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THƯ NGỎ

Bạn thân mến! Chúng ta có những xuất phát điểm khác 
nhau, nền tảng khác nhau và cơ hội khác nhau. Nhưng 
nếu chúng ta có cùng niềm đam mê và khát vọng khởi 
nghiệp trong lĩnh vực Spa & mỹ phẩm đủ lớn. Tôi tin chắc 
rằng, tất cả chúng ta đều sẽ gặt hái được những thành 
tựu xứng đáng với sự kiên trì và quyết tâm hành động. 
Hãy cùng nhau bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên: Kiến 
thức nền tảng kinh doanh Spa & Mỹ phẩm - Đây là nội 
dung chính tôi muốn gửi gắm trong cuốn sách này.

Tôi đã và đang khởi nghiệp với một tình yêu cùng niềm 
đam mê với công việc. Tôi biết có nhiều người khởi nghiệp 
nhưng không như ý và mất mát rất nhiều, nhưng qua đó họ 
đều trưởng thành hơn. Chúng ta đều học được từ những 
khó khăn, thử thách. Chỉ cần chúng ta có niềm tin và định 
hướng rõ ràng, chúng ta sẽ tìm được giải pháp và hướng 
đi phù hợp để khởi nghiệp thành công. Không bao giờ là 
quá muộn để khởi nghiệp kinh doanh và khởi nghiệp lại 
bất cứ khi nào chúng ta có thể.

Hi vọng cuốn sách này sẽ hiện diện trong sự nghiệp của  
chúng ta và truyền cảm hứng kinh doanh cho những ai 
đang có ý định kinh doanh, khởi nghiệp trong lĩnh vực Spa 
& Mỹ Phẩm.
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TÓM TẮT
Cuốn sách nền tảng và những kĩ năng dành cho bất kỳ ai khi 
kinh doanh lĩnh vực này cần có kiến thức tổng hợp và đơn giản 
nhất. Giúp người đọc trả lời những câu hỏi một cách chi tiết, 
đơn giản, logic.

Đối với những ai học và tìm hiểu để kinh doanh lĩnh 
vực này:
+ Kinh doanh lĩnh vực này cần có kiến thức & kĩ năng  gì ? 
+ Kinh doanh spa & Mỹ phẩm có những công nghệ và sản 
phẩm làm đẹp như thế nào?
+ Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết để khởi nghiệp vững vàng 

Nếu bạn  là Chủ Spa - Chắc hẳn bạn đã từng gặp nhiều vấn 
đề khi kinh doanh mà chưa có giải pháp phù hợp ? 
+ Bế tắc khi không biết bắt đầu quản trị chuyên môn từ đâu?
+ Phức tạp khi phân loại bệnh lý mụn nám sẹo trứng cá?
+ Chưa biết lựa chọn phương pháp trị liệu da an toàn hiệu quả?
+ Quá nhiều sản phẩm không biết chọn sản phẩm nào phù 
hợp?
+ Khó khăn khi tư vấn và định hướng khách hàng.

Và cuốn sách này có nhiều hơn những kiến thức cơ bản về 
da, về sản phẩm , công nghệ làm đẹp là các Quy trình kinh 
doanh  bài bản tinh gọn cho chủ Spa - Giúp chủ Spa  đào tạo 
nhân sự -  tư vấn - lựa chọn sản phẩm - kê đơn và trị liệu da 
an toàn chuẩn y khoa.
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Làm trắng da cấp tốc là như thế nào ?

Tại sao cần sử dụng mỹ phẩm ?

Độ PH của da ảnh hưởng tới làn da ra sao ?

Các thành phần dầu nước của da ?

GIẢI MÃ CẤU TRÚC DA – BẬT MÍ
NHỮNG ĐIỀU AI CŨNG HỎI VỀ CẤU TRÚC DA?

Khoa học làn da không khô khan như chúng ta nghĩ, kiến thức về cấu 
trúc và thành phần của da được trình bày khoa học qua hệ thống câu 

hỏi và từ khóa dễ ghi nhớ 
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Trang 23
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CẨM NANG SOI DA TOÀN TẬP

Trang 25

Soi da và phân loại da là nền tảng của khoa học skincare. Các công 
nghệ soi da giúp phân tích làn da một cách tối ưu nhất
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TỔNG HỢP KỸ THUẬT - QUY TRÌNH

Trang 87

+ Bạn là sinh viên học ngành làm đẹp - bạn đam mê kinh doanh mỹ 
phẩm và Spa nhưng khó khăn trong việc tổng hợp kĩ thuật, quy trình. 
+ Bạn cần tài liệu tổng hợp kiến thức từ cơ bản đến kĩ thuật chăm sóc 
da mặt và body từ A-Z để rèn luyện và học tập thường xuyên. 
+ Bạn là chủ Spa cần tài liệu để đào tạo nhân sự có quy trình.
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Trang 88
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10 QUY TRÌNH MÀ BẤT CỨ AI CŨNG CẦN 
PHẢI SỞ HỮU KHI KINH DOANH SPA 

Trang 32
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Trang 139
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Nhận biết & phân loại da và tình trạng bệnh lý
qua mind map trị liệu tinh gọn

QUY TRÌNH TINH GỌN - ĐƠN GIẢN GIÚP CHỦ SPA
BẮT BỆNH - KÊ ĐƠN - TRỊ LIỆU DA KHOA HỌC

MỌI TRƯỜNG HỢP 

Tiếp nhận và phân tích thông tin khách hàng qua form HD

Phân độ bệnh lý để định hướng trị liệu đúng cách

Thấu hiểu và phân tích ưu và nhược điểm của các công 
nghệ chăm sóc và trị liệu da

Hướng dẫn KH chăm sóc da sau trị liệuhiệu quả đúng cách
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Bạn đang quan tâm đến các thiết bị chăm sóc da mà chưa
hiểu rõ cơ chế và nguyên lý?

GIẢI MÃ PEEL DA VÀ CÁC CÔNG NGHỆ ĐÌNH ĐÁM 
TRONG LĨNH VỰC SPA

Bạn đang tìm hiểu về hoạt chất hóa học Retinol/Acid AHA_BHA ?

Bạn đang gặp vấn đề trong nhận biết & lựa chọn sản phẩm?

Bạn đang đắn đo về việc lựa chọn công nghệ tại spa ?
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Trang 133
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TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHĂM SÓC & ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ

Trang 145

Nếu bạn đang cần một cuốn tài liệu tổng hợp các kiến thức
về chăm sóc và trị liệu da bệnh lý để xây dựng phác đồ

một cách logic, dễ hiểu, dễ ghi nhớthì mindmap trị liệu da nám
mụn, sẹo trứng cá sẽ không làm bạn thất vọng
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LỜI KẾT

Chúng ta đều biết rằng đọc sách là một trong những cách 
học tốt, những kiến thức từ sách được tổng hợp theo chủ 
đề và logic sẽ giúp chúng ta dễ đang tiếp nhận và ghi nhớ 
thông tin.

Cảm ơn nhân duyên chúng ta được gặp nhau qua những 
trang sách và tình yêu với công việc. Tôi cảm thấy biết ơn 
và vinh dự khi có cơ hội được chia sẻ với các bạn những 
kiến thức để khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực Spa 
và Mỹ Phẩm.

Hành trình kinh doanh giống như chúng ta đi ghép tranh, 
mỗi nhóm kiến thức là một mảnh ghép giúp chúng ta hoàn 
thiện được mô hình kinh doanh của mình. Trên hành trình 
kinh doanh có thể sẽ có khó khăn, thử thách, hãy luôn giữ 
vững tinh thần và tâm huyết như ngày đầu tiên, luôn học 
hỏi & phát huy khả năng sáng tạo để có một sự nghiệp 
như ý.

Thân gửi các bạn - những người đồng nghiệp của tôi !




