Anna is Clear®
INSTRUCTIES ROLL-ON EVALUATION TEST
- 3 tot 4 keer per dag met de roller aanbrengen (afhankelijk van de ernst van de acne).
- licht aanstippen, even 2-3 minuten laten drogen.
Na het aanbrengen zie je een licht glimmend “filmpje” op de huid, na ongeveer 10 min is dat mat geworden en
zie je er niets meer van. Het product maakt geen vlekken in kleding.

VERDER:
1. Maak elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip een foto van je gezicht (van dichtbij en eventueel mbv
bovenstaande ‘spot’ marker). Geef duidelijk de datum aan, en de “testdag” (1, 2, 3 etc).
2. Beoordeel elke dag of je verbetering ziet, en zo ja, in welke mate. Vul dat in op de achterzijde/blad 2 en
gebruik de beoordelingsschaal die daarbij staat.

VRAGEN (*bij meerkeuze antwoorden doorstrepen wat niet van toepassing is)

1. Wat is je geslacht?

M / V *

2. Wat is je leeftijd?

_________ jaar

3. Hoe lang heb je al last van acne, puistjes, mee-eters etc? Sinds ________ maanden / jaren *

4. Hoe zou je de mate van jouw acne zelf omschrijven? Licht / matig / ernstig *

5. Wat is je eindoordeel over het product?:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Heb je enig bijwerking ervaren tijdens het gebruik? Zo ja, welke:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Zou je het product nogmaals kopen? J / N *

8. Zou je het product aanraden aan vrienden? J / N / Mischien *
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Anna is Clear®
14 DAAGSE BEOORDELING:
Testdag
Oordeel (zie cijferschaal voor beoordeling) en evt opmerkingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oordeel
- Geen verbetering
- Duidelijk zichtbare verbetering
- Goede verbetering
- Uitstekende verbetering
- Volledig “herstel”

Cijfer
0-1
2 - 3/4
3/4 - 6
7-9
10

Dank je wel voor je deelname,
Anna is Clear

Uitgesloten van deelname aan de Anna is Clear® product evaluatie test zijn: - Personen waarvan bekend is dat zij gevoelig zijn voor de (actieve) ingredienten in Anna is Clear®. - Personen
die gebruik maken van acne apparaten of andere systematische therapieen met antibiotica binnen twee maanden voor aanvang en tijdens de behandeling met Anna is Clear®. - Personen die gebruik maken van systematische therapie met retinoïden binnen vier maanden voor aanvang en tijdens de behandeling met Anna is Clear®. - Personen die topisch gebruik maken van lokale retinoïden binnen twee weken voor aanvang en tijdens behandeling met Anna is Clear®. - Personen die topisch gebruik maken van antibiotica, steroïden en/of andere niet-retinoïde anti-acne producten binnen twee weken voor aanvang en tijdens de behandeling met Anna is Clear®. - Personen die gebruik maken van een experimenteel medicijn of apparaat binnen 60 dagen voorafgaand aan de
start en tijdens de behandeling met Anna is Clear®. - Personen met hormonale therapie drie maanden voorafgaand het gebruik van Anna is Clear®. -Personen met een geschiedenis van andere
huidaandoeningen of ziekten die gelijktijdige therapie kan vereisen of kan interfereren met de evaluatie van Anna is Clear®. - Personen met belangrijke medische aandoeningen die de interpretatie
van de test resultaten met Anna is Clear® zou kunnen verwarren. – Personen met een geschiedenis van/of huidige aangezichts huidkanker. - Personen met het onvermogen om zich te onthouden
van het gebruik van andere gezichts producten dan Anna is Clear®, terwijl zij deelnemen aan de evaluatie. - Personen welke gebruik maken van selftanners, solaria etc. - Personen welke directe
familie zijn van werknemers van Anna is Clear®
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