
Collagen giảm dần theo thời gian khi tuổi tác lớn dần

Collagen không chỉ giúp đem lại độ đàn hồi cho làn da, mà còn đóng

vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương khớp. Thậm chí, một

số loại Collagen...

Nguyên nhân nào khiến phụ nữ nhanh già hơn đàn ông?

 Collagen đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và đem lại độ đàn

hồi cho daCollagen là một loại protein có trong cấu trúc của da, tóc,

móng tay, ...

5 lý do nên trị nám da tại Thẩm mỹ viện Halu

    (Theo ĐSPL)  Hơn 98% khách hàng cảm thấy hài lòng với kết quả điều

trị nám da chính là minh chứng rõ nhất khẳng định thương hiệu trị

nám uy ...

Với sứ mệnh giữ gìn và tôn vinh vẻ đẹp Việt, trong suốt 14 năm qua, TMV Halu đã không ngừng nỗ lực phát triển để

trở thành Tập đoàn Thẩm mỹ uy tín nhất tại Việt Nam.

THẨM MỸ VIỆN HALU

Thành lập từ năm 2005, Thẩm mỹ viện Halu vẫn đứng vững suốt 14 năm

trong ngành thẩm mỹ Việt cạnh tranh khốc liệt & đem đến vẻ đẹp hoàn hảo

cho hàng triệu khách hàng

KINH NGHIỆM 14 NĂM

Thẩm mỹ viện Halu luôn tiên phong trong việc nghiên cứu công nghệ, dịch vụ

và xây dựng phác đồ trị liệu khoa học, thông minh, phù hợp với làn da phụ nữ

Việt Nam

TIÊN PHONG NGHIÊN CỨU

Quy tụ đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu trong nước và thế giới. Mỗi một

dịch vụ sẽ có ekip chuyên gia cố vấn và bác sĩ chuyên môn để giúp khách

hàng đạt hiệu quả tối đa

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

Nhằm mang lại dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng, TMV Bích Nguyệt hiện

đang là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu thế giới.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Dịch vụ tại TMV HALU là hội tụ tinh hoa của các công nghệ tân tiến, sản phẩm chất lượng và phác đồ trị liệu theo

nền y học tân tiến bậc nhất: Mỹ. Đức, Hàn Quốc...

TOP 5 DỊCH VỤ NỔI BẬT

Các sản phẩm của Thẩm Mỹ HALU muốn giới thiệu đến khách hàng.

SẢN PHẨM LÀM ĐẸP

Tập hợp những hình ảnh thể hiện sự thay đổi rõ nét của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Thẩm Mỹ Viện HALU.

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG TRƯỚC – SAU

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CỦA VIỆN THẨM MỸ HALU

TMV HALU đã giúp hàng triệu phụ nữ Việt chinh phục đỉnh cao nhan sắc. Cùng lắng nghe những chia sẻ chân thật

của khách hàng sau khi sử dụng DV tại HALU

NGƯỜI THẬT - VIỆC THẬT

HOẠT ĐỘNG - TIN TỨC

Cách phân biệt giữa Hifu thật và Hifu giả bạn nên biết?
 Collagen đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và đem lại độ đàn hồi cho daCollagen là

một loại protein có trong cấu trúc của da, tóc, móng tay, ...

 Viện thẩm mỹ Cầu Giấy

Địa chỉ: 220 Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0356998866

CHI NHÁNH

Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Liên hệ

CHÍNH SÁCH

Với sứ mệnh giữ gìn và tôn vinh vẻ đẹp Việt,

trong suốt 14 năm qua.Chúng tôi mong muốn

tạo nên Tập đoàn Thẩm mỹ uy tín nhất tại

Việt Nam.

      

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

© Bản quyền thuộc về thammyhalu | Thiết kế bởi Hòa Trần

 

NÂNG CƠ TRẺ HÓA BẰNG LIFT JET BEAUTY

Lift Jet Beauty đang được đánh giá là công nghệ trẻ hóa tân

tiến nhất hiện nay, khi có khả năng tạo ra vi chấn thương để

đẩy một lượng tinh chất sâu ...

CHI TIẾT

GIẢM BÉO CÔNG NGHỆ MAXIM LIPO

I. Đối tượng thực hiện-  Những người có lượng mỡ thừa lớn- 

Những người béo lâu năm, béo sau sinh-  Những người mỡ

máu cao, mỡ gan, mỡ...

CHI TIẾT

TRẺ HÓA DA CÔNG NGHỆ HIFU PLUS

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn sở hữu làn da hồng hào, nét

mặt tươi sáng, rạng ngời. Song, những dấu vết của thời gian:

nếp nhăn, chùng, chảy xệ ngày c...

CHI TIẾT

 

Vitamin-C Serum

340,000đ 590,000đ

    

Toner Tẩy Da Chết Clinique Clarifyi…

240,000đ 290,000đ

    

Sửa tắm trắng White Conc

190,000đ 

    

Mặt nạ ủ trắng da

190,000đ 

    

42%- 17%-

 

DR. ANDREE
"Cố vấn chuyên môn"

Tốt nghiệp tiến sĩ y khoa ĐH Friedrich-Schiller (Jena, Đức) là cố vấn cao cấp cho Bích

Nguyệt, Giám đốc viện đào tạo ứng dụng Laser Ascleption Academy, Đại diện nhãn

hàng Ascleption tại thị trường Nam Mỹ, Hơn 20 năm kinh nghiệm
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