INTAKE

Naam :___________________________________________________
Adres:____________________________________________________
PC + Plaats:_______________________________________________
Email:_____________________________________________________ Tel: 06 -__________________
Kruis aan wat van toepassing is
Heb je eerder (allergische) reacties gehad bij of na het waxen?

JA

NEE

Ben je verbrand, gevoelig voor warmte of heb je een hypersensitieve huid?

JA

NEE

Ben je allergisch voor bv tape, hars, bijen, lanoline (wolvet) etc.?

JA

NEE

Heb je wel eens een allergie reactie gekregen bij gebruik van pleisters?

JA

NEE

Gebruik je medicijnen?

JA

NEE

Ben je zwanger?

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Heb je spataderen of gesprongen bloedvaatjes?

JA

NEE

Heb je Diabetes?

JA

NEE

Heb je Oedeem?

JA

NEE

Anders dan bovenstaand?

JA

NEE

Heb je recente littekens als keizersnede, blauwe plekken, of andere littekens
op het te waxen lichaamsdeel - jonger dan 6 maanden?
Ben je onder medische behandeling voor verbetering van de huid (oraal of
uitwendig) - korter dan 6 maanden?
Heb je een huidinfectie of huidirritatie (psoriasis, ringworm, krentenbaard,
eczeem, etc.)?
Bij JA, welke____________________________________________________
Heb je te kampen met wisselende bloeddruk?
Bij JA, _________________________________________________________

Bij JA__________________________________________________________

Ik bevestig (voor zover mij bekend) dat de verstrekte informatie correct en compleet is.
Ik heb geen informatie achtergehouden die relevant kan zijn voor mijn behandeling en/of
het gewenste resultaat van de behandeling.
Ik ben mij ervan bewust dat er ongewenste bijwerkingen kunnen ontstaan bij behandeling
van de huid door waxen en dat de behandeling niet beperkt resultaat kan geven, dat niet
beperkt hoeft te blijven zoals benoemd als: allergische reactie, irritatie, roodheid en
huidreacties als Urticaria.
Als ik een behandeling onderga bij smoooth begrijp ik dat het mijn eigen
verantwoordelijkheid is om de medewerker te informeren over eventuele wijzigingen zoals
aangegeven in mijn initiële intake en dat deze wijzingen in het bestand moeten worden
aangepast.
Ik ga ermee akkoord dat smoooth of één van haar medewerkers niet verantwoordelijk kan
worden gehouden voor ongewenste resultaten.
Handtekening

-------------------------------

Datum---------------------

__________________________________________________________________________________
FOR smoooth USE ONLY
In systeem
Behandeld door
Type behandeling(en)
Behandeltijd
Gebruikte Wax en Lotions
Lycotane
Pre Wax Oil
Perfect Finish
Tea Tree Soothe
Soothing cream
Ingrown X-it

Verkochte producten
Lycon Scrub
Lycon Body Lotion
Ander…………………..

datum

medewerker

Chocolate Hot
Berry Hot
Olive Hot
Manifico Hot
Azulene Hot
Rosette Hot
Desert Rose Lycojet

Berry Strip
Olive Strip
White Coco Strip
Manifico Strip
Vanilla Strip
Hybrid Wax

geur
geur

