
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η έρευνα προϊόντος επιτρέπει να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν μπορεί να είναι επιτυχημένο. Η έρευνα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών προκειμένου να παραδοθεί ένα προϊόν που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες 

των καταναλωτών.

Σκοπός της έρευνας για το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty ήταν η απόκτηση αξιόπιστων και αξιόπιστων 

πληροφοριών και απόψεων των πελατών για το προϊόν.

Beauty Booty - ένα συμπλήρωμα διατροφής για άτομα που θέλουν να συσφίξουν και να ανασηκώσουν τους γλουτούς.

Η έρευνα για το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty διεξήχθη σε ένα μέγεθος δείγματος 70 ερωτηθέντων που δοκίμασαν το προϊόν, 

που παρέχεται από τον κατασκευαστή, από την 1η έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για τη βελτίωση της εμφάνισης των γλουτών.

Στόχος της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει εάν, κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων, το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα που υποδεικνύονται 

από τον κατασκευαστή, π.χ.

• σφίξτε τους γλουτούς

• ανύψωση γλουτών

• αυξητική γλουτών
• Διατήρηση της πλήρους αποτελεσματικότητας των γλουτιαίων μυών (αφαιρέστε το σύνδρομο των «νεκρών γλουτών»)

• αφαιρέστε τις γλουτιαίες πτυχές στους γλουτούς

• αφαιρέστε την κυτταρίτιδα

• γλυπτική γλουτών

• αφαιρέστε το περιττό λίπος από τους γλουτούς

Εργαλείο έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανώνυμα. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε διαδικτυακά στον ιστότοπο www.ankietka.pl. Ο 

σύνδεσμος της έρευνας στάλθηκε με προηγούμενη συγκατάθεση στους ερωτηθέντες που δοκίμασαν το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου (περιορισμένο σύνολο πιθανών απαντήσεων).

Περιγραφή του πληθυσμού της μελέτης
Η μελέτη διεξήχθη σε 70 άτομα που δοκίμασαν τα συμπληρώματα διατροφής 

Beauty Booty. Το 91,4% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και το 8,6% ήταν άνδρες. 

Το προϊόν που προμήθευε ο παραγωγός χρησιμοποιήθηκε συχνότερα από άτομα 

ηλικίας 18-30 ετών (41,4%). Η δεύτερη πιο πολυάριθμη ομάδα ήταν άτομα ηλικίας 

31-40 ετών (27,1%). Η λιγότερο μελετημένη ομάδα περιελάμβανε άτομα άνω των 56 

ετών (5,7%).
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Τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη κλήθηκαν να πουν πόσο χρόνο την εβδομάδα 

αφιερώνουν κάνοντας κάποια φυσική δραστηριότητα. Το 44% των ερωτηθέντων είναι 

σωματικά ανενεργό, το 20% αφιερώνει 2 ώρες την εβδομάδα ασκώντας, το 3% ασκείται 

2-4 ώρες την εβδομάδα, 4-7 ώρες – 19% και το 14% αφιερώνει πάνω από 7 ώρες την 

εβδομάδα στη σωματική άσκηση. Διάρκεια χρήσης του συμπληρώματος διατροφής

Αποτελέσματα της μελέτης

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν στο ερωτηματολόγιο ότι χρησιμοποιούσαν το 

συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty για περισσότερες από 4 εβδομάδες. Το 25,7% το 

χρησιμοποιούσε για 15-28 ημέρες.
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Το 85,7% των υποκειμένων δηλώνει ότι παίρνει τις κάψουλες κάθε μέρα. Το 12,9% 

χρησιμοποιεί το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty μερικές φορές την εβδομάδα και 

το 1,4% των ερωτηθέντων το παίρνει μερικές φορές το μήνα.

Συχνότητα χρήσης του συμπληρώματος διατροφής

86% 13% 1%

κάθε μέρα μερικές φορές
μια εβδομάδα

μερικές φορές

ένα μήναΤο 87% των ερωτηθέντων παίρνει 3 κάψουλες την ημέρα, το 4,3% παραδέχεται ότι τις παίρνει 

περισσότερες από 3 φορές την ημέρα. Κατά μέσο όρο, το 1,4% του ατόμου παίρνει λιγότερη από 1 

κάψουλα την ημέρα.

Από αυτούς που συμμετείχαν στη μελέτη, το 70% δηλώνει ότι το σωματικό τους βάρος 

είναι εντός του κανόνα, το 10% είναι υπέρβαρο, το 7% είναι λιποβαρές και το 13% δεν 

γνωρίζει το σωματικό του βάρος.

79,2% -πιο σφιχτά οπίσθια

65,7% -πιο ανυψωμένους γλουτούς
Παρατηρ
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nges 82,9% -πιο στρογγυλεμένοι γλουτοί

74,3% -πιο σμιλεμένους γλουτούς
Τα υποκείμενα κλήθηκαν να υποδείξουν τις αλλαγές που παρατήρησαν υποκειμενικά από 

τη στιγμή που άρχισαν να χρησιμοποιούν το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty. Το 

79,2% παρατήρησε μια αλλαγή στη σφριγηλότητα των γλουτών τους, το 65,7% 

παρατήρησε ότι οι γλουτοί τους είχαν ανασηκωθεί, το 82,9% παρατήρησε μια αλλαγή στη 

στρογγυλότητα των γλουτών τους, το 74,3% παρατήρησε ότι οι γλουτοί τους είχαν γίνει 

πιο σμιλεμένοι, το 5,7% των ερωτηθέντων όχι παρατηρήστε οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω αλλαγές.
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τερ 37,1% -7-14 ημέρες

47,1% -14-30 ημέρες

Οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω παρατηρήθηκαν μετά από 14-30 ημέρες από τη λήψη του 

συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty. Το 37,1% των ατόμων παρατήρησε τις αλλαγές μεταξύ 

της πρώτης και της δεύτερης εβδομάδας της θεραπείας με συμπλήρωμα.

Το 73,9% των ερωτηθέντων είπε ότι η λήψη 
συμπληρωμάτων είχε ευεργετική επίδραση 
στις πτυχές των γλουτώνΣτην επόμενη ερώτηση, οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν αν είχαν κάποιο παχύ ρολό στους 

γλουτούς τους. Σχεδόν το 66% από αυτούς επιβεβαίωσαν ότι τα έχουν. Ζητήθηκε από τα 

ίδια άτομα να δώσουν μια υποκειμενική αξιολόγηση της επιρροής της χρήσης του 

συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty στα λιπαρά ρολά. Το 73,9% των ερωτηθέντων 

είπε ότι η χρήση του συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty είχε θετική επίδραση στα 

ρολά λιπαρών. Τα υπόλοιπα άτομα που ερωτήθηκαν δεν παρατήρησαν καμία επιρροή 

από αυτή την άποψη. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν επεσήμανε την αρνητική 

επίδραση του συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty σχετικά με την εμφάνιση λίπους 

στους γλουτούς.
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Το 0% των ερωτηθέντων είπε ότι η λήψη 
συμπληρωμάτων είχε αρνητική επίδραση 
στις πτυχές των γλουτών

Το 26,1% είπε ότι τα συμπληρώματα δεν είχαν καμία 

επίδραση στις πτυχές των γλουτών τους

Το 77,6% των ερωτηθέντων είπε ότι τα 
συμπληρώματα είχαν ευεργετική επίδραση 
στην κυτταρίτιδα

Στη συνέχεια, τα άτομα ρωτήθηκαν αν είχαν κυτταρίτιδα στους γλουτούς τους. Το 

70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν κυτταρίτιδα στους γλουτούς τους. Τα 

άτομα που δήλωσαν ότι έχουν κυτταρίτιδα στους γλουτούς τους ζητήθηκε μια 

υποκειμενική εκτίμηση της επίδρασης που είχε το συμπλήρωμα διατροφής Beauty 

Booty στην εμφάνιση κυτταρίτιδας. Το 77,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η 

χρήση του συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty είχε θετική επίδραση στην 

κυτταρίτιδα. Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες δεν παρατήρησαν καμία επιρροή. Κανένας 

από τους ερωτηθέντες δεν παρατήρησε αρνητική επίδραση της χρήσης του 

συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty στην εμφάνιση κυτταρίτιδας στους 

γλουτούς τους.
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Το 0% των ερωτηθέντων είπε ότι η λήψη 
συμπληρωμάτων είχε αρνητική επίδραση 
στην κυτταρίτιδα

Το 22,4% είπε ότι τα συμπληρώματα δεν είχαν 

καμία επίδραση στην κυτταρίτιδα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ/ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΥ

31,3% 11,4% 8,6% 1,4% 47,1%Το 48,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι από τη στιγμή που άρχισαν να 

χρησιμοποιούν το συμπλήρωμα διατροφής Beauty Booty υπήρξε μια αλλαγή 

στη δομή/όγκο του λιπώδους ιστού στους γλουτούς τους. Το 42,9% δεν 

παρατήρησε τέτοιες αλλαγές.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ BEAUTY BOOTYDIETRY

Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του 

Beauty Booty ως συμπλήρωμα που αλλάζει τη δομή ή τον όγκο του λιπώδους ιστού στους 

γλουτούς, ο βαθμός που δόθηκε πιο συχνά ήταν 5 [σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, με το 

5 να είναι ο υψηλότερος e δραστικότητα]. Το 31,1% των συμμετεχόντων αξιολόγησε το 

συμπλήρωμα ως αναποτελεσματικό στον επηρεασμό της δομής/όγκου του λιπώδους 

ιστού στους γλουτούς.
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Το 92,4% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι [βαθμοί 5 και 6, 

αντίστοιχα, σε κλίμακα από το 1 έως το 6, το 6 είναι το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης] 

με τα αποτελέσματα της χρήσης του συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty.

85,7% ΕΡΩΤΗΣΗΜΕΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δώσουν μια συνολική βαθμολογία για την αποτελεσματικότητα του 

συμπληρώματος διατροφής Beauty Booty. Το 78,6% των συμμετεχόντων έδωσε στο συμπλήρωμα 

διατροφής τον υψηλότερο βαθμό [6, σε κλίμακα από το 1 έως το 6], το 12,9% έδωσε στο 

συμπλήρωμα βαθμολογία 5, το 2,9% – 4, οι βαθμοί 3 και 2 δόθηκαν και οι δύο από το 1,4% Οι 

ερωτηθέντες και το 2,9% αξιολόγησαν το συμπλήρωμα ως μη αποτελεσματικό, δίνοντάς του τη 

χαμηλότερη βαθμολογία – 1. 94,3% ΕΡΩΤΗΣΗΜΕΝΩΝ
ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ
ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
Το 85,7% των συμμετεχόντων θεώρησε ότι η αναγνωσιμότητα της ετικέτας ήταν υψηλή.

Το 94,3% των ερωτηθέντων θα συνιστούσε το συμπλήρωμα διατροφής 

Beauty Booty σε άλλο άτομο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ποσοστό των ατόμων που έλαβαν θετικά αποτελέσματα σε μια δεδομένη κατηγορία.

Πιο σταθεροί γλουτοί 79% 66%Οι γλουτοί πιο ανασηκωμένοι

Αξιολογήθηκε το Beauty Booty

συμπλήρωμα διατροφής

ως πολύ αποτελεσματικό

79% 74% Θετική επίδραση στα ρολά 

με λίπος γλουτών

83%
Θετική επίδραση στην 

εμφάνιση κυτταρίτιδας
78% Οπίσθια

πιο στρογγυλεμένες

74% Οι γλουτοί πιο σμιλεμένοι
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