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Một làn da khỏe và đẹp là niềm mơ ước của tất cả mọi người
Khi sinh ra ai cũng được tạo hóa ban cho làn da đẹp - "Đẹp như da em bé!". Khi ở tuổi ngoài 20,
da bạn bắt đầu xuất hiện các vấn đề: mụn, nám, xạm, nếp nhăn, lão hóa.... Tình trạng này có
người do tuổi tác, có người do nguyên nhân khác (bệnh lý, môi trường, stress...).
Để da bạn trở nên khỏe, đẹp bạn cần được chăm sóc. Nhưng chăm sóc như thế nào cho đúng,
có hiệu quả với chi phí hợp lý, bạn hãy đến Phòng khám chuyên khoa Da liễu kỹ thuật cao Hải
Phòng, địa chỉ: 230 Hai Bà Trưng (Cát Dài), Lê Chân, Hải Phòng để được chuyên gia về da tư
vấn và giúp bạn có được làn da như ý.
Đến với Phòng khám chuyên khoa Da liễu kỹ thuật cao, bạn sẽ được đón tiếp, khám bệnh chu
đáo, được chẩn đoán chính xác và tư vấn cẩn thận, giải đáp được những câu hỏi mà bạn băn
khoăn.
Với trên 30 năm kinh nghiệm và uy tín trong ngành da liễu và 25 năm điều hành Phòng khám
chuyên khoa kỹ thuật cao, Bác sỹ chuyên khoa cấp II - nguyên Giảng viên chính trường Đại học
Y Hải Phòng, nguyên trưởng khoa Da liễu bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, nguyên trưởng khoa
Da liễu bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Đầu ngành Da liễu Hải Phòng sẽ trực tiếp khám và tư
vấn.
Chăm sóc làn da của bạn là trách nhiệm của chuyên môn chúng tôi.
Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu.
BS. Doãn Thị Mùi.
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