
 

Nhận Ưu Đãi Với 3 Bước Đơn Giản: 

Bước 1: Liên hệ hotline 0967 070 070 – 0962 070 070 để đăng ký nhận ưu đãi  

(Hoặc đăng ký trực tiếp tại link sau: http://calecim5in1.ppp.com.vn/) 

Bước 2: Nhận mã số ưu đãi qua tin nhắn di động. 

Bước 3: Mang theo Mã số ưu đãi, Chứng minh nhân dân và Thẻ Vietcombank đến chi nhánh 

PPP gần nhất để sử dụng dịch vụ. 

 

Điều Kiện Áp Dụng: 

- Mỗi khách hàng chỉ có thể mua 01 gói dịch vụ 

- Địa điểm áp dụng: tất cả trung tâm PPP Laser Clinic toàn quốc. 

- Thanh toán bằng thẻ Vietcombank, PPP có thể từ chối áp dụng ưu đãi nếu khách hàng 

không có thẻ Vietcombank. 

- Thời gian áp dụng: 01/06/2018 – 31/12/2018.  

 

Vui lòng liên hệ hotline 0967.070.070 – 0962.070.070 để biết thêm thông tin chi tiết. 

  

http://calecim5in1.ppp.com.vn/)


 

Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS - Tập thể dục cho da tại PPP - Phương pháp độc 

quyền từ Singapore được PPP ứng dụng để mang lại cho khách hàng một làn da không chỉ đẹp 

rạng ngời mà còn khỏe từ sâu bên trong. Từ khi thành lập đến nay, PPP Việt Nam luôn khẳng 

định là một thương hiệu chăm sóc da chuyên nghiệp dành cho tất cả mọi người mong muốn có 

một làn da khỏe đẹp, rạng rỡ. 

PPP mong muốn đem đến “Cuộc cách mạng trong việc chăm sóc da bằng Công nghệ Laser kết 

hợp Ánh sáng LLCS", để mọi người có thể tự tin với làn da của chính mình, hướng đến một 

phong cách sống hiện đại và văn minh trong kỷ nguyên mới. 

Với sự tin tưởng của khách hàng, hiện nay PPP đã có hàng ngàn hội viên Công nghệ Laser kết 

hợp Ánh sáng LLCS trên toàn quốc.  

 

PPP Laser Clinic tại Trụ sở chính Singapore 



Dr.Goh Seng Heng và Dr. Goh Michelle đang chuẩn bị trị liệu laser cho ca sỹ Hồ Ngọc Hà tại 

PPP Việt Nam. 

 

PPP Laser Clinic chi nhánh thứ 11 – Westlake - Tầng 02, Tòa Nhà 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, HN. 



PPP West - Tòa nhà Udic Complex, N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

 

PPP Pacific -83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 



Tại sao Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS tại PPP lại tạo nên  một cuộc cách mạng 

trong cách chăm sóc da cơ bản? Quy trình chăm sóc da Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng 

LLCS tại PPP có gì khác biệt? 

Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS về cơ bản là một phương pháp tập thể dục cho da hằng 

ngày bằng Laser kết hợp Ánh sáng hồng ngoại. Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS có tác 

dụng lên mọi loại da: Da có mụn, lỗ chân lông to, sắc tố và lão hóa. Công nghệ Laser kết hợp 

Ánh sáng làm sạch sâu da và đưa da trở về trạng thái tốt nhất có thể. 

 

Quy trình Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS tại PPP 

Bước 1: Làm sạch 

Trong phòng chăm sóc (Service Room), khách hàng sẽ được hỗ trợ viên (Assisting Consultant) 

tẩy trang và làm sạch bằng kem tẩy trang trung tính (Make-up Cleansing Milk) và khăn ướt 

không cồn (Alcohol- Free Cleasing Wipe). 

Bước 2: Chiếu Laser không xâm lấn LLCS 

Bác sĩ thao tác chiếu tia Laser không xâm lấn LLCS trong thời gian khoảng 1 phút. 

Khách hàng sẽ có cảm giác hơi châm chích như đi trong mưa nhưng hoàn toàn không chút đau 

đớn. Từng tia Laser đi xuyên qua bề mặt da tới tầng hạ bì. Tia Laser làm sạch da bề mặt da bằng 

việc hóa hơi mọi bụi bẩn, cặn make up, tế bào chết trên da. Đồng thời, tia Laser giúp đánh bay 

điểm sắc tố không đều màu, kích thích sản sinh Collagen, Elastin và loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn 

gây mụn. 

 



Bước 3: Chiếu ánh sáng hồng ngoại 

Bác sĩ sẽ chiếu ánh sáng sinh học đều lên vùng da vừa chăm sóc Laser. Máy ánh sáng hồng 

ngoại với các xung ánh sáng dải tần số rộng, giúp kích thích tuần hoàn mạch máu, giảm đốm đỏ, 

diệt khuẩn và mang lại một làn da tươi sáng, đều màu.  

Bước 4: Đắp mặt nạ PPP Luminous Biocellulose Mask 

Làn da khách hàng lúc này đang có môi trường hoàn hảo để hấp thụ dưỡng chất, đó là lí do mặt 

nạ sinh học Biocellulose Mask của PPP được sử dụng để cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cần thiết 

cho da ở mức tối ưu. Khách hàng có thể thư giãn một chút khi đắp mặt nạ dưỡng chất tại phòng 

VIP Room. 

Bước 5: Thoa kem dưỡng da và kem chống nắng công thức độc quyền PPP 

Kết thúc quy trình là bước thoa kem dưỡng da chuyên dụng sau laser và kem chống nắng độc 

quyền chứa các dưỡng chất giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV lên da. 

Sau chỉ 1 buổi chăm sóc da Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS tại PPP, bạn sẽ cảm nhận 

được sự khác biệt trên làn da của mình. Một làn da mới sáng hơn, tươi hơn, năng động hơn và 

chắc khỏe hơn. Không đau, không chảy máu, không thương tổn, không tốn nhiều thời gian mà 

hiệu quả lại nhanh chóng và lâu dài. 

Thật khó tin phải không? Nhưng đến với PPP, tất cả đều là sự thật. Công nghệ Laser kết hợp 

Ánh sáng LLCS tại PPP cho bạn sự trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các địa chỉ chăm sóc 

da truyền thống khác. Đặc biệt, công nghệ Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS tại PPP 

hoàn toàn độc quyền từ Singapore nên bạn có thể yên tâm tuyệt đối về phương pháp chăm sóc da 

văn minh nhất hiện nay tại PPP. 

Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS - PPP đưa nền tảng công nghệ tối tân trên thế giới chỉ 

nhằm mục đích chăm sóc và luyện tập làn da của bạn một cách hiệu quả, an toàn và nhanh 

chóng. Làn da bít tắc lỗ chân lông do tế bào chết, bụi bẩn, vi khuẩn được hoá hơi, làm sạch hoàn 

toàn bằng ứng dụng công nghệ Laser và Ánh sáng với hiệu quả tối ưu, dịch vụ hoàn hảo cùng đội 

ngũ bác sỹ được chuyển giao công nghệ về phương pháp độc quyền Công nghệ Laser kết hợp 

Ánh sáng LLCS từ các chuyên da da liễu hàng đầu Singapore. 

 Hiệu quả tức thì của Công nghệ Laser kết hợp Ánh sáng LLCS 

- Hóa hơi mọi bụi bẩn, tế bào chết và vi khuẩn gây mụn 

- Cải thiện nước da sạm và không đều màu 

- Làm căng và sáng da 

-  Làm da mềm mịn, căng bóng và rạng rỡ 

Hiệu quả lâu dài của CÔNG NGHỆ LASER KẾT HỢP ÁNH SÁNG LLCS 

- Cải thiện tình trạng nám và tàn nhàng 

- Làm giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim 

- Giảm mụn trứng cá và ngăn ngừa tác nhân gây mụn 



- Làm giảm hiện tượng tăng sắc tố da không đều màu 

- Làm mờ vết thâm và các đốm đỏ do mụn để lại 

- Se khít lỗ chân lông và giảm sẹo trên da sau mụn 

- Giảm tình trạng hiện rõ mạch máu trên da 

- Thúc đẩy quá trình sản sinh ra collagen và elastin cho da khỏe mạnh và tăng cường sức đề 

kháng 

 

 


