Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat kryteriów wyboru kosmetyków. Wypełnienie tej ankiety nie zajmuje
więcej niż 5 minut. Naszym celem jest obiektywne i bezstronne naukowe poznanie motywów i kryteriów zakupu kosmetyków,
co może przysłużyć się poprawie standardu i bezpieczeństwa w tej dziedzinie. Ankieta nie służy celom komercyjnym a wyniki
analiz zostaną udostępnione bezpłatnie wszystkim zainteresowanym pacjentom i lekarzom w formie publikacji
w czasopiśmie naukowym oraz w Internecie. Badania prowadzi magistrantka Alicja Fryń pod opieką prof. Radosława
Śpiewaka z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy za pomoc!

Instrukcja
Ankieta składa się z 14 pytań skierowanych do osób kupujących kosmetyki. W razie wątpliwości wybierz taką
odpowiedź, która wydaje się najlepiej pasować do Twoich doświadczeń lub przekonań. Wybór zaznacz
zakreślając lub zapełniając kwadrat □ znajdujący się przed wybraną przez Ciebie odpowiedzią (przykład: ⌧, ■),
a w miejsce kropek (…) wpisz czytelnie swoją odpowiedź. Dodatkowe objaśnienia podane są kursywą.
Uwaga: kosmetyki to środki do utrzymania czystości ciała, pielęgnacji oraz poprawiania wyglądu i zapachu, np.
mydła, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, szampony, odżywki i lakiery do włosów, balsamy do ciała, emolienty,
kosmeceutyki, dermokosmetyki, podkłady, pudry, fluidy, cienie do powiek, tusze do rzęs, pomadki do ust, płyny
do higieny intymnej, kremy do depilacji, środki do golenia, dezodoranty, wody toaletowe, perfumy itd.
1. Czy wybierasz i kupujesz kosmetyki (przynajmniej niektóre), których używasz?
1.1.□ tak
1.2.□ nie  jeśli wybrałeś/wybrałaś tę odpowiedź, ta ankieta nie jest skierowana do Ciebie – dziękujemy!
2. Podaj swój wiek w latach: Mam ….….…. lat.
3. Podaj swoją płeć:
3.1.□ kobieta
3.2.□ mężczyzna
4. Jak często kupujesz kosmetyki dla siebie?
4.1.□ rzadziej niż 1 raz w roku
4.2.□ co najmniej 1 raz w roku, ale rzadziej niż raz w miesiącu
4.3.□ co najmniej 1 raz w miesiącu, ale rzadziej niż raz w tygodniu
4.4.□ co najmniej 1 raz w tygodniu
5. Czy kosmetyki, które aktualnie stosujesz wybrałeś/wybrałaś samodzielnie?
5.1.□ stosuję wyłącznie kosmetyki wybrane przeze mnie
5.2.□ większość kosmetyków, które stosuję wybrałem/wybrałam samodzielnie
5.3.□ większość kosmetyków, które stosuję wybrał dla mnie ktoś inny
5.4.□ stosuję wyłącznie kosmetyki wybrane przez kogoś innego  jeśli wybrałeś/wybrałaś tę odpowiedź, ta
ankieta nie jest skierowana do Ciebie – dziękujemy!
6. Czy stosujesz próbki/testery kosmetyków?
6.1.□ nigdy nie stosuję próbek/testerów kosmetyków
6.2.□ stosuję próbki/testery tylko wybranych kosmetyków, np. takich, które już znam, lub którymi
się już wcześniej interesowałem/interesowałam
6.3.□ stosuję wszystkie lub prawie wszystkie próbki kosmetyków, jakie otrzymuję
7. Jak często kupujesz kosmetyki dla innych osób (np. dla partnera/partnerki, dziecka, rodziny, na prezenty)?
7.1.□ rzadziej niż 1 raz w roku
7.2.□ co najmniej 1 raz w roku, ale rzadziej niż raz w miesiącu
7.3.□ co najmniej 1 raz w miesiącu, ale rzadziej niż raz w tygodniu
7.4.□ co najmniej 1 raz w tygodniu
8. Wymień najważniejsze cechy kosmetyku, na które zwracasz uwagę podczas zakupu? (wpisz maksymalnie
5 cech zaczynając od najważniejszej dla Ciebie, lub w kolejności w jakiej przychodzą Ci do głowy):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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9. Ile produktów kosmetycznych stosujesz codziennie? Stosuję zwykle ok. …….. kosmetyków dziennie.
(podaj choćby w przybliżeniu liczbę używanych przez Ciebie kosmetyków, wliczając w to środki higieny,
perfumy i dezodoranty, środki do golenia, mycia i stylizacji włosów, paznokci, kosmetyki kolorowe itd.)
10. Do której z wymienionych cech produktów przywiązujesz największą wagę przy zakupie kosmetyku:
(wskaż tylko jedną cechę, która jest dla Ciebie najważniejsza podczas wyboru kosmetyku)
10.01.□ cena
10.02.□ producent (marka)
10.03.□ skuteczność
10.04.□ bezpieczeństwo

10.05.□ opakowanie
10.06.□ zapach
10.07.□ konsystencja
10.08.□ skład

10.09.□ inna cecha jest dla mnie najważniejsza (napisz jaka): ………………………………………………….
10.10.□ nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie
11. Która spośród niżej wymienionych cech produktu jest dla Ciebie najmniej ważna przy zakupie kosmetyku:
(wskaż tylko jedną cechę, która jest dla Ciebie najmniej istotna podczas wyboru kosmetyku)
11.01.□ cena
11.02.□ producent (marka)
11.03.□ skuteczność
11.04.□ bezpieczeństwo

11.05.□ opakowanie
11.06.□ zapach
11.07.□ konsystencja
11.08.□ skład

11.09.□ inna (napisz jakie): ………………………………………………………………………………….
11.10.□ nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie
12. Twoim zdaniem jakich składników nie powinien zawierać dobry kosmetyk? (wpisz
maksymalnie 5 niepożądanych składników kosmetyków w kolejności, w jakiej przychodzą Ci do głowy)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
13. Według Twojego przekonania, największym bezpieczeństwem wśród niżej wymienionych cechują się:
(zaznacz maksymalnie 3 grupy produktów, które uznajesz za najbezpieczniejsze):
13.01.□ dermokosmetyki
13.02.□ kosmeceutyki
13.03.□ kosmetyki biologiczne (biokosmetyki)
13.04.□ kosmetyki do skóry wrażliwej

13.05.□ kosmetyki ekologiczne
13.06.□ kosmetyki hipoalergiczne
13.07.□ kosmetyki naturalne
13.08.□ kosmetyki sprzedawane w aptece

13.09.□ inne (napisz jakie): ………………………………………………………………………………….
13.10.□ kosmetyki z wymienionych grup nie różnią się pod względem bezpieczeństwa
13.11.□ nie mam zdania w tej kwestii
14. Według Twojego przekonania, największą skutecznością wśród niżej wymienionych cechują się:
(zaznacz maksymalnie 3 grupy produktów, które uznajesz za najskuteczniejsze)
14.01.□ dermokosmetyki
14.02.□ kosmeceutyki
14.03.□ kosmetyki biologiczne (biokosmetyki)
14.04.□ kosmetyki do skóry wrażliwej

14.05.□ kosmetyki ekologiczne
14.06.□ kosmetyki hipoalergiczne
14.07.□ kosmetyki naturalne
14.08.□ kosmetyki sprzedawane w aptece

14.09.□ inne (napisz jakie): ………………………………………………………………………………….
14.10.□ kosmetyki z wymienionych grup nie różnią się pod względem skuteczności
14.11.□ nie mam zdania w tej kwestii
To już koniec naszej ankiety, bardzo dziękujemy za jej wypełnienie! Prosimy upewnij się, czy odpowiedziałeś/
odpowiedziałaś na wszystkie pytania i oddaj wypełnioną ankietę. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, osoba prowadząca
badania chętnie odpowie na Twoje pytania, a także wysłucha dodatkowych uwag lub sugestii.

Pamiętaj, aby wypełnić również pierwszą stronę ankiety! 
str. 2 z 2
Sensiquest® Ankieta do badania czynników decydujących o wyborze kosmetyków, kod 2013-09v2-kospref © 2013-2014 Radosław Śpiewak
Reprodukcja w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich zabroniona! Kontakt: www.sensiquest.pl

