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Saç Bakımı Pazar Eğilimi

Küresel saç bakım pazarı 2023 yılına kadar 99.7 

milyar dolara çıkacak

 Pazar, yeni ürün gelişmelerini teşvik eden yeni

trendlerle büyümeye devam ediyor

 Saç bakım ürünleri pazarı, toplam küresel güzellik 

ve kişisel bakım ürünleri pazarının %15 inden 

fazlasını oluşturmakta 

 Saç bakım ürünleri beş farklı kategoride

sınıflandırılabilir:

Şampuanlar,

Saç Kremleri,

Saç Boyaları,

Saç Şekillendiriciler,

Diğer Saç Bakım Ürünleri



SAÇ BAKIMINDA KÜRESEL EĞİLİMLER

Tüketicilerin sağlıklı, güçlü, parlak ve kolay taranan saçlara sahip olma 

talepleri trikolojik segmente olan ilginin artmasına ve büyümüsine olan en 

büyük etkendir.

Bu talep tüketici satın alma eğilimleri doğrudan etkilemekle beraber, saç 

bakımı sektörünü canlı tutarak daha sağlıklı daha etkili ve daha «yeşil» 

doğal ürünleri üretmeye itmektedir.

Doga ve teknolojinin muhtesem arkadaslıgı!

Athena’s’ ın iddaası:
Bizim iddiaamız pazarın istekleri doğrultusunda daha «yeşil» doğal, daha ekolojik aynı

zamanda organik sertifikalı (BIOS), aynı zamanda daha etkili ve efektif sonuçlar veren

profesyonel ve teknolojik ürünler üretmektir.

Iddiamızın sonucu:
Eşsiz EcoBio Trichological Professional serisi saç bakım ürünleri



Athena’s ,Lifegate’s Zero Impact ® projesine üyedir: Bu proje, ekolojik sisteme zarar veren sera etkisi yaratan ve küresel 
ısınmaya yol açan ürünlerin kullanılmasına karşı, CO2 emisyonlarını azaltmak ve dengelemek amaçlı çevreye dost ambalaj 
kullanarak ormanların korunasına yardımcı olur.

Nikel, Krom ve Kobalt testi yapılmıştır. < 0,0001%

Athena’s Erboristica ürünleri Ferrara Üniversitesi tarafından dermatolojik olarak test 

edilmiştir.

Athena’s temiz enerji kullanımını teşvik eder. Yeni Fotovoltaik sistem sayes,nde enerji ihtiyacının %80 inden

fazlasını güneş enerjisinden yararlanarak temiz enerji olarak kullanır.

Athena’s sadece geri dönüştürülmüş ve / veya geri dönüştürülebilir malzemeler ve biyobozunur / çevre dostu

bileşenlerden üretilen kutuları ve ambalajları kullanır.

Our pledge…

Seri ürünler VEGAN lar için uygun olup, hiçbir şekilde hayvansal yada hayvanlardan elde edilen bileşenler

içermez.



BIOS Certificate: 
Biological quality assurance

Tarımsal sertifikalandırmada uzun bir geleneğe ve önemli 
bir geçmişe sahip olan bağımsız sertifikasyon kurumu

HEDEFLER:

Kozmetik ürünlerin, güvenli, çevre dostu, organik tarımla 
üretilen ve etkili sonuçlar sunan ürünler olarak üretimini 
sağlamak

Kurum, kullanılan hammaddeleri inceler, onaylar ve hem 
üretim sürecini hem de ambalajın kurallara uygunluğunu 

ve adilliğini denetler

Özellikler: 

 TÜKETİCİ TARAFINDAN KOLAY MUHAKEME : Gıda
endüstrisinde olduğu gibi, içerdiği organik ve doğal içeriklerin
yüzdesi toplam ürün üzerinde hesaplanır.

 ŞEFFAF VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ İLE İÇERİK ANALİZİ: Marka
ismine bakılmaksızın ürün içerikleri kurum tarafından gerçek
doğallık, güvenlik ve toplam ürün üzerindeki düşük çevresel
etki özelliklerine göre değerlendirilir.

 KOKULAR: alerjik ve toksikolojik açıdan dikkatlice
değerlendirilir.



BIOS Certificate: 
Biological quality assurance

Ürün bileşimi gereksinimleri:
 Ürün içeriğinin bileşenlerinin

toplamımının %95 - 100 arasında doğal
içerik yada doğada bulunan
bileşenlerde oluşması.

 DİĞER SERTİFİKA KURULUŞLARI İLE
KARŞILAŞTIRILDIĞINDA BIOS
SERTİFİKASI ÜRÜN İÇERİĞİNİN EN AZ
%25 LİK BÖLÜMÜNÜN ORGANİK
OLDUĞUNU GARANTİ EDER.

Bios Cosmos Natrue

İçindekiler:
INCI de izin 

verilen 
maddeler

Ticari ismi ile 
izin verilen 
maddeler

INCI de izin 
verilen 

maddeler

Minimum % 
doğal içerik

95% 95%
20% (su hariç 
formüle göre)

Minimum % 
organik içerik

25% toplam
üzerinden

10% toplam
üzerinden

19% toplam 
üzerinden

Organik Kozmetik ürünleri için önde
gelen üç sertifikalandırma kuruluşunun
gereksinimlerini karşılaştırdığımızda:





TRICO

1 BIO SUBLIME GLOW

Temel bileşen olarak Hyaluronik Asit ile güçlendirilmiş yenilikçi formülü sık yıkanan saçlara

özel olarak tasarlanmıştır. Saç teli üzerinde koruyucu bir film oluşturarak saçı rüzgar, güneş,

tuz ve hava kirliliğine karşı korur. Su moleküllerini tutarak nemlendirir, parlak ve ışıltılı bir

görünmesini sağlar.

SUBLIME GLOW

ORGANIC MOISTURIZING
SHAMPOO

Organik Nemlendirici 
Şampuan

Tüm saçtipleri için, 
sık yıkamaya uygun
Hyaluronic Acid

SUBLIME GLOW

ORGANIC MOISTURIZING 
CONDITIONER

Organik Nemlendirici 
Saç Kremi

Tüm saçtipleri için, 
sık yıkamaya uygun
Hyaluronic Acid

SUBLIME GLOW

ORGANIC ANTI-FRIZZ
HAIR SPRAY

Organik Düzleştirici 
Saç Spreyi

Tüm saçtipleri için
Hyaluronic Acid





TRICO

2 BIO DEEP REPAIR 
Temel içerik olarak buğday, pirinç, yulaf ve farklı tahıların proteinlerinden elde edilen bitkisel

keratin ile derinlemesine onarıcı saç bakımı. Hasar görmüş saç teline işleyerek gücünü ve

dayanaklılığını artırır. Saçın estetik görünümünü iyileştirir, parlak, dolgun ve yumuşak olmasını

sağlar.

DEEP REPAIR

RESTRUCTURING 
ORGANIC
SHAMPOO

Yapılandırıcı 
Organik Şampuan

Kuru, kırılgan ve 
hasarlı saçlar

Vegetable Keratin

DEEP REPAIR

NOURISHING ORGANIC 
CONDITIONER

Nemlendrici Organik 
Saç Kremi

Kuru, kırılgan ve 
hasarlı saçlar

Vegetable Keratin

DEEP REPAIR

ORGANIC LIQUID 
CRYSTALS

Organik Sıvı 
Kristaller

Kuru, kırılgan ve 
hasarlı saçlar

Vegetable Keratin

DEEP REPAIR

ORGANIC FORTIFYING
HAIR SERUM

Organik Güçlendirici  
Saç Serumu

Kuru, kırılgan ve 
hasarlı saçlar

Vegetable Keratin





TRICO

3 BIO ABSOLUTE SMOOTH
Temel içerik olarak Tahitili kadınların geleneksel yönetemlerle geçmişten günümüz saçlarını

parlak, pürüzsüz ve ışıltılı hale getirmek için kullandığı Monoi yağı ve Polizneya çiçek

ekstreleri kulanılmıştır. Monoi Yağı saç lifini derinlemesine besleyerek yumuşak ve pürüzsüz

hale getirir. Monoi Yağı saç telini derinlemesine besleyerek yumuşak ve pürüzsüz hale getirir.

Modern teknolojik saç maşaları ve saç kurutma aletlerinin olumsuz etkilerine karşı saçı

derinlemesine nemlendirir ve prüzsüz düzlükte kalmasını sağlar.

ABSOLUTE SMOOTH

ORGANIC SHAMPOO
Organik Şampuan

Monoi Oil & Polynesian
Flowers

ABSOLUTE SMOOTH

ORGANIC HAIR MASK
Organik Saç Kremi

Monoi Oil & Polynesian
Flowers

ABSOLUTE SMOOTH

ORGANIC STRIGHTENER
THERMAL PROTECTOR SPRY
Termal Isı koruyuculu 

Organik Saç 
Güçlendirici Sprey

Monoi Oil & Polynesian
Flowers





TRICO

4 BIO PERFECT CURLS
Temel bileşen olarak patentli OMEGABLUE, Omega3-6 bakımından oldukça zengin

yababmersinlerinden soğuk sıkım ile elde edilmektedir. Esansiyel yağlar ve doğal tokoferol

(E vitamini) içeren formülü ile de saç teli çevresinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve

yeniden yapılandırır. Kıvırcık ve bukleli saçları elektriklendirmeden parlak, yumuşak ve

ışıltılı bukleler elde etmesine yardımcı olur.

PERFECT CURLS

ANTI-FRIZZ ORGANIC 
SHAMPOO

Elektriklenme Karşıtı 
Organik Şampuan

OMEGABLUE® Blueberry oil

PERFECT CURLS

DETANGLING ORGANIC 
HAIR MASK 

Bukleli saçlar için 
Organik Saç Maskesi

OMEGABLUE® Blueberry oil

PERFECT CURLS

ORGANIC DEFINING LOTION
SOFT CURLY

Organik Kıvırcık 
Saçlara için yumuşatıcı 

losyon

OMEGABLUE® Blueberry oil




