
IMIĘ I NAZWISKO

 

2.Czy posiada Pani uczulenia/ alergię na dany kosmetyk bąd� składnik? 

3.Czy maluje się Pani codziennie? Je�li nie to ile razy w tygodniu? 

4. Z czego wynika systematyczno�� wykonywanego makijażu dziennego? 

FORMULARZFORMULARZ
LEKCJA  MAKIJAŻU  DZIENNEGO  ONLINE

 

LEKCJA  MAKIJAŻU  DZIENNEGO  ONLINE

ADRES EMAIL

JAKI POSIADA PANI RODZAJ CERY?1.
a) czuję �ciągnięcie sk�ry po demakijażu i często w trakcie dnia
b) po kilku godzinach wy�wieca mi się �rodkowa czę�� twarzy ( strefa T)
c) mam bardzo wrażliwą sk�rę z częstą reakcją na kosmetyki
d) mam problem z zaczerwienieniem na twarzy bąd� naczynkami
e) posiadam chorobę sk�rną: 

 

NUMER KOM

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

5. Z jakim problemem się do mnie Pani zgłasza? 

7. Czy co� się dzieje z makijażem w ciągu dnia? 

6 .Dlaczego postanowiła Pani wzią� udział w lekcji makijażu? 

8.Czego pragnie się najbardziej nauczy�? 

9 .Co jest dla Pani nie do zaakceptowania w makijażu dziennym? 

9. Jaki budżet planuje Pani przeznaczy� na skompletowanie kosmetyk�w do
makijażu dziennego?
drogeryjne (Rossmann, Natura, Hebe) 
perfumeryjne (Sephora, Douglas) 
luksusowe ( Dior, Clarins, Estee Lauder)

10. Ile czasu może Pani przeznaczy� rano na codzienny makijaż?



Dodatkowe  adnotacje :

 

 

 

 

 

KOREKTOR :  

KONTUR  NA  MOKRO :  

KONTUR  NA  SUCHO :  

KOSMETYKI

BRWI :  

ZAŁAMANIE :  

POWIEKA :  

ZEW .  KĄCIK :  

TUSZ :  

LINIA  WODNA :  

EYELINER :  

TWOJA  CERA :  _______________

BŁYSZCZYK :  

BAZA :  

PODKŁAD :  

PUDER :  

ROZŚWIETLACZ :  

RÓŻ :  

POMADKA :  

PĘDZEL

WEW .  KĄCIK :  

PROSZĘ  O  WYPISANIE  PANI  KOSMETYKÓW
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