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Özet 
Amaç: Kozmetik ürün tüketimi, yafla, cinsiyete, sosyoekonomik konuma ve altta yatan hastal›¤a göre de¤iflmektedir. Çal›flmam›-
z›n amac› üniversite ö¤rencilerinin kozmetik ürün kullan›m›ndaki tutum ve davran›fllar›n›n, kulland›klar› ürünler ve karfl›laflt›k-
lar› yan etkilerin belirlenmesidir.
Yöntem: Bu çal›flmaya ayn› fakültenin üç farkl› bölümünde okuyan toplam 160 k›z ö¤renci al›nm›flt›r. Tüm ö¤rencilerin sosyo-
demografik özelliklerini, kozmetik ürün kullan›m›na yönelik tutum ve davran›fllar›n› ve karfl›laflt›klar› yan etkileri belirlemek ama-
c›yla haz›rlanan anket formunu doldurmalar› istenmifltir.
Bulgular: Ö¤rencilerin %98.8’i kozmetik ürün kulland›¤›n› belirtmifltir. Kozmetik ürünlerin en çok yüz (%67.5) ve el bölgeleri-
ne  (%67.5) uyguland›¤›, en çok kullan›lan kozmetik ürünlerin ise el kremi (%80), yüz nemlendiricisi (%76.3) oldu¤u saptanm›fl-
t›r. Ö¤rencilerin kozmetik ürün seçiminde s›ras›yla kendi kararlar›n› (%78.1), arkadafl tavsiyesini (%20), güzellik uzman›n›n
(%14.4) ve dermatoloji uzman›n›n (%11.9) görüfllerini dikkate ald›klar› belirlenmifltir. Ö¤rencilerden bugüne kadar 25’inin
(%15.6) kozmetik ürünlere ba¤l› yan etki ile karfl›laflt›¤› saptanm›flt›r. Yan etkilerin en çok yüzde görüldü¤ü,  k›zar›kl›k  ve (%36),
alerjik reaksiyon (%16) oldu¤u bildirilmifltir. 
Sonuç: Kozmetik ürünün kullan›m› hekim ya da uzman tavsiyesine dayand›r›lmal›, aileler ve görsel-yaz›l› bas›n arac›l›¤›yla genç-
ler kozmetik ürün kullan›m›yla ilgili bilinçlendirilmelidir. (Türk Dermatoloji Dergisi 2007; 1: 38-42)
Anahtar kelimeler: Kozmetik kullan›m›, üniversite ö¤rencileri, kozmetiklere ba¤l› yan etkiler

Summary 
Objective: Consumption of cosmetic products depends on age, sex, socioeconomic status and underlying medical illness. The
aim of this study was to investigate the attitudes and behaviors affecting the consumption of cosmetic products, and also to in-
vestigate side effects of such products. 
Method: One hundred and sixty girls from three different departments of the same faculty were enrolled in this study. All sub-
jects were requested to complete a questionnaire consisting of sociodemographic data, attitutes and behaviors related to the con-
sumption of cosmetic products and their side effects. 
Results: Of the subjects, 98.8% declared to use cosmetic products. The most common region for the application of cosmetic pro-
ducts were the face (67.5%) and hands (67.5%). The most commonly used products were hand cream (80%) and facial moistu-
rizer (76.3%). The decision affecting the choice of cosmetic products were: themselves (78.1%), friend’s advice (20%), a beauty
specialist (14.4%) and a dermatologist (11.9%). Of the 160 subjects, 25 (15.6%) experienced side effects related to cosmetic
products. The most common side effects were erythema (36%) and allergic reactions (16%) on the face.
Conclusion: Consumption of cosmetic products needs consultation by specialists and youngs should be informed by visual and
written media, and also by their families regarding the correct consumption of cosmetic products. (Turkish Journal of Der-
matology 2007; 1: 38-42)
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Girifl

Kozmetik ürünler, temizlemek, korumak, görünümünü
güzellefltirmek ve koku vermek amac›yla, insan vücudunda
baflta deri olmak üzere, saçlara, k›llara, difllere, müköz
membranlara uygulanan, tedavi edici etkisi olmayan ürün-
lerdir (1). Bu tan›m, basit nemlendiricilerden, güneflten ko-
ruyucular gibi belli bir etkiye sahip ürünlere kadar genifl bir
yelpazeyi içermektedir (2). 

Kozmetik ürün tüketimi, yafla, cinsiyete, sosyoekonomik
konuma ve altta yatan hastal›¤a göre de¤iflmekte olup, kad›n
ya da erkek pek çok birey, aknenin tedavisi, ince, hassas de-
rinin nemlendirilmesi, lekelerin yok edilmesi, yafllanma belirti-
lerinin yavafllat›lmas› ve çevresel etkenlerin deri üzerindeki
olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi gibi pek çok t›bbi ve
estetik nedenden dolay›, pratisyen hekimlere, dermatologlara
ya da güzellik uzmanlar›na baflvurmaktad›r (3).

Günümüzde kozmetik ürünler ve kiflisel bak›m ürünleri,
günlük bak›m›n vazgeçilmez birer parças› olmufllard›r. Ka-
d›nlar›n güzelliklerine ve bak›mlar›na hiçbir dönemde olma-
d›¤› kadar önem verdikleri görülmektedir. Geliflen teknoloji
ile birlikte kozmetik kullan›m› bas›n ve reklamlar arac›l›¤› ile
bir hayli artm›fl durumdad›r. Güzelleflmek u¤runa bilinçsiz-
ce ve tutars›zca kozmetik kullan›m›, baflta alerjik reaksiyon-
lar olmak üzere birçok yan etkilere de sebep olmaktad›r (4).

Çal›flmam›z›n amac› üniversite ö¤rencilerinin kozmetik
ürün kullan›m›ndaki tutum ve davran›fllar›n›n, kulland›klar›
ürünlerin ve karfl›laflt›klar› yan etkilerin belirlenmesidir.

Yöntem

Bu çal›flmaya ayn› fakültenin üç farkl› bölümünde okuyan
toplam 160 k›z ö¤renci al›nm›flt›r. Bu bölümlerin seçilmesi is-
tatistik uzman›na dan›fl›larak rasgele yap›lm›flt›r. Bu bölümler-
de okuyan erkek ö¤renci say›s›n›n azl›¤› ve istatistiksel de-
¤erlendirmenin do¤ru yap›lamayaca¤›n›n düflünülmesinden
dolay› sadece k›z ö¤rencilerin al›nmas› uygun bulunmufltur.

Tüm ö¤rencilerin sosyodemografik özelliklerini, kozme-
tik ürün kullan›m›na yönelik tutum ve davran›fllar›n› ve kar-
fl›laflt›klar› yan etkileri belirlemek amac›yla, literatür ve uz-
man görüfllerinden yararlan›larak haz›rlanan, çoktan seç-
meli ve boflluk doldurmal› sorulardan oluflan anket formu-
nun araflt›rma kapsam›na girmeyecek ö¤renciler üzerinde
ön denemeleri yap›lm›flt›r.

Ö¤rencilere araflt›rmaya kat›l›p kat›lmamakta özgür ol-
duklar› anlat›lm›fl, araflt›rman›n amaçlar› ve toplanan verile-
rin araflt›rman›n amac› d›fl›nda kullan›lmayaca¤› belirtilmifl,
kat›l›mc›lar›n isimlerini yazmalar› istenmemifltir. Kat›lmay›
kabul eden kat›l›mc›lar formlar› araflt›rmac›n›n gözetiminde
doldurmufllard›r.

Veriler, SPSS 11.0 istatistik paket program› kullan›larak
bilgisayar ortam›na aktar›lm›fl ve istatistiksel analizleri yap›l-
m›flt›r. Tan›mlay›c› istatistikler yüzdelik kullan›larak belirtil-
mifltir. Ayr›ca ö¤rencilerin çeflitli demografik özellikleri koz-
metik ürün kullan›m› ile ilgili de¤iflkenler bak›m›ndan karfl›-
laflt›r›lm›fl, gözlenen farkl›l›klar›n anlaml› olup olmad›klar›n›
tespit etmek amac›yla Ki-kare testi yap›lm›flt›r. Alfa yan›lma
pay› 0.05’in alt›nda olan de¤erler istatistiksel olarak önemli
kabul edilmifltir.

Bulgular

Çal›flmam›za kat›lan ö¤rencilerin 55’i (%34.4) Aile Ekono-
misi ve Beslenme E¤itimi, 53’ü (%33.1) Çocuk Geliflimi E¤iti-
mi, 52’si (%32.5) Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi E¤itimi bölü-
münde okumaktayd›. Yafllar› 18 ile 29 aras›nda de¤iflmekle
birlikte yafl ortalamalar› 21.89 idi. Ö¤rencilerin %50’si (n=80)
4. s›n›fta, kalan %50’si ise 3. ve daha alt s›n›flarda okumak-
tayd›. Çal›flmam›za kat›lan ö¤rencilerin demografik özellikleri
Tablo 1’de gösterilmifltir.

Ö¤rencilerin %98.8’i kozmetik ürün kulland›¤›n› belirtmifl-
tir. Kozmetik ürün kullanmad›¤›n› belirten iki ö¤renci kullan-
mama sebebi olarak kozmetik ürünlerin zararl› ve gereksiz ol-
duklar›n› düflündüklerini belirtmifllerdir. Ö¤rencilere kozmetik
ürünleri hangi amaçlarla kulland›klar› soruldu¤unda, “bak›ml›
görünmek için” (%67.5) seçene¤ini birinci s›rada, “güzel gö-
rünmek için” (%30.6) ve “sa¤l›kl› görünmek için” (%30.6) se-
çeneklerini de eflit olarak ikinci s›rada iflaretledikleri gözlen-
mifltir. Ö¤rencilerin yafl gruplar›na, okudu¤u bölümlere ve s›-
n›flara, anne-baba e¤itim durumlar›na, en uzun süre ikamet
edilen bölgeye ve ailenin ayl›k gelir düzeyine göre kozmetik
ürünü kullanma amaçlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark bulunmam›flt›r (p>0.05).

Kozmetik ürünlerin en çok yüz (%67.5) ve el bölgelerine
(%67.5) uyguland›¤›, bunlar› s›ras›yla saç, vücut, dudak, kir-
pik, göz kapa¤›, t›rnak ve ayaklar›n takip etti¤i belirlenmifltir.
En çok kullan›lan kozmetik ürünlerin ise el kremi (%80), yüz
nemlendiricisi (%76.3) ve rimel (%76.3) oldu¤u, bunlar› par-
füm, göz kalemi, göz far›, roll-on, ruj, all›k, dudak yumuflat›c›-
s›, deodorant, oje, vücut losyonu gibi ürünlerin takip etti¤i
saptanm›flt›r. Güneflten koruyucu kullan›m› %27.5 gibi düflük
bir oranla s›n›rl› bulunmufltur.

Ö¤rencilerin kozmetik ürün seçerken s›ras›yla kendi ka-
rarlar›n› (%78.1), arkadafl tavsiyesini (%20), güzellik uzman›-
n›n (%14.4) ve dermatoloji uzman›n›n (%11.9) görüfllerini dik-
kate ald›klar› belirlenmifltir. Kozmetik ürün seçiminde kendi
karar›n› verme oran›n›n ‘Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi’ bölü-
münde okuyanlarda, di¤er bölümlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› derecede fazla oldu¤u bulunmufltur
(p<0.05). Bu sonucun ö¤rencilerin bölümleriyle iliflkili olarak
ald›klar› e¤itimden kaynaklanabilece¤i düflünülmüfltür.

Ö¤rencilerden 37’si (%23.1) kozmetik amaçl› bitkisel ürün
kulland›¤›n›, 33’ü (%89.2) bitkisel ürünü kendisinin haz›rlad›-
¤›n›, dördü (%10.8) ürünün aktarlar taraf›ndan haz›rland›¤›n›
belirtmifltir. Bitkisel ürün seçiminde arkadafl tavsiyesinin yine
öncelikli oldu¤u saptanm›flt›r. Ö¤rencilerin bitkisel ürün kulla-
n›m›yla ilgili bulgular› Tablo 2’de gösterilmifltir. Ö¤rencilerin
kozmetik amaçl› ayl›k harcad›klar› ortalama para yaklafl›k 25
YTL olup, %28.1’inin 10 YTL ve alt›nda, %7.2’sinin 50 YTL
ve üstünde harcama yapt›klar› belirlenmifltir. 

Güzellik merkezine gitti¤ini belirten 41 ö¤renciden (%25.6),
24’ünün (%58.5) ayda bir kez, 13’ünün (%31.7) ayda iki kez,
4’ünün (%9.8) ayda üç kez ve en çok kafl ald›rma, a¤da, ma-
nikür, cilt bak›m›, pedikür, lazer epilasyon, kimyasal peeling, i¤-
neli epilasyon gibi nedenlerle merkezlere gitti¤i belirlenmifltir.
Ö¤rencilerden %93.8’i kozmetik ürünü almadan önce etiketini,
%94.4’ü prospektüsünü okudu¤unu belirtmifltir.
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Ö¤rencilerden bugüne kadar 25’inin (%15.6) kozmetik
ürünlere ba¤l› yan etki ile karfl›laflt›¤› belirlenmifltir. Yan etki-
lerin en çok yüzde, k›zar›kl›k (n=9), alerjik reaksiyon (n=4),
yayg›n döküntü (n=4), yanma-batma (n=2), milia oluflumu
(n=2) ve enfeksiyonlar (n=1) fleklinde oldu¤u bildirilmifltir. Bu
yan etkilerin görüldü¤ü ikinci bölge gözler, üçüncü bölge du-
daklar olarak saptanm›flt›r. Eller, saç ve çenede de yan etki-
lerin görüldü¤ü belirtilmifltir. Ö¤rencilerde saptanan yan etki-
ler, bunlar›n görüldü¤ü bölge ve hangi ürünlere ba¤l› olarak
görüldükleri Tablo 3’de gösterilmifltir. Yan etki görülen 25 ö¤-
renciden 16’s› (%64’ü) ürünü b›rakt›¤›n›, 5’i (%20) doktora gi-
dip ilaç kulland›¤›n›, 4 (%16) kendili¤inden geçmesini bekle-
di¤ini belirtmifltir. On ö¤renci (%40.0) bu durumun psikoloji-

sini etkiledi¤ini belirtirken, etkilenme süresinin alt›s›nda bir
haftadan az, üçünde bir hafta-bir ay süresinde ve bir ö¤ren-
cide bir aydan daha fazla oldu¤u ö¤renilmifltir. Ancak ö¤ren-
cilerden hiçbiri bunun için psikolo¤a ya da psikiyatriste git-
medi¤ini belirtmifltir (Tablo 4). Yafl gruplar›, s›n›flar, anne-ba-
ba e¤itim durumu, ailenin ayl›k geliri ve en uzun süre yaflanan
yere göre yan etki görülmesi aras›nda farkl›l›k saptanmam›fl-
t›r (p>0.05). Kullan›lan ürünün almadan önce etiketini ve
prospektüsünü okuma durumlar›na göre ise, kifli say›s›n›n ye-
tersiz olmas›ndan dolay› istatistiksel de¤erlendirme yap›la-
mam›flt›r. Kozmetik ürün kullan›m›na ayl›k harcanan para ile
de kozmetik ürüne karfl› yan etki geliflimi aras›nda da istatis-
tiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r (p>0.05).

Demografik özellikler n %%

Ö¤renim Görülen Bölümler Aile Ekonomisi ve Beslenme 55 34.4

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi 53 33.1

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi 52 32.5

Ö¤renim Görülen S›n›flar 1., 2.,3. S›n›f 80 50.0

4. S›n›f 80 50.0

Yafl Gruplar› 21 ve alt› 70 43.8

22 ve üzeri 90 56.2

Anne E¤itim Durumu Okur yazar de¤il -ilkokul 111 69.4

Ortaokul-lise 45 28.1

Üniversite 4 2.5

Baba E¤itim Durumu ‹lkokul 63 39.4

Ortaokul-lise 76 47.5

Üniversite 21 13.1

Uzun Süre Yaflan›lan Yer ‹l 102 63.8

‹lçe 47 29.4

Köy 11 6.9

Ailenin Ayl›k Gelir Düzeyi (YTL) 500 ve alt› 31 19.4

501-1000 83 51.9

1001 ve üzeri 46 28.8

TTaabblloo  11.. Ö¤rencilerin demografik özellikleri (n=160)

KKOOZZMMEETT‹‹KK  AAMMAAÇÇLLII  BB‹‹TTKK‹‹SSEELL  ÜÜRRÜÜNN  KKUULLLLAANNIIMMII n %

Bitkisel Ürün Kullan›m› Kullanan 37 23.1

Kullanmayan 123 76.9

Bitkisel ürün seçiminde tavsiye alma (n=37) Tavsiye alan 33 89.2

Tavsiye almayan 4 10.8

Bitkisel ürün seçiminde tavsiye al›nan kaynak (n=33) Kendi Karar› 2 6.1

Güzellik Uzman› 6 18.2

Arkadafl 16 48.4

Aile 5 15.2

Medya 4 12.1

Bitkisel ürününü haz›rlanma flekli (n=37) Kendi haz›rlayan 33 89.2

Lokman Hekim 4 10.8

TTaabblloo  22.. Ö¤rencilerin kozmetik amaçl› bitkisel ürün kullan›m› ile ilgili bulgular›
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Tart›flma

Çal›flmam›zda üniversite ö¤rencileri aras›nda kozmetik
ürünlerin oldukça yayg›n olarak kullan›ld›¤› (%98.8) ortaya ç›k-
m›flt›r. En çok kullan›lan ürünler, yüz ve el nemlendiricileri ol-
mufltur. Çal›flmam›zda bitkisel ürünlerin de tercih edildi¤i, ö¤-
rencilerin ço¤unlukla arkadafllar›n›n tavsiyesi ile ürünü kendile-
ri haz›rlad›klar› belirlenmifltir. Güneflten koruyucu kullan›m› ise
yetersiz bulunmufltur. Daha önceki çal›flmalarda da güneflin
zararl› etkilerinin bilinmesine ra¤men gençlerde güneflten koru-
yucular›n kullan›m›n›n yetersiz oldu¤u belirtilmifltir (5-10). 

Kozmetik ürün seçiminde hemen hemen tüm ö¤rencilerin
ürünün etiketini ya da prospektüsünü okumas›na ra¤men,

dermatoloji uzman› ya da güzellik uzman›n›n görüfllerinin çok
yetersiz olarak dikkate al›nd›¤› ve kozmetik ürün kullananlar›n
%15.6 gibi büyük say›labilecek bir oran›nda yan etki ile kar-
fl›lafl›ld›¤› görülmüfltür. Bunlar›n sebebi kiflinin kendi cildinin
özelliklerini ve ihtiyaçlar›n› iyi bilmemesi ve ö¤rencilerin koz-
metik ürün tüketimi için harcad›klar› paran›n düflüklü¤ü göz
önüne al›narak, ucuz oldu¤u için kalitesi düflük ya da tam
olarak içeri¤i bilinmeyen ürünleri tercih etmelerinin olabilece-
¤i düflünülmüfltür. 

Kozmetik ürünlerin içinde, amaca göre çok çeflitli etken
madde ve yard›mc› maddeler bulunmaktad›r. Bunlara nem-
lendiriciler, koruyucular, antioksidanlar, boya maddeleri, ko-
ku verici maddeler örnek verilebilir. Bu maddelerin büyük k›s-

KKOOZZMMEETT‹‹KK  ÜÜRRÜÜNNLLEERR

RREEAAKKSS‹‹YYOONN BBÖÖLLGGEE
MMaakkyyaajj GGöözz

KKrreemm PPaarrffüümm RRiimmeell RRuujj  AAllll››kk fifiaammppuuaann FFoonnddootteenn PPuuddrraa SSaabbuunn TTeemmiizz.. KKaalleemmii

Yüz 2 1 2 1 2 1 2

K›zar›kl›k Göz 2

Dudak 1 1

Yanma-Batma Yüz 1 1 1

Göz 1 1 3 1 1 1 1

Alerjik Reaksiyon Yüz 2 1 1 1 1

Göz 1 2

Enfeksiyon Yüz 1

Göz 1

Yayg›n Döküntü Yüz 2

Dudak 1

Ya¤ Kistleri Yüz 1 1

Çene 1

Saç Dökülmesi Saç 1 4

Leke Oluflumu El 1 2

*Birden fazla seçenek iflaretlenmifltir. (Buradaki de¤erler say› olarak verilmifltir.)

TTaabblloo  33.. Ö¤rencilerin kozmetik ürün kullan›m›nda karfl›laflt›klar› yan etkiler (n=25)

BBuullgguullaarr n %

Kozmetik ürün kullanma durumu (n=160) Kullanan 158 98.8

Kullanmayan 2 1.2

Yan etki ile karfl›laflma durumu (n=160) Karfl›laflan 25 15.6

Karfl›laflmayan 135 84.4

Yan etkinin çözümü için yap›lanlar (n=25) Ürünü b›rakmak 16 64.0

Doktora gitmek, ilaç kullanmak 5 20.0

Kendili¤inden geçmesini beklemek 4 16.0

Yan etkinin psikolojisini etkilemesi durumu (n=25) Etkilenen 10 40.0

Etkilenmeyen 15 60.0

Yan etkinin psikolojisini etkileme süresi (n=10) Bir haftadan az 6 60.0

Bir hafta-bir ay 3 30.0

Bir aydan fazla 1 10.0

TTaabblloo  44.. Ö¤rencilerin kozmetik ürün kullan›m› ile ilgili bulgular›
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m› uzun sürelerden bu yana kullan›lmaktad›r ve güvenli ya da
düflük toksik etkiye sahip olduklar› bilinmektedir (2). Bütün
büyük kozmetik firmalar›, ürünlerini, marketlerde sat›fla su-
nulmas›ndan önce, pek çok gönüllüde test etmektedirler. An-
cak tüm bu dikkatli davran›fllara ra¤men, bu ürünlere ba¤l› is-
tenmeyen etkiler görülebilmektedir (1). Kozmetik ürünlere
ba¤l› istenmeyen etkiler; kozmetik intolerans sendromu, kon-
takt dermatitler, fotokontakt dermatit, kontakt ürtiker, ak-
ne/follikülit, deri ve eklerinde renk de¤iflikli¤i ve sistemik etki-
lerdir (1). Çal›flmam›zda en çok yan etki olarak k›zar›kl›k, aler-
jik reaksiyon, yayg›n döküntü, yanma-batma, milia oluflumu
ve enfeksiyonlar gözlenmifltir.

Sabun, flampuan, köpük gibi kiflisel temizlik ürünleri en
önemli irritanlard›r ve bu reaksiyonlar›n en çok gözlendi¤i böl-
geler; yüz, göz çevresi ve ellerdir (11). Çal›flmam›zda k›zar›kl›k,
yanma-batma gibi irritasyon bulgular› yüz, göz çevresi ve eller-
de saptanm›flt›r. Alerjenlerin bafl›nda kokular ve koruyucular
gelmektedir. Alerjik kontakt dermatite neden olan ürünlerin ço-
¤u, kiflisel bak›m ürünleri (nemlendiriciler, temizleme kremleri,
losyonlar, sütler, tonikler), saç kozmetikleri (saç boyalar›), t›rnak
kozmetikleri (t›rnak boyalar› ve sertlefltiriciler), deodorantlar,
parfümler ve renkli makyaj ürünleridir (2,12,13). Çal›flmam›zda
en çok yüz bölgesinde ve göz çevresinde alerjik reaksiyonlara
ve yayg›n döküntüye rastland›¤› saptanm›flt›r. 

“Akne kozmetika” 20-50 yafllar› aras›ndaki kad›nlarda
kozmetik ürün kullan›m›na ba¤l› olarak geliflen alt yanak ve
çenede akneiform döküntü ile karakterize klinik tablodur (14).
Çal›flmam›zda yan etki olarak kozmetik aknesi bildirilmemifl-
tir. Bu durumun gençlerde aknenin çok s›k rastlan›yor olma-
s› ve oluflan aknenin kozmetik ürünlerden kaynakland›¤›n›n
fark edilememesine ba¤l› olabilece¤i düflünülmüfltür.

Kozmetik ürünün kullan›m› hekim ya da uzman tavsiyesi-
ne dayand›r›lmal›, kullan›ld›¤›nda kaliteli ve en az›ndan belirli
denetim standartlar›na uygun olanlardan düflük miktarlarda
kullan›lmal›, bu tür ürünler en k›sa zamanda y›kanarak vücut-
tan uzaklaflt›r›lmal›d›r. Ayr›ca aileler, hekimler ve medya
arac›l›¤›yla gençlerin kozmetik ürün kullan›m›yla iliflkili bilinç-
lendirilmelerinin gerekli oldu¤unu düflünmekteyiz. 
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