
Bodysol 
viert 20ste verjaardag

met de properste doucheweetjes:  

Bodysol maakt al 20 jaar deel uit van het douchemoment 
van de Belgen met producten die huid en haar verzorgen en 

beschermen. Om zijn 20ste verjaardag te vieren presenteert het 
merk, exclusief verkrijgbaar in de apotheek, een enquête over 
de douchegewoontes in België. Lees en ontdek hier alvast 20 

opvallende doucheweetjes: 

‘Douchen is me−time’!
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Ongeveer de helft van de 
respOndenten neemt elke dag 
een douche. 1 op 3 neemt een 

dOuche om de 2 dagen, terwijl 
2% nOOit een dOuche instapt en 

zich wast aan de wastafel Of 
in bad.

vOOr een kwart van de 
Ondervraagden is de dOuche 

OOk een spannende plek 
Om te vrijen, dOch eerlijk 

uitzOnderlijk, slechts een paar 
keer per jaar.

bravO! 7 op de 10 verwijdert 
meteen zelf na het dOuchen 

alle haren uit het putje. 
bijna 5% hOOpt daarentegen 
dat iemand anders het in hun 

plaats zal dOen.

vOlgens OnderzOek gebruikt 
nOg steeds 58% van de 
respOndenten altijd een 

washandje Onder de dOuche. 

vOOr 1 op de 2 belgen duurt een 
dOuchebeurt 5 tot 10 minuten. 
slechts 5% dOucht langer dan 

20 minuten en hOudt ervan 
uitgebreid de tijd te nemen.

slechts 5% maakt gebruik 
van een douche op het werk, 
vOOrnamelijk Om zich even Op 
te frissen wanneer ze met de 

fiets kOmen.

vOOr 36% van de 
respOndenten is de ultieme 
dOuchefrustratie het feit 

dat er geen warm water meer 
ter beschikking is. 21% vindt 
het vervelend dat de bel of 

telefoon gaat.

3 op 4 kOOpt zeker 1 keer 
maand een dOucheprOduct aan, 
51% dOet dit bij de apotheker 
en 43% in de supermarkt of 

drogisterij.

met 57% wint de verfrissende 
dOuche ‘s ochtends het nipt 

van de Ontspannende dOuche 
’s avonds.

vOOr meer dan de helft van de 
Ondervraagden is een douche 
relaxerend en Ordent het de 

gedachten.

61% hOudt zijn Of haar 
ondergoed of zwemkledij aan 
in een Openbare dOucheruimte.

familiefOrmaten zijn niet 
echt in trek. 75% hOudt van 

variatie in zijn dOucheprOduct 
en kOOpt daarOm liefst 
kleinere verpakkingen.

9 op 10 belgen beschOuwen het 
dOuchemOment als pure me-time. 
slechts 5% dOucht samen met 

partner of kinderen erbij.

60% van de 
belgen hOudt van 

een functiOnele 
badkamer, alles 
prOper en netjes 

geOrdend.

de grote meerderheid 
gebruikt altijd een 

zeep of doucheproduct 
Onder de dOuche.

63% van de respOndenten vindt 
het gebruik van 2 producten 
vOldOende, Op zen minst een 

dOuche en een shampOO.

40% van de 
respOndenten 

geeft tOe al eens 
in de dOuche 

geplast te 
hebben.

bye bye dOuchegOrdijntjes! 44% vindt 
ze onhygiënisch en assOcieert ze met 
schimmel. 40% haat het dat ze tegen 

het lichaam aanplakken.

60% van de bevOlking Opteert 
vOOr een douchegel of -crème, 

20% Opteert vOOr een doucheolie 
en 13% kiest liever vOOr een 

douchemousse.

bij de aankOOp van een 
dOucheprOduct is geur/parfum 

vOOr 80% van de respOndenten 
heel belangrijk. 75% verkiest 

daarnaast OOk mildheid en 
60% let vOOrnamelijk Op prijs/ 
promoties. merkbekendheid, type 

verpakking en design scOren 
eerder neutraal.
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over bodysol
de expertise van bOdysOl Omvat reinigings- en verzOrgingsprOducten vOOr 
het hele gezin met natuurlijke en milde ingrediënten, zacht vOOr de huid en 

geschikt vOOr dagelijks gebruik. ze zijn niet alleen heel efficiënt, maar OOk 
gewOOn mOOi en zOrgen vOOr een fijne ervaring en een blij gevOel. 

www.bodysol.be
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brOn: bOdysOl cOnsumer research, maart 2017, 4496 respOndenten 


