014 (STATISTA.DE):
Werte
9%

15,4 %
18,3 %
19,6 %

BRUSTVERGRÖSSERUNG

24 %

1,988 €
14,6 %
15,5 %
15,4 %
13,5 %

LIDSTRAFFUNG
Wellness-Anwendungen & Spa

Werte

Personen in Deutschland, die haufig in Sauna/
Dampfbad gehen

5,35 Mio.

Personen in Deutschland, die einmal im Monat
ein Wellness-Studio besuchen

2,4 Mio.

12,6 %
11,3 %
12,4 %
11,7 %

BOTULINUMBEHANDLUNG

11,4 %
FETTABSAUGUNG

Folgende aktuelle Statistik (statista.de) zeigt, was für einen
bedeutenden Stellenwert Wellness mittlerweile innehat:
DER SCHÖNHEITS-MARKT IN DEUTSCHLAND – WANN UND
WIE OFT WO NACHGEHOLFEN WIRD

Da, wo die menschlichen und möglichen Grenzen einer
eigenverantwortlichen Veränderung erreicht sind, kommt
die Schönheits-Industrie ins Spiel. Beauty-Eingriﬀe boomen
wie nie zuvor. Früher als etwas Unnatürliches und Unnötiges
beschimpft, gehören Schönheits-Eingriﬀe mittlerweile zum
guten Ton. Es ist völlig normal geworden, sich Fett absaugen
zu lassen, seine Zähne zu bleachen, Botox-Injektionen gegen
Falten zu erhalten, seine schiefe Nase begradigen zu lassen,
Haare zu transplantieren u.v.m. Selbst Schönheits-Eingriﬀe im
Genitalbereich werden immer häuﬁger in Anspruch genommen.

10,9 %
10,3 %
11,9 %
11,9 %

FALTENUNTERSPRITZUNG

7,7 %
7%

BRUSTSTRAFFUNG*

HALS-STIRN-FACELIFT

14 %
15 %
17,5 %

5,6 %
7%
6,3%
8,8 %

NASENKORREKTUR

BAUCHDECKENSTFAFFUNG

INTIMKORREKTUR*

5,2 %
5,8 %
6,8%
6%
5,1 %
4,4 %

6%
6,3 %

4,1 %

DER TREND KOMMT AUS HOLLYWOOD

Unzählige Schauspieler, Musiker, Politiker und Prominente
machten es vor und sorgten dafür, dass Schönheits-OPs etwas
ganz Normales geworden sind. Die Schönheits-Industrie hat
schnell das wachsende Interesse der Bevölkerung wahrgenommen und sich der Nachfrage angepasst. Eingriﬀe sind mittlerweile für jedermann bezahlbar, neue Trends werden sofort aufgegriﬀen, alles ist möglich.
Wenn wir von Schönheits-OPs sprechen, sieht das folgendermaßen aus – Anteil der häuﬁgsten Schönheits-OPs zwischen
 und  (statista.de):
BOTULINUM ZAUBERT FALTEN WEG

Insgesamt zählte die GÄCD (Gesellschaft für Ästhetische
Chirurgie Deutschland)  über . Faltenbehandlungen

BRUSTVERKLEINERUNG

LIPPENKORREKTUR

ANTEIL DER BEFRAGTEN

4,7 %

6,6 %
8,5 %

4,1 %
4,5 %

2011

2012

2013

2014

da sich infolge der Muskelentspannung auch vorhandene Falten
glätten oder vollständig verschwinden. So erscheint das Gesicht
jünger. Typische Einsatzstellen sind die Falten um die Augen
und an der Stirn, aber auch andere Körperpartien werden immer
beliebter.
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DAS GLOBALE MARKTVOLUMEN DER WELLNESS-INDUSTRIE IN 2010 NACH SEGMENTEN* (IN MILLIARDEN US-DOLLAR),
(STATISTA.DE):

679,1

SCHÖNHEIT & ANTI-AGING

390,1

FITNESS & MIND-BODY OBUNGEN

276,5

GESUNDE ERNAHRUNG/ ERNAHRUNGSWEISE
& GEWICHTSVERLUST

243

PRAVENTATIVE/ PERSÓNLICHE GESUNDHEIT

113

KOMPLEMENTARMEDIZIN & ALTEMATIVE MEDIZIN

106

WELLNESSTOURISMUS

60,3

SPA

50

MEDTZINTOURISMUS

30,7

ARBEITSPLATZ-WELLNESS
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MARKTGROSSE IN MILLIARDEN US-DOLLAR

DIE GESÜNDERE ALTERNATIVE: HYALURON

Hyaluron ist in Haut und Bindegeweben des menschlichen
Körpers enthalten, um die Zellen zusammen zu halten. Die
Säure wird vom Körper selbst produziert. Mit zunehmendem
Alter wird die Haut immer dünner und verliert an Elastizität,
kollagene und elastine Fasern nehmen immer mehr ab, ebenso der natürliche Gehalt an Hyaluronsäure. Das Resultat sind
Falten. Hyaluronsäure straﬀt und glättet die Haut, forciert die
Zellerneuerung und schützt vor schädlichen Umwelteinﬂüssen.
Durch ihre Eigenschaft, Wasser zu binden, verleiht sie der Haut
mehr Volumen und ein schönes faltenfreies Aussehen. Neben
diversen Cremes und Pﬂegeprodukten wird Hyaluron auch
oft gespritzt. Die Substanz wird in Form eines kristallklaren
Gels mit einer dünnen Nadel injiziert. Der gewonnene Eﬀekt
bleibt - Monate erhalten. Bevorzugte Stellen sind Lippen,
Stirn und Nasolabialfalte. Ferner eignet sich Hyaluron zur
Lippenverschönerung, dem Liften von Gesichtskonturen und
dem Ausgleichen von Volumenverlusten.
FAZIT

Der Schönheits-Markt in Deutschland boomt und wird sich
weiter ausbauen. Aktuelle Umfragen (focus.com / Bildwoche)
belegen, wie unzufrieden Deutsche mit sich selbst sind:
Nur  der Frauen ﬁnden sich schön
 der Deutschen wären gerne schlanker
Fast jeder . Deutsche () ist mit seinem Körper unglücklich
 der Patienten der Schönheitschirurgie sind Frauen (Männer
haben ordentlich aufgeholt; vor einigen Jahren waren es nur
 Männer, jetzt sind es ). Jede . Frau in Deutschland ist

generell nicht abgeneigt, sich für die Schönheit unters Messer
zu legen.
Schönheits-Eingriﬀe sind längst kein Tabu mehr, sondern
gehören zum Alltag. Und warum nicht? Jeder Mensch hat
das Recht, an sich das zu verändern (zu lassen), was er möchte. Kompetente Experten sorgen dafür, dass die Erfolgs- und
Zufriedensheitsquote der Kunden mittlerweile sehr hoch ist.
Schönheit ist machbar und bezahlbar geworden, so ist auch das
Klientel bunt gemischt. Jung, alt, Mann, Frau, reich, Student
oder Hausfrau, aus jeder Gesellschafts- und Berufsschicht entscheiden sich Menschen aus unterschiedlichen Gründen, chirurgisch an sich arbeiten zu lassen, um vor allem sich selbst und
anderen besser zu gefallen. Oftmals werden dadurch gleichzeitig auch die Berufschancen und die beim anderen Geschlecht
optimiert. Letzten Endes muss jeder für sich entscheiden, ob
und was er an sich machen lassen möchte, denn Risiken und
Nebenwirkungen gibt es natürlich auch, doch die sind mittlerweile gering und überschaubar geworden.
ATTRAKTIVE MERKMALE AN EINEM MENSCHEN
Wonach beurteilen Sie
die Attraktivität eines Menschen?

%

Gepflegte Zähne

43,5

Augen

27,5

Haare

13

Mund

10

Nase

6

Quelle: EMROS. Stand Dezember 2006

