
znanej mieszkańcom Wieży Głodowej, powstał sklep 
ekologiczny. Od razu aktywnie włączył się w orga-
nizację wydarzeń oraz wykładów prozdrowotnych. 
Do sklepu trafiają klienci, którzy wierni są stylowi 
eko, ale też ci, którzy dopiero zaczynają swoją 
przygodę z produktami naturalnymi i potrzebują 
fachowej porady.

Kosmetyki stanowią znaczną część asorty-
mentu. Rzecz jasna – bez GMO, bez parabenów, 
bez parafin i pochodnych ropy naftowej.

Wśród nich są kremy, szampony, odżywki  
do włosów, balsamy, pasty bez fluoru, wegańskie 
mydełka hand made na bazie czystych olejów 
roślinnych. Są i środki czystości bez chemii: płyny 
do mycia naczyń i okien, środki do dezynfekcji bez 
triklosanu. Ważną grupę kosmetyków stanowią te 
dla niemowląt i starszych dzieci.

– Kosmetyki naturalne sprzedaje się dużo 
trudniej niż te tradycyjne. One nie są  reklamo-
wane w TV czy prasie kolorowej. Tak naprawdę 
są kupowane tylko dlatego, że ktoś ich używa,  
jest zadowolony i pocztą pantoflową poleca je 
dalej – mówi właścicielka.

W „Green Shopie” dostępne są także produkty, 
z których klienci mogą skomponować własne ko-
smetyki. Znajdziemy tu około 40 gatunków olejków 
kosmetycznych do pielęgnacji twarzy, włosów 
i ciała, glinki, hydrolaty, kolagen, kwas hialuronowy.

– Klienci są zainteresowani, jednak stworze-
nie własnego kosmetyku to wyzwanie. Szybko 
się psuje, trzeba go zużyć prędzej niż produkt 
gotowy. Ale jest grupa osób, która się tego po-
dejmuje – tłumaczy Marlena Neryng. 

Właścicielka wsłuchuje się także w oczekiwa-
nia klientów, sprowadza produkty na ich spe-
cjalne życzenie. W ofercie przeważają kosmetyki 
polskie takie jak marki Sylveco (linia Vianek, Bio-
laven), niemieckie Eco-Cosmetics, Neo Bio, ale 
pojawiają się też  produkty rosyjskie czy syryjskie 
mydło Aleppo. 

Czekamy na Sephorę
Mieszkanki mają dostęp do znanych, 
renomowanych marek. Większość mozna kupić 
na przykład w Douglasie. Brakuje nam jednak 
Sephory. Oczywiście ratunkiem są zakupy on-line, 
jednak nie każda kobieta to lubi.

Klient wie coraz więcej
Dziś klientowi nie wystarczy sam produkt.  
Chce też wiedzieć o nim jak najwięcej.  
Nie stosujemy nachalnej sprzedaży, staramy się 
dobrać odpowiedni produkt do potrzeb klienta.  
Poza tym świadomość kupujących jest coraz  
większa i wychodzimy temu naprzeciw.  
Stawiamy przede wszystkim na profilaktykę.

Stawiamy na programy lojanościowe
Doceniamy osoby, które odwiedzają nas regularnie 
i nieustannie obdarzają nas swoim zaufaniem. Mamy 
dla nich przygotowane programy lojalnościowe, 
stałe oraz sezonowe, dzięki którym mogą zdobywać 
ciekawe nagrody bądź karty rabatowe.
Bardzo często organizujemy konkursy i zabawy, 
w których wziąć udział może każdy. Normą są też 
promocje cenowe oraz akcje typu „1+1”.
Przywiązujemy dużą wagę do okoliczności ściśle 
związanych z daną drogerią, np. w Zielonej hucznie 
świętowaliśmy siódme urodziny naszego sklepu.

Nie tylko dla wegan 
Marlena Neryng 1 czerwca 2009 roku otworzyła 
w Zielonej „Green Shop”. Był to pierwszy sklep 
w tym mieście, który skoncentrował się wyłącznie 
na asortymencie naturalnym, ekologicznym i we-
getariańskim. – Jestem wegetarianką od dwudziestu 
lat. Postanowiłam swoją życiową filozofię przełożyć 
na pracę. Uważam, że powinnam być dla klientów 
wiarygodnym przykładem – opowiada pani Marlena. 
I tak w samym centrum, 50 metrów od ratusza, przy 

Kiedyś w mieście „mieszkało” aż… trzydzieści 
par srok na kilometr kwadratowy. Szacowa-
no, że było to jedno z najwyższych  

zagęszczeń tych ptaków na świecie. Od dawna 
władze Zielonej Góry bardzo poważnie myślą 
o ekologii. W przyszłym roku na przykład 
wszystkie autobusy mają być ładowane wyłącz-
nie prądem. Ma być generalnie taniej, czyściej 
i bardziej ekologicznie. Rynek kosmetyczny 
wcale nie odstaje od tych założeń. 

Czy Zielona Góra 
jest zielona?

NA PEWNO TAK I TO Z KILKU WZGLĘDÓW. PO PIERWSZE:  
PRAWIE POŁOWĘ JEJ POWIERZCHNI STANOWIĄ LASY, PO DRUGIE: 

W ZIELONEJ GÓRZE PRZYBYWA SKLEPÓW STAWIAJĄCYCH NA PRODUKTY  
EKOLOGICZNE, W TYM W DUŻEJ MIERZE NA KOSMETYKI. 

Kosmetyki 
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trudniej niż 
tradycyjne m.in. 
dlatego, że nie  
są reklamowane  
w TV i prasie 
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Marlena Neryng.

TEKST I ZDJĘCIA Z DROGERII  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

W drogerii Silcare można kupić wszystko do pielegnacji i stylizacji paznokci. Oferta firmy Medycyna Naturalna jest bardzo bogata.
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1Tak, bo trzeba 
być na czasie. 

Szacuje się, że już 
kilka procent nasze-
go rynku stanowią 
kosmetyki naturalne 
(w Europie Zachod-
niej ok. 10 proc.),  
a ich sprzedaż sukce-
sywnie rośnie.

2 Rynek produk-
tów ekologic-

znych będzie się 
rozwijać bo wciąż 
rośnie zaintereso-
wanie tzw. slow life.

3 Problemem 
branży jest brak 

jasnych standardów 
określających,  
czy kosmetyk jest 
ekologiczny. Gdy 
powstaną liczba 
kupująch wzrośnie.

{  na  r ynku  /  repor taż  }
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Zdrowa pielęgnacja 
W 2008 roku w centrum Zielonej Góry  
powstał sklep pod szyldem „Naturalna Medy-
cyna”. Oprócz zdrowej żywności i suplemen-
tów diety pojawiły się tam ekokosmetyki.  
Na początku były to kosmetyki siarczkowe  
Dr Duda oraz krzemowe – Sulphur Zdrój. 
Z czasem oferta się rozszerzała. Dziś obejmuje 
także urządzenia do oczyszczania organizmu,  
do magnetoterapii, maski antysmogowe,  
kosmetyki dla dzieci i niemowląt, farby do 
włosów, henny indyjskie. Firma postawiła na te 
produkty, które nie zawierają środków chemicz-
nych, nie są testowane na zwierzętach i posiadają 
certyfikaty ekologiczne. Wśród nich dermoko-
smetyki do skóry atopowej i z łuszczycą (np. olej 
z konopii siewnej, oliwa ozonowana), na trądzik, 
do skóry głowy z problemami. 

– Kosmetyki stanowią ok. 20 procent naszego 
asortymentu. Ostatnio postanowiliśmy również 
na kosmetykę kolorową. Proponujemy klientkom 
włoską linię PuroBio, która stworzyła własną linię 
organicznych i certyfikowanych produktów do 
makijażu. Wciąż niewiele kobiet zdaje sobie sprawę, 
jak dużo chemii zawierają wszystkie kosmetyki 
kolorowe – wyjaśnia Karolina Kamińska z firmy 
Naturalna Medycyna. 

Kierunek, który firma obrała przynosi widoczne 
korzyści. W tej chwili poza sklepem stacjonarnym 
w Zielonej Górze spółka ma 20 obiektów fran-
czyzowych w całej Polsce. Bardzo mocną gałęzią 
w biznesie jest również sklep internetowy. – Mamy 
obszerną bazę klientów, do których co tydzień wy-
syłamy biuletyn z informacjami o naszych produk-
tach, a przede wszystkim z pokaźną porcją wiedzy. 
Prowadzimy kilka witryn internetowych, gdzie 
regularnie ukazują się artykuły  opisujące jak korzy-
stać z darów natury, dbać o swoje zdrowie w sposób 
mądry, słuchać sygnałów, które wysyła nam nasz 
organizm – mówi pani Karolina, która sama prowa-

47 % 
TO OBSZAR LASÓW  

NA TERENIE ZIELONEJ 
GÓRY. MIASTO JEST TEŻ 

ZIELONE ZA SPRAWĄ 
EKOKOSMETYKÓW.

dzi stronę www.ksiezniczka-zdrowia.pl, na której 
opowiada zdrowe baśnie i bajki. Poza punktami z 

produktami typowo ekologicznymi, w Zielonej sa 
liczne sklepy z tradycyjnymi kosmetykami. 

Kosmetyki z sieci  
Tak zwane sieciówki dominują nad prywatnymi 
drogeriami. W 2010 roku w samym centrum miasta, 
w zabytkowej kamienicy, swój punkt otworzyła 
firma Silcare. –Mamy siedzibę w Gorzowie Wielko-
polskim więc naturalnym było otwarcie pierwszej 
drogerii właśnie tu. Z czasem powstawały kolejne. 
Jedną postanowiliśmy otworzyć w Zielonej Górze, 
czyli w tym samym województwie. Badając rynek 
ustaliliśmy, że brakuje tam profesjonalnej drogerii, 
gdzie prócz produktów pielęgnacyjnych można kupić 
też akcesoria do stylizacji paznokci – wyjaśnia Alek-
sandra Nikitycz, rzecznik prasowy firmy Silcare.

W Zielonej Górze na przestrzeni lat pojawiło się 
wiele sklepów kosmetycznych, drogerii i perfumerii, ale 
zdaniem pani Aleksandry każde z tych miejsc dobrze 
sobie radzi i absolutnie nie eliminuje się nawzajem. 
– Chcemy, aby klient miał prawo wyboru i zadecy-
dował, co będzie dla niego najlepsze. Od zawsze 
wiadomo, że uczciwa konkurencja to zdrowa rzecz: 
napędza rynek, koniunkturę oraz pozwala na eko-
nomiczny rozwój miasta – twierdzi A. Nikitycz.

Swoją przygodę z kosmetyką firma Silcare 
zaczynała od żeli UV i lakierów do paznokci, a teraz 
w sprzedaży ma wszystko, czego potrzebują 
stylistki do pracy oraz każda kobieta do codziennej 
pielęgnacji. Niebawem na rynek wkroczą również 
kosmetyki pielęgnacyjne dla mężczyzn. 

Zdaniem blogerki Aleksandry Brosławskiej, w Zie-
lonej powstaje coraz więcej małych drogerii, w których 
można znaleźć niedrogie kosmetyki, doceniane przez 
wpływowych blogerów na całym świecie. – Ostatnio 
kupiłam aloes do ciała i twarzy koreańskiej firmy.
Nie zamówiłabym go przez internet bo przesyłka 
byłaby za droga – mówi Aleksandra Brosławska.  

Firma Naturalna 
Medycyna 
postawiła na te 
produkty, które 
nie zawierają 
środków 
chemicznych, 
nie są testowane 
na zwierzętach, 
mają certyfikaty 
ekologiczne. 
Wśród nich  
– demokosmetyki 
do pielęgnacji 
skóry atopowej. 

FOT. Henryk Krzyżanowski
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