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ĐỒNG HÀNH VỮNG CHẮC
CÙNG ĐẠI LÝ & SPA

 ● Đào tạo Online & Offline hàng tháng về kiến thức da liễu, tư duy điều trị cùng sự hỗ trợ nhanh chóng từ các 
Chuyên gia hàng đầu của hãng và Chuyên gia nước ngoài.

 ● Show thực tế với sự hỗ trợ tư vấn lên phác đồ trực tiếp từ Chuyên gia giúp gia tăng uy tín - hình ảnh thương hiệu 
cho Spa, kết hợp xây dựng các chương trình hấp dẫn thúc đẩy tăng doanh số.

 ● Bảo trợ chuyên môn, đồng hành xuyên suốt - đảm bảo hiệu quả điều trị cho từng ca trị liệu cụ thể.

 ● Những chuyến du lịch tưởng thưởng tại điểm đến trong nước, Châu Á & Châu Âu, thăm quan và học tập tại trụ 
sở Juliette Armand Hy Lạp.

Hệ thống trị liệu:
SB01 - Xoá nhăn thay botox
SB02 - Chống lão hoá 4D
SB03 - Trẻ hoá vùng mắt

SKIN BOOSTERS (SB)

Đẩy lùi phẫu thuật thẩm mỹ, thay thế tiêm Botox, 
Filler và phẫu thuật nâng mí (Trang 6-7)

Chỉ bằng mỹ phẩm trị liệu việc điều trị của một Salon thẩm mỹ có thể đạt tới kết quả cao & chính xác tương đương 
phẫu thuật? ĐIỀU NÀY CÓ THỂ! Juliette Armand, mỹ phẩm trị liệu chuyên nghiệp hàng đầu Hy Lạp hoạt động hơn 30 
năm trong giới chuyên nghiệp về thẩm mỹ, da liễu, phẫu thuật tạo hình & có mặt tại 40 quốc gia trên toàn thế giới 
tự tin trả lời “ĐƯỢC” cho câu hỏi trên - với các dòng sản phẩm SKIN BOOSTERS, VI TẢO, MESOTECH, MESOPEEL, 
RETINOIDS, ELEMENTS, BODY...

 ● Triết lý kinh doanh: Giá trị từ tâm - Nâng tầm thương hiệu
 ● Triết lý trị liệu: CÁ NHÂN HÓA PHÁC ĐỒ TRỊ LIỆU từ KẾT QUẢ KHÁM DA thực tế 
 ● Cam kết: Không thoả hiệp về chất lượng - Nghĩ thật, nói thật, làm thật 
 ● CHI PHÍ: Phù hợp với tệp KHÁCH HÀNG TẦM TRUNG & CAO CẤP TẠI SPA

TỰ HÀO ĐEM ĐẾN LÀN SÓNG MỚI CHO THỊ TRƯỜNG LÀM ĐẸP VIỆT NAM BẰNG NHỮNG GIẢI PHÁP

Đ Ư Ợ C  M I N H  C H Ứ N G  B Ằ N G  N H Ữ N G  G I Ả I  T H Ư Ở N G  Q U Ố C  T Ế  D A N H  G I Á

VI TẢO TINH THỂ CANXI (PP)

Điều trị siêu tốc các loại mụn viêm, mụn ẩn, mụn lan, 
mụn lưng, ngực... đồng thời thải độc & trẻ hóa, tái 
tạo nền da mới (Trang 4-5) 

Hệ thống trị liệu:
PP01 - Trị Mụn tinh thể canxi
PP02 - Thải độc hồi sinh
PP03 - Thay da sinh học
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RETINOIDS - TRỊ LIỆU TOÀN NĂNG THẾ HỆ MỚI (R)

Ứng dụng Retinoid HPR nồng độ linh hoạt 1-3-10% - 
dẫn xuất dạng Ester của Retinoic acid với những ưu 
điểm vượt trội, không gây bong tróc, đỏ rát, kích ứng, 
da đẹp lên qua từng lần trị liệu. (Trang 16-19)

Hệ thống trị liệu:
R01 - Thanh Lọc Kiểm Soát Dầu
R02 - Kháng Viêm
R03 - Sửa Chữa DNA
R04 - Tái Cấu Trúc
R05 - Xóa Nám mảng
R06 - Thay mới nền da
R07 - Chống lão hoá vùng mắt

ELEMENTS  - TRỊ LIỆU CẤP TIẾN (EL)

Tối ưu hóa phác đồ điều trị với việc đáp ứng nhu cầu 
làn da ở cả giai đoạn trị liệu cũng như bảo dưỡng, duy 
trì kết quả sau trị liệu (Trang 20-22)

BODY  - TRỊ LIỆU VÓC DÁNG (B)

Tích hợp công nghệ dẫn chất AHA và kim NANO giúp 
kích hoạt tế bào mỡ ở mức tối ưu, hiệu quả đi đầu với 
phương pháp giảm béo an toàn, không đau (Trang 
23-24) 

MESOTECH - TRỊ LIỆU Y KHOA KHÔNG TÊ (AM)

Liệu pháp cấy tầng sâu cho hiệu quả tức thì, không 
đau, không thời gian nghỉ dưỡng sau trị liệu (Trang 
11-15)

Hệ thống trị liệu:
AM01 - Căng bóng HYAL 2%
AM02 - Sáng bóng HYAL 3,5% - AA2G 20%
AM03 - Xóa nám BRIGHTENING
AM04 - Xoá nhăn MATRIXYL 3000- ARGIRELINE 10%
AM05 - Tái Cấu Trúc DNA - RNA 10%
AM06 - Trẻ Hóa REJUVIN
AM07 - Tạo hình DMAE 4%
AM08 - Giảm thâm bọng BIOGENIC CAFEINE 40%

MESOPEEL - TRỊ LIỆU Y KHOA KHÔNG BONG (AMP)

Chống viêm, giảm sưng tấy, bóc tách & phân giải nám 
an toàn, làm mới nền da (Trang 8-10)

Hệ thống trị liệu:
AMP01 - Mandelic acid 40%
AMP02 - Glycolic acid 50%
AMP03 - Glycolic acid 70%
AMP04 - Salicylic - Azelaic acid

Hệ thống trị liệu:
EL01 - Phục Hồi Tái Sinh
EL02 - Làm Dịu Azulene
EL03 - Cấp Ẩm Đa Tầng
EL04 - Nâng Cơ Cấp Kỳ
EL05 - Thải Độc Chống Ô Nhiễm

Hệ thống trị liệu:
B01 - Giảm mỡ cứng Fat & Cellulite
B02 - Giảm mỡ mềm Artichoke 2.5%
B03 - Duy trì vóc dáng

www.facebook.com/juliettearmandvietnam
(Juliette Armand Viet Nam)

juliettearmand.vn
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PHYTO PEELING là tảo Spongilla fragills & Ephydatia từ vùng hồ băng giá của Nga và Canada, 
có cấu trúc lõi tinh thể canxi dạng kim được bao bọc bởi protein. Tác động:

• Phá vỡ liên kết và loại bỏ tế bào sừng hoá, chống bít tắc nang lông & thu nhỏ lỗ chân lông

• Điều tiết bã nhờn, chống viêm da & giảm sưng

• Kích thích trẻ hoá tế bào, xoá bỏ tế bào lão hoá, ngăn chặn các tổn thương bề mặt và chứng 
loạn sắc tố, ngừa thâm

• Thúc đẩy sản sinh tế bào da mới, tăng miễn dịch, làm đầy mô sẹo & khoẻ cấu trúc da, tăng 
đàn hồi

• Tăng cường lưu thông máu, đào thải bạch huyết cho hiệu ứng thải độc và làm sáng hồng 
rạng rỡ 

HỆ THỐNG TRỊ LIỆU:

• PP01 - Trị Mụn Tinh Thể Canxi

• PP02 - Thải Độc Hồi Sinh 

• PP03 - Thay Da Sinh Học

PP01 - TRỊ MỤN TINH THỂ CANXI

Phù hợp với:  Nền da khỏe, mụn ẩn, đầu đen, mụn bã, mụn viêm có mủ nhẹ; Da mụn đi kèm sẹo và thâm, lỗ 
chân lông rộng, nhiều hoặc ít dầu.
Không phù hợp với: Da nhạy cảm, dễ kích ứng, mỏng yếu, mất nước nghiêm trọng.
Cơ chế tác động: Loại bỏ sừng, chống bít tắc, giảm tiết dầu, kháng viêm, tăng tuần hoàn và đào thải độc tố, 
tái tạo cấp tốc.
Thời gian trị liệu: 90 – 120 phút.
Tần suất: Cách 1 tuần đến 10 ngày/lần.
THỰC HIỆN

VI TẢO TINH THỂ CANXI - PHYTO PEELING
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PP02 - THẢI ĐỘC HỒI SINH

Phù hợp với:  Da nhiễm độc do sử dụng kem trộn hoặc do sản phẩm lột tẩy không rõ nguồn gốc nhưng 
không còn trong giai đoạn kích ứng; Da mỏng yếu, mao mạch vỡ, dễ kích ứng khi sử dụng sản phẩm lạ; Da 
nổi mụn nhỏ, đầu trắng…do miễn dịch kém, không có mụn viêm to.
Không phù hợp với: Da đang kích ứng, da nhạy cảm khô mất nước nghiêm trọng hoặc đang trong quá trình 
điều trị lột tẩy khác.
Cơ chế tác động: Thúc đẩy tái tạo và tăng tuần hoàn máu, bạch huyết nhờ đó thải độc cho da.
Thời gian trị liệu: 55 – 75 phút; 
Tần suất: Cách 2 tuần/1 lần.
THỰC HIỆN

PP03 - THAY DA SINH HỌC

Phù hợp với: Da dày sừng, sắc tố không đều, tối xỉn; Da bị bít tắc nhưng chưa hình thành mụn; Da có nếp 
nhăn bề mặt, chảy xệ, mệt mỏi; Da sau điều trị mụn cần làm mới lại nền da.
Không phù hợp với: Da mỏng, yếu, nhạy cảm, mao mạch yếu, da mất nước nghiêm trọng, da nám đang tăng 
sinh, da mụn.
Cơ chế tác động: Loại bỏ sừng hóa bề mặt, thúc đẩy tái tạo tế bào mới tầng đáy chống bít tắc, tái tạo, tăng 
tuần hoàn và thải độc.
Thời gian trị liệu: 70 – 100 phút. 
Tần suất: Cách 2 đến 3 tuần/lần.
THỰC HIỆN



6

Quan ngại về tác dụng phụ & biến chứng của các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm cấy,  
Juliette Armand gợi ý thay thế tiêm Botox, Filler, cắt mí & nâng cung mày bằng những công thức 
hiệu quả, an toàn mà không cần dùng đến bông băng, tiêm cấy, dao kéo..., không cần trải qua 
thời kỳ hậu phẫu đau đớn. 
Các trị liệu Skin Boosters mang tính đột phá nhờ ứng dụng công nghệ “siêu dẫn bảo toàn hoạt 
chất kích hoạt nhanh tế bào” - Cosmetic Drone giúp các hoạt chất chống lão hóa tiên tiến nhất 
như X50 Hyallufiller (Palmitoyl tetrapeptide-50), X50 Myocept (Palmitoyl heptapeptide-52), X50 
Anti Aging (Cu-palmitoyl Heptapeptide-14)... phát huy hiệu quả nhanh chóng, trọn vẹn & tối ưu. 
Đây cũng là nhân tố giúp cho các sản phẩm & trị liệu Skin Boosters giành được nhiều giải thưởng 
cao quý tại Medical Beauty Awards 2020.
HỆ THỐNG TRỊ LIỆU:

• SB01 - Xoá Nhăn Thay Botox

• SB02 - Chống Lão Hoá 4D

• SB03 - Trẻ Hoá Vùng Mắt

SB01 - XOÁ NHĂN THAY BOTOX
Phù hợp với: Da có nếp nhăn cảm xúc vùng đuôi mắt, dưới mắt, trán, sống mũi; Da chớm lão hóa, có nếp 
nhăn lão hóa sinh học nhẹ vùng khóe mũi, dưới miệng; Da bắt đầu thiếu săn chắc, tối xỉn, bề mặt thô nhám 
cần duy trì vẻ trẻ trung tươi sáng; Da sau tiêm botox cần kéo dài kết quả & làm chậm quá trình tan của botox.
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc; Da nhạy cảm, mỏng yếu, mất nước bề mặt nghiêm trọng.
Cơ chế tác động: Ức chế truyền dẫn thần kinh gây co cơ từ đó giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn nhờ 
hợp chất Effectox.
Thời gian: 60 phút.
Tần suất:  2 lần/tuần (điều trị) và 2 tuần/lần (duy trì).
THỰC HIỆN

SKIN BOOSTERS 
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SB02 - CHỐNG LÃO HOÁ 4D

Phù hợp với: Da trưởng thành, da già có nếp nhăn dài và sâu cần làm đầy; Da khô cằn cỗi, thiếu dưỡng chất, 
mất nước và mệt mỏi; Da lão hóa mỏng, yếu, mao mạch giãn nở, bị oxy hóa dẫn đến tối xỉn màu, không 
đều màu và hình thành nám mảng; Da sau nhiễm độc tố suy yếu, dễ kích ứng; Da sau tiêm filler cần kéo dài 
kết quả, làm chậm quá trình tan chất làm đầy.
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc; Da đang kích ứng.
Cơ chế tác động: Tác động 4 chiều: loại bỏ sừng, cấp nước, gia tăng sản xuất collagen & elastin 382% và 
chống oxy hóa – tăng miễn dịch da 68%.
Thời gian trị liệu: 70 - 85 phút.
Tần suất: 2 lần/tuần (điều trị xóa nhăn thay thế filler); 2 tuần/lần (duy trì sau điều trị xóa nhăn); 1 lần/tuần 
(phục hồi làm khỏe và cấp dưỡng chất tích cực). 
THỰC HIỆN

SB03 - TRẺ HOÁ VÙNG MẮT
Phù hợp với: Vùng da mắt với biểu hiện mệt mỏi, thiếu dưỡng chất, nhiều nếp nhăn mất nước li ti và nếp 
nhăn cảm xúc khi cười; Vùng da mắt lão hóa do tuổi tác với sự hình thành các nếp nhăn sâu, vết chân chim 
và mí sụp; Vùng da mắt thâm quầng, bọng mắt nhẹ; Chăm sóc đặc biệt vùng da mắt sau khi đã làm các 
phẫu thuật như cắt mí, nâng cung mày… để duy trì hiệu quả lâu dài; Chăm sóc phòng ngừa lão hóa sớm 
cho vùng da mắt, đặc biệt với những người tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính, điện thoại hoặc áp lực 
công việc cao, thức đêm nhiều.
Không phù hợp với: Vùng da mắt dễ kích ứng và sưng nề.
Cơ chế tác động: Tăng cường chức năng tế bào quanh vùng da mắt, gia tăng đào thải bạch huyết và độc tố 
hốc mắt, thúc đẩy tăng sinh collagen mạnh đồng thời nuôi dưỡng tế bào & làm khoẻ mạch máu dưới da 
vùng mắt.
Thời gian trị liệu: 60 phút.
Tần suất: 2 lần/tuần (điều trị) và 2 tuần/lần (duy trì).
THỰC HIỆN
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MESOPEEL
CÁC TRỊ LIỆU PEEL AN TOÀN

Nhóm trị liệu y khoa thẩm mỹ tân tiến đáp ứng tiêu chuẩn an toàn Châu Âu trong ứng dụng liệu 
pháp lột tẩy hóa học bằng các Acid hữu cơ để đạt cùng lúc các mục tiêu: 

• Trẻ hóa

• Làm sáng

• Tạo hiệu ứng căng bóng và mềm mượt

• Chống viêm, giảm sưng tấy & ngăn ngừa sự phát triển của mụn

CÁC TRỊ LIỆU MESOPEEL BAO GỒM:

• AMP01 - Mandelic Acid 40%

• AMP02 - Glycolic Acid 50% 

• AMP03 - Glycolic Acid 70% 

• AMP04 - Salicylic - Azelaic Acid

MESOPEEL – TRỊ LIỆU Y KHOA KHÔNG BONG

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG KẾT QUẢ
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AMP01 - MANDELIC ACID 40%

Phù hợp với: Da mất cân bằng PH, bức bí, bít tắc do da thiếu ẩm kéo dài hoặc da tuổi teen bắt đầu có hiện 
tượng sừng hoá; Da bị mụn bã nhờn, mụn ẩn hoặc tình trạng da mụn viêm sưng, da nhiều vết thâm sau 
mụn; Da lão hóa cấp độ nhẹ: nhăn mất nước và nếp nhăn nông, thô sần; Da cần được chuẩn bị (làm sạch 
& cân bằng độ ẩm bề mặt) trước các trị liệu chuyên sâu để đáp ứng tốt nhất.
Không phù hợp với: Da nhạy cảm, mỏng yếu hoặc kích ứng.
Cơ chế tác động: AHA kích thước phân tử lớn hoạt động bề mặt tác động loại bỏ nhẹ nhàng với tính năng 
vượt trội: Kháng khuẩn ngừa mụn, kéo nước bổ sung ẩm bề mặt cho da, loại bỏ sừng, kích thích tái tạo tế 
bào giúp trẻ hóa da, giảm thâm, giàu chất chống oxy hóa giúp đem lại hiệu quả cả với làn da lão hóa. Được 
ứng dụng như là trị liệu chuẩn bị da bước đầu trong tất cả các phác đồ điều trị.
Thời gian trị liệu: 45 phút.
Tần suất: 1 - 2 lần/tuần (điều trị) tùy theo mức độ tích tụ sừng hóa và độ mỏng dày của da và 1 - 2 tháng/
lần (duy trì).
THỰC HIỆN

AMP02 - GLYCOLIC ACID 50%

Phù hợp với: Da lão hóa do ánh nắng, sắc tố tối xỉn, bề mặt da thô sần, dày sừng; Da hình thành các đốm 
nâu, mảng sắc tố trên da, nám bề mặt và nám chân sâu; Da thường khô, thô, sừng dày cần được trẻ hoá. 
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc nghiêm trọng; Da nhạy cảm, mỏng yếu, dễ kích ứng, mất nước bề mặt. 
Cơ chế tác động: Glycolic Acid nồng độ cao (50%) dễ dàng phá vỡ liên kết tế bào sừng, đẩy nhanh tốc độ 
của chu kỳ tế bào da, nhờ đó, kích thích sản sinh tế bào da mới nhanh chóng thay thế lớp da cũ tối xỉn và 
loại bỏ các hắc sắc tố trên bề mặt da.
Thời gian trị liệu: 35-45 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 4 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN
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AMP03 - GLYCOLIC ACID 70%

AMP04 - SALICYLIC - AZELAIC ACID

Phù hợp với:  Da lão hóa do ánh nắng, sắc tố tối xỉn, bề mặt da thô sần; Da hình thành các đốm nâu, 
mảng sắc tố trên da, nám bề mặt và nám chân sâu; Da sẹo, lỗ chân lông rộng.
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc nghiêm trọng; Da nhạy cảm, mỏng yếu, dễ kích ứng, mất 
nước bề mặt. 
Cơ chế tác động: Glycolic Acid nồng độ cao (70%) dễ dàng phá vỡ liên kết tế bào sừng, đẩy nhanh 
tốc độ của chu kỳ tế bào da, nhờ đó, kích thích sản sinh tế bào da mới nhanh chóng thay thế lớp 
da cũ tối xỉn và loại bỏ các hắc sắc tố trên bề mặt da.
Thời gian trị liệu: 35 - 45 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 4 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN

Phù hợp với: Da rối loạn tiết bã nhờn, sừng hóa quá mức; Da nhiều vết thâm sau mụn, sắc tố da tối xỉn; Da 
mụn, đặc biệt là mụn viêm sưng, mụn mủ bội nhiễm lan sâu dưới trung bì; Da mụn bít tắc, mụn ẩn diện rộng.
Không phù hợp với: Da nhạy cảm, mỏng yếu, dễ kích ứng, mất nước bề mặt nghiêm trọng.
Cơ chế tác động: Ứng dụng Salicylic Azelaic với đặc tính kháng khuẩn mạnh, ức chế sự phát triển của vi 
khuẩn trong nang lông & giảm bớt hình thành sừng hoá giúp giảm viêm sưng và làm tiêu dần cồi mụn, 
ngăn ngừa sự phát triển của mụn.
Thời gian trị liệu: 45 phút.
Tần suất: 1 tuần/lần (điều trị)
THỰC HIỆN
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MESOTECH
Mesotech được biết đến như là 1 liệu pháp thúc đẩy collagen và kích hoạt hệ thống miễn dịch 
tự nhiên của da ứng dụng công nghệ Micropen chuyên biệt được vô trùng theo tiêu chuẩn y 
khoa Châu Âu giúp đẩy sâu vào da các hoạt chất giúp:
- Làm mới nền da thông qua khả năng phục hồi các tổn thương nhỏ một cách tự nhiên
- Cải thiện tình trạng lão hóa, làm đầy nếp nhăn, củng cố đàn hồi da, làm mờ rạn
- Làm đầy sẹo và thu nhỏ lỗ chân lông
- Tái cấu trúc & sửa chữa các khiếm khuyết, rối loạn chức năng tầng sâu của da
- Xóa mờ nám bao gồm nám mảng và nám đốm
- Giảm mỡ cục bộ và tiêu Cellulite
AMESON MICROPEN JULIETTE ARMAND:
- Công nghệ Micro Pen chính hãng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn Châu Âu, hiệu quả cao, an toàn 
tuyệt đối, tổn thương tối thiểu
- Không cần ủ tê, không gây đau rát, chảy máu, không cần mặt nạ làm dịu 
- Linh hoạt trong điều chỉnh tốc độ & lựa chọn đầu kim từ 16-42 & đầu kim nano. Độ sâu của kim 
từ 0,25-2,5mm giúp dễ dàng cấy hoạt chất vào các tầng da khác nhau & cả vùng da quanh mắt 
hay cơ thể.
HỆ THỐNG CÁC TRỊ LIỆU MESOTECH:

• AM01 - Căng Bóng HYAL 2% 

• AM02 - Sáng Bóng HYAL 3,5% - Aa2g 20% 

• AM03 - Xóa Nám BRIGHTENING 

• AM04 - Xoá Nhăn MATRIXYL 3000- ARGIRELINE 10%

• AM05 - Tái Cấu Trúc DNA - RNA 10% 

• AM06 - Trẻ Hóa REJUVIN

• AM07 - Tạo Hình DMAE 4% 

• AM08 - Giảm Thâm Bọng BIOGENIC CAFEINE 40%

MESOTECH - TRỊ LIỆU Y KHOA KHÔNG TÊ
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AM01 - CĂNG BÓNG HYAL 2%

Phù hợp với: Da xuất hiện nhiều nếp nhăn li ti bề mặt, khô cằn, tối màu, thiếu sức sống; Da khô, sừng hóa, 
bít tắc nhẹ do da thiếu hụt độ ẩm.
Không phù hợp với: Da mụn, bít tắc nghiêm trọng. Da mỏng, nhạy cảm, dễ kích ứng. Da dày sừng quá ngưỡng
Cơ chế tác động: Mandelic acid 40% kích hoạt da, mở lớp biểu bì tạo kênh dẫn đưa các hoạt chất đột phá 
tới tầng sâu của da để tích cực thúc đẩy quá trình biến chuyển và điều chỉnh chức năng tế bào. 
Hyaluronic Acid cấu trúc phân tử nhỏ dễ dàng len lỏi vào từng tế bào da, giúp làn da ngậm nước, căng 
bóng, cải thiện tổng thể các vấn đề bề mặt của làn da (sừng hóa tích tụ, nếp nhăn bề mặt…).
Thời gian trị liệu: 65 -80 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN

AM02 - SÁNG BÓNG HYAL 3,5% - AA2G 20%

Phù hợp với: Da xuất hiện nhiều nếp nhăn li ti bề mặt, khô cằn, tối màu, thiếu sức sống, một số đốm oxy hóa, 
lỗ chân lông giãn nở; Da khô mất nước, sừng hóa quá mức, bít tắc nhẹ do da thiếu hụt độ ẩm.
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc nghiêm trọng; Da nhạy cảm, mất nước quá mức dẫn đến dễ kích ứng
Cơ chế tác động: Mandelic acid 40% kích hoạt da, mở lớp biểu bì tạo kênh dẫn đưa các hoạt chất đột phá 
tới tầng sâu của da để tích cực thúc đẩy quá trình biến chuyển và điều chỉnh chức năng tế bào. 
Hyaluronic Acid cấu trúc phân tử nhỏ dễ dàng len lỏi vào từng tế bào da, giúp làn da ngậm nước, căng 
bóng, cải thiện tổng thể các vấn đề bề mặt của làn da (sừng hóa tích tụ, nếp nhăn bề mặt…) cùng với 
vitamin C gia tăng độ sáng & săn chắc.
Thời gian trị liệu:  65 -80 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN
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AM03 - XÓA NÁM BRIGHTENING

Phù hợp với:  Da gặp vấn đề về sắc tố: nám, tàn nhang; Da tối xỉn, không đều màu, da lão hóa do ánh nắng; 
Da sau các tổn thương, viêm nhiễm dẫn đến đốm thâm (sẹo thâm mụn…) nhưng đã khỏe hoàn toàn 
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc nghiêm trọng; Da mỏng, nhạy cảm, dễ kích ứng.
Cơ chế tác động: Glycolic Acid nồng độ cao (50%) dễ dàng phá vỡ liên kết tế bào sừng, đẩy nhanh tốc độ 
của chu kỳ tế bào da, nhờ đó, kích thích sản sinh tế bào da mới nhanh chóng thay thế lớp da cũ tối xỉn và 
loại bỏ các hắc sắc tố trên bề mặt da. Hoạt chất đặc biệt: Vitamin C nguyên chất được bảo toàn nguyên 
vẹn nhờ được bao bọc trong 2 lớp màng Glucose cùng các Peptide phỏng sinh học ngăn chặn quá trình 
đẩy melanin lên bề mặt da và Alpha Arbutin ức chế sản sinh melanin giúp làm sáng mảng nám và mờ nám 
rõ rệt.
Thời gian trị liệu: 65 -80 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN

AM04 - XOÁ NHĂN MATRIXYL 3000 - ARGIRELINE 10%

Phù hợp với: Da lão hóa, có nhiều nếp nhăn bao gồm cả nếp nhăn động (cảm xúc) và tĩnh (lão hóa sinh học); 
Da mất độ đàn hồi, thô nhám, nhiều nếp nhăn li ti bề mặt
Không phù hợp với: Da mỏng, nhạy cảm, dễ kích ứng; Da dầu, mụn, bít tắc
Cơ chế tác động: Mandelic acid 40% kích hoạt da, mở lớp biểu bì tạo kênh dẫn đưa các hoạt chất đột phá 
tới tầng sâu của da để tích cực thúc đẩy quá trình biến chuyển và điều chỉnh chức năng tế bào. 
Kết hợp hoạt động của Matrixyl 3000 và Argireline giúp ngăn chặn sự phát ra các chất dẫn truyền thần 
kinh từ các tế bào, dẫn đến việc giảm sự co cơ và hình thành đường nhăn cảm xúc, đồng thời cải thiện kết 
cấu da, tăng sự hình thành Collagen và Fibronectin (đóng vai trò ổn định, gắn kết các thành phần trong cấu 
trúc nền collagen với tế bào) tạo kết quả chống nhăn tuyệt vời.
Thời gian trị liệu: 70 -80 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì)
THỰC HIỆN
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AM05 - TÁI CẤU TRÚC DNA - RNA 10%

Phù hợp với: Da nhạy cảm, da yếu, sau tổn thương do bỏng nắng, lột tẩy, điều trị laser dẫn đến mỏng da, 
giãn mao mạch; Da sau điều trị mụn cần cải thiện bề mặt, bổ sung độ ẩm để cân bằng chức năng tổng thể 
của da, da có đốm sẹo đỏ sau mụn; Da tiềm ẩn có nám tầng sâu cần ngăn ngừa.
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc nghiêm trọng. Da khỏe cần loại bỏ bít tắc, sừng hóa tích tụ.
Cơ chế tác động: Mandelic acid 40% kích hoạt da, mở lớp biểu bì tạo kênh dẫn đưa các hoạt chất đột phá 
tới tầng sâu của da để tích cực thúc đẩy quá trình biến chuyển và điều chỉnh chức năng tế bào. 
Các phân đoạn DNA-RNA thủy phân giúp thay thế và sửa chữa tế bào hư tổn, ổn định cơ chế sinh lý làn da, 
điều tiết độ ẩm và tăng cường miễn dịch da giúp da khỏe mạnh, căng bóng và đầy sức sống.
Thời gian trị liệu: 70 -80 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN

AM06 - TRẺ HÓA REJUVIN

Phù hợp với: Da tương đối khỏe nhưng có khiếm khuyết bề mặt: Thô nhám, lỗ chân lông to, nếp nhăn li ti bề 
mặt, tối xỉn màu hoặc không đều màu; Da thiếu săn chắc, thiếu độ tươi hồng và sức sống.
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc nghiêm trọng. Da mỏng, nhạy cảm, dễ kích ứng.
Cơ chế tác động: Mandelic acid 40% kích hoạt da, mở lớp biểu bì tạo kênh dẫn đưa các hoạt chất đột phá 
tới tầng sâu của da để tích cực thúc đẩy quá trình biến chuyển và điều chỉnh chức năng tế bào. 
Hoạt chất Rejuvin trẻ hóa toàn diện 5 trong 1 nhờ tổng hợp các thành phần thiết yếu: Hyaluronic Acid, các 
Peptide phỏng sinh học, 3 loại Vitamin (AA2G, PP, Panthenol), phức hợp RNA-DNA… đem đến hiệu quả tái 
tạo, cấp ẩm, làm săn chắc và làm mịn, trẻ hóa làn da hoàn hảo.
Thời giantrị liệu: 70 -80 phút.
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN
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AM07 - TẠO HÌNH DMAE 4%

Phù hợp với: Làn da lão hóa, mất nước, bề mặt tối xỉn, xuất hiện nhiều nếp nhăn nông và sâu; Da chảy xệ, 
chùng nhão, mất độ đàn hồi, xuất hiện nọng cằm và tích nước; Rạn da các vùng bụng, ngực, mông, bắp 
chân….
Không phù hợp với:  Da mụn, bít tắc nghiêm trọng. Da mỏng, nhạy cảm, dễ kích ứng.
Cơ chế tác động: Mandelic acid 40% kích hoạt da, mở lớp biểu bì tạo kênh dẫn đưa các hoạt chất đột phá 
tới tầng sâu của da để tích cực thúc đẩy quá trình biến chuyển và điều chỉnh chức năng tế bào. DMAE  tiền 
chất của hoocmon Acetycholine giúp tăng trương lực cơ, nâng cơ, tăng cường quá trình tổng hợp màng 
sinh chất tế bào da giúp chống oxy hóa, giảm thiểu tình trạng chùng nhão của da và hồi phục độ đàn hồi 
săn chắc da.
Thời gian trị liệu: 65 -80 phút. 
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì).
THỰC HIỆN

AM08 - GIẢM THÂM BỌNG BIOGENIC CAFEINE 40%

Phù hợp với: Vùng mắt tích mỡ cục bộ, sần da quanh mắt do mỡ, tích nước, bọng mắt; Những vùng da mắt 
được trị liệu Opsis Therapy SB03 – Trẻ hóa vùng mắt nhưng cần hỗ trợ tăng cường hiệu ứng giảm bọng.
Không phù hợp với: Vùng da mắt nhạy cảm, da mắt không có bọng
Cơ chế tác động: Hoạt chất Caffeine sinh học nồng độ cao thúc đẩy quá trình thuỷ phân chất béo trung tính 
thành axit béo tự do và glycerol, làm giảm dự trữ chất béo, giải toả bít tắc và chống tích nước dưới da nhờ 
đó giảm đáng kể lượng chất béo cứng đầu tích tụ dưới mắt và giảm bọng sưng nề quanh mắt.
Thời gian trị liệu: 60 phút    
Tần suất: 2 tuần/lần (điều trị) và 1 tháng/lần (duy trì)
THỰC HIỆN
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Retinoids HPR thế hệ mới - dẫn xuất dạng Ester của Retinoic Acid là bước tiến đột phá cho 
phương pháp trị liệu làn da bằng Retinoid trên Thế giới. 
Không còn những e ngại, lo lắng phải đối mặt với các phản ứng bong tróc, kích ứng, đỏ rát, sưng nề.
Retinol HPR được ứng dụng ở nồng độ 1%, 3%, 10% cho kết quả thay mới nền da như Tretinoin 
(chỉ dùng trong dược phẩm kê toa) nhưng an toàn và lành tính hơn cả Retinol (dùng trong mỹ 
phẩm không cần kê toa).
Sản phẩm an toàn khi kết hợp với các hoạt chất Vitamin C, AHA, BHA. 
HỆ THỐNG 6 TRỊ LIỆU RETINOIDS
Dành cho 3 nhóm da: Dầu mụn – Tổn thương – Lão hoá

• R01 - Thanh Lọc Kiểm Soát Dầu

• R02 - Kháng Viêm 

• R03 - Sửa Chữa DNA 

• R04 - Tái Cấu Trúc

• R05 - Xóa Nám Mảng 

• R06 - Thay Mới Nền Da

• R07 - Chống lão hoá vùng mắt

RETINOIDS - TRỊ LIỆU TOÀN NĂNG THẾ HỆ MỚI

R01 - THANH LỌC KIỂM SOÁT DẦU

Phù hợp với: Da triệu chứng viêm tuyến bã, mụn ẩn, mụn bã, mụn viêm, mụn đầu đen cấp độ vừa, rối loạn 
bài tiết dầu; Da dầu tối xỉn màu, sắc tố không đều cần làm sáng & mịn.
Không phù hợp với: Da khô, da kích ứng, mỏng yếu, mất nước nghiêm trọng.
Cơ chế tác động: Điều tiết cân bằng và ổn định da nhờ phối hợp của các hoạt chất: Retinoid, BHA, HA, Vi bọt 
biển và Vi tảo cùng hệ thống Enzyme kích hoạt.
Thời gian trị liệu: 41 – 54 phút.
Tần suất: 2 lần/1 tuần.
THỰC HIỆN
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R02 - KHÁNG VIÊM

Phù hợp với: Da mụn trứng cá, mụn viêm, rối loạn bài tiết dầu, mụn bọc mủ trên nền da tương đối nhạy cảm.
Không phù hợp với: Da nhạy cảm, dễ kích ứng, mỏng yếu, mất nước nghiêm trọng.
Cơ chế tác động: Kháng viêm và điều tiết bã nhờn nhờ phối hợp của các hoạt chất: Retinoid, BHA và hệ 
thống Enzyme kích hoạt, liễu Canada . 
Thời gian trị liệu: 41 – 54 phút.
Tần suất: 2 lần/1 tuần.
THỰC HIỆN

R03 - SỬA CHỮA DNA

Phù hợp với: Da thường, khô cần cải thiện bề mặt xuống cấp như nếp nhăn, da tối xỉn màu, mất nước bề 
mặt, thiếu đồng nhất về màu sắc và độ căng, da có xu hướng mỏng yếu, nhạy cảm theo thời gian; Da sau 
nhiễm độc cần phục hồi miễn dịch và cấu trúc DNA.
Không phù hợp với: Da mỏng, yếu, quá khô và mất nước bề mặt trầm trọng.
Cơ chế tác động: Thúc đẩy tế bào thượng bì hoàn thiện các chức năng tế bào, tăng miễn dịch nhờ phối hợp 
của các hoạt chất B9, Retinoid, Bifidus, các chất tăng trưởng thượng bì và trung bì cùng hệ thống Enzyme.
Thời gian trị liệu: 50 – 60 phút.
Tần suất:  2 lần/1 tuần.
THỰC HIỆN
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R05 -  XÓA NÁM MẢNG

Phù hợp với: Da rối loạn sắc tố, nám mảng cần được làm đều màu và tăng sức sống.
Không phù hợp với: Da mỏng, yếu, quá khô và mất nước bề mặt trầm trọng.
Cơ chế tác động: Với các Enzyme kích hoạt các hoạt chất đậm đặc như Asyntra (thế hệ mới thay thế 
Hydroquinone), Vitamin C dạng ester an toàn, Retinoid HPR hiệu ứng như Tretinoin, không bong tróc cùng 
Phytic Acid, Galic acid...đặc trị làm sáng, xóa mờ nám, chống oxy hóa, ức chế tăng sinh.
Thời gian trị liệu: 50 – 60 phút.
Tần suất:  2 lần/1 tuần.
THỰC HIỆN

R04 -  TÁI CẤU TRÚC

Phù hợp với: Da hỗn hợp, dầu cần cải thiện bề mặt xuống cấp như nếp nhăn, da tối xỉn màu, mất nước bề 
mặt, thiếu đồng nhất về màu sắc và độ căng, da có xu hướng mỏng yếu, nhạy cảm theo thời gian, da sẹo, 
sẹo sau mụn cần duy trì ổn định sau trị liệu.
Không phù hợp với: Da khô, da mất nước trầm trọng.
Cơ chế tác động: Thúc đẩy tế bào thượng bì hoàn thiện các chức năng tế bào, gia tăng tái tạo làm mới nền 
da nhờ phối hợp của các hoạt chất B9, Retinoid, Vi tảo, cùng hệ thống Enzyme.
Thời gian: 50 – 60 phút. 
Tần suất:  2 lần/1 tuần. 
THỰC HIỆN
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Phù hợp với: Quầng thâm, bọng và nếp nhăn quanh vùng mắt đi kèm các dấu hiệu da vùng mắt khô, thiếu 
dưỡng chất dẫn đến sụt giảm đàn hồi và tối màu, da vùng mắt thường xuyên tiếp xúc với máy tính, điện 
thoại và các thiết bị điện tử hoặc ánh nắng hoặc tính chất công việc căng thẳng, đọc sách nhiều ... nguy 
cơ gây lão hoá sớm vùng mắt.
Không phù hợp với: Da vùng mắt nhạy cảm, dễ kích ứng, sưng nề, chảy nước mắt.
Cơ chế tác động: Thúc đẩy tế bào thượng bì vùng da mắt tái tạo tế bào da mới, sửa chữa cấu trúc collagen 
và kích thích đào thải bạch huyết chống tù đọng nhờ các hoạt chất Retinoid HPR, Eyederline và Matrixyle 
cùng hệ thống Enzyme kích hoạt.
Thời gian trị liệu: 30 – 35 phút.
Tần suất:  2 lần/1 tuần.
THỰC HIỆN

R06 - THAY MỚI NỀN DA

R07 - CHỐNG LÃO HOÁ VÙNG MẮT

Phù hợp với: Da lão hóa, nếp nhăn, thô nhám sần, lỗ chân lông thô, da sẹo.
Không phù hợp với: Da dầu mụn, da nhạy cảm.
Cơ chế tác động: Retinoid, các nhân tố tăng trưởng phỏng sinh học nhau thai người, các Amino Acid & hệ 
thống men Bifidus nhận diện khiếm khuyết, sửa chữa các tổn thương DNA, thúc đẩy tái sinh, làm dày và 
khoẻ da, làm chậm tiến trình suy thoái của da. Cùng vitamin C và hệ thống Enzyme kích hoạt, nền tảng 
Collagen được phục hồi và làm mờ nhanh chóng các dấu hiệu lão hoá da.
Thời gian trị liệu: 50 – 60 phút.
Tần suất: 2 lần / 1 tuần. 
THỰC HIỆN



20

ELEMENTS  - TRỊ LIỆU CẤP TIẾN

EL01 - PHỤC HỒI TÁI SINH
Phù hợp với: Da đang trong quá trình tái tạo sau trị liệu xâm lấn (sau laser, peel, siêu mài mòn, cấy tinh chất, 
phi kim, vi kim, lăn kim …) cần được gia tăng các chất tăng trưởng và thúc đẩy tái tạo; Da mỏng, yếu, mất 
nước bề mặt nghiêm trọng, lộ mao mạch, da nhiễm độc do sử dụng kem trộn không còn trong tình trạng 
bị kích thích hay đã qua giai đoạn kích ứng.
Không phù hợp với: Da kích ứng, da dầu, mụn và bít tắc, da nhạy cảm dễ bị nổi mụn.
Cơ chế tác động: Kết hợp sức mạnh ưu việt của 2 thành phần: lợi khuẩn Bifidus kích thích hệ thống enzyme 
của da để nhận biết và sửa chữa các tổn thương DNA tế bào và Bioplacenta nhau thai sinh học đẩy nhanh 
quá trình tăng trưởng tế bào từ đó cân bằng các hoạt động chức năng của da, phục hồi, tái sinh làn da 
mới tươi trẻ, đầy sức sống.
Thời gian trị liệu: 45- 55 phút.
Tần suất: Cách 1 tuần đến 10 ngày 1 lần/tuần (điều trị) và 2 tuần/lần (duy trì).
THỰC HIỆN

Các trị liệu cấp tiến Elements được thiết lập nhằm tối ưu hoá các phác đồ điều trị, đáp ứng hầu 
hết  nhu cầu làm đẹp đa dạng ở cả giai đoạn trị liệu cũng như bảo dưỡng sau trị liệu. Nhờ đó, vẻ 
đẹp và sức sống của làn da được duy trì liên tục không gián đoạn. Với lợi thế đặc trưng của công 
thức cấp tiến hoàn toàn phù hợp với xu thế toàn cầu khi ứng dụng những thành tựu khoa học 
mới nhất, Elements đã trở thành sự lựa chọn không thể thiếu trong giới làm đẹp chuyên nghiệp.
Đặc biệt, các qui trình Elements còn cho phép chuyên viên làm đẹp chuyên nghiệp kết hợp các 
sản phẩm một cách sáng tạo, linh hoạt và không giới hạn để tạo nên những trị liệu chuyên biệt 
đáp ứng nhu cầu thực tế nhất cho mỗi làn da.
CÁC TRỊ LIỆU CẤP TIẾN ELEMENTS CƠ BẢN GỒM:
• EL01 - Phục Hồi Tái Sinh 
• EL02 - Làm Dịu Azulene 
• EL03 - Cấp Ẩm Đa Tầng
• EL04 - Nâng Cơ Cấp Kỳ 
• EL05 - Thải Độc Chống Ô Nhiễm
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EL02 - LÀM DỊU AZULENE

Phù hợp với: Da nhạy cảm, chứng đỏ da hay đỏ da khi đi nắng hoặc nhạy cảm dễ nổi mụn; Da nhạy cảm 
nghiêm trọng có nguy cơ kích ứng khi tiếp nhận các trị liệu.
Không phù hợp với:  Da kích ứng cấp nghiêm trọng.
Cơ chế tác động: Tính năng làm lành vi tổn thương và tiêu viêm hoàn hảo nhờ thành phần hợp chất Azulene 
và các chiết xuất đặc biệt từ cúc La Mã, lô hội và panthenol và B9 Folic làm dịu làn da khỏi kích ứng nghiêm 
trọng giúp da nhanh chóng khôi phục lớp màng lipid bảo vệ mang lại sự cân bằng, ổn định cho làn da.
Thời gian trị liệu: 45 – 55 phút.
Tần suất: 1 lần/1 tuần đối với da nhạy cảm cho đến khi da đủ khỏe để tiếp nhận các trị liệu trẻ hóa hoặc tái tạo.
THỰC HIỆN

EL03 - CẤP ẨM ĐA TẦNG

Phù hợp với: Da khô, cằn cỗi, nhiều nếp nhăn bề mặt do mất nước, không đều màu, sạm xỉn; Da mùa hanh 
khô cần dự trữ nước phòng chống lão hóa và bảo vệ da; Da bít tắc, mụn ẩn lâu ngày do mất nước ở mức độ nhẹ
Không phù hợp với: Da dầu mụn, bít tắc nghiêm trọng; Da kích ứng.
Cơ chế tác động: Đặc tính giữ ẩm và cấp nước của thành phần tảo nâu ALGIN kết hợp cùng phân tử 
Hyaluronic axit cỡ trung (MMW) tạo lớp màng giữ ẩm hoàn hảo, chống mất nước qua da, nhờ đó hoàn 
thiện cấu trúc tầng sâu của làn da.
Thời gian trị liệu: 50 - 60 phút.
Tần suất: 1 lần/1 tuần (duy trì).
THỰC HIỆN
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EL04 - NÂNG CƠ CẤP KỲ

Phù hợp với:  Da lão hóa, có nhiều nếp nhăn nông và sâu; Da mất độ đàn hồi, chảy xệ, thiếu săn chắc; Da 
đang trị liệu tạo hình khuôn mặt tối xỉn màu cần làm sáng & thanh lọc.
Không phù hợp với: Da mỏng, nhạy cảm, dễ kích ứng.
Cơ chế tác động: Hiệu ứng co da từ albumine, protein sữa, collagen & elastin biển, Phytodermina Lifting (từ 
chiết xuất thực vật) và Osilift (cyclodextrin thực vật) …tạo lớp màng đàn hồi mỏng vững chắc, gia tăng sức 
mạnh cho mô da, duy trì lượng collagen và elastin ở mức cao, làm mờ nếp nhăn giúp làn da sáng rạng rỡ.
Thời gian trị liệu: 50 – 60 phút.    
Tần suất: 1 lần/1 tuần.
THỰC HIỆN

EL05 - THẢI ĐỘC CHỐNG Ô NHIỄM
Phù hợp với: Da có dầu, bít tắc nhẹ, tối xỉn màu hoặc da dầu có nguy cơ nổi mụn; Da mệt mỏi, màu sắc 
không đều, thiếu sức sống; Da có màng ô nhiễm và oxy hóa bề mặt, da tối xỉn màu cần làm sáng và thanh 
lọc.
Không phù hợp với: Da mụn kích ứng.
Cơ chế tác động: Hiệu quả thanh lọc làn da hoàn hảo nhờ bộ 3 thành phần đặc biệt: Vitamin C với hiệu ứng 
trắng sáng, Tinh chất Protein mang “Gen thọ” tự làm sạch tế bào – đào thải độc tố dưới da đồng thời các 
quả bóng nước HA cung cấp và giữ ẩm ngăn chặn mất nước qua da, than hoạt tính hấp thu dầu thừa và 
các chất thải của da, điều tiết hiện tượng bài tiết bã nhờn quá ngưỡng, mang tới 1 làn da mịn màng, thông 
thoáng, không bóng nhờn.
Thời gian trị liệu: 45 - 60 phút.
Tần suất: 1 lần/1 tuần.
THỰC HIỆN
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Liệu pháp tích hợp công nghệ dẫn chất AHA và KIM NANO giúp kích hoạt tế bào ở mức tối ưu
Đi đầu trong việc kết hợp 2 hoạt chất đậm đặc: Caffeine sinh học và Atiso.

• Caffeine sinh học (FAT & CELLULITE): Hóa lỏng mỡ, chuyển chúng thành axit béo tự do và 
glycerol, giảm tích trữ mỡ thừa trong cơ thể.

• Atiso (ARTICHOKE 2.5%): Giải độc, chống tích tụ và giảm Cellilute nhờ tính năng thúc đẩy 
mạnh tuần hoàn bạch huyết và chuyển hóa mỡ (đã được FAT & CELLULITE hóa lỏng) thành 
năng lượng.
Mỡ mềm dần đi và eo được thu nhỏ rõ rệt với kết quả từ 10-18cm sau 1 liệu trình 6 buổi, 1 buổi/10 
ngày.
Kết hợp với các công nghệ giảm béo RF, thải độc bạch huyết (nếu có)...sẽ gia tăng hơn nữa hiệu 
quả của trị liệu. Tuyệt vời và khác biệt khi mà khách hàng không còn phải gồng mình chịu đau để 
có vóc dáng chuẩn.
CÁC TRỊ LIỆU GIẢM BÉO GỒM:

• B01 - Giảm Mỡ Cứng Fat & Cellulite

• B02 - Giảm Mỡ Mềm Artichoke 2.5%

• B03 - Duy Trì Vóc Dáng

BODY  - TRỊ LIỆU VÓC DÁNG

Đặc điểm: Chống tích mỡ cục bộ, chống cellulite và trùng nhão bằng tổ hợp các hoạt chất Biogenic Caffeine 
giúp thuỷ phân Axit béo, chuyển hoá thành Axit béo tự do và Glycerol, Artichoke giúp giải độc, giảm tích 
Nước & Cellulite, L-carnitine giúp chuyển hoá các chất béo thừa thành năng lượng & 4 Peptide sinh học 
gồm Tripeptide 41 ngăn ngừa tích mỡ, Decapeptide 4 tăng đàn hồi da và Oligo Peptide 51, 61 thúc đẩy hoạt 
động tổng thể của các hợp chất.
Tác dụng: Giảm mỡ cứng, cellulite, giảm tích nước và làm săn chắc.
Chỉ định: Tích mỡ cục bộ; Cellulite; Thừa cân.
Thời gian trị liệu: 60 phút.    
Tần suất: 2 tuần/1 lần.
THỰC HIỆN
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B02 - GIẢM MỠ MỀM ARTICHOKE 2.5%

Đặc điểm: Chiết xuất Atiso tự nhiên giàu Axit Caffeoylquinic gia tăng đào thải bạch huyết Polyphenol và 
Ilunin kiểm soát quá trình chuyển hóa mỡ và kích thích phân giải chất béo, ngăn ngừa tích trữ trong cơ thể.
Tác dụng: Giảm mỡ mềm; Đào thải độc tố và mỡ thừa; Chống oxy hóa, ngăn ngừa tích mỡ .
Chỉ định: Tích mỡ cục bộ; Cellulite; Tích nước và phù nề.
Thời gian trị liệu: 60 phút.
Tần suất: 2 tuần``v/1 lần.
THỰC HIỆN

B03 - DUY TRÌ VÓC DÁNG

Đặc điểm: Capsicum làm giãn mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu và thoát nước thừa qua da. A2Blocker thúc 
đẩy quá trình hoá lỏng & chuyển hoá mỡ không ngừng nghỉ, chống tích mỡ ưu việt. Tổ hợp tinh dầu chanh, 
xô thơm, bách, thường xuân, cây đậu chổi và Actisculpt hỗ trợ quá trình đốt mỡ thừa của cơ thể.
Tác dụng: Giảm & ngăn chặn tích mỡ cục bộ; Tiêu Cellulite; Thải độc tố & đào thải mỡ thừa; Duy trì vóc dáng 
thon gọn & săn chắc.
Chỉ định:  Tích mỡ, thừa cân; Cellulite; Sau các liệu trình Giảm mỡ cứng Fat & Cellulite & Giảm mỡ mềm 
Artichoke 2.5%.
Thời gian trị liệu: 60 phút.
Tần suất: Liệu trình 10 lần: 1 - 2 ngày/lần.
THỰC HIỆN
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GỢI Ý SẢN PHẨM VỀ NHÀ

GỢI Ý SẢN PHẨM VỀ NHÀ CHO MỘT SỐ TÌNH TRẠNG MỤN TIÊU BIỂU

GỢI Ý SẢN PHẨM VỀ NHÀ CHO LÀN DA TỔN THƯƠNG

Sản phẩm làm sạch Dưỡng đặc trị Sản phẩm khác

Da thường khô Hydra Calming Cream

Da dầu Hydra Mattifying Gel

Da bị mụn ẩn nhẹ trên 
da ít dầu hoặc thường 
khô

1. Clarifying Active Lotion 
2. Hydra Bonding Serum 
3. Hydra Protecting Cream 
4. AHA smoothing cream

Da bị mụn trứng cá 
dạng mụn ẩn trên da 
dầu

1. Hydra Bonding Serum 
2. Hydra Clarifying Serum 
3. Hydra Mattifying Gel

Da bị mụn trứng cá 
dạng mụn không viêm 
nhưng bít tắc diện rộng

1. Hydra Clarifying Serum 
2. Hydra bonding Serum (nếu 
mụn không viêm - bắt buộc 
phải có)
3. Hydra Mattifying Gel 
4. Clarifying Active Cream
5. Folic Acid (B9)

Sau mụn cần thay mới 
nền da & tái cấu trúc, 
giảm đốm sẫm màu và 
đồng nhất da

1. Vitamin B complex serum 
2. Retinoid C serum
3. Hydra Mattifying Gel 
4. Rejuvenating gel / cream

MỤN 
TRỨNG 

CÁ

1. Purification peeling 
(nếu không trị liệu tại 
SPA)
2. Oxygen Foaming 
Mask
3. Sunfilm Face Gel 
SPF30
4. Eye shine serum 
5. Eye shine cream

1. Clarifying Face 
Foam

2. Clarifying Active 
Lotion

Vấn đề da

 BÍT 
TẮC

MỤN

1. Micellar Cleansing 
Foam 

2. Exfoliating Enzyme 
Gel

Sản phẩm
 làm sạch

Dưỡng đặc trị Sản phẩm khác

Da đỏ, nóng rát, sưng nề, có 
thể nổi mụn/ bọng nư ớc 
hoặc mụn viêm tấy trên da

1. Folic Acid (B9) 
2. Calming bliss

Mụn nhạy cảm dễ kích ứng 
hoặc đang kích ứng do 
nhiễm corticoid

1. Calming Bliss (2-3 tuần) 
2. Aloe Vera serum 
3. Hydra Mattifying Gel thay thế 
Calming Bliss sau 2 - 3 tuần

Da nhaỵ cảm, đỏ da, viêm 
da, chàm ezcema hoặc có 
thể có mụn viêm sưng kèm

1. Aloe Vera Serum (đêm) 
2. Provital D3 Serum (ngày) 
3. Hydra Calming Cream

Da mỏng yếu, giãn mao 
mạch cơ địa hoặc nhiễm 
corticoid lâu ngày hoặc khô 
da nghiêm trọng kéo dài
cần phục hồi tái sinh, chống 
oxy hoá & tái cấu trúc

1. Vitamin B Complex Serum (da 
có dầu) / Bioplacenta Serum (da 
thường khô) dùng đêm
2. Hydra Repairing Serum dùng 
ngày
3. Rejuvenating cream / Chronos 
Hydra Correct Cream dùng đêm 
4. Hydra Repairing Cream / 
Retinoid C Cream dùng ngày

Vấn đề da

1. Exfoliating 
Enzyme Gel 
2. Oxygen 
Foaming Mask / 
Heil moor mask 
3. Sunfilm Face 
Gel SPF30 
4. Eye shine 
serum 
5. Eye shine 
cream

Sensitive 
Cleansing Gel

TỔN 
THƯƠNG

CẤP 
TÍNH

MÃN 
TÍNH
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Sản phẩm
làm  sạch Dưỡng đặc trị Sản phẩm khác

Da thô, dày sừng cần trẻ 
hoá

1. Hydra Repairing Serum (đêm) 
2. Vitamin C serum (ngày) 
3. Hydra Firming Cream nếu da 
có dầu / Retinoid C cream nếu 
da khô (ngày) 
4. AHA smoothing cream

Da khô và tối màu, mệt 
mỏi, thiếu săn chắc, nhu 
câù chủ yếu là cấp ẩm làm 
mềm mượt da

1. Hyaluronic Acid Serum (ngày)
2. Sirtuin Hyaluronic serum (đêm)
3. Hydra Repairing Cream (ngày)
4. Multi Hydrating Cream (đêm)

Da mất nước thô sần thiếu 
săn chắc cần căng bóng

1. Hydra Bonding Serum (ngày)
2. Retinoid C serum (đêm)
3. Thavma Hydra Lifting Cream

Da có nếp nhăn cảm xúc 
kèm nhăn lão hoá sinh học 
nhẹ, thiếu săn chắc và 
giảm căng

1. Thavma Hydra Lifting Serum 
2. Thavma Hydra Lifting Cream

Da có nếp nhăn lão hoá 
sinh học tương đối dài và 
sâu, thô sần, không đều 
màu, mỏng theo thời gian

1. Chronos Hydra Correct Serum 
2. Chronos Hydra Correct Cream
3. Chronos Hydra Filler

Da khô/ rất khô, căng do 
thiếu ẩm, mỏng dần theo 
thời gian cần đồng thời 
chống lão hoá, chống oxy 
hoá và cấp ẩm tích cực

1. Caviar Serum 
2. Retinoid C serum 
3. Caviar Cream

Lão hoá vùng mắt với nếp 
nhăn, quầng thâm, bọng & 
sụp mí

1. Opsis Eye Gel 
2. Opsis Eye cream

Da có các dấu hiệu nếp 
nhăn kèm chảy xệ

1. Lifting Fort Serum (đêm) 
2. Collagen & Elastin Serum 
(ngày) 
3. Lifting Cream (đêm) 
4. Chronos Hydra Correct Cream 
(ngày)

Vấn đề da

1. Cleansing Face 
Foam / Micellar 
Cleansing Foam
2. AHA 
preparation 
lotion

1. Hydra 
Cleansing Milk
/ Micellar 
Cleansing Foam 
2. Cleansing tonic 
lotion

1. Exfoliating 
Enzyme gel / 
Cacao 
exfoliating cream
2. Vitality cream 
mask
3. Sunfilm Face 
Gel SPF30
3. Eye shine 
serum 
4. Eye shine 
cream

1. Yellow peeling 
(nếu không trị 
liệu spa) / Cacao 
exfoliating cream
2. Lifting mask / 
Caviar mask
3. Sunfilm Face 
Gel SPF30
4. Eye shine 
serum 
5. Eye shine 
cream 
(nếu không trị 
liệu mắt)

NHĂN 
& 

CHẢY 
XỆ

CHỚM 
LÃO 
HOÁ

LÃO 
HOÁ

GỢI Ý SẢN PHẨM VỀ NHÀ CHO CÁC CẤP ĐỘ DA LÃO HOÁ

GỢI Ý SẢN PHẨM VỀ NHÀ CHO LÀN DA TỐI MÀU VÀ DA NÁM
Sản phẩm
 làm sạch

Dưỡng đặc trị Sản phẩm khác

Ô 
NHIỄM

Màng ô nhiễm, oxy hoá với 
các đốm đen quanh nang 
lông và mảng loang sừng 
hoá sậm màu

1. Retinoid C serum (đêm) 
2. Sirtuin Hyaluronic Serum (ngày) 
3. Retinoid C cream

Nám hỗn hợp, đa phần nám 
mảng

1. Glow C 12% serum (ngày) 
2. Brightening Serum (đêm) 
3. Retinoid 3% serum (đêm) 
4. Retinoid C cream / Hydra 
Protecting Cream (ngày)
5. Brightening cream (đêm)

Nám hỗn hợp nhiều đốm 
chân sâu hoặc đốm nám còn 
lại sau trị liệu đã loại bỏ nám 
mảng

1. Retinoid 10% serum thoa đốm 
nám
2. Brightening serum 
3. Brightening cream

NÁM 
HỖN 
HỢP

NÁM & 
SẮC TỐ

1. Yellow peeling 
(nếu không trị liệu 
spa) 
2. Mud Heil Moor 
Mask 
3. Sunfilm Face 
Bliss SPF50 
4. Eye shine 
serum 
5. Eye shine 
cream

1. Cleansing 
Face Foam 
2. AHA 
preparation 
lotion

Vấn đề da
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