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Proiect Estée Lauder- Lauder-Reut 

25 noiembrie 2016 

 

   Feedback elevi, testare produse cosmetice și parfumuri  

din portofoliul Estée Lauder Companies 

 

„În urma activitătii din cadrul orei de Media, am fost impresionate, atât eu, cât și colegele mele, de surpriza 

pregătită de managerii Companiei Estée Lauder. Fiecărei eleve i-a fost dăruit un cadou, cuprinzând o varietate 

de produse ale brandurilor Estée Lauder și Clinique. Țin să îmi exprim încântarea față de calitatea acestora. 

Fondul de ten Double Wear, este unul dintre produsele pe care le achiziționez frecvent, întrucât este potrivit 

pentru toate tipurile de ten, mai ales cel gras, categorie în care mă încadrez. Rujul de la Clinique, nuanța "13 

Flamenco", este o culoare roșu-clasic, care poate fi folosită în orice moment al zilei. De asemenea, deși este un 

ruj mat, nu usucă buzele, având astfel o formulă hidratantă si rezistentă pe parcursul zilei. Fardul din paleta de 

culori Estée Lauder, nuanța "17 Fearless Petal" este o culoare vie, deschisă, veselă și, mai ales, pigmentată; un 

aspect important în alegerea oricărui tip de fard. Am petrecut un timp minunat, dedicat testării acestor produse, 

care m-au convins că merită a fi cumpărate.” (Daniel Mira Sarah, 10 U) 

 

„După experiența de lucru de la magazinul Douglas, care m-a ajutat să văd dintr-o nouă perspectivă produsele 

cosmetice, aceea de marketer care încearcă să observe preferințele clientului și să găsească cea mai rapidă cale 

ca produsul să ajungă la acesta, am avut plăcuta surpriză să primesc și un cadou frumos ambalat, cu produse 

diverse. M-am bucurat și am apreciat gestul atât ca pe o recompensă, cât și ca pe o provocare de a verifica și 

testa personal produsele. Pe unele le cunoșteam, le mai încercasem și eram deja convinsă de calitatea lor, pe 

altele mi le doream și au venit la momentul potrivit. Pot spune că, în câteva zile de testare a acestora, am 

observat alte și alte proprietăți cum ar fi: rezistența în timp (fond te ten, ruj, parfum), puterea de acoperire (fond 

de ten), puterea de hidratare (ruj), nota de miros dominantă (parfum), jucând astfel două roluri: de consumator 

și de observator, în egală măsură atent și uimit și de produse, și de reacțiile personale. Am realizat deodată cum 

percepția formelor, culorile, mirosurile, textura unor produse ne stimulează și influențează opțiunile și devenim 

consumatori. Mulțumesc încă o dată pentru șansa de a explora și descoperi frumusețea acestui domeniu.” 

(Polihroniade Iris, 9 U) 
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„Feedback-ul pe care îl acord pe o scară de la 1 la 10 produselor care ne-au fost date este de 10, deoarece toate 

testerele au o calitate nemaipomenită, iar efectele, în cazul cremei, se văd în mai puțin de 24 de ore. Rujul are 

o textură fină, ce nu usucă buzele, aceasta arătând calitatea superioară a produsului. Parfumurile, toate, miros 

deosebit, cu accente ușor de identificat, ce se remarcă printre miile de parfumuri existente. Sunt rezistente și, 

în combinație cu Ph-ul pielii mele, a rezultat un miros incredibil de plăcut. Eyeshadow-ul este rezistent, iar 

culoarea este greu de găsit altundeva. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost rujul Clinique.” (Giugula Cezara, 

10 R)  

 

„Toate produsele au fost minunate și s-au potrivit perfect. Deoarece am o oarecare pasiune pentru acest 

domeniu, am achiziționat destul de multe produse, știu la ce să mă uit când folosesc un produs nou. În primul 

rând, am fost atrasă de eyeshadow-ul primit. Este foarte pigmentat și se aplică foarte ușor. Fondul de ten Double 

Wear, din păcate nu este nuanța mea, dar l-am testat și am fost impresionată. Produsul nu îmi usucă tenul. (Am 

un ten destul de pretențios și nu  pot purta orice fond de ten). Rujul este extraordinar. Pe lângă faptul că este 

foarte pigmentat (având în vedere că este  o culoare destul de închisă și pretențioasă, este nevoie  doar de  o 

singură aplicare) are  o textură cremoasă și hidratantă. Iar crema Clinique mi-a fost de mare ajutor pentru   

hidratarea tenului.” (Cojocaru Ana Maria, 9 U) 

 

„Fondul de ten Estée Lauder Double Wear se întinde foarte bine pe piele și este similar culorii tenului meu. 

Crema anti-blemish, de la Clinique, acoperă foarte bine imperfecțiunile și petele. Fardul de ochi este o nuanță 

superbă, fiind culoarea mea de fard de ochi preferată. Rujul Clinique, 13 Flamenco, este un ruj deosebit prin 

culoare, prin faptul că se întinde foarte bine pe buze, având un efect de durată, buzele rămânând hidratate 

întreaga zi. Parfumul Tom Ford - Black Orchid, este unul dintre parfumurile mele preferate. De asemenea, 

parfumurile DKNY, Be delicious fresh blossom juiced, și Estée Lauder - Modern Muse, sunt exact amestecul 

de dulce-exotic pe care îl folosesc. Mă bucur foarte mult că am descoperit unele produse, care au devenit 

preferatele mele.” (Dorobanțu Ana Ingrid, 9 U) 

 

„ Între cadourile primite cadou de la Estée Lauder Romania, personal mi-a plăcut foarte mult parfumul Modern 

Muse. Anti-blemish solutions de la Clinique îl folosesc pe post de primer pentru fondul de ten și pot să văd 

diferența. Am mai primit și un ruj de la Clinique în nuanța Flamenco. Culoarea era una provocatoare pe care 

n-am mai încercat-o până acum, dar m-a surprins plăcut.” (Ionescu Antonia Alexandra, 9 R) 
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„Deși am mai folosit fondul de ten Double Wear o bună perioadă de timp, acesta nu a încetat să mă uimească 

zi de zi prin faptul că e printre singurele fonduri de ten care nu necesită pudră pentru a păstra tenul mat pe 

durata întregii zile, indiferent de anotimp, având totodată o rezistență extraordinară. De asemenea, am fost 

printre norocoasele care au primit un fard mono într-o nuanță ce se poate purta cu ușurință la școală, anume 

Insolent Ivory-Velvet. Este o culoare neutră, cu irizații aurii ce funcționează absolut perfect pentru un machiaj 

de zi, suficient de pigmentat și foarte rezistent. Rujul de la Clinique în nuanța ”Flamenco” are o formulă 

hidratantă și rezistentă, cu o ușoară tentă portocalie, fiind potrivit oricărei nuanțe de piele. Este ideal pentru că, 

până la urmă, ce doamnă sau domnișoară nu are nevoie de un ruj roșu în trusa de make-up? M-a impresionat 

în mod deosebit parfumul de la Tom Ford -Black Orchid pentru că este ceva ce nu întâlnești în mod normal la 

nicio altă persoană. Aici depinde mult și de gusturi, pentru că, în principiu, cu acest parfum nu există cale de 

mijloc. Ori îl urăști, ori ca în cazul meu, îl folosești obsesiv și ți se pare că niciun alt parfum nu îl poate 

echivala. Nu în ultimul rând, produsul pentru ten de la Clinique este ideal pentru perioada adolescenței, când 

semnele lăsate de acnee sau excesul de sebum sunt o adevărată problemă.” (Manolescu Irina, 10 U)  

 

„Participând la minunatul proiect "Estée Lauder" , am avut ocazia, nu numai să cunosc persoane minunate, dar 

și să primesc, cu scopul de a fi testate, mostre din cele mai de top produse ale brand-urilor companiei. Cadoul 

a fost una din surprizele evenimentului urmând ca, mai apoi, discuția cu invitații noștri să fie una mai deschisă. 

Toate produsele sunt de bună calitate, sunt rezistente și țin să menționez că le-am încercat pe toate. Prezentarea 

lor a avut, de asemenea, un mare impact asupra mea. Fondul de ten Double Wear de la Estée Lauder, are o 

textură fină și, odată aplicat pe ten, conferă un aspect natural, totodată fără imperfecțiuni și nu usucă. 

Tratamentul de față de la Clinique are rol de hidratare a tenului și curățare și reușește să calmeze tenul după o 

zi lungă. Rujul de la Clinique este foarte rezistent, nu usucă buzele și are un aspect foarte natural. Eyeshadow-

ul de la Estée Lauder are o culoare specială, care în combinații atrage atenția și oferă o strălucire de lungă 

durată. Parfumul de la Tom Ford Black Orchid, recunosc este un pic prea puternic pentru gustul meu, însă, nu 

ezit să spun că este un parfum care atrage atenția și poate caracteriza o femeie puternică. Parfumul de la DKNY 

este preferatul meu. Dulce, dar nu foarte tare, cu o combinație de ingrediente selecte, consider că defineşte 

tipul femeii jucăușe, dar pline de încredere. Ultimul, dar nu cel din urmă, parfumul de la Estée Lauder, "Nuit" 

este un parfum special, rafinat, care merită din plin folosit. Le recomand cu mare încredere pe toate cele de 

mai sus și cu siguranță nu voi ezita să mi le achiziționez.” (Niculae Alina Maria, 9 U) 

 

„Produsele cosmetice de la Estée Lauder mi-au întrecut așteptările și m-au uimit prin calitatea lor. Parfumurile 

au un miros unic, ce își menține prospețimea pe tot parcursul zilei. Fardul de pleoape are o culoare naturală, ce 

se poate folosi în orice context al zilei. Acesta este ușor de aplicat și nu îți dă o senzație de disconfort, cum fac 
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majoritatea fardurilor ale diferitelor branduri. Rujul este de un roșu intens și are o textură fină, care se potrivește 

în anumite context formale. Fondul de ten, deși nu îl folosesc atât de des și în cantități atât de mari, nu îmi 

încarcă fața excesiv. Toate acestea sunt doar unele dintre lucrurile care m-au convins de selectivitatea acestei 

companii selecte și de calitatea produselor ei.” (Sima Maria Cristina, 10 R) 

 

„Am fost plăcut impresionată de produsele primite de la Compania Estée Lauder. Fondul de ten a fost cel care 

m-a încântat cel mai mult. Este ușor de aplicat și rezistent. De asemenea, parfumurile primite mi-au plăcut mult 

deoarece sunt diferite față de alte parfumuri, dând o notă aparte. Culoarea fardului de ochi și a rujului mi-au 

plăcut în mod deosebit deoarece culorile erau puternice, conferind personalității încredere.” (Becheanu Elena, 

9 R) 

 

Fondul de ten Estée Lauder se aplică foarte ușor și se adaptează pe piele foarte repede. Nu conferă aspect 

încărcat pielii, doar corectează micile imperfecțiuni ale tenului. Rujul Clinique are o textură hidratantă, nu 

usucă deloc buzele, rezistă foarte bine. Este un produs ce nu trebuie să lipsească din portfardul unei femei. 

Fardul de pleoape are un pigment foarte puternic, fără a fi vulgar, tocmai în cantitatea potrivită pentru a 

accentua pleoapele. Parfumul Black Orchid - calitatea, nu cantitatea contează! Mostra are un ambalaj care 

definește eleganță, profesionalism și calitatea superioară a produsului. Conținutul este foarte persistent și are o 

nuanță diferită, ce pare că se adaptează fiecărei persoane. Îmi place caracterul unisex, inedit! Gelul anti-blemish 

- revigorat! Netezește, luminează și dă o notă de prospețime și sănătate. Model Muse Nuit este un parfum pe 

care abia l-am descoperit, dar care îmi place enorm. Are un miros dulce, dar nu deranjant de puternic. Este 

foarte fin și diferit de alte esențe de pe piață. Mulțumesc pentru șansa de a testa aceste produse.” (Ruxandra 

Pelin, 10 U) 

 

„Produsele Estée Lauder testate în cele două săptămâni de la primire mi-au întrecut așteptările. Am folosit și 

în trecut fondul de ten Estée Lauder Double Wear și pot spune că este cel mai bun de pe piață, întrucât are o 

acoperire mare, estompând micile imperfecțiuni, și o rezistență foarte bună. Fardul de pleoape sidefat are o 

culoare intensă, este foarte pigmentat și a rezistat întreaga zi. Parfumurile încercate, Tom Ford, Modern Muse 

și DKNY au avut tente dulci, dar casual și au persistat întreaga zi. Complimentele pe care le-am primit când 

am purtat parfumul Tom Ford Black Orchid și starea de bine pe care o aveam m-au convins să cumpăr 

parfumul. Rujul Clinique a fost pigmentat și hidratant, într-o nuanță intensă ce poate fi purtată atât la ținute de 

zi, cât și la ocazii mai elegante. Crema anti-blemish a fost pe departe produsul testat preferat: hidratează, 

netezește și matifiază tenul, oferindu-mi un aer relaxat întreaga zi. Cu siguranță o voi cumpăra.” (Gheorghiu 

Bianca, 10 R) 
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 „Proiectul „Esteé Lauder”, din cadrul cursului de media, m-a impresionat prin implicarea conducerii Esteé 

Lauder și răbdarea cu care managerii au răspuns la întrebările noastre referitoare la funcționarea companiei. 

Produsele cosmetice primite au depășit așteptările mele. Datorită diversității lor, fiecare dintre noi a putut găsi 

ceva pe placul său. Am primit atât parfumuri florale, dulci, cât și parfumuri cu note lemnoase sau vanilate. 

Parfumul Modern Muse a devenit preferatul meu și l-am achiziționat imediat. Din categoria de beauty m-a 

impresionat în mod plăcut crema anti-blemish solutions, căci rezultatele au fost imediate.” (Petre Teodora, 

10  R) 

 

„Cadoul meu a fost folosit de mama (nefiind pentru băieți). Feedback-ul primit a fost unul pozitiv, ea spunând 

ca produsele sunt de calitate înaltă. Fondul de ten era un pic prea închis pentru ea, dar l-a combinat cu o nuanță 

mai deschisă și a fost foarte mulțumită de produs. Parfumul de la Tom Ford este unul dintre preferatele ei, 

mama având deja versiunea de 100 ml. Rujul, mi-a spus, are o structură bună, cu o nuanță frumoasă. În 

concluzie, mama a fost încântată de rezultatele obținute la folosirea produselor de test oferite de Estée Lauder 

Romania.” (Dragnea Alexandru, 9 R) 

 

„Mi-au plăcut foarte mult produsele primite, în special rujul Estée Lauder, care se întinde frumos pe buze și 

durează pe parcursul zilei. Fondul de ten a fost cu o nuanță mai închisă decât a mea, dar i l-am oferit mamei și 

mi-a comunicat că este foarte pe placul ei, căci are o acoperire ușoară spre medie și este aproape invizibil pe 

față. Eye shadow-ul beige pe care l-am primit, l-am purtat non stop, căci este ideal pentru școală. Crema anti-

blemishes de la Clinique a fost o surpriză plăcută pentru mine când am văzut-o, căci este un must-have în rutina 

de skin, de dimineață și seară. Mostrele de parfum au avut un miros plăcut (în special cea de la Tom Ford), 

rafinat, foarte potrivit pentru un eveniment de seară. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o.” (Ioana 

Diaconescu, 9 U)  

 

 


