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Tái xác định chăm sóc da
Sứ mệnh VeeVee Salon

Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả tối 
đa và kết quả vượt trội

VV

Chúng tôi biết rằng làn da của mỗi người là duy nhất

Kết quả tập trung khởi đầu

với kiến thức 

Hỗ trợ với công nghệ Trí

Tuệ Nhân Tạo

K h á m  p h á  h à n h  t r ì n h  c h o  l à n  d a  b ạ n  r ạ n g  r ỡ  n h ấ t !

Chuyên môn của chuyên

viên

Công nghệ thành phần với

độ mạnh chuyên nghiệp



Cam kết của salon

VV

Làn da độc đáo đòi hỏi các giải pháp 
độc đáo
Các trị liệu chuyên nghiệp được thiết hoá để mang 
đến những giải pháp độc đáo. 

N I Ề M  T I N  

L Ờ I  H Ứ A

Đạt được những Kết Quả Tối Ưu
Duy trì sức khoẻ làn da và thể trạng làn da tối ưu 

xuyên suốt hành trình.

Sức Khoẻ Làn Da Tối Ưu 
Không gây thương tổn 
Sử dụng thành phần dược mỹ phẩm an toàn cấp độ 
mạnh được chứng minh bởi các chuyên gia trong 
ngành, báo chí và người nổi tiếng. 

T I N  C Ậ Y

Phương pháp tiếp cận chung tay
Kết quả trong tay của Chuyên Gia Trị Liệu đã qua 

chứng nhận và công nhận để thiết kế hoá các trị liệu
chuyên nghiệp độc đáo hợp lực với các giải pháp kê 

toa chăm sóc tại nhà.

K Ế T  Q U Ả



BẢNG CHỌN DỊCH VỤ
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khởi đầu
Các dịch vụ hỗ trợ bước khởi đầu cho hành trình trị liệu của bạn. 
Cho phép chuyên viên hiểu rõ làn da của bạn trước khi điều trị.

trị liệu Facefit 10 phút • 230,000

Tư Vấn trực tuyến Facemapping© 
với công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo

10 phút • 184,000

Trị liệu Proskin30 30 phút • 350,000 
đến 750,000

dermaplanning 15 phút • 350,000
30 phút • 750,000

Chẩn đoán và phân tích làn da dựa vào sự kết hợp giữa Trí
tuệ Nhân tạo và tư vấn của Chuyên Viên từ đó thiết kế hóa
liệu trình điều trị riêng biệt chỉ dành riêng cho bạn.

Liệu trình ngắn được thiết kế dựa trên mục tiêu làn da của
bạn nhằm giúp làn da làm quen với các sản phẩm chăm sóc
da chuyên nghiệp tại nhà.
rao đổi với Chuyên viên các lo lắng của bạn về làn da để
được tư vấn các sản phẩm với thành phần và giải pháp phù
hợp.

Sử dụng các sản phẩm cấp độ chuyên nghiệp kết hợp với
công nghệ nâng cao kết quả giúp tăng cường làn da chỉ trong
30 phút.
Nhắm vào lo lắng chính của bạn để đạt được tác động tối đa
trong thời gian tối thiểu.
Được thiết kế hoá thành 30 phút từ các trị liệu Đặc Trưng
Nhắm Đến Kết Quả theo 4 cấp độ mạnh của chúng tôi.

Một phương thức tẩy da chết không đau sử dụng dao phẫu
thuật để nhẹ nhàng cạo bỏ lớp da chết trên cùng và lớp lông
mịn có thể bám vi khuẩn, da chết và làm cản trở tính thẩm
thấu của sản phẩm hiệu quả.
Có thể được thiết kế như một trị liệu đầy đủ 30 phút hoặc
như một trị liệu kèm 15 phút.



Trẻ hóa

các trị liệu đặc trưng

Các trị liệu được thiết kế hướng đến Độ Mạnh và Kết Quả nhắm đến 
việc đạt được mục tiêu làn da của bạn và giải quyết tất cả các lo lắng về 

da chỉ trong từng lần trị liệu.

hoạt tính quyền năng 60 phút • 1,150,000
 

hoạt tính chuyên sâu 70 phút • 1,650,000
 

hoạt tính tối ưu 80 phút • 2,150,000
 

hoạt tính chuyên gia 90 phút • 2,550,000
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Làm sáng Làm sạch

Làm mềm Phục hồi Thêm ẩm

• Ngăn ngừa • Duy trì • Củng cố
Giải quyết các vấn đề ở mức độ "TRUNG BÌNH" và các lo lắng
khác của làn da bằng cách kết hợp giữa các sản phẩm chuyên
nghiệp và thiết bị máy móc.

• Điều trị • Ngăn ngừa • Duy trì
Giải quyết các vấn đề ở mức độ "CAO HƠN" và các lo lắng khác
của làn da bằng cách kết hợp giữa các sản phẩm chuyên nghiệp
và thiết bị máy móc.

• Điều trị • Phục hồi • Ngăn ngừa • Thúc đẩy
Giải quyết các vấn đề về "RỐI LOẠN" ở mức độ "CAO" và các lo
lắng khác của làn da bằng cách kết hợp giữa các sản phẩm
chuyên nghiệp và thiết bị máy móc.

• Điều trị • Phục hồi • Ngăn ngừa • Tăng cường
Giải quyết các vấn đề về "RỐI LOẠN" ở mức độ "MÃN TÍNH" và
các lo lắng khác của làn da bằng cách kết hợp giữa các sản phẩm
chuyên nghiệp và thiết bị máy móc.



Liệu Pháp Tập Trung Chuyên Biệt
được tạo ra bởi Viện Nghiên Cứu Về Da Quốc Tế tại Mỹ giúp giải quyết 

các vấn đề cụ thể và các lo lắng khác của làn da, mang đến kết quả thực 
sự cũng như phục hồi sức khỏe làn da.

Săn chắc chuyên sâu mặt + cổ 60 phút • 2,130,000

Làm sáng chuyên sâu

Làm sạch chuyên sâu 60 phút • 1,540,000

Làm dịu chuyên sâu 60 phút • 1,540,000
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Trị liệu toàn diện cho làn da vùng mặt và cổ Trị liệu độc đáo này
kết hợp kỹ thuật mát xa làm săn chắc mô cơ chuyên sâu với các
sản phẩm có tính năng tái cấu trúc và bổ sung nuôi dưỡng cho
một làn da mịn màng hơn.

Làm mờ đốm nâu và mang đến làn da rạng rỡ. Liệu trình này là
sự kết hợp giữa lột tẩy làm sáng với các dòng sản phẩm chuyên
nghiệp như Vitamin C, Niacinamide + Hexylresorcinol tiếp cận
các lo lắng về hình thành săc tố da.

Bắt đầu cho hành trình làn da sạch sâu của bạn.
Bằng cách kết hợp công nghệ làm mềm lỗ chân lông, tìm kiếm và
diệt khuẩn mang đến sự sạch sâu và dịu nhẹ cho làn da đang bị
mụn.

Làm dịu các vấn đề của làn da nhạy cảm như chàm, tình trạng
ửng đỏ, vảy nến, viêm da cơ địa và tình trạng khô da nghiêm
trọng Liệu trình chuyên sâu giúp làn da phục hồi độ ẩm, cân bằng
và tái thiết lập rào chắn bảo vệ sự nhạy cảm của làn da

pro eye flash 30 phút • 1,065,000

Liệu trình quyền năng này giúp vùng da quanh mắt tươi sáng
rạng rỡ và mịn màng bằng các xung động tầng số cao và sản
phẩm có hoạt tính thực vật.

60 phút • 2,030,000



Trị Liệu Tân Tiến Nâng Cao
Các liệu trình vượt trội sử dụng công nghệ tiên phong nhằm mang 

đến kết quả rõ rệt và nhanh chóng

lột tẩy chuyên sâu quyền năng 45 phút • 2,550,000

công nghệ IPL 30 phút • 1,050,000

• pro microneedling
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Đây là công nghệ lột tẩy hóa học mạnh và nhanh nhất của
chúng tôi. Sự tiếp cận độc đáo của 3-acid mang đến sức
mạnh lột tẩy sâu được thiết kế hóa 100% cho da bạn. Liệu
trình lý tưởng cho làn da không đều màu, có nếp nhăn và
bị mụn.

Công nghệ ánh sáng xung cường độ cao IPL - sử dụng
các bước sóng ánh sáng quang phổ rộng có thể nhìn thấy
được để nhắm đến các đốm sắc tố, mẩn đỏ, đường rãnh
và nếp nhăn.

• pro nanoneedling

Lăn kim vi điểm nhằm kích thích quá trình tái tạo và sản
xuất collagen. Đây là liệu trình xâm lấn tối thiểu sử dụng
công nghệ tối tân nhất hướng tới các vấn đề của làn da
như đốm nâu, vết nhăn và lỗ chân lông

Bạn muốn có làn da luôn mịn màng rạng rỡ? Sự tác động
trên bề mặt kết hợp cùng các dòng serum chuyên nghiệp
được chuyển hóa vào làn da bằng thiết bị độc đáo sử dụng
đầu kim siêu nhỏ nhằm hạn chế lớn nhất sự xâm lấn.

30 phút • 2,550,000

60 phút • 2,550,000


