
Top 10 địa chỉ triệt lông hàng đầu uy tín tại
TPHCM công nghệ cao

Địa chỉ triệt lông an toàn, uy tín tại TPHCM

Địa chỉ spa triệt lông vĩnh viễn uy tín

TPHCM ở đâu? Nơi nào làm tốt với giá cả

phải chăng? Để hiểu rõ nội dung này mời

bạn tham khảo một số

Hồ CHí MINH, PHú NHUậN, VIệT NAM,

June 19, 2022 /EINPresswire.com/ --

Miss Trâm Spa

Một Spa có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia

chuyên nghiên cứu về các dịch vụ làm

đẹp tốt nhất cho khách hàng. Do đó

thương hiệu này có rất nhiều dịch vụ

độc quyền và luôn cập nhật các công

nghệ mới.

Với am hiểu chuyên sâu về chuyên

môn, Miss Tram – Natural Beauty

Center đảm bảo: không đau rát, không

tổn thương da, không cần nghỉ

dưỡng.

Miss Trâm ứng dụng giải pháp triệt lông bằng 2 công nghệ mới nhất là Diode Laser và Công nghệ

OPT – SHR. Với ưu điểm triệt lông nhưng không gây xâm lấn vùng da, không làm rau rát hay bất

kỳ tác dụng phụ nào, phù hợp cho cả nam lẫn nữ.

Phương pháp được FDA mỹ chứng nhận về độ hiệu quả và tính an toàn.

Miss Tram chuyên tẩy/triệt lông ở các vùng sau:

+ Vùng cánh tay, chân, ngực, lưng

+ Vùng mặt (râu, ria mép)

http://www.einpresswire.com
https://misstram.vn/


+ Vùng nách, vùng mép

+ Tẩy lông vùng kín Bikini

Ưu điểm triệt lông tại Miss Tram:

+ Triệt sạch mọi loại lông từ lông tơ, lông rạm rập thô cứng trên các vùng cơ thể

+ Hiệu quả vượt trội, thời gian bảo hành lâu dài

+ Hiệu quả trên các vùng da sậm màu, cải thiện màu sắc da và giúp thu nhỏ lỗ chân lông nhanh

chóng

+ Điều trị các trường hợp bị viêm nang lông, giúp da trắng mịn và săn chắc hơn

+ Thực hiện nhanh chóng, an toàn và không đau rát

+ Là nơi uy tín chăm sóc sắc đẹp cho nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và người nước ngoài từ các

quốc gia Mỹ, Úc, Ấn Độ, Đài Loan, Trung quốc, Singapore và Nhật Bản ở Việt Nam.

Đặc biệt, Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của làn da ngay sau lần điều trị đầu tiên. Miss Tram

có chính sách cam kết hoàn tiền nếu quá trình điều trị không hiệu quả.

Có quy trình soi khám da da liễu trước khi làm.

Bảng giá minh bạch rõ ràng ngay tại website: thammymisstram.vn/dich-vu-tay-long-toan-tai-

miss-tram-natural-beauty-center/

*Lưu ý: Cần đặt chỗ trước khi đến để khỏi phải đợi lâu.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 126/6 Phan Xích Long, P. 3, Quận Bình Thạnh, TpHCM

Hotline: 1900 7018

Thời gian làm việc: 9h00 – 20h00 (Tất cả các ngày trong tuần)

Website: thammymisstram.vn

Facebook: facebook.com/MissTramSpa

Thẩm mỹ viện Seoul Spa

Khi nói đến một thương hiệu có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, và uy tín về chất lượng dịch vụ

thì chúng ta không thể không nhắc tới Thẩm mỹ viện Seoul Spa.

Sở hữu hơn 45 chi nhánh có mặt trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, được biết Seoul Spa luôn

mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất và luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên

https://danhsach.top/top-8-cach-tu-tay-long-o-nha-an-toan-va-hieu-qua-nhat/


hàng đầu.

Thu Cúc Clinics

Một thương hiệu cũng rất có tiếng trên thị trường, Thu Cúc từng bước khẳng định mình bằng

cách cung cấp cho khách hàng rất nhiều dịch vụ từ thẩm mỹ cho đến làm đẹp như Triệt lông, trị

nám, tàn nhang, trị nâng mũi, nâng ngực, nhấn mí,…

Thẩm mỹ viện Ngọc Dung

Có thể nói, Ngọc Dung là một thương hiệu nổi tiếng đã hình thành từ lâu, có thế mạnh về các

dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, nhấn mí,…Tuy nhiên, với mong muốn mang đến cho

khách hàng dịch vụ làm đẹp tốt, Ngọc Dung lại mở ra rất nhiều dịch vụ làm đẹp như  chăm sóc

da, điều trị da, triệt lông,…

Beyond Beauty Spa

Một cái tên không mấy xa lạ với các chị em yêu thích làm đẹp. Beyond Beauty Spa là một trong

những thương hiệu làm đẹp hình thành lâu năm tại TPHCM, được sự tin tưởng lựa chọn của

đông đảo khách hàng.

Thẩm mỹ viện Sen Spa

Nói về quy mô thì có thể thương hiệu này rất bé, tuy nhiên về dịch vụ triệt lông vĩnh viễn thì

không hề kém cạnh các “anh chị” đại tại TPHCM. Bởi đơn vị này sử dụng công nghệ triệt lông hiện

đại nhất mang đến cho khách hàng đó là Diode Laser.

Saigon Smile Spa

Cái tên có vẻ sẽ thu hút sự quan tâm của bạn, và có lẽ nó đã quá quen thuộc với nhiều khách

hàng. Đây cũng là một thương hiệu mà khi lựa chọn địa chỉ triệt lông vĩnh viễn TPHCM bạn có

thể yên tâm. Vì quy trình dịch vụ triệt lông tại Saigon Smile Spa rất nghiêm ngặt và luôn đạt tiêu

chuẩn an toàn.

Tiêu chí giúp bạn lựa chọn địa chỉ triệt lông hiệu quả

Cơ sở thẩm mỹ phải là nơi được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động và được phép thực hiện các

dịch vụ triệt lông vĩnh viễn.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên viên thẩm mỹ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ hành

nghề.

Trang bị công nghệ hiện đại để mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho da.

Thực hiện quy trình triệt lông đúng theo tiêu chuẩn, dụng cụ phải được vô trùng kỹ lưỡng nhằm

loại bỏ nguy cơ lây nhiễm chéo.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, có chính sách bảo hành lâu dài với khách hàng sau khi

triệt lông.

Bảng giá triệt lông phải công khai rõ ràng, minh bạch, cam kết không phát sinh trong suốt quá

trình thực hiện.

Địa chỉ uy tín được các chuyên gia làm đẹp và các khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.



Miss Tram Spa

Miss Tram Beauty Center

+84 899 194 519

info@misstram.com
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