
 

           THẨM MỸ DA TẠI PHÒNG KHÁM DA LIỄU – 

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN 

 
Ngày nay, việc chăm sóc sức khỏe làn da là một trong những nhu 

cầu thiết yếu hàng ngày của mọi người. Chăm sóc sức khỏe làn da một 

cách đúng đắn, khoa học không những mang lại những lợi ích về mặt 

tinh thần, thể chất mà còn cà lợi ích về mặt xã hội. 

           Do đó, nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về da nhưng chưa biết 

cách điều trị hoặc đã điều trị  nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong 

muốn thì hãy đến với Phòng khám Da liễu- thẫm mỹ- Bệnh viện đa khoa 

Sài Gòn để đươc tư vấn, thăm khám và hỗ trợ từ đội ngũ Bác sĩ chuyên 

khoa. 

          Cùng với các thiết bị hỗ trợ hiện tại như: Laser CO2, Laser QS, 

Laser CO2 fractional,…chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề 

của làn da như: 

 Mụn ruồi 

 Tàng nhang 

 Dày sừng tiết bã, dày sừng ánh sáng 

 Mụn cóc 

 U ban vàng mi mắt 

 Sạm da, nám má 

 Đồi mồi, tăng sắc tố sau viêm 

 Sẹo lồi, sẹo phì đại 

 Sẹo rỗ, sẹo lõm 

 Tăng tiết mồ hôi 

 Nếp nhăn vùng mi mắt, vùng cung mày,… 

 

Với phương châm An toàn- Hiệu quả -Thân thiện chúng tôi sẽ mang 

đến cho bạn 1 trải nghiệm tuyệt vời và thoải mái nhất. Hãy đến ngay 

phòng khám Thẫm mỹ da- Bệnh viện đa khoa Sài Gòn nếu bạn đang 

gặp phải các vấn đề về sức khỏe làn da. 

 



 

Sạm da (Nguồn: Internet) 

 

 

 

Tàng nhang ( nguồn: Internet) 



 

Nốt ruồi (Nguồn : Internet) 

 

Nếp nhăn vùng mi mắt (Nguồn: Internet) 



 

Sẹo rỗ ( Nguồn : Internet) 

 

 

U ban vàng mi mắt ( Nguồn: Internet) 



 

Sẹo lồi (Nguồn: Internet) 


