Badanie konsumenckie La Squalana - opis badania
•

Filozofią naszej firmy jest to, iż każdy z naszych preparatów poddawany jest
licznym testom i badaniom, ponieważ musimy być w 100% pewni, iż to co
proponujemy klientom posiada najwyższą jakość i jest dla nich absolutnie
bezpieczne.

•

W przypadku La Squalany zdecydowaliśmy się na jedno z najtrudniejszych
wyzwań - oddaliśmy produkt na miesiąc w ręce Pań, które wcześniej nie stosowały
olejku i poprosiliśmy, aby codziennie stosowały preparat i raz w tygodniu
wypełniały specjalnie przygotowane raporty oceniające produkt.
Rozpoczęliśmy badanie i co tydzień czekaliśmy na kolejne opinie kobiet biorących
udział w badaniu. Niezwykle ważne były dla nas komentarze Pań, które bardzo
skrupulatnie podeszły do naszego przedsięwzięcia. Motywujące, zaskakujące,
dające wiele do myślenia - takie były wypowiedzi ekspertek.

•

Początek badania
•

30 kobiet dobranych w sposób celowy rozpoczyna test samooceny olejku.

•

Każda z testerek nazywanych przez nas ekspertkami wypełnia kartę pretestu. W
karcie określa swoje oczekiwania w stosunku do La ® Squalany.
Każda z nich przez okres 4 tygodni codziennie będzie stosowała kosmetyk
- otrzymała go wraz z dokładnymi instrukcjami podczas spotkania.

•

•

Co tydzień każda z Pań wysyła karty obserwacji, które stanowią jej ocenę
kosmetyku, do firmy.

Kobiety, w wieku od 28 do 65 lat, zamieszkałe w województwie łódzkim.
•

Aktywne.

•

Dbają o siebie na co dzień.

•

Interesują się nowościami kosmetycznymi.

•

Kobiety z klasą.

•

Świadome swojej kobiecości.

•

Cenią sobie dobre produkty.

•

Jakość używanych produktów jest dla nich najistotniejsza.

Oczekiwania ekspertek
•

ogólna poprawa wyglądu skóry,

•

poprawa kolorytu skóry,

•

wygładzenie zmarszczek
widoczności),

•

likwidacja przebarwień,

•

poprawa napięcia skóry,

•

poprawa nawilżenia skóry,

•

poprawa jędrności skóry,

•

poprawa elastyczności skóry,

•

redukcja cieni pod oczami,

i

nierówności

(redukcja

długości,

głębokości,

Wnioski - tydzień drugi
Po 14 dniach regularnego stosowania:
•

53% ekspertek wskazało poprawę poziomu jędrności skóry na poziomie bardzo
dobrym.

•

44% wskazało na redukcję cieni pod oczami na poziomie wybitnym.

•

35% badanych oceniło poziom wygładzenia zmarszczek i nierówności na poziomie
bardzo dobrym.

•

35% ocenia poprawę kolorytu skóry na poziomie bardzo dobrym, jednocze śnie
wskazując na poprawę jej kondycji.

•

35% badanych oceniło poziom elastyczności skóry na poziomie wybitnym.

•

20% ekspertek wskazało na poprawę nawilżenia skóry na poziomie wybitnym.

Wnioski - tydzień czwarty
Po czterech tygodniach regularnego stosowania olejku nasze ekspertki zadeklarowały:
•

Poprawę jędrności skóry - na poziomie wybitnym w 68% opinii.

•

Redukcję cieni pod oczami - na poziomie wybitnym w 74% opinii.

•

Wygładzenie zmarszczek i nierówności - na poziomie wybitnym w 64% opinii, na
poziomie bardzo dobrym w 24%.

•

Poprawę kolorytu skóry - na poziomie wybitnym w 78% opinii.

•

Poprawę elastyczności skóry - na poziomie wybitnym w 73% opinii.

•

Ogólną poprawę nawilżenia skóry - na poziomie wybitnym w 89% opinii.

Konkluzja- wnioski końcowe
Systematyczne stosowanie La Squalany gwarantuje przede wszystkim odpowiednie
odżywienie skóry w niezbędne dla niej tłuszcze, a tym samym:
•

poprawę jej nawilżenia,

•

uelastycznienie,

•

ujędrnienie,

•

znaczącą redukcję zmarszczek i przebarwień,

•

poważną redukcję cieni pod oczami,

•

wzrost ogólnej poprawy kondycji skóry.

