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Xóa Xăm. hết hối tiếc.



Xóa Xăm bằng Laser Là gì? 
Xoá xăm bằng phương pháp Laser là một phương 
pháp điều trị an toàn và hiệu quả bằng cách sử dụng 
tia laser chuyên dụng là Q-switched Nd:Yag.  

Laser tattoo removaL hoạt động 
như thế nào? 
Tia laser Q-switched Nd:Yag hoạt động bằng 
cách cung cấp năng lượng xung ánh sáng cho 
da. Các xung ánh sáng này được hấp thụ 
bởi mực xăm, phá vơ các phân tử sắc tố 
thành các hạt nhỏ hơn. Những hạt 
này sau đó lại được chia nhỏ và 
loại bỏ theo quá trình chuyển 
hóa của cơ thể.  

những hình Xăm nào có 
thể được điều trị?  
Xóa xăm bằng laser có thể được 
sử dụng để điều trị hầu hết các 
loại hình xăm bao gồm:



•  Hình xăm màu 
•  Hình xăm đen và xám 
•  Hình xăm chuyên nghiệp 
•  Hình xăm không chuyên
•  Hình xăm do bị chấn thương 

những mong đợi trong khi điều trị? 
Để giúp thoải mái trong suốt quá trình, một loại kem 
gây tê sẽ được thoa lên hình xăm trước khi điều trị. 
Thời gian điều trị khác nhau tùy thuộc vào kích thước 
của hình xăm cần xóa.

những mong đợi sau khi điều trị Xoá Xăm?
Ngay sau khi điều trị, hình xăm sẽ mờ và ít nổi bật 
hơn. Vùng da xung quanh có thể hơi đỏ và nhạy cảm, 
tuy nhiên nó sẽ giảm dần trong khoảng 48 giờ. 
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đây có phải Là một điều trị an toàn? 
Xoá xăm bằng phương pháp Laser được thực hiện 
bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm và y tá có trình độ, là 
một điều trị thẩm mỹ an toàn và hiệu quả. Mục tiêu 
của ánh sáng laser là các sắc tố mực của hình xăm, 
nên bề mặt da xung quanh phần lớn vẫn không có gì 
thay đổi. 

tôi có bị sẹo sau khi Xoá Xăm không? 
Không, bằng cách sử dụng loại laser chuyên dụng chỉ 
loại bỏ mực xăm, bạn sẽ không có sẹo sau khi hình 
xăm được xóa. 

điều trị bao nhiêu Lần Là cần thiết? 
Số lần điều trị tuỳ thuộc vào các yếu tố bao gồm cả 
kích thước và vị trí của hình xăm, loại da, tuổi tác, và 
các loại mực xăm sử dụng.


