BODY MASSAGE
TRADITIONAL VIETNAMESE BODY MASSAGE

60min
90min

500,000++/vnd
700,000++/vnd

The full body massage uses Traditional Vietnamese techniques and warmed suction cups on the
back. This treatment is best suited for detox and good for stimulate blood circulation and reduce
muscle ache.
Bài massage toàn thân sử dụng các kỹ thuật truyền thống của Việt Nam với động tác giác hơi được
làm ấm và đặt trên lưng để lấy những đôc tố trong cơ thể quí khách. Bài trị liệu này tốt này kích thích
lưu thông máu, giảm đau cơ
ORIENTAL THAI BODY CARE

60min

500,000++/vnd

Traditional Thai Treatment uses stretching movements and pressure points all over the body. This
treatment is best suited for stiff muscles.
Bài trị liệu Thái truyền thống sử dụng động tác kéo và ấn huyệt khắp cơ thể. Bài trị liệu này thích hợp
cho các vùng cơ bị cứng.

AROMA MASSAGE

60min
90min

500,000++/vnd
700,000++/vnd

Using aromatic oils and light pressure movements our intention is to lift you into a dream. This
treatment is best suited to relax and detox.
Sử dụng các loại dầu có hương thơm và các động tác di chuyển nhẹ nhàng để đưa quí khách đến
một giấc mơ. Loại hình trị liệu này là thích hợp nhất để thư giãn và giải độc.

SWEDISH MASSAGE

60min
90min

500,000++/vnd
700,000++/vnd

The full body massage helps to warm up and work on the muscle tissue. This treatment is really good
for releasing tension and relaxing.
Massage toàn thân Thụy Điển tập trung trên các cơ và làm ấm các mô cơ. Loại hình này rất tốt để thư
giãn và làm giảm sự căng cơ.

DEEP TISSUE MASSAGE

60min
90min

550,000++/vnd
750,000++/vnd

Using strong pressure movements and deep pressure points. This treatment focuses on the deeper
layer of muscle and good for removing toxins and soothing the muscle.
Sử dụng động tác mạnh và ấn huyệt sâu. Tập trung sâu vào các khối cơ, tốt để loại bỏ độc tố và làm
dịu nhẹ các cơ bắp.

HOT STONE THERAPY

90min

750,000++/vnd

Applying the Sweet Almond Oil with warm basalt stones on whole body muscles. This treatment is
good for stimulate blood circulation, relaxing and detoxify.
Bắt đầu bài massage với dầu hạnh nhân sau đó kỹ thuật viên dùng đá bazan được làm ấm và
massage trên toàn cơ thể, bài trị liệu đá nóng rất tốt cho kích thích tuần hoàn máu, thư giãn và giải
độc tố tich tụ lâu ngày.

[Type text]

INDIAN HEAD THERAPY

30min
60min

250,000++/vnd
400,000++/vnd

This soothing energizing head massage combines pressure point techniques to relieve tension in the
head and neck, while also restoring vital tranquility. This massage is most suitable for insomnia,
headaches, migraine.
Nhẹ nhàng cung cấp năng lượng kết hợp với kỹ thuật nhấn huyệt để làm giảm căng cơ ở đầu và cổ,
đồng thời khôi phục sinh khí. Massage này là tốt cho chứng mất ngủ, đau đầu, đau nửa đầu.
FOOT REFLEXOLOGY

30min
60min

250,000++/vnd
400,000++/vnd

The Foot Treatment that works on the soles of the feet using traditional pressure points. This
treatment is best suited for tired feet. It is truly a treat for your feet.
Bài trị liệu chân tập trung ở lòng bàn chân bằng các kỹ thuật ấn huyệt bàn chân và thích hợp cho đôi
chân mệt mỏi.

ENERGIZER BACK THERAPY

30min
60min

300,000++/vnd
500,000++/vnd

Head and Back Treatment used medium pressure movements and pressure points. This treatment
concentrate on the back, shoulder and it is best suited for relaxing the upper body.
Massage tập trung vào đầu và lưng được sử dụng các động tác di chuyển và nhấn huyệt với mức độ
vừa Liệu pháp này tập trung nhiều ở lưng và vai để quí khách thật thư giãn trên lưng.

[Type text]

BODY TREATMENT
VIETNAMESE BODY AND FACE

60min
90min

500,000++/vnd
700,000++/vnd

Beginning with Vietnamese body massage technique. Following by gentle cleansing and massage on
face. Make your body totally relaxed.
Bắt đầu với các kỹ thuật của bài massage Việt Nam. Tiếp theo là các bước rửa và massage nhẹ
nhàng trên mặt giúp cơ thể bạn thư giãn toàn bộ.
THAI BODY AND FACE

60min

500,000++/vnd

Using strong stretching movements and pressure points all over the body. Following by genlte
cleansing and massage on face.
Bài trị liệu Thái truyền thống sử dụng động tác kéo và ấn huyệt khắp cơ thể. Tiếp theo là các bước
rửa và massage nhẹ nhàng trên mặt.

AROMA THERAPY AND FACE

60min
90min

500,000++/vnd
700,000++/vnd

Using aromatic oils and light pressure movements our intention is to lift you into a dream, this
treatment is best suited to relax and detox, following by genlte cleansing and massage on face.
Sử dụng các loại dầu có hương thơm và các động tác di chuyển nhẹ nhàng để đưa quí khách đến
một giấc mơ. Loại hình trị liệu này là thích hợp nhất để thư giãn và giải độc, tiếp theo là các bước rửa
và massage nhẹ nhàng trên mặt.

SWEDISH TREATMENT AND FACE

60min
90min

500,000++/vnd
700,000++/vnd

The full body massages with Swedish technique, following by gentle cleansing and massage on face.
Massage toàn thân với những động tác massage của bài Thụy Điển. Tiếp theo là các bước rửa và
massage nhẹ nhàng trên mặt.

DEEP TISSUE TREATMENT AND FACE

60min
90min

550,000++/vnd
750,000++/vnd

Beginning with Deep Tissue treatment technique, following by gentle cleansing and massage on face.
Bắt đầu với những kỹ thuật của Deep Tissue massage. Tiếp theo là các bước rửa và massage nhẹ
nhàng trên mặt.

HEAD BACK & FACE TREATMENT

60min

500,000++/vnd

The treatment is concentrated on upper back, shoulder, neck and scalp massage, and following by
gentle cleansing and massage on face.
Bài trị liệu tập trung ở phần lưng trên, vai, cổ và massage đầu, tiếp theo là các bước rửa và massage
nhẹ nhàng trên mặt.
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