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TÌM HIỂU VỀ DA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



NỘI QUY LỚP HỌC



MỤC TIÊU

Nắm được cấu trúc da cơ bản

Biết cách phân biệt các loại da

Biết được quy trình chăm sóc da cơ bản

Hiểu được vai trò quan trọng của kem chống nắng



4

NỘI DUNG

01 Tổng quát về da

Các bước chăm sóc da cơ bản
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TỔNG QUÁT VỀ DA
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TỔNG QUÁT VỀ DA

Định nghĩa

Đặc điểm

 Da là lớp màng bao bọc cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các tác động
từ bên ngoài (tác nhân vật lý, hóa học, …) và thực hiện các chức
năng bên trong

 Da là bộ phận dễ bị tổn thương

• Diện tích: 1,6 – 2m2

• Trọng lượng: chiếm 16% trọng lượng cơ thể

• Độ dày: trung bình 1,5 – 2,5mm, vùng mỏng nhất là mắt và môi

• Độ PH: 4,7 – 5,75



CHỨC NĂNG CỦA DA

Bảo vệ
Chống thấm và mất nước

Điều hòa thân nhiệt

Bài tiết

Cảm giác

Dự trữ năng lượng Hấp thụ
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CẤU TRÚC CỦA DA

Là cơ quan luôn luôn thay đổi, da bao 

gồm 3 lớp chính: biểu bì, trung bì và hạ
bì.Mỗi lớp lại bao gồm nhiều lớp thay 

thế. Các phần phụ của da như các 

nang và các tuyến mồ hôi, tuyến bã 

nhờn cũng đóng những vai trò khác 

nhau trong chức năng tổng thể của da.



 Lớp bên ngoài cùng của da

Độ dày:  0,1 - 0,3 mm. 

Chức năng: bảo vệ cơ thể khỏi sự 

xâm nhập của vật thể lạ như: khói bụi, vi 

khuẩn, hóa chất…

Lớp biểu bì

Lớp biểu bì là lớp ngoài cùng của da, có chức 

năng bảo vệ cơ thể chống lại mọi ảnh hưởng 

có hại của môi trường, ngoài ra còn có khả

năng tổng hợp vitamin D từ ánh nắng mặt

trời, ngăn chặn tia cực tím và quyết định màu

da.



 Độ dày: 1- 3mm

 Gồm 2 lớp nhỏ:
– Lớp đầu nhũ: rất mỏng nên tồn tại tùy 

từng vùng da.

– Lớp lưới: hình thành bởi sự liên kết 

giữa các sợi keo Elastin và sợi đàn hồi 

Collagen, các mạch máu, dây thần kinh, 

hyaluronic acid giữ nước cho da và các 

tuyến bã, tuyến nhờn, tuyến mồ hôi đào 

thải độc tố.

Trong lớp lưới này có 2 thành phần ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự lão hóa của con 

người đó chính là Collagen và Elastin.

Lớp trung bì



Lớp hạ bì

Lớp hạ bì nằm dưới cùng trong ba lớp 

da. Do chứa nhiều mô mỡ, nên lớp hạ bì 

còn được gọi là lớp mỡ dưới da.

Lớp hạ bì ở mỗi người và mỗi lứa tuổi 

và mỗi vùng có độ dày, mỏng khác nhau.

Lớp hạ bì ở nữ giới thường dầy hơn 

nam giới nên phụ nữ hay gặp tình trạng 

béo phì hơn và có đường cong mềm mại 

hơn đấng mày râu.

Lớp hạ bì được ví như tấm đệm có tác 

dụng giữ nhiệt và bảo vệ da khỏi các tác 

động mạnh.
…..



PHÂN BIỆT CÁC LOẠI DA
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5
LOẠI DA 

CƠ BẢN



DA THƯỜNG

Bề mặt da Da sáng mịn như da em bé

Lỗ chân lông Nhỏ, không nhìn thấy bằng mắt thường

Độ nhờn Lượng nhờn vừa đủ, có sự cân bằng giữa dầu và

nước

Trang điểm Ăn phấn, láng mịn, khó xỉn màu, lâu trôi

Phương pháp

chăm sóc

- Làn da đang đẹp thì nên duy trì thói quen hiện tại, 

không nên thay đổi đột ngột.

- Giữ da sạch sẽ và bổ sung độ ẩm ở mức cân bằng

- Giữ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học

- Bảo vệ da hàng ngày để ngăn ngừa lão hóa sớm, 

ngăn ngừa tối màu da



DA KHÔ

Bề mặt da Da thô ráp, sần sùi, bong tróc

Lỗ chân lông Nhỏ, không nhìn thấy bằng mắt thường

Độ nhờn Da thiếu dầu và nước do tuyến nhờn hoạt động yếu

Trang điểm Không ăn phấn, dễ bị mốc

Phương pháp

chăm sóc

 Nên sử dụng các loại sản phẩm dưỡng da dạng

kem hoặc sữa có độ dưỡng ẩm cao giúp da mềm 

mại, mịn màng.

 Hãy massage da thường xuyên (1-2 lần / tuần) và
đắp mặt nạ cấp ẩm để thúc đẩy tuần hoàn máu 

giúp tăng sinh lớp màng ẩm tự nhiên cho da, ngăn 

ngừa và cải thiện lão hóa da.

 Tránh để da tiếp xúc với môi trường có không khí 

lạnh vì điều này sẽ khiến cho da bạn đã khô càng 

khô thêm.

 Bữa ăn nên bổ sung thêm dầu thực vật, cá tươi và 

uống đủ nước trong ngày.



DA DẦU

Bề mặt da Da bóng loáng toàn mặt

Lỗ chân lông To, nhất là vùng chữ T

Độ nhờn Tuyến nhờn hoạt động mạnh

Trang điểm Ăn phấn nhưng nhanh trôi, xỉn màu

Phương pháp

chăm sóc

 Bước làm sạch da là quan trọng nhất đối với làn da 

nhờn.Nên sử dụng các dòng sản phẩm dưỡng da 

dạng gel (dạng lỏng) để tránh biết tắc lỗ chân lông.

 Da nhờn là loại da thừa dầu thiếu nước nên vẫn

phải đủ nước do da bằng cách dùng gel dưỡng và

uống nhiều nước.



DA HỖN HỢP

Bề mặt da Bao gồm 2 loại da (khô & dầu, hoặc thường và

dầu

Lỗ chân lông Nhỏ vùng chữ U, to vùng chữ T

Độ nhờn Không đồng đều, thường tập trung dầu ở vùng chữ T

Trang điểm Khó ăn phấn

Phương pháp

chăm sóc

 Đây là loại da khó chăm sóc nhất, dễ bị nổi mụn.

 Cần tìm đúng loại sản phẩm phù hợp với loại da 

này

 Cần chăm sóc riêng biệt cho từng vùng da. Với

vùng da khô cần chọn những sản phẩm chuyên

sâu về da khô để cấp ẩm cho da.Vùng chữ T, vùng

da dầu các bạn cần chọn những sản phẩm chuyên

kiềm dầu cho da.



DA NHẠY CẢM

Bề mặt da Da căng mỏng, dễ nhìn thấy mạch máu dưới da, dễ 

nổi mẫn đỏ, dễ bị tổn thương

Lỗ chân lông Nhỏ

Độ nhờn Ít dầu

Trang điểm Ăn phấn nhưng dễ bị kích ứng

Phương pháp

chăm sóc

• Trước khi sử dụng mỹ phẩm, nên thử sản phẩm đó 

ở vùng da cạnh quai hàm để xem da mặt có bị kích 

ứng với sản phẩm đó không.

• Nên chọn những sản phẩm dành riêng cho da nhạy 

cảm hoặc là mọi loại da để không bị tình trạng kích 

ứng da.

• Nên hạn chế massage, hạn chế trang điểm hoặc

dùng dòng sản phẩm có thành phần tự nhiên để 

tránh sự tác động lên da giúp hạn chế kích ứng da 

nhé.



CÁC BƯỚC CHĂM SÓC DA CƠ BẢN
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Các bước chăm sóc da cơ bản
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NUÔI DƯỠNG03

LÀM SẠCH01

ĐẶC TRỊ04

KEM CHỐNG NẮNG05

CÂN BẰNG02



1.LÀM SẠCH

Tẩy trang

• Dùng hòa tan và
làm sạch lớp
trang điểm, bã
nhờn và bụi bẩn
bám trên da

• Có các dạng: 
Kem, sữa, dầu, 
sáp,…

Sữa rửa mặt

• Làm sạch bằng
các bọt mịn len
lõi sâu vào bên
trong lỗ chân
lông

• Có các dạng: 
sữa, gel, soap,…

Tẩy da chết

• Dùng 2-3lần/tuần

• Giúp làm sạch tế 
bào da chết, giúp 
làm sạch da tối 
đa.

• Tăng cường khả 
năng hấp thu các 
dưỡng chất cho 
liệu trình tiếp 
theo.

• Thu nhỏ lỗ chân 
lông.

• Kích thích tế bào 
da mới sản sinh.



2.CÂN BẰNG DA

Công
dụng

Cân bằng
độ PH

Se khít lỗ
chân lông

Giữ độ ẩm

Làm dịu
da

Tái tạo tế
bào và mô

da

Hấp thụ
các dưỡng

chất



3.NUÔI DƯỠNG

Mặt nạ Tinh chất
Kem

dưỡng



3.NUÔI DƯỠNG

 Đắp 2-3 lân/tuần
 Tùy từng tình trạng da, tùy từng thời điểm và mục đích thì sẽ

dung loại mặt nạ phù hợp
 Các loại mặt nạ: mặt nạ giấy,mặt nạ bùn, mặt nạ sủi bọt ,… 



3.NUÔI DƯỠNG

TINH CHẤT (SERUM/ ESSENCE/ AMPOULE)

Khái niệm Là một sản phẩm dưỡng da chuyên sâu dạng lỏng, chứa rất nhiều 

dưỡng chất và vitamin ở dạng phân tử siêu nhỏ, có thể thẩm thấu 

nhanh và sâu vào 2 lớp thượng bì, trung bì, giúp nuôi dưỡng da mà 

không gây bóng nhờn hay cảm giác dày đặc khó chịu

Công dụng  Serum giúp hỗ trợ tái tạo tế bào da mới, phục hồi cấu trúc da nhanh 

chóng và nuôi dưỡng da từ bên trong.

 Sử dụng serum thường xuyên sẽ đem đến hiệu quả dưỡng ẩm tốt, 

các vết nâu sạm, nếp nhăn, chân chim cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Các dòng
serum

Serum chứa vitamin C

+ Serum chống lão hóa

+ Serum tái tạo da

+ Serum dưỡng da thiên nhiên

+ Serum trị thâm, trị nám

+ Serrum trị mụn

+ Serum collagen, serum chống nhăn,…



3.NUÔI DƯỠNG

KEM DƯỠNG

Là bước khóa
các dưỡng chất
ở các bước
trước, giúp đạt
hiệu quả tối ưu

Các dạng: kem, 
sữa, gel,… 

Kem
mặt Vùng da mỏng, 

nhạy cảm nên
phải dùng ngón
áp út và lực vừa
phải để
massage

Các dạng:  kem, 
gel, bút lăn,…

Kem
mắt



4.ĐẶC TRỊ

Trị

Mụn

Thâm
mụn

Nám

Tàn
nhang



4.KEM CHỐNG NẮNG



5.KEM CHỐNG NẮNG

Mời xem video
https://youtu.be/hVNn503sxSM

https://youtu.be/hVNn503sxSM
https://youtu.be/hVNn503sxSM
https://youtu.be/hVNn503sxSM


Phản chiếu lại Hấp thu và phân hủy



Kem chống nắng vật lý Kem chống nắng hóa học

Cơ chế hoạt động
Bảo vệ da trước tia UV bằng cách tạo màng chắn 

giúp khuếch tán và phản xạ lại tia UV.

Hấp thụ và chuyển hóa tia UV thành nhiệt năng mà không 
gây hại cho da.

Thành phần chính Titanium Dioxide và Zinc Oxide Avobenzone, Oxybenzone, Sulisobenzone,…

Độ bền với ánh sáng Bền
Hầu hết là bền nhưng chỉ có Avobenzone là không 

bền nếu như không được kết hợp với các thành 

phần chống nắng toàn thân khác.

Khả năng gây kích ứng
Titanium Dioxide có thể gây kích ứng cho người có 

làn da nhạy cảm. Còn Zinc Oxide thì an toàn cho da 

nhạy cảm.

Đa phần là dễ gây kích ứng cho da nhạy cảm ngoại 

trừ 2 thành phần Oxybenzone và Mexoryl là an toàn 

đã được chứng nhận.

Khả năng bảo vệ da Khả năng bảo vệ được kích hoạt ngay khi bôi lên da.
Phải đợi 15 – 20 phút cho kem tiệp vào da mới phát huy 
hiệu quả.

Kết cấu
Có màu đục, hơi khó tán, thường để lại những vệt 

trắng trên da khi bôi mất thẩm mỹ.
Kem có kết cấu mỏng nhẹ nên dễ dàng thấm sâu vào da.

https://adiva.com.vn/thuc-hu-vien-uong-chong-nang-giup-ngan-chan-tia-uv


Kem chống nắng vật lý lai hóa học

Tổng hợp từ các ưu 

điểm của 2 loại kem 

chống nắng vật lý và 

kem chống nắng hóa 

học với mục đích là hạn 

chế tối đa nhất các 

nhược điểm, nhưng 

vẫn đảm bảo công 

dụng là bảo vệ da toàn 

diện dưới ánh nắng mặt 

trời.

Giúp khuếch tán ánh 

nắng phản chiếu trên 

da, vừa giúp hấp thụ 

tia UV và chuyển hóa 

chúng thành nhiệt 

năng không gây hại 

cho da.

Chất kem mịn thẩm 

thấu nhanh, ít để lại 

các vệt trắng và hạn 

chế trường hợp gây 

kích ứng cũng như 

không làm bít tắc lỗ 

chân lông.

Nhược điểm: Khiến cho 

da của bị bóng nhờn 

nếu như trong thành 

phần có chứa hoạt chất 

tinosorb – một chất tan 

trong dầu khiến cho da 

dễ bị nhờn rít và bí 

bách khi ở trong điều 

kiện thời tiết khắc 

nghiệt.









1.Dùng sau bước dưỡng da vào buổi sáng và 

trước khi trang điểm. Dùng sau khi dưỡng ẩm 

được 15 phút

2.Dùng kem ngay cả khi trời không nắng

3.Tẩy trang dù không trang điểm

4.Lựa chọn kem chống nắng phù hợp cho bạn

5.Quan tâm tới các chỉ số chống nắng
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