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'New York ijdelste Amerikaanse stad'

AMSTERDAM - Als de onderzoeksresultaten van een beautysite de
waarheid spreken, is New York de stad waar de meest ijdele
Amerikanen rondlopen.

Volgens een vergelijking van TotalBeauty geven bewoners van The Big
Apple gezamenlijk rond de 60 miljoen dollar per jaar uit om zichzelf mooier
te maken en is dat meer dan andere Amerikaanse steden.

In totaal gaat het in New York om 21 miljoen dollar dat uitgegeven wordt
aan haarkleuringen, 32,5 miljoen aan gezichtsverzorging, 5,5 miljoen aan
make-up en bijna 530.000 aan haarverlenging.

Uit het onderzoek bleek eveneens dat er op elke 100.000 inwoners in New
York 4,1 plastische chirurgen zijn. Bovendien zijn er in de stad twee keer
zoveel beautysalons te vinden dan in elke andere Amerikaanse stad.

Miami

De tweede plek op de lijst ijdele Amerikaanse steden wordt ingenomen
door Miami, San Francisco moet het doen met de derde plek. De volledige
lijst ijdele Amerikaanse steden is hier te bekijken.
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