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10. WNIOSKI 
 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań aplikacyjno – użytkowych stwierdza się, że produkt:   

SKRZYPOVITA PRO - MASKA DO WŁOSÓW 

 wzmacnia włosy (95% ocen pozytywnych) 

 poprawia ogólny wygląd włosów (85% ocen pozytywnych) 

 poprawia kondycję włosów (90% ocen pozytywnych) 

 włosy stają się bardziej błyszczące (75% ocen pozytywnych) 

 włosy stają się bardziej miękkie (95% ocen pozytywnych) 

 włosy łatwiej się rozczesują (90% ocen pozytywnych) 

 daje odczucie nawilżenia włosów (90% ocen pozytywnych) 

 ogranicza wypadanie włosów (85% ocen pozytywnych) 

 zimniejsza przerzedzenie włosów (75% ocen pozytywnych) 

 zwiększa objętość włosów (90% ocen pozytywnych) 

 regeneruje włosy (95% ocen pozytywnych) 

 odżywia włosy (90% ocen pozytywnych) 

 sprawia, że włosy przyjemne w dotyku  (95% ocen pozytywnych) 

 przywraca naturalny zdrowy wygląd (100% ocen pozytywnych) 

 przywraca włosom naturalny i zdrowy wygląd (95% ocen pozytywnych) 

 włosy stają się bardziej elastyczne (95% ocen pozytywnych) 
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Załącznik nr. 1 odpowiedzi probantów wyrażone w [%] 

Kolor czerwony wskazuje odpowiedzi negatywne 

I. OCENA CECH/ WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

  
Zdecydowanie nie 

odpowiada 
Nie odpowiada Odpowiada 

Zdecydowanie 
odpowiada 

1 Barwa produktu 0 0 90 10 

  
Zdecydowanie nie 

odpowiada 
Nie odpowiada Odpowiada 

Zdecydowanie 
odpowiada 

2 Zapach produktu 0 0 80 20 

  
Zdecydowanie nie 

odpowiada 
Nie odpowiada Odpowiada 

Zdecydowanie 
odpowiada 

3 Intensywność zapachu 0 5 60 35 

  
Zdecydowanie nie 

odpowiada 
Nie odpowiada Odpowiada 

Zdecydowanie 
odpowiada 

4 Łatwość rozprowadzania 0 0 70 30 

  
Zdecydowanie nie 

odpowiada 
Nie odpowiada Odpowiada 

Zdecydowanie 
odpowiada 

5 
Czy uważa  Pani, że produkt 
odpowiednio się wchłania? 0 0 70 30 

II. OCENA MARKETINGOWA 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

6 
Czy uważa Pani, że maska 

wzmacnia włosy? 35 60 5 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

7 
Czy uważa Pani, że maska 
poprawia ogólny wygląd 

włosów? 
35 50 15 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

8 
Czy uważa Pani, że maska 

poprawia kondycję 
włosów? 

55 35 10 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 
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9 

Czy uważa Pani, że po 
zastosowaniu maski włosy 

stały się bardziej 
błyszczące? 

35 40 25 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

10 
Czy uważa Pani, że po 

zastosowaniu maski włosy 
stały się bardziej miękkie? 

35 60 5 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

11 
Czy uważa Pani, że włosy 

łatwiej się rozczesują? 35 55 10 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

12 
Czy uważa Pani, że maska 
daje odczucie nawilżenia 

włosów? 
45 45 10 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

13 
Czy uważa Pani, że maska 

zmniejsza/ogranicza 
wypadanie włosów? 

45 40 15 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

14 
Czy uważa Pani, że maska 
zmniejsza przerzedzenie 

włosów? 
35 40 25 0 

  Tak Zdecydowanie tak Nie 
Zdecydowanie 

nie 

15 
Czy uważa Pani, że 

stosowanie maski zwiększa 
objętość włosów? 

45 45 10 0 

III. OGÓLNA OCENA PRODUKTU 

    
Zdecydowanie 

lepszy 
lepszy Porównywalny 

zdecydowanie 
gorszy 

16 
Ocena produktu w 

porównaniu z innymi 
produktami tego typu 

35 35 30 0 

    
Zdecydowanie 
bym go  kupiła 

Kupiłabym go 
Nie wiem czy bym 

go kupiła 
Nie kupiłabym go  

17 
Czy zakupiłaby Pani ten 

produkt? 30 55 10 5 

    Zdecydowanie tak Tak Zdecydowanie nie Nie 
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18 
Czy poleciłaby Pani ten 

produkt ? 35 65 0 0 

IV.  Ogólna ocena tolerancji produktu 

  Nie Tak 
Jeśli odpowiedź jest twierdząca 
należy opisać kiedy pojawiły się 

objawy i jak długo się utrzymywały 

19 
Czy produkt wywołał 

uczucie dyskomfortu w 
trakcie stosowania? 

100 0   

  Nie Tak 
Jeśli odpowiedź jest twierdząca 
należy opisać kiedy pojawiły się 

objawy i jak długo się utrzymywały 

20 
Czy produkt wywołał 

negatywne odczucia w 
czasie stosowania? 

100 0   

21 

Opisz w jednym dwóch 
zdaniach wrażenia jakie 
wywołał ten produkt po 

zastosowaniu? 

… 

  

 

  
Zdecydowanie 
nie odpowiada 

nie odpowiada odpowiada 
zdecydowania 

odpowiada 

22 
Czy uważa Pani, że maska 

regeneruje włosy? 0 10 60 30 

  
Zdecydowanie 
nie odpowiada 

nie odpowiada odpowiada 
zdecydowania 

odpowiada 

23 
Czy uważa Pani, że maska odżywia 

włosy? 0 5 55 40 

  
Zdecydowanie 
nie odpowiada 

nie odpowiada odpowiada 
zdecydowania 

odpowiada 

24 
Czy uważa Pani, że włosy są 

przyjemny w dotyku? 0 0 35 65 

  
Zdecydowanie 
nie odpowiada 

nie odpowiada odpowiada 
zdecydowania 

odpowiada 

25 
Czy uważa Pani, że maska 

przywraca włosom naturalny i 
zdrowy wygląd? 

0 5 45 50 

  
Zdecydowanie 
nie odpowiada 

nie odpowiada odpowiada 
zdecydowania 

odpowiada 

26 
Czy uważa Pani, że włosy stają się 

bardziej elastyczne? 0 5 25 70 

 




