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LUXURY NAIL LOUNGE

Thẩm mỹ không cần phẫu thuật tại tiệm nail
BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

Để biết thêm chi tiết, 
quý độc giả có thể 
truy cập vào website: 
imagesnaillounge.com 
hoặc liên hệ trực tiếp 
anh Tony hay chị Loan 
qua số điện thoại: 

(949) 999-0888

Đến tiệm nail chỉ đơn 
giản là để có những bộ móng 
sạch, đẹp đã không còn nữa. 
Theo đòi hỏi của thị trường, 
các tiệm nail không ngừng 
sáng tạo thêm những dịch 
vụ khác như: facial, waxing, 
threading, make-up, eyes-
lash extension... để phục 
vụ cho khách hàng của họ. 
Nhờ đó, bộ mặt của kỹ nghệ 
nail đã và đang thay đổi một 
cách đáng kể.

Tuy nhiên, sự đột phá 
thực sự chưa dừng lại ở 
đó. Hiện nay, dịch vụ làm 
đẹp không cần giải phẫu 
thẩm mỹ như: chích botox 
(xoá vết nhăn, làm căng 
và mịn da), thermage 
(căng da mặt, nâng da, cơ 
chảy xệ), filler (độn cằm, 
môi, mũi, mắt không cần 
phẫu thuật)... được tư vấn 
và thực hiện trực tiếp bởi 
những bác sĩ chuyên môn 
ngay tại tiệm nail. Không 
đâu khác, Images Luxury 
Nail Lounge chính là nơi 
nghiên cứu và khởi xướng 
đầu tiên trên toàn lãnh thổ 
Hoa Kỳ. Cần nhắc lại, chuỗi 

hệ thống tiệm nail cao cấp 
này chính là nơi đã phát 
kiến ra những bộ móng tay 
kim cương có giá trị hàng 
chục ngàn Mỹ Kim mà đến 
bây giờ vẫn là cơn sốt trong 
giới thượng lưu.

Bà Linda - một khách 
hàng của Images Luxury 
Nail Lounge cho chúng 
tôi biết: “Tôi thật sự ngạc 
nhiên khi có một dịch vụ 
mới như vậy ngay tại tiệm 
nail. Không những thế, 
dịch vụ tốt đến khó tin. An 
toàn, chu đáo và hoàn hảo 
là những gì tôi có thể nói 
được. Như bạn thấy đấy, tôi 
như trẻ ra hơn mười tuổi 
vậy. Tôi đã có bộ móng đẹp, 
giờ lại có gương mặt đẹp 
nữa, phụ nữ của chúng ta 
chỉ mong có thế.”

“Chúng tôi đã nghiên 
cứu thị trường trong một 
thời gian rất dài, mời được 
những bác sĩ chuyên môn uy 
tín nhất, chọn được những 
loại thuốc tốt nhất, chắc 
chắn sẽ làm hài lòng những 
vị khách khó tính nhất” - 
Ông Tony, tổng giám đốc hệ 

thống Images Luxury Nail 
Lounge, chia sẻ.

Một điều đáng được chú 
ý nữa là chuỗi hệ thống 
này đang mở rộng mạng 
lưới khắp các vùng. Nếu 
quý đồng hương đang có 
nhu cầu mở tiệm nail thì 
làm Franchisee của Images 
Luxury Nail Lounge là một 
sự đầu tư mang lại hiệu 
quả cao. Ngoài việc không 
cần bận tâm về giấy tờ, xây 
dựng, quản lý, quý vị còn 
được hướng dẫn và sử dụng 
những dịch vụ độc quyền, 
mới lạ (làm móng tay kim 
cương và làm đẹp không 
cần phẫu thuật), được sự 
hỗ trợ của các công ty PR- 
Marketing hàng đầu Hoa 
Kỳ, phương thức quảng 
cáo chuyên nghiệp, tiếp 
cận sâu rộng thị trường, hệ 
thống quản lý tài chính tối 
ưu dành riêng cho các nail 
spa cao cấp cũng là những 
lý do không thể bỏ qua. 
Thu hồi vốn nhanh là điều 
mà Images Luxury Nail 
Lounge có thể khẳng định 
với quý vị.


