
 Naam :  ...............................................................................................................................................................................................................

 Voornaam :  ............................................................................................................................................................................................

 Adres :  ......................................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................

 Tel. :  ............................................................................... E-mail :  .....................................................................................................................

 Geboortedatum :  .................................................................... Datum 1e bezoek :  .................................................

 Uw schoonheidsspecialiste :  ..............................................................................................................................................

Hoe heb je het instituut leren kennen ?
 Etalage  Doorverwijzing   Internet 
 Aanbeveling  Mailing    Gouden Gids 
 Publiciteit

Andere :  .................................................................................................................................

Schoonheids-
consultatie

Aanvullende informatie
 Heeft u medische informatie die belangrijk kan zijn ? 

(onder de verantwoordelijkheid van de klant)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Pace-makers, metaal en onderhuidse  Wonden, eczeem 
implantaten  Hematomen, spataderen
 Zwangerschap  Aderontsteking
 Kanker   Ernstige nierstoornissen

!   Advies van een arts is aangeraden

Herhaling contra-indicaties



U en het schoonheidsinstituut 
  Welke verzorgingen heb je al laten uitvoeren in een instituut ?

 GELAAT LICHAAM EPILATIE
 Reiniging van de huid   Afslanking  Zonder strips   
 Volledige verzorging  Versteviging  Met strips  
 Anti-age verzorging  Relaxatie  Zonder hars  

   Tegen zware benen

 Hoe dikwijls gaat u naar een instituut ?
 1 keer / week  1 keer / 2 maand   1 keer / 6 maand  
 1 keer / maand  1 keer / 3 maand  1 keer / jaar

 Wanneer kan je een verzorging laten uitvoeren ? 
 Maandag   Woensdag   Vrijdag  
 Dinsdag  Donderdag  Zaterdag

Uw gelaatsverzorgingen

U & uw huid  
 Welke type verzorging werkt het best voor uw huid ? 
 Hydratatie  Anti-age  Verzachtend  Stralende huid  
  Voeding  Versteviging  Zuiverend  Verhelderend

U & uw verzorgingsproducten
 Welke verzorgingsproducten gebruikt u gewoonlijk ? 

CRÈMES 

 Anti-age  Anti-rimpel   Versteviging  
 Glans  Hydratatie  Comfort  
 Zuiverend  Verzachtend    Verhelderen / 

Bruine vlekken



SERUMS

 Vette huid   Anti-age   Versteviging / Jeunesse   
 Droge huid   Verhelderend /    Hydratatie

 Anti-vlekken

MASKERS

 Vette huid   Anti-age   Versteviging / Jeunesse   
 Droge huid   Verhelderend /    Hydratatie

  Anti-vlekken

PEELING

 Peeling met korrel     Zachte biologische exfoliërende crème 

OOGVERZORGING

 Anti-rimpel   Anti-age    Vermoeidheid  Wallen/donkere  
        kringen

LIPPEN 

 Anti-rimpel  Anti-age   Hydratatie  

HALS / DÉCOLLETÉ

 Anti-rimpel  Anti-age   Versteviging 

REINIGERS 

 Reinigende melk   Tonifiërende lotion   Reinigend water  
 Reinigende mousse   Reinigende crème   Zeep 
 Reinigende gel   Specifiek voor de ogen 



Uw schoonheidsdoelstellingen

 Het gelaat verjongen 
     Verschijnen van rimpels en fijne lijntjes

 Verzachten en kalmeren 
     Roodheden, irritaties

 Verstevigen, tonifiëren, ontspannen 
     Gebrek aan tonus, gebrek aan stevigheid

 Bruine vlekken verminderen 
     Aanwezigheid van pigmentvlekken

 De huid hydrateren 
     Aanwezigheid van droogtelijntjes, doffe teint 

 De teint oplichten en uniformiseren 
     Hyperpigmentatie, variaties in teint

 Comfort geven aan de huid 
     Trekkerig gevoel

 De huid voorbereiden op de zon 
     De huid herstellen voor blootstelling aan de zon

 De teint opnieuw doen stralen 
     Dode huidcellen, doffe teint en zonder glans 

 De oogcontour verjongen 
     Kraaienpootjes, rimpels en fijne lijntjes op de 
oogcontour

 De huid zuiveren 
     Zwarte puntjes, blaasjes, verwijdde poriën,

 Wallen en donkere kringen ver-
vagen  

 De teint matteren 
     Glimmende huid

 De hals verstevigen 
     Verslapping van het gezichtsovaal 

Uw lichaamsverzorgingen

U & uw afslankingsdoelstellingen  
 Waar wil je afslanken ?
 Dijen   Billen  Knieën  Enkels 
 Taille / Buik  Kuiten  Armen

 Aan welke zones slank je moeilijk af ? 
 Dijen   Billen  Knieën  Enkels  
 Taille / Buik  Kuiten  Armen

 Hebt u voor een afslankingsverzorging de voorkeur voor…  
 Manuele technieken  Met toestel 

  Hoe dikwijls bent u beschikbaar in de week ? 
 Minder dan één keer   Twee keer  Meer dan drie keer  
 Eén keer  Drie keer 

Afslankingsresultaten 

Observaties van de schoonheidsdokter



Afslankingsresultaten 

Opmetingen in cm
Datum Taille Buik Heupen Billen Armen

Observaties van de schoonheidsdokter

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................



U & uw verstevigingsobjectieven  
 Welke zones wenst u te verstevigen ?
 Dijen   Billen   Buste  
 Taille  Buik  Armen 

 Hebt u voor een verstevigende verzorging de voorkeur voor…  
 Manuele technieken  Met toestel 

U & uw benen
 Hoe ervaar je zware benen ?
 Ongemak   Zwaar   
 Vermoeid    Opgeblazen gevoel

 Wat is de oorzaak van de zware benen ?
 Lang rechtstaan   Zwangerschap  
 Gebrek aan beweging   Erfelijkheid

 Heeft u hierover al een arts geconsulteerd ?
 Ja  Nee

 Hebt u de voorkeur voor…
 Manuele technieken   Met toestel 



Uw epilatie

 Welke epilatiemethode ontvang je gebruikelijk in het instituut ? 
 Wax met strips  Roll-on  
 Wax zonder strips   Oorsterse wax 

  Hoe epileert u thuis ? 
 Scheermes  Oosterse wax    Wax zonder strips  
 Epilator   Wax met strips   Epilatiecrème 

 Welke zones epileert u ? 
 Benen  Oksels   Dijen  
 Armen   Kuiten  Gelaat 

 Hoe dikwijls ? 
 1 keer / week    1 keer / 15 dagen     1 keer / maand  

 Bent u gevoelig ? 
 Aan warmte   Aan pijn   Aan roodheden 



Datum Objectieven Prestaties Verkochte 
producten

Staaltjes / Aanbevo-
len producten

Ref. 0681849


