
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 اید؟از محصوالت زیر استفاده کردهکدام یک در یک سال گذشته از

     ریمل        شوی صورتوژل شست            کنشیرپاک

     ضدآفتاب        کرم دور چشم        کرم شب        کرم روز

شامپوبدن        خط چشم        پودرکرم         بردار کرم الیه

 ................................... شماره تماس:...................  شغل:  ..........: سن     مذکر   مونث       جنسیت:..................................   نام و نام خانوادگی:
                .................................................................................................................................................................................................................................................آدرس: 

 پوست و مو یهفرم اطالعات و مشاور

 زیرهپنب دمرواریشرکت خرید اینترنتی 
 352306شماره ثبت : 

167616/60شماره مجوز فعالیت : 

یز با رشرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه شما، ییمانهبا سالم و تشکر از همکاری صم
و مشکالت معمول  هابرای اطالع از بیماری FlyWayآموزشی -تجاریهمکاری سازمان 

محصوالت انحصاری با طنان عزیز به منظور تولید و واردات پوست و مو در میان همو
 نموده، اقدام به جمع آوری اطالعات پوست و مو استانداردها و تکنولوژی های روز دنیا

وانید از تریز، میهبزرگ مشترکین پنب یهاست. با پر کردن این فرم و پیوستن به خانواد
 م تخصصی پوست و مو بهره مند شوید.تی یهمشاور

/   /       تاریخ

نیاز شدید به کرم مرطوب کننده در طول روز
های سر سیاهمنافذ باز پوست و جوش

جای جوش
پوسته پوسته شدن در فصل سرد

ی پیشانیچرب شدن سریع پوست و برق زدن ناحیه
نسبت به تغییرات دما و نور آفتابپوست حساس

احساس خشکی و کشیدگی پس از شست و شوی صورت
 های گوشه چشمهای ریز و چروکچین ایجاد

 اید؟حصوالت مراقبت پوست استفاده کردهممنظم از تاکنون بطور 

 آیا تحت نظر پزشک متخصص پوست و مو هستید؟

 کنید؟پوست یا موی خود دارو مصرف می آیا برای

 شناسید؟( را میQ10آیا کوآنزیم کیوتن )

 شناسید؟آیا تکنولوژی نانوسامی را می

 بعد از استحمام یخشک
 مانیزا اینازک بعد از الغر شدن  یهاترک

 پوست بدن بعد از اصالح تیحساس
 بودن پوست دست خشک
های نازک قبل از زایمانترک

نیاز به یک کرم موبر موثر
 بد کف پا یبو

 رک کف پاتو  یخشک

 حساس یسوزش و التهاب در نواح ،یاحساس خارش، خشک
 بودن مداوم پوست در طول روز خشک
 پوست بدن )شکم، ران، پهلو( یافتادگ
 بازو و قسمت دکلته یداخل یپوست گردن، نواح یافتادگ
 اطرف پهلوها، شکم و ران ادیز یهایچرب وجود

 هارنگ بر پشت دست یاقهوه یهالک
 پوست دست یریو پ چروک
 دارم پوستم برنزه شود دوست

 

شووپاک شدن رنگ مو بعد از چند بار شست
از موخوره در موی سر نگرانی

شودخورد و به راحتی شانه نمیموهایم وز شده، گره می
شت شدن موها و نگرانی از ریزش بیشتر آنکم پ

شوره سر
چرب شدن موها و نگرانی از ریزش شدید آن

احساس خارش در پوست سر
کف سرم چرب است

 کف سرم خشک است
 
 

ضعیف و نازک شدن موها
دیدن در اثر دکلره، رنگ مو، مش و هایالیتآسیب 

آسیب دیدن موها در اثر استفاده از اتو مو یا سشوار
 سوختن موها در اثر دکلره کردن نادرست

کدر شدن موها در اثر استفاده از محصوالت متفاوت
ریزش مو پس از زایمان یا رژیم غذایی

خشک بودن پوست سر
خشک شدن موها پس از رنگ کردن

موی سرریزش 
 

ضعیف و نازک شدن موها
یالیتهاآسیب دیدن در اثر دکلره، رنگ مو، مش و

اثر استفاده از اتو مو یا سشوار آسیب دیدن موها در
 سوختن موها در اثر دکلره کردن نادرست

کدر شدن موها در اثر استفاده از محصوالت متفاوت
ریزش مو پس از زایمان یا رژیم غذایی

خشک بودن پوست سر
خشک شدن موها پس از رنگ کردن

ریزش موی سر
 

های پیشانیخط اخم و لبخند و چروک
به وجود آمدن غبغب یا افتادگی پوست گردن

حساسیت پوست صورت پس از اصالح
تیرگی و سیاهی زیر چشم

نیاز شدید به پاکسازی صورت
دوست دارم پوستم روشن شود

پف دور چشم
احساس افتادگی و شل شدن پوست صورت

لکه روی پوست
 



  اید؟یز استفاده کردهرهآیا از محصوالت متنوع پنب         

 بله      خیر          

    یز دعوت شوید؟رهمحصوالت پنب یهاآیا تمایل دارید برای نمایشگاه         

 بله       خیر                

 آیا تمایل دارید به کانال تلگرام و اینستاگرام متصل شوید؟         

 (.گیریم چگونه از پوست و موی خود مراقبت کنیم)در کانال تلگرام، یاد می         

 بله       خیر         

  پوست و مو برای کسب درآمد شرکت کنید؟تخصصی ی هاورهآیا دوست دارید در د         

 خیر           تحصیلی و دانشگاه:                         یهبله       رشت         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلوگیری از گره خوردن موی کودکم هنگام شانه زدن
پودر کودک مناسب در زمان استفاده از پوشکنیازمند کرم

کودکمنیاز به شامپوی بدن مناسب جهت خنکی و نرمی پوست 
پوست کودکم سوزش و التهاب دارد

وشوسوزش چشم و ریزش اشک کودکم حین شست ازجلوگیری 
 افزایش حجم موی کودکم

 

 زنید؟شامپو میمعموال در هر بار دوش گرفتن، چند بار به سر خود 
 یک بار           دو بار              بیشتر از دو بار

 کنید؟در هنگام شستن سر با شامپو، از ناخن استفاده می
 بله         خیر        

 کنید؟استفاده میآیا از صابون برای شستن پوست صورت 
 بله         خیر

 پسندید؟را می و مو از محصوالت مراقبت پوست کدام دسته
 تخصصی و با کیفیت باال     مدرن و مطابق روز      ارزان و متنوع   

 ی صورتتانهاکنید کدام قسمتدر شکل مقابل، مشخص 
:و کدام قسمت خشک هستند چرب

 

 کدام یک از محصوالت زیر را دارید؟ یهه تجربتمایل ب

 یزرهنخ دندان دوعددی پنب   یز         رهبانوان پنب یهپد روزان

 دستمال مرطوب با عصاره آلوئه ورا  پد الک پاک کن )بدون استون(     
 کمتربرابر و ضخامت  با قدرت جذب چند دایلکس نوار بهداشتی

 برگ دایلکس 300برگ دایلکس            دستمال کاغذی  200دستمال کاغذی 

 کن دایلکس        دستمال حوله دایلکس         دستمال دلسی )توالت( دایلکسگوش پاک

 اسطوخدوس هستند.( آرامبخش یهدارای عصار دایلکسبهداشتی  یهمحصوالت خانواد یه)هم

 در صورت تمایل سه نفر از عزیزان خود را که مشتاق هستید به سالمت پوست و مو و زیباییشان کمک کنید، معرفی نمایید

 .................................................. شماره تماس:      ...................................  نسبت:  ......................................................       متقاضی:نام          

 نسبت: ...................................        شماره تماس: ..................................................نام متقاضی: ......................................................                

 .................................................ره تماس: .نام متقاضی: ......................................................       نسبت: ...................................        شما         
 

 سالمت پوست و مو، زیبایی، اعتماد به نفس
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