Được sáng lập bởi Dr. Goh Seng Heng vào năm 2013, PPP Laser
Clinic đã mang tới thị trường thẩm mỹ Việt Nam bước tiến đột phá
trong lĩnh vực chăm sóc và trị liệu da.
Sau nghiên cứu thành công về hiệu quả của
việc kết hợp giữa laser và ánh sáng trong
việc điều trị da, Bác sĩ Goh Seng Heng đã
tạo dựng lên một phác đồ với thông số
chuẩn giúp giải quyết triệt để các vấn đề
da thường gặp: Mụn (Pimples), Lỗ chân
lông to (Pores), Sắc tố da (Pigmentation)
– các chữ cái đầu khởi nguồn cho tên gọi
thương hiệu PPP. Công nghệ này được
nhanh chóng áp dụng giúp khách hàng
sở hữu làn da Sạch – Sáng – Láng – Mịn.

Tại thương hiệu PPP, chúng tôi tin rằng ai
cũng xứng đáng có được vẻ ngoài mong
ước và cơ hội sở hữu làn da sạch mịn, căng
sáng và rạng rỡ. Niềm tự hào của PPP
không chỉ dừng ở sự thành công trong việc
ứng dụng nghiêm ngặt hệ thống thông số
chuẩn, an toàn tuyệt đối và phác đồ trị liệu
chuyên biệt mà còn đảm bảo đáp ứng mọi
kỳ vọng của khách hàng với kết quả trị liệu
vượt bậc, thể hiện qua sự thay đổi rõ rệt
diện mạo khuôn mặt và thân hình cơ thể.

Sự thành công của PPP không chỉ tạo
dựng từ việc ứng dụng hữu hiệu các công
nghệ tiên tiến bậc nhất tại Vương Quốc
Anh, Âu Châu, Hoa Kỳ kết hợp với các
dưỡng chất chuyên biệt và sản phẩm cao
cấp mà còn xuất phát từ cam kết không
ngừng phát triển, liên tục đưa ra những liệu
pháp trị liệu hiệu quả, tiên phong trên thị
trường ngành thẩm mỹ y khoa Việt Nam.
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Giải Pháp tại PPP
Đội ngũ bác sĩ chuyên môn giàu kinh nghiệm và tay nghề
cao của PPP luôn được biết đến bởi tính chuyên nghiệp, kết
quả trị liệu ổn định, rõ rệt cùng khả năng đáp ứng mọi nhu
cầu của khách hàng trẻ hóa làn da vùng mặt, vùng mắt và
vùng cơ thể.

Giải Pháp cho Vùng Mặt
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- Nâng Cơ Căng Da (không phẫu thuật)
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Giải Pháp tại PPP

Vùng Mặt
Tại PPP, chúng tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có được vẻ ngoài mong ước và cơ hội sở hữu
làn da sạch mịn, căng sáng và rạng rỡ. Mọi khách hàng khi đến với thương hiệu đều được
thiết kế một phác đồ trị liệu riêng biệt bao gồm việc kết hợp giữa nhiều công nghệ khác nhau
cùng với dưỡng chất bổ trợ sau trị liệu để đạt được kết quả tối ưu trong thời gian ngắn nhất.

Giải Pháp Cho Các Vấn Đề Về Da
Liệu Trình Laser Kết Hợp
Ánh Sáng

Laser & Light Combination System (LLCS)
Nổi tiếng là “Trị liệu mang Dấu ấn thương
hiệu” của PPP, liệu trình Laser Kết Hợp Ánh
Sáng (LLCS) được thiết kế chuyên biệt bởi
Dr. Goh Seng Heng để giải quyết các vấn
đề da thường gặp: Lỗ chân lông to, Mụn và
Sắc tố da. Liệu trình LLCS là giải pháp an
toàn và hiệu quả tuyệt vời để khách hàng
có cơ hội sở hữu làn da sạch mịn, sáng
hồng và rạng rỡ.

Liệu Trình HydrO2
HydrO2

Là liệu pháp chăm sóc da độc đáo mang
đến sự cải thiện toàn diện làn da trong 1 lần
trị liệu, thông qua việc kết hợp hoàn hảo 7
công nghệ tiên tiến từ Vương Quốc Anh. Trị
liệu này vừa làm sạch sâu da, chống bít tắc,
cải thiện mụn, làm căng, sáng, mịn da với
độ ẩm tối ưu, xứng tầm tên gọi “Giải pháp 5
sao” tại Vương Quốc Anh.
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Liệu Trình Tri-Laser

(Micro Laser, Cool Touch & LLCS)
Là một “dấu ấn thương hiệu” khác của PPP,
liệu trình Tri-Laser là dịch vụ độc quyền, kết
hợp hoàn hảo 3 công nghệ laser tiên tiến
tạo nên một liệu trình trẻ hóa da vượt trội.
Trị liệu này là giải pháp hữu hiệu nhất cho
việc cải thiện da sẹo rỗ, làm mịn bề mặt da.

Liệu Trình Quang Trị Liệu
Dermalux LED
Dermalux LED

Đây là liệu trình hiệu quả, an toàn nhất
trong việc phục hồi, trẻ hóa và tăng cường
sức sống của làn da thông qua sự thúc đẩy
tăng trưởng tế bào da. Ngoài ra, đây là giải
pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề
mụn.
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Trẻ Hóa (Rejuvenation)
Liệu Trình Express Skin Rejuvenation
(Trẻ Hóa Da Tức Thì)

Liệu trình này giúp giải quyết mọi âu lo về diện
mạo mệt mỏi, da nhăn chùng nhão. Chỉ sau
một liệu trình, làn da trở nên mịn màng, đều
màu, giảm thiểu nếp nhăn, căng và sáng trắng.

Liệu Trình Skin Cell Renewal
(Trẻ Hóa Tế Bào)

Đây là liệu trình trẻ hóa da thông qua việc kết
hợp nhiều phương pháp tái tạo da từ cấp độ
tế bào trong cùng một lần trị liệu, mang lại kết
quả đáng kinh ngạc. Gương mặt trở nên tươi

trẻ, giảm thiểu nếp nhăn, cải thiện sắc tố, da
sáng căng mọng.

Liệu Trình 5D Skin Rejuvenation
(Trẻ Hoá Da 5 Chiều)

Là giải pháp tối ưu cho việc trẻ hóa từ tầng sâu
dưới da kết hợp với việc cung cấp protein cho
tế bào từ dưỡng chất Calecim (chiết xuất từ tế
bào gốc) để mang lại làn da trẻ hóa tức thì,
căng và săn mịn bề mặt da. Sau trị liệu, quý
khách sẽ lập tức sở hữu làn da khỏe mạnh, tươi
sáng, mịn màng và căng mọng tuổi thanh xuân
với kết quả được duy trì lâu dài.

Trẻ Hóa Bằng Nâng Cơ Căng Da (Lift)
PPP cung cấp ba giải pháp về trẻ hóa, căng da và nâng cơ vùng mặt. Mỗi giải pháp đều được
chuyên gia thiết kế kỹ lưỡng đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách dựa trên sự lựa chọn
công nghệ, thời gian duy trì kết quả trị liệu và quỹ tài chính của từng khách hàng.

Liệu Trình Ultimate Lift

Liệu Trình Luxe Lift

Là sự kết hợp hoàn hảo của 5 liệu trình mang
tính đột phá, “Ultimate Lift” là giải pháp hoàn
hảo nhất hiện nay về căng da, làm đầy khuôn
mặt để lấy lại tuổi xuân mà không cần đến
việc tiêm “fillers” hoặc “botox”. Kết hợp 4
liệu trình laser và công nghệ Ultrasound thế
hệ mới, trị liệu này làm trẻ hóa tức thì, toàn
diện khuôn mặt đặc biệt là vùng mắt, nâng
cao cung mày, cải thiện vùng rãnh mũi má
và vùng cằm chảy xệ, căng bóng bề mặt
da. Hiệu quả duy trì lâu dài từ 12-18 tháng.

Kết hợp giữa công nghệ Radio Frequency và
Ultrasound thế hệ mới, Luxe Lift là giải pháp
đột phá về căng da không phẫu thuật 3 chiều,
trẻ hóa, căng da toàn bộ vùng mặt, nâng
cao vùng cung mày, cải thiện nếp nhăn, tạo
đường “V line” vùng hàm. Trị liệu này cũng là
giải pháp tối ưu nhất cho việc trẻ hóa vùng cổ.

Liệu Trình Instant Lift
Là liệu trình được thiết kế để trẻ hóa cho làn
da vùng mặt và vùng cổ, “Instant Lift “ là liệu
trình mang tính cách mạng trong công nghệ
trẻ hóa căng da không phẫu thuật. Kết hợp
hoàn hảo giữa công nghệ Radio Frequency và
4 công nghệ laser khác nhau, liệu trình này là
giải pháp tuyệt vời cho việc làm căng hồng tức
thì bề mặt da, cải thiện nếp nhăn, cung cấp
collagen dưới sâu làn da. Sau buổi trị liệu,
quý khách tức thì sở hữu làn da căng trẻ, mịn
màng, sẵn sàng “tỏa sáng” trong mọi buổi tiệc.

Liệu Trình Rejuvelift
Đây là giải pháp về trẻ hóa da mang “dấu ấn
thương hiệu”. Kết hợp công nghệ “Cell Lift”
độc quyền (trẻ hóa từ tầng tế bào) cùng 4
công nghệ laser, đây là giải pháp duy nhất về
trẻ hóa cơ thể tác động tới vùng cơ để phục
hồi cấu trúc cơ mặt lão hóa do tuổi tác. Trị
liệu này trẻ hóa toàn diện từ vùng cổ lên tới bề
mặt da, làm căng hồng, mịn màng đặc biệt
cung cấp hàm lượng lớn collagen và sức khỏe
cho tế bào da, mang lại kết quả tức thì nhưng
duy trì dài lâu. Tất cả các trị liệu trẻ hóa da
đều kết hợp với dưỡng chất bổ trợ và mặt nạ
trẻ hóa da Anti-aging Bio-cellulose mask độc
quyền tại thương hiệu.

Giải Pháp tại PPP

Vùng Mắt
PPP Laser Clinic cung cấp đa dạng các liệu
trình trẻ hóa chuyên biệt dành riêng cho
vùng nhạy cảm này của gương mặt.

Liệu Trình Chuyên Biệt Trẻ Hoá Da
Vùng Mắt Cao Cấp

Premium Express Eye Revitalisation
Kết hợp giữa công nghệ Radio Frequency và
cùng 2 công nghệ laser, liệu trình này trẻ hóa
tức thì vùng da chùng nhão, cải thiện nếp
nhăn xung quanh vùng mắt.

Liệu Trình Luxe Lift Eyes
Sử dụng công nghệ “Cell Lift” (trẻ hóa từ tầng
tế bào) kết hợp với dưỡng chất và mặt nạ trẻ
hóa vùng mắt Anti-aging Bio-cellulose mask,
đây là trị liệu tối ưu nhất cho việc nâng cơ vùng
cung mày, trẻ hóa vùng da chùng nhão vùng
mắt và đặc biệt cải thiện tức thì vùng quầng
thâm, sưng húp do thiếu ngủ. Sau trị liệu, quý
khách lập tức lấy lại tuổi xuân với cặp mắt tươi
trẻ, bừng sáng rạng ngời cả khuôn mặt.

Liệu Trình Rejuvelift Eyes
Đây là giải pháp trẻ hóa vùng mắt với kết quả
lâu dài, sử dụng công nghệ Ultrasound thế hệ
mới kết hợp với dưỡng chất đậm đặc và mặt
nạ trẻ hóa vùng mắt cao cấp.

PPP LASER CLINIC
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Giải Pháp tại PPP

Dưỡng Chất Bổ Trợ Sau Trị Liệu
Dưỡng chất bổ trợ sau trị liệu có tác dụng tăng cường tối đa hiệu quả của các trị liệu. Tất cả
các dưỡng chất sử dụng tại PPP đều được bào chế độc quyền cho thương hiệu để giải quyết
chuyên sâu các vấn đề da và trẻ hóa trong thời gian ngắn nhất.

Dưỡng Chất Cocktail Vitamin
Tổng Hợp

Dưỡng Chất Săn Chắc &
Dưỡng Sáng Da

Dưỡng chất vitamin tổng hợp đậm đặc bao
gồm nhiều loại vitamin, khoáng chất và
axit Amin khác nhau giúp nuôi dưỡng làn
da và phục hồi sức khỏe tế bào da cũng
như cấu trúc bên dưới da đồng thời làm
căng mịn tức thì bề mặt da.

Dưỡng chất này được sử dụng để bổ trợ
cho các trị liệu laser, giúp tăng cường độ
ẩm và làm sáng trắng da. Là bước kết hợp
hoàn hảo sau các trị liệu độc quyền chuyên
sâu về vấn đề giải quyết sắc tố da, dưỡng
chất CLWI sẽ giúp thúc đẩy quá trình hồi
phục da, cải thiện nhanh sắc tố và chống
lão hóa da.

Multivitamin Cocktail (MCS)

Dưỡng Chất Phục Hồi, Trẻ Hóa,
Căng Da Cao Cấp
Lift & Plump (L&P)

Là một giải pháp hiệu quả về trẻ hóa,
dưỡng chất Lift & Plum cung cấp cho làn
da thành phần hyaluronic acid siêu hạng
để làm đầy, căng mọng và săn chắc da
(thay thế liệu pháp xâm lấn bằng “fillers”),
mang lại làn da tươi trẻ, mịn màng không tì
vết nhưng an toàn tuyệt đối.

Dưỡng Chất Trẻ Hóa Da Thế
Hệ Mới
Skin Rejuvenation Infusion (PSRI)

Dưỡng chất Trẻ Hóa Da Thế Hệ Mới (PSRI)
được chỉ định sử dụng sau trị liệu laser tại
PPP Laser Clinic, nhằm giải quyết các tình
trạng da mụn và sẹo mụn. Dưỡng chất
này cung cấp độ ẩm và chứa hàm lượng
“growth factor” cao giúp hồi phục và tái
tạo, khỏe mạnh làn da.

PPP LASER CLINIC

Collagen Lifting & Whitening Serum (CLWI)

Dưỡng Chất Sáng Trắng Da
Cao Cấp
Skin Repairing & Brightening (SRB)

Dưỡng chất này được thiết kế trong phác
đồ trị liệu kết hợp với các dịch vụ chuyên
sâu để giải quyết vấn đề làm sáng trắng
da nhanh nhất. Đây là dưỡng chất cao cấp
nhất mang lại làn da sáng trắng, tươi trẻ
trong thời gian ngắn nhất khi kết hợp trong
liệu trình.

Dưỡng Chất Giảm Nếp Nhăn
Và Chống Lão Hoá
Anti-aging Anti-Wrinkles (AW)

Được thiết kế đặc biệt cho mục đích cải
thiện nếp nhăn, Dưỡng Chất Giảm Nếp
Nhăn Chuyên Biệt – (AW) chứa thành phần
Trẻ hóa cao cấp làm mờ nếp nhăn, căng
mịn da và thư giãn vùng cơ mặt, mang đến
gương mặt thon gọn và trẻ hóa toàn diện.
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Liệu trình Giảm mỡ - Thon gọn
và Tạo hình cơ thể 4D-SSCL
PPP nổi tiếng trên thị trường thẩm mỹ về việc thiết kế hoàn hảo phác đồ chuyên biệt
(“bespoke” treatment plan) cho từng khách hàng để giải quyết nhanh và hiệu quả nhất về
giảm mỡ, tạo hình thon gọn và săn chắc 4D Slim - Sculpt - Contour - Lift (4D-SSCL). Kết hợp
nhiều công nghệ trong cùng buổi trị liệu, PPP mang lại kết quả giảm thiểu số đo đáng kinh
ngạc (từ 5-8cm ) vùng eo ngay buổi trị liệu đầu tiên. Quý khách cơ thể sở hữu một thân hình
thon gọn, săn chắc trong thời gian dưới 30 ngày với nhiều lựa chọn về công nghệ, quỹ thời
gian và tài chính. Đặc biệt hơn, PPP cung cấp các giải pháp nâng mông (“bum lift”), tạo hình
vùng hông eo (“love lift”) phù hợp với nhu cầu của khách hàng không có nhu cầu giảm mỡ
nhưng muốn sở hữu một cơ thể hoàn hảo.

Liệu Trình 4D Cavitation

Liệu Trình 4D Shockwave

4D Cavitation là trị liệu không xâm lấn sử
dụng công nghệ Ultrasound để giảm nhanh
số đo cơ thể (“inch loss”) và tạo dáng thon
gọn. Trị liệu này mang lại kết quả giảm số
đo vòng eo từ 5-8cm sau 1 lần trị liệu đầu
tiên (khi kết hợp cùng công nghệ 4D Radio
Frequency).

4D Shockwave được dùng chủ yếu để tăng
cường chuyển hóa, đào thải mỡ và kích
thích sản sinh collagen, mang lại vẻ ngoài
cũng như cảm giác săn chắc cho vùng trị
liệu. Trị liệu này là giải pháp tối ưu nhất cho
việc giảm thiểu tình trạng da sần vỏ cam
(cellulite).

Liệu Trình 4D Cryolipolysis

Liệu Trình 4D Laser Sculpt

4D Cryolipolysis, thường được gọi là ‘Fat
Freezing’, là trị liệu giảm mỡ vĩnh viễn tại
các vùng mỡ cứng đầu, thông thường
không thể giải quyết được thông qua việc
tập thể dục. 4D Cryolipolysis có thể sử
dụng độc lập để giảm mỡ vùng bắp tay,
vùng bụng hoặc kết hợp trong bước cuối
cùng của phác đồ trị liệu “bespoke” tại PPP
để tạo đường cong vùng eo.

4D Laser Sculpt là bước đột phá trong việc
sử dụng công nghệ laser vào việc giảm mỡ
và tạo hình với hiệu quả nhanh chóng. Trị
liệu này được đặt tên “lunch time treatment” - trị liệu giờ nghỉ trưa - chỉ tốn 25
phút cho 4 vùng trị liệu cùng lúc với kết
quả phá hủy vĩnh viễn 60-70% lượng mỡ tại
vùng trị liệu.

Liệu Trình 4D Radio Frequency

Liệu Trình 4D Ultrasound

4D Radio Frequency là trị liệu vừa làm giảm
mỡ, vừa làm săn chắc da, tạo nên vóc dáng
hoàn mỹ như ý.

4D Ultrasound Body là giải pháp giảm mỡ
vĩnh viễn sử dụng công nghệ 4D Ultrasound
đồng thời làm săn chắc, mịn da tại vùng trị
liệu. Đây là giải pháp phù hợp cho khách
hàng có nhu cầu săn chắc, hoàn mỹ cơ thể
đặc biệt ở vùng tay, vùng bụng.

Sản Phẩm
PPP Laser Clinic cung cấp các sản phẩm chăm sóc da cao cấp sử dụng tại nhà để nâng cao và duy
trì kết quả trị liệu, giúp Quý khách hoàn thiện quy trình chăm sóc da chuyên sâu hoàn hảo.

Mặt Nạ Hyaluronic Acid Dưỡng
Ẩm Cao Cấp

Mặt Nạ Bio-Cellulose Trẻ Hóa Da
Cao Cấp

Là sản phẩm mang “dấu ấn thương hiệu”
với thành phần Hyaluronic Acid (HA) đậm
đặc, cao cấp, mặt nạ HA được thiết kế độc
quyền cho thương hiệu PPP với tính năng
chuyên biệt cho việc sử dụng kết hợp sau
trị liệu laser tại clinic và tại nhà. Mặt nạ HA
cung cấp độ ẩm tức thời và tăng cường
hiệu quả của các trị liệu laser thực hiện tại
PPP đặc biệt trong việc cải thiện sắc tố da.

Là sản phẩm độc quyền thứ hai của thương
hiệu, do bác sĩ bào chế, Mặt Nạ Trẻ Hóa
Da Cao Cấp Bio-Cellulose được thiết kế từ
chất liệu mặt nạ cao cấp tiên tiến nhất Bio-Cellulose, chất liệu làm từ nước dừa với
khả năng bám vào da như một lớp da thứ
2. Chứa đậm đặc thành phần trẻ hóa, sáng
da cao cấp, mặt nạ Bio-Cellulose làm trẻ
hóa, trắng sáng, mịn màng và cung cấp
độ ẩm sâu sau khi đắp. Quý khách có thể
sử dụng mặt nạ chuyên biệt cho vùng mặt
hoặc vùng mắt.

Kem Tế Bào Gốc Trẻ Hóa Da
CALECIM®

Kem Tế Bào Gốc Phục Hồi Dưỡng
Ẩm CALECIM®

Post-Laser Facial Mask

CALECIM® Professional Multi-Action
Cream (MAC)

Anti-Aging Bio-Cellulose Mask

CALECIM® Professional Restorative
Hydration Cream (RHC)

Bộ đôi sản phẩm Calecim Professional, phân phối độc quyền tại PPP, được công nhận là bộ
sản phẩm trẻ hóa da cao cấp với hiệu quả bậc nhất, được chiết xuất từ tế bào gốc màng
dây rốn. Calecim MAC cải thiện rõ da chảy xệ, lão hóa, làm căng đầy, trẻ hóa da đồng thời
cải thiện sắc tố da. Calecim RHC vừa có tác dụng trẻ hóa, căng da, giảm nếp nhăn, vừa cung
cấp độ ẩm sâu. Hai sản phẩm này đi đôi cùng nhau mang tới hiệu quả trẻ hóa da nhanh
chóng, rõ rệt chỉ sau 2 tuần sử dụng.
A CLINIC OF DR GOH SENG HENG
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Khi đến với các clinic hiện đại hàng đầu của
PPP, sự đón tiếp chu đáo, chuyên nghiệp cùng
không gian thư giãn và đẳng cấp sẽ mang tới
cho khách hàng sự trải nghiệm đẳng cấp và
hài lòng vượt bậc.

QUÉT MÃ QR NÀY ĐỂ ĐĂNG KÝ
TRẢI NGHIỆM LASER MIỄN PHÍ:

1800 6220

PPP.COM.VN

 Ho Chi Minh.

 Ha Noi.

 Da Nang.
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