Gói dịch vụ của Spa
Gói Ultimate Indulgence
2 tiếng 30 phút		

VND 3,800,000

Đắm mình trong kỳ nghỉ sang trọng khó quên đầy nguyên bản.
Akoya Spa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kinh điển của ngọc trai Akoya, một biểu tượng
truyền thống của sự tinh tế và sang trọng. Được vận hành bởi Mandara Spa, nhà
vận hành spa nổi tiếng thế giới có xuất xứ tại hòn đảo huyền bí Bali, Akoya Spa
kết hợp giữa sự hào phóng, lòng hiếu khách với các phương pháp trị liệu sử
dụng các sản phẩm đặc trưng của địa phương và quốc tế.

Ngâm chân hương hoa ~ Tắm mình trong hương sữa Oải hương ~ Tùy chọn
Tẩy tế bào chết toàn thân truyền thống ~ Ngâm tắm hương hoa ~ Liệu pháp
mát xa bốn tay ~ Liệu pháp làm tươi trẻ da mặt và Mát xa chân.
Gói Harmony
2 tiếng		

VND 2,300,000

Gói trị liệu đầy mê hoặc này giúp Quý khách trở nên rạng rỡ và tươi mới.
Mỗi lần ghé thăm Akoya Spa sẽ là một trải nghiệm mới giúp Quý khách đánh
thức mọi giác quan. Các liệu pháp trị liệu của chúng tôi được xây dựng hoàn
toàn từ tự nhiên dựa trên bí quyết truyền thống về chăm sóc sức khoẻ và sắc
đẹp của châu Á cũng như từ các nền văn hóa luôn tôn vinh và coi trọng những
món quà quý giá của thiên nhiên. Cung cách phục vụ chuyên nghiệp từ trái tim
của nhân viên chúng tôi sẽ mang đến không gian yên tĩnh tuyệt đối, riêng tư
cho Quý khách.
Hương thơm nguyên sơ của các loại nguyên liệu và tinh dầu tinh khiết, kèm
theo âm nhạc du dương sẽ đánh thức tất cả các giác quan của Quý khách và
đưa Quý khách vào trạng thái thư giãn tuyệt đối. Akoya Spa là nơi lý tưởng cho
sự thư giãn, cảm hứng và niềm đam mê tuyệt vời.
Nếu Quý khách muốn mang trọn cảm giác này về nhà, ghé thăm cửa hàng của
chúng tôi để xem các sản phẩm spa và phụ kiện được bày biện đẹp mắt ...như
một cách gợi nhớ tuyệt vời về kỳ nghỉ của Quý khách và những ý tưởng quà tặng
ấn tượng cho bạn bè, người thương và gia đình.

Ngâm chân hương hoa ~ Tắm mình trong hương sữa Lavender ~ Tùy chọn Tẩy
tế bào chết toàn thân truyền thống ~ Ngâm tắm hương hoa ~ Tùy chọn Mát
xa Bali hoặc Liệu pháp thanh lọc da mặt thiên nhiên.
Gói Phục Hồi
1 giờ 50 phút 		

VND 2,100,000

Tắm dưỡng cùng tinh dầu hoa oải hương ~ Tẩy tế bào chết toàn thân tùy chọn ~
Massage cơ bản ~ Chăm sóc da mặt tươi mát.
Gói Spa Sampler		
1 tiếng 30 phút		

VND 1,600,000

Trải nghiệm đầy hứng khởi với sự kết hợp của Tắm dưỡng cùng tinh dầu hoa
oải hương ~ Mát xa Bali và tùy chọn liệu pháp làm tươi trẻ da mặt hoặc Mát
xa chân.

Liệu pháp cho mặt và toàn thân của Thalgo

Liệu pháp cho mặt và toàn thân của Thalgo

Liệu pháp collagen sáng da mặt của Thalgo

Liệu pháp tẩy tế bào chết thư giãn toàn thân

1 tiếng		

VND 1,700,000

1 tiếng		

VND 1,300,000

Giúp nuôi dưỡng làn da của Quý khách với thành phần Collagen và điều
chỉnh các dấu hiệu lão hóa ngay từ khi các nếp nhăn đầu tiên xuất hiện. Các
công đoạn của liệu pháp này bao gồm: mát xa thư giãn và làm sạch da theo
lộ trình phù hợp với từng loại da của Quý khách, các nhân viên sẽ tiến hành
tẩy tế bào chết để làm mịn da và đẩy sâu các dưỡng chất ưu việt nhất giúp
tái tạo và nuôi dưỡng da. Tiếp theo, phương pháp mát xa chuyên chống lão
hóa sẽ giúp da thẩm thấu tất cả các dưỡng chất Marine Collagen. Mặt nạ
Collagen làm mịn các nếp nhăn và có hiệu ứng đàn hồi tốt. Quý khách sẽ
được mát xa thư giãn bàn tay và cánh tay trong khi chờ mặt nạ phát huy
tác dụng. Sau khi trị liệu, da của Quý khách sẽ trở nên rạng rỡ, phục hồi nét
thanh xuân.

Như một lời giới thiệu hoàn hảo về chăm sóc cơ thể, liệu pháp sử dụng loại
kem mềm mượt giúp loại bỏ các tế bào chết, thích hợp cả với làn da cực kỳ
nhạy cảm. Sau khi tẩy da chết, Quý khách sẽ được thoa lớp kem dưỡng ẩm
lên toàn bộ cơ thể. Làn da thô ráp, sạm sần, tối màu sẽ trở nên mềm mượt,
sáng hồng như được tái sinh cùng cảm giác sảng khoái, tươi mới ngập tràn.

Liệu pháp trẻ hóa da mặt của Thalgo

Liệu pháp chăm sóc da mặt

1 tiếng 15 phút		

VND 1,700,000

Giúp làn da trở nên tươi trẻ rạng rỡ bằng phương pháp làm sạch sâu, giúp
làn da đào thải độc tố. Mặt nạ Thalgo thần kì kết hợp với kem mát xa chuyên
dụng giúp đánh thức làn da, cho vẻ đẹp tươi mới và làn da tươi sáng, rạng
rỡ hơn.
Liệu pháp thanh lọc da mặt của Thalgo
1 tiếng 15 phút		

VND 1,300,000

Được thiết kế đặc biệt dành riêng cho làn da dầu, liệu pháp này cung cấp
tinh chất nước biển để khôi phục vẻ đẹp và giúp da khỏe mạnh hơn. Làm
mờ các vết thâm, thu nhỏ lỗ chân lông và kiểm soát dầu nhờn là đặc trưng
của liệu pháp này.
Liệu pháp nuôi dưỡng da mặt của Thalgo
1 tiếng 15 phút		

VND 1,300,000

Là giải pháp cho làn da khô và nhạy cảm, liệu pháp này cung cấp dưỡng chất
phục hồi da, là công thức độc quyền của thương hiệu Thalgo, giúp vùng da
nhạy cảm và dễ bị tổn thương trở nên khỏe mạnh hơn.

Liệu pháp da mặt tự nhiên
50 phút		

VND 1,200,000

Liệu pháp da mặt tự nhiên đặc trưng của Akoya Spa có nhiều enzym có thể
tẩy da chết, với các vitamin chống oxy hóa để bảo vệ và điều trị các tế bào
khỏi ô nhiễm môi trường (hoặc khỏi các yếu tố khách quan khác) cùng tinh
chất dầu tự nhiên để nuôi dưỡng làn da. Chúng tôi chỉ sử dụng các thành
phần tự nhiên không có chất bảo quản hoặc chất phụ gia có hại. Dựa trên
tính chất da, chúng tôi sẽ cung cấp ba lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tái tạo,
bổ sung khoáng chất và vitamin cho da.
Duy trì – liệu pháp làm sạch và làm trẻ hóa làn da dành cho da thường.
Tái tạo – liệu pháp trị liệu da bị tổn hại bởi môi trường bằng axit hoa quả.
Tăng cường – liệu pháp nuôi dưỡng làn da cho da khô hoặc da trưởng thành.

Liệu pháp trị liệu toàn thân

Liệu pháp trị liệu toàn thân

Liệu pháp mát xa bốn tay

Trị liệu giải tỏa căng thẳng

1 tiếng 30 phút		

1 tiếng 30 phút		

VND 2,300,000

60 phút		VND 1,600,000

		

Quý khách sẽ không thể bỏ qua bài mát xa đặc trưng bốn tay, là sự pha
trộn độc đáo năm phong cách mát xa khác nhau – Shiatsu (Nhật Bản), Thái
Lan, Lomi Lomi (Hawaii), Thụy Điển và Bali. Thao tác phối hợp nhịp nhàng
và đồng bộ của hai kỹ thuật viên được thực hiện cùng lúc là dấu ấn nổi bật
nhất của liệu pháp này.

Liệu pháp mát xa Thái
1 tiếng 25 phút		

Trị liệu đá nóng
1 tiếng 30 phút		

VND 1,900,000

60 phút		VND 1,400,000
Hòa cùng với năng lượng của trái đất, liệu pháp này sử dụng sức mạnh của
đôi bàn tay khéo léo của kỹ thuật viên, mang đến cho Quý khách bài mát xa
thư giãn và làm mềm cơ. Những viên đá mịn màng, ấm áp với những động
tác chuyên nghiệp lướt dọc cơ thể giúp đánh thức mọi xúc cảm. Nhiệt từ
đá giúp thư giãn các cơ, được đặt vào các điểm năng lượng của cơ thể khác
nhau để thúc đẩy khả năng tự chữa bệnh của cơ thể.
Liệu pháp mát xa Bali
1 tiếng 30 phút		

VND 1,800,000

60 phút		VND 1,200,000
Là bài mát xa thư giãn nhất sử dụng tinh dầu nguyên chất 100%. Phương
pháp trị liệu truyền thống này kết hợp việc giãn cơ, kéo dài, lăn da và kỹ thuật
áp lực lòng bàn tay và ngón tay cái để giảm căng thẳng, thư thái tâm trí, cải
thiện lưu thông máu. Nó cũng giúp cải thiện các hệ thống tuần hoàn, bạch
huyết, cơ bắp và thần kinh. Với những Quý khách gặp vấn đề về lệch múi giờ,
hãy lựa chọn hỗn hợp dầu mát xa Tranquility.
Liệu pháp mát xa truyền thống Việt Nam 		
1 tiếng 30 phút		

VND 1,800,000

60 phút		VND 1,200,000
Các động tác chậm và sâu sẽ giúp giải tỏa các cơ và mô liên kết để giảm
căng thẳng. Liệu pháp giúp làm giảm đau mãn tính bằng cách tăng tốc
tuần hoàn máu, nhờ đó cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho cơ bắp, giúp
cơ thể hồi phục và cải thiện tình trạng mệt mỏi căng thẳng.

VND 1,800,000

Các động tác chậm và sâu sẽ giúp giải tỏa các cơ và mô liên kết để giảm
căng thẳng. Liệu pháp giúp làm giảm đau mãn tính bằng cách tăng tốc tuần
hoàn máu. Nhờ đó, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho cơ bắp để giúp cơ
thể hồi phục và cải thiện tình trạng mệt mỏi căng thẳng.

VND 1,700,000

Liệu pháp mát xa Thái sẽ không dùng dầu mát xa mà sử dụng những kỹ
thuật ấn, ép, căng, duỗi mạnh và lực của ngón tay cái để tái tạo sự linh hoạt
và giảm đau ở các cơ khớp.
Liệu pháp làm dịu da cháy nắng
45 phút		VND 1,300,000
Là liệu pháp tối ưu giúp làm dịu và chữa lành làn da bị cháy nắng. Phương
pháp này giúp mang lại khả năng hồi phục, cân bằng và chữa lành các
thương tổn trên da. Bắt đầu bằng việc làm dịu làn da với khăn mát tẩm
tinh chất hoa oải hương, tiếp theo là bước cấp ẩm trực tiếp cho da bằng sự
kết hợp của đắp quấn lá chuối cùng với dưa chuột tươi và tinh chất hoa oải
hương cùng với bài massage chân nhẹ nhàng đem lại những phút giây thư
giãn và chữa lành làn da. Kết thúc liệu trình, da của quý khách sẽ được xoa
dịu và dưỡng ẩm sâu với kem dưỡng từ tinh chất cây lô hội.
Trị liệu chân		
50 phút		VND 900,000
Đôi chân của Quý khách sẽ đưa Quý khách đến nơi hạnh phúc nhất. Bài mát
xa chân dựa trên các nguyên lý trị liệu của người cổ xưa, sẽ giúp giải phóng
các chất độc và khôi phục dòng chảy năng lượng của cơ thể, mang đến cho
đôi chân Quý khách cảm giác hạnh phúc như đang ở trên thiên đường.
Liệu pháp mát xa nhanh
30 phút		VND 700,000
Đối với những Quý khách luôn có lịch trình làm việc dày đặc, bài mát xa
nhanh tập trung vào lưng, cổ và vai sẽ giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi
một cách hiệu quả.

Liệu pháp trị liệu toàn thân

Một số lưu ý cơ bản

Liệu pháp trị liệu toàn thân truyền thống

Tôi có nên đặt trước bài trị liệu không?

45 phút					

VND 1,200,000

Tùy chọn tẩy tế bào chết toàn thân hoặc đắp toàn thân với các thành phần có nguồn
gốc tự nhiên, liệu pháp hương thơm phong phú sẽ làm mịn da và cải thiện tinh thần
của Quý khách.
Tẩy da chết toàn thân: Dừa, Cà Phê hoặc Hibiscus - Tùy theo lựa chọn của Quý
khách để làm sạch và tẩy da chết. Hợp chất điều trị đặc biệt sẽ được áp dụng sau khi
lớp tẩy da chết được loại bỏ.
Đắp toàn thân: Bùn khoáng Việt Nam - 100% tinh khiết, nuôi dưỡng da, loại bỏ tế bào
chết, kích thích tái tạo da.

Liệu pháp khác
Chăm sóc móng chân kiểu Pháp

1 tiếng 30 phút		

VND 500,000

Chăm sóc móng chân		

1 tiếng 15 phút

VND 450,000

Chăm sóc móng tay kiểu Pháp

1 tiếng 15 phút

VND 450,000

Chăm sóc móng tay		

1 tiếng

VND 400,000

Những phương pháp điều trị sang trọng này bao gồm liệu pháp mùi hương cho bàn
tay hoặc ngâm chân, chăm sóc móng truyền thống, kích thích lớp biểu bì, đánh bóng
móng tay và mát-xa bàn tay thư giãn tuyệt vời và massage chân. Chăm sóc móng chân
cũng bao gồm mặt nạ trẻ hóa cho chân.

Gội đầu và sấy tóc			

1 tiếng		

VND 400,000

Trị liệu mặt nạ dưỡng tóc		

45 phút		

VND 400,000

Sơn màu			

30 phút

		VND 200,000

Phiếu quà tặng
Phiếu quà tặng luôn có sẵn cho tất cả các liệu pháp spa. Vui lòng liên hệ với Lễ tân Spa để
biết thêm chi tiết.
Sản phẩm chăm sóc tại nhà và Quà tặng
Sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc cơ thể cao cấp cùng với các món quà hấp dẫn được
bày

Có, Quý khách có thể hoặc gọi điện hoặc ghé thăm spa để đặt trị liệu tại thời điểm thuận
tiện nhất của Quý khách để chúng tôi có thể đáp ứng được cao nhất nhu cầu của Quý
khách.
Tôi nên đến lúc nào?
Vui lòng có mặt tại Spa trước giờ đặt hẹn 15 phút để check-in và thay đồ.
Nếu tôi có tình trạng sức khỏe đặc biệt thì sao?
Vui lòng thông báo cho Người quản lý Spa hoặc Nhân viên lễ tân của chúng tôi trước khi đặt
trị liệu nếu Quý khách bị cao huyết áp, dị ứng, các bệnh về thể chất hoặc khuyết tật khác
hoặc nếu Quý khách đang mang thai. Nếu Quý khách có bất kỳ mối quan tâm nào, hãy cho
chúng tôi biết.
Tôi phải mặc gì trong suốt bài trị liệu?
Quý khách có thể mặc bikini hoặc đồ lót của riêng mình, hoặc chúng tôi có thể cung cấp
cho Quý khách đồ lót dùng một lần hợp vệ sinh. Các trị liệu viên của chúng tôi sẽ luôn sử
dụng các kỹ thuật cao để tôn trọng sự riêng tư của Quý khách.
Về đồ có giá trị của tôi thì sao?
Vui lòng để vật có giá trị trong két an toàn trong phòng khách sạn của Quý khách, vì chúng
tôi không chịu trách nhiệm về mặt hàng cá nhân.
Nếu tôi trễ hẹn thì sao?
Nếu Quý khách có mặt tại Spa muộn, thời gian điều trị của Quý khách sẽ bị giảm bớt, do đó
sẽ làm giảm hiệu quả của liệu pháp trị liệu và sự thoải mái của Quý khách. Việc điều trị của
Quý khách sẽ chấm dứt đúng thời gian để khách tiếp theo không bị trì hoãn. Vì vậy chúng
tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách đúng thời gian đã hẹn trước.
Nếu tôi cần hủy đặt phòng spa thì sao?
Các liệu trình đã chọn được dành riêng cho Quý khách. Quý khách sẽ phải trả 50% chi phí
nếu không hủy dịch vụ trước thời gian 6 tiếng.

bán tại cửa hàng spa của chúng tôi.

Về thanh toán cho các dịch vụ spa thì sao?

Giờ mở cửa: Từ 9h00 – 22h00
Tất cả giá được tính bằng đồng Việt Nam; đã bao gồm thuế và phí dịch vụ áp dụng.

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc trả phí dịch vụ spa cho hóa đơn khách
sạn. Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán bằng tất cả các loại thẻ tín dụng chính (Visa,
AmEx, MC).

Giá có thể thay đổi mà không báo trước.

AKOYA SPA
www.mandaraspa.com

