
ВЪПРОСНИК ЗА ЕСТЕТИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 

Име на пациента………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Дата………………………………………………………………… 

 

 

Каква е основната причина за консултацията: 

o Естетичен проблем на лицето 

o Естетичен проблем с тялото ми 

o Естетичен проблем с косата ми  

o Медицински проблем 

 

Бих искал да бъда посъветван относно: 

o Как да изглеждам по-добре на моята възраст 

o Как мога да променя нещо, което ме притеснява от години 

o Как да изглеждам по-привлекателно 

o Друго 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Кои твърдения най-добре описват как бихте искали да изглеждате и да се чувствате след  

осъществяването на естетична корекция? 

o Искам да изглеждам по-малко уморена 

o Искам да не изглеждам толкова сърдит/а 

o Искам да не изглаждам толкова ядосан/а 

o Не искам толкова отпуснат вид  

o Искам да изглеждам по-млад 

o Искам да изглеждам по-привлекателен/а 

o Искам лицето ми да изглежда по-слабо 

o Искам да имам по-меки черти 

 

Как бихте оценили качеството на кожата си? 

o Лоша 

o Средно добра 

o Добра 

o Много добра 

o Отлична 

 



Какъв тип кожа смятате, че имате? 

o Суха (суха по цялата повърхност, склонна към раздразнение, нормална в Т-зоната) 

o Нормална (нормална по страничните части на лицето и в Т-зоната) 

o Мазна (мазна в областта на Т-зоната, нормална към мазна по бузите и страничните 

части на лицето, склонна към поява на черни точки и възпаление) 

o Смесена (мазна в Т-зоната и склонна към изсъхване след измиване в областта на 

бузите) 

o Чувствителна (често се зачервява и е склонна към поява на сухи участъци и лишеи) 

o Склонна към акне (мазна по цялата повърхност с чести пристъпи на акне, особено по 

време на цикъл или овулация) 

 

 

Ако можете да промените някоя характеристика на кожата си, каква ще бъде тя? 

o Хидратация 

o Еластичност 

o Гладкост 

o Цвят 

 

 

Каква е обичайната ви дневна грижа за кожата? (моля опишете максимално детайлно) 

o Почистващ продукт……………………………………………………………………………………………………………. 

o Скръб/ ексфолиант……………………………………………………………………………………………………………… 

o Продукт за премахване на грим…………………………………………………………………………………………. 

o Слънцезащитен продукт……………………………………………………………………………………………………… 

o Тоник……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Овлажнител…………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Нощен крем………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Крем за околоочен конур…………………………………………………………………………………………………….. 

o Тониращ крем/ фон-дьо-тен………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Какви са естетичните процедури, на които сте се подлагали до момента? 

(избройте всяка процедура, на която сте се подлагали) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Имате ли интерес да научите повече за някоя от другите процедури, които извършваме? Моля 

отбележете всички възможни! 

o Инжектиране на ботулинов токсин (ботокс) 

o Поставяне на филъри 

o Мезотерапия на зона около очите 

o Плазмотерапия на лице/деколте и шия/ скалп 

o Мезотерапия на цяло лице 

o Поставяне на скинбустер в областта на лицето 

o Получаване на съвет за домашни продукти 

o Нехирургично стапяне на двойна брадичка 

o Химически пилинг 

o Радиерни бръчки около устата 

o Бръчки около очите 

o Премахване на тъмни петна по лицето/ ръцете 

o Премахване на разширени капиляри по лицето 

o Премахване на разширени капиляри по краката 

o Общо зачервяване по лицето 

o Отпуснати вежди 

o Отпуснати клепачи 

o Торбички под очите 

o Отпускане на бузите 

o Отпускане на контура на лицето 

o Липса на плътност на лицето 

o Отпусната кожа на лицето 

o Отстраняване на бенки 

o Корекция на белези 

o Премахване на стрии 

o Стягане на кожата на шията 

o Стягане на кожата на шията 

o Стягане на кожата на ръцете 

o Стягане на кожата на коленете 

o Стягане на кожата на деколтето 

o Стягане на кожата на вътрешна повърхност на бедрата 

o Намаляване на обиколката на корема 

o Намаляване на паласките 

o Намаляване на бричове 

o Премахване на нежелано окосмяване 

o Намаляване размера на порите по лицето 

o Намаляване на бръчките около очите 

o Премахване на брадавички по шията/ под мишниците/ под гърдите/ слабинни области 

o Микронидълинг 

o Премахване на татуировки 

o Интравенозна ДРИП-терапия за общо възстановяване и поддържане на кожата и 

организма 

 

 



Имал/а ли сте предишна консултация относно въпроси, свързани с естетиката? 

o Да 

o Не 

 

Колко често обмисляте възможността да се подложите на естетична корекция? 

o Почти ежедневно 

o 1х седмично 

o Всеки месец 

 

 

Следващите процедури биха ме заинтересували: 

(моля да отбележите всяка една от терапиите, които биха ви заинтересували с цел 

подобряване на вида ви) 

 

Подобряване вида на 

кожата 

Промяна чертите на 

лицето 

Контуриране на 

тялото 

Други 

o Подобряване 

на текстура 

чрез продукти 

за 

инжектиране – 

мезотрапия, 

плазмотерапия 

o Инжектиране 

на филъри 

o Намаляване 

на мастни 

отлагания 

o Лазерна 

епилация 

o Намаляване на 

пигментация, 

изррявнаеване 

на тена 

o Прилагане на 

ботулинов 

токсин 

o Намаляване 

на целулит 

o Интимни 

теми 

o Стягане на 

отпуснатата 

кожа 

o Намаляване 

на двойна 

брадичка 

o Стягане на 

кожата на 

тялото 

o Бенки и 

други 

брадавички 

и израстъци 

за 

премахване 

o Намаляване на 

видими 

бръчки 

  o Проблеми с 

гъстота на 

косата и 

косопад 

o Намаляване 

видимост на 

белези 

  o Гъбички по 

ноктите 

o Медицински 

пилинги 

  o Премахване 

на 

татуировки 



o Лечение на 

акне 

  o Медицински 

проблем 

o Ежедневна 

домашна 

грижа за 

кожата 

   

o Намаляване на 

разширени 

капиляри 

   

o Намаляване на 

общо 

зачервяване 

   

o Изразена 

сухота/ 

омазняване 

   

 

 

Как разбрахте за нас? 

o От лекар 

o От осигурителната ми компания 

o От реклама 

o От приятел или член на семейството ми 

o От търсене в интернет 

o От социални медии 

o На събитие 

o Друго……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Информация за контакти 

o Бих искал да получавам информация за нови продукти/тенденции/събития от 

клиниката 

o Можете да се свържете с мен за въпроси относно часове, записани в клиниката: 

 

 

Телефонен номер 

E-mail адрес: 

Подпис:  
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