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TÓM TẮT
Hiểu da để chăm sóc da 

Chúng ta và khách hàng luôn tự hỏi rằng tại sao da của 
chúng ta lại mẫn cảm, lão hóa và xuất hiện các bệnh lý 
da? Đôi khi chúng ta ít dành thời gian quan sát và đọc vị 
các vấn đề nguyên nhân dẫn đến mụn trứng cá, nám da. 
Và vì vậy chúng ta có thể nản lòng vì sự dụng quá nhiều 
mỹ phẩm cho da mà không có hiệu quả?
Là một người đã, đang tìm hiểu hay kinh doanh trong lĩnh 
vực mỹ phẩm, làm đẹp bạn có nhận thầy rằng: Rào cản 
của việc một ai đó chưa hiểu rõ về các thuật ngữ trong 
mỹ phẩm khiến họ lựa chọn các sản phẩm tùy ý dẫn đến 
những lầm tưởng và hệ lụy khi sử dụng mỹ phẩm hay 
không?

Cuốn sách này sẽ cung cấp các kiến thức về mỹ phẩm, 
hoạt chất và các công thức để thấu hiểu làn da , lựa chọn 
sản phẩm chăm sóc và trị liệu da phù hợp qua những biểu 
mẫu đơn giản. Kiến thức về mỹ phẩm và hoạt chất là chìa 
khóa mở ra cánh cửa tiến gần hơn tới thành công trong 
việc xây dựng quy trình chăm sóc da cá nhân và quy trình 
kinh doanh hiệu quả.

+ Bảng phân tích câu hỏi cá nhân.
+ Bảng kiểm tra đánh giá tình trạng da.
+ Biểu mẫu xây dựng quy trình chăm sóc da khoa học.
+ Đọc vị thành phần và kí hiệu bao bì mỹ phẩm.
+ 10 biểu mẫu về thành phần và công thức chăm sóc da 
khoa học.
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PHÂN LOẠI ĐƯỢC NHÓM SẢN PHẨM THEO
TỪNG LOẠI DA VÀ BỆNH LÝ DA

Trang 14
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HƠN 200 KHÁI NIỆM ĐỊNH NGHĨA
VỀ MỸ PHẨM VÀ HOẠT CHẤT MỸ PHẨM

Trang 31
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Trang 115
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20 CÂU HỎI GIẢI MÃ LẦM TƯỞNG KHI SỬ DỤNG
MỸ PHẨM VÀ LỰA CHỌN MỸ PHẨM

Trang 69
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BẠN YÊU THÍCH MỸ PHẨM, 
CHĂM SÓC DA ? 

BẠN ĐANG TÌM KIẾM MỸ PHẨM 
PHÙ HỢP VỚI LÀN DA ?

THÌ ĐÂY LÀ MỘT BÍ KÍP BỎ TÚI CỦA BẤT KÌ AI YÊU THÍCH 
MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP KHOA HỌC

....




