Frågeformulär inför din estetiska behandling
Namn:
Personnummer:

Datum:

Vad är huvudskälet till ditt besök idag?

Jag vill ha råd om:

□ Annat:

□ Hur jag kan förbättra mitt utseende för min ålder?
□ Hur kan jag ändra något som har stört mig länge?
□ Hur kan jag se mer attraktiv ut?
Har du varit på någon konsultation eller fått behandling för ett kosmetiskt ingrepp tidigare?
□ Ja

□ Nej

Vilka tre påståenden avspeglar bäst hur du skulle vilja se ut och känna dig efter behandlingen?
□ Jag vill se mindre trött ut

□ Jag vill vara snyggare

□ Jag vill se mindre arg ut

□ Jag vill att ansiktet ska se smalare ut

□ Jag vill se mindre ledsen ut

□ Jag vill se mer feminin ut

□ Jag vill se mindre hängig ut

□ Jag vill se mer maskulin ut

□ Jag vill se ungdomligare ut
Om du kunde förbättra någon aspekt av din hy, vad skulle du förbättra?
□ Fuktgöring

□ Elasticitet

□ Släthet

□ Färg

Markera in de områden som du vill förbättra
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Följande behandlingar/ produkter intresserar mig:
Injektionsbehandlingar

Laserbehandlingar

□ Rynkreduktion med Botox, Dysport, Vistabel, mm.

□ Ansiktslyft 4D (huduppstramning)

□ Fillers för ansikte, hals och dekolletage

□ Laserpeeling

□ Fillers för handrygg (hudföryngring händer)

□ Röda kärl ansikte

□ Kroppsfillers för stuss, rumpa, vader

□ Rynkor runt munnen

□ Huduppstramning / kollagenstimulering

□ Rynkor runt ögon

□ Fettreducering med Belkyra

□ Lip Lase (naturlig läppförstoring)

□ PRP (vampyrbehandling) naturell

□ Borttag av solfläckar

□ PRP med fillers

□ Vaginal uppstramning

Medicinsk botox

Övrigt

□ Kronisk migrän

□ Fettfrysning

□ Hyperhidros (överdriven svettning)

□ Dermapen

□ Bruxism (tandpressning / gnissling)
Hur hörde du talas om oss?

Kryssa i det som gäller din hälsostatus:

□ En vän eller familjemedlem

□ HIV

□ Sociala medier

□ MRSA

□ Du googlade

□ Hepatit

□ Via Boka Direkt

□ Allergi

□ Annat

□ Gravid eller ammar

Är du intresserad av att delbetala din behandling? Upp till 12 månader räntefritt!
□ Ja

□ Nej

Telefonnummer:
E-postadress:
Namnteckning:
Ta chansen att ansluta dig till Adel Estetik nyhetsbrev! Som prenumerant blir du först i kvarn att ta del av nya
erbjudanden och förmåner.
□ Jag skulle vilja ha information om nya behandlingar, trender, kampanjer
Tänk på!
Önskar du bli modell till någon av våra utbildningar är du välkommen att anmäla ditt intresse på vår hemsida.
Glöm inte att vi finns på Instagram & Facebook. Vi sprider kunskap, information och inspirerar till ett vackrare liv.
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