
S P A  M E N U

TƯ VẤN
TRƯỚC GIỜ TRỊ LIỆU 

CHĂM SÓC MÓNG
CHĂM SÓC MÓNG TAY CƠ BẢN (50PHÚT)

Hãy chăm sóc đôi bàn tay bạn, liệu trình này này kết hợp việc cắt lớp biểu 
bì, kem dưỡng da tay và massage nhẹ nhàng trước khi đánh bóng móng tay 
cũng như sơn màu CND.

CHĂM SÓC MÓNG CHÂN CƠ BẢN (50 PHÚT)
Tuyệt vời khi đôi chân được nâng niu, liệu trình chăm sóc chân bắt đầu bằng 
việc ngâm chân trong muối biển, làm sạch lớp biểu bì, kem dưỡng ẩm và 
massage chân nhẹ nhàng trước khi đánh bóng móng và sơn màu CND.

CHĂM SÓC MÓNG TAY CHUYÊN SÂU
(80 PHÚT ĐƯỢC TÍNH HAI TRỊ LIỆU)

Phương pháp điều trị tay giúp giảm căng thẳng cho bàn tay và nuôi 
dưỡng móng bằng cách ngâm tay và tẩy tế bào chết, sau đó là đắp mặt 
nạ cho tay và dưỡng ẩm cho tay bằng cách sử dụng các loại tinh dầu từ 
bộ sưu tập CND Citrus Spamanicure®

CHĂM SÓC MÓNG CHÂN VÀ TRỊ LIỆU GÓT CHÂN CHUYÊN SÂU
(80 PHÚT ĐƯỢC TÍNH LÀ HAI TRỊ LIỆU)

Được thiết kế để giúp bàn chân cảm thấy thêm tươi mới và tràn đầy sinh lực, 
liệu pháp này kết ngâm chân trong muối biển, tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ 
chân và massage dưỡng ẩm, giúp bàn chân và gót chân mềm mại, được nuôi 
dưỡng và không còn vết chai.

SƠN MÓNG TAY HOẶC CHÂN VỚI CND SHELLAC
(80 PHÚT ĐƯỢC TÍNH LÀ HAI TRỊ LIỆU)

Hoàn hảo cho những ngón tay được nuông chiều, liệu pháp này bao gồm 
làm sạch lớp biểu bì, kem dưỡng da tay, mát-xa tay nhẹ và tạo hình móng 
tay, tiếp theo là sơn màu CND Shellac® mạnh mẽ, linh hoạt và bền màu, giữ 
siêu sáng bóng trong nhiều tuần.

CƠ SỞ SPA
Maia Spa là trái tim của khu nghỉ mát chúng tôi và là hiện thân của các chương trình 
chăm sóc sức khỏe của Fusion. Các cơ sở spa của chúng tôi mang đến cho khách 
hàng một không khí yên tĩnh và nuôi dưỡng, trong đó quý khách có thể đắm mình 
trong một môi trường khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và tâm hồn với các liệu 
pháp, phương pháp điều trị hàng ngày, các hoạt động chăm sóc sức khỏe . Vui lòng 
sắp xếp thời gian của bạn tại lễ tân spa.

MAIA SQUARE PAVILIONS
Nằm trong khu vườn nhiệt đới của chúng tôi, các khu pavilion là nơi mát mẻ tránh 
ánh nắng mặt trời để quý khách thư giãn và thưởng thức nước trái cây tươi hoặc 
trà thảo mộc trước hoặc sau khi điều trị.

KHU VỰC HỒ BƠI MAIA SPA 
Hồ bơi rộng rãi chỉ dành cho người lớn của chúng tôi được bao quanh bởi những 
khu vườn nhiệt đới với tầm nhìn ra dòng sông, mang đến một nơi yên bình để ngâm 
mình làm mát hoặc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.

TRUNG TÂM THỂ HÌNH 
Chỉ vì bạn đang đi nghỉ không có nghĩa là bạn cần phải dừng thói quen tập thể dục 
của mình và với các bài đánh giá sức khỏe, các hoạt động rèn luyện cá nhân, Cross 
Fit và tim mạch, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

PHÒNG TẬP YOGA 
Dù bạn là người mới tập hay đã có kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ 
dựa trên kiến thức của họ để tận tình hướng dẫn bạn các phong cách kỹ thuật yoga 
và thiền định khác nhau.

KHU VỰC XÔNG HƠI ƯỚT VÀ XÔNG HƠI KHÔ
Một liệu pháp hoàn hảo giúp các cơ được thư giãn và thải độc tố, chúng tôi khuyến 
khích bạn nên xông hơi ướt hoặc xông hơi khô khoảng 15 phút trước khi trị liệu tại 
spa. Vui lòng thông báo với lễ tân spa trước 30 phút để Maia có thể chuẩn bị phòng 
xông hơi ướt và xông hơi khô sẵn sàng khi bạn đến.

KHU VƯỜN TIÊU NHIỆT ĐỚI 
Khu vườn nhiệt đới Green Pepper thơm ngát bao quanh spa của chúng tôi là không 
gian yên bình cho các buổi tập yoga vào sáng sớm hoặc lớp học Thái Cực Quyền. 
Vui lòng đặt lịch với lễ tân spa.

Cây hồ tiêu được trồng phổ biến trên đảo Phú Quốc. Có nhiều đặc tính chống oxy 
hóa và chống viêm, lợi ích cho sức khỏe và chữa bệnh của chúng đã được công 
nhận và là cơ sở của một số phương pháp điều trị của chúng tôi, bao gồm cả liệu 
pháp massage từ tinh dầu hạt tiêu tự nhiên đặc trưng của chúng tôi. 

CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE 
• Nếu bạn bị cao huyết áp, mắc bệnh tim, dị ứng hoặc bất kỳ tình trạng sức khỏe 
nào khác, vui lòng thông báo cho các chuyên gia tư vấn spa của chúng tôi
• Vui lòng đợi một giờ giữa bữa ăn cuối cùng của bạn và liệu pháp spa tiếp theo của 
bạn. Nên tránh cà phê và rượu trước khi đến thăm spa chúng tôi 

MÔI TRƯỜNG SPA 
• Để duy trì một môi trường thư giãn, chúng tôi yêu cầu quý khách tắt hoặc đặt 
điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác ở chế độ im lặng
• Maia Spa là khu vực không khói thuốc và rượu, khuyến khích phong cách sống 
lành mạnh
• Bạn không nên mang những vật có giá trị vào spa - quý khách được khuyên 
nên để ở villa để giữ chúng được an toàn
• Vì vấn đề an toàn, trẻ em dưới 12 tuổi không được sử dụng dịch vụ spa của 
chúng tôi
• Các phương pháp điều trị có giới hạn dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi

KHÔNG CÓ MẶT HOẶC ĐẾN TRỄ 
• Đối với những trường hợp vắng mặt trong cuộc hẹn, sẽ không được hưởng các 
liệu pháp bổ sung đã đặt trong cùng một ngày
• Rất tiếc, không được thay đổi, hoàn lại tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác 
đối với những liệu pháp spa chưa được sử dụng
• Đối với những trường hợp đến muộn, thời gian điều trị sẽ đươc giảm bớt. Đối với 
những trường hợp đến trễ hơn 15 phút mà không báo trước, liệu trình điều trị sẽ tự 
động bị hủy bỏ 

ĐẶT CHỖ TẠI SPA
• Tạo sự thoải mái cho quý khách, các dịch vụ spa được yêu cầu đặt chỗ trước qua 
số điện thoại Spa ở Villa của bạn hoặc được yêu cầu qua email:
spabooking.frpq@fusionhotelgroup.com
• Tối đa 1 trị liệu được đặt liên tiếp mỗi đêm nghỉ.
• Các liệu pháp spa chỉ có thể được thực hiện sau thời gian nhận phòng (bắt đầu 
từ 14:00 chiều) và phải hoàn tất khi trả phòng (trước 12:00 trưa) vào ngày khởi 
hành của bạn.
• Các liệu pháp spa phải được chọn trước 48 giờ để đảm bảo liệu pháp đã chọn.
• Các thay đổi đối với các liệu pháp spa đã đặt trước phải được thực hiện trước 
48 giờ để đảm bảo sự thay đổi.

TƯ VẤN CHUNG DÀNH CHO SPA 
• Tất cả các phương pháp điều trị được coi là một trong các phương pháp điều trị 
hàng ngày của bạn, trừ khi có chỉ định khác
• Có thể thực hiện tối đa 1 buổi trị liệu cho mỗi đêm lưu trú

GIỜ MỞ CỬA SPA 
• Spa mở cửa từ 9:00 đến 21:00 hằng ngày 
• Trung tâm thể hình mở cửa từ 6:30 đến 21:30 hằng ngày 
• Hồ bơi spa được mở cửa từ 7:30 đến 18:30 hằng ngày 

TRANG PHỤC SPA 
Áo choàng, dép, đồ lót dùng một lần, khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân, tủ khóa và khu 
vực tắm cũng được cung cấp. Bạn có thể muốn tháo máy trợ thính, kính đeo mắt 
và kính áp tròng để tăng sự thoải mái



TRỊ LIỆU CHO MẸ

MAIA HÀNH TRÌNH
CHĂM SÓC SỨC KHỎE

TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN BẰNG DỪA (30 PHÚT)
Một trong những lợi ích của việc tẩy tế bào chết bằng dừa là ngăn 
ngừa tình trạng xỉn màu. Cùng với sự hiện diện hương thơm của dừa 
trong trị liệu tẩy da chết. Cùng với vitamin E có trong dừa có thể bảo 
vệ và giữ ẩm cho làn da và ngăn ngừa chứng viêm da liên quan đến 
cháy nắng. (Dùng được cho mọi loại da)

NUÔI DƯỠNG LÀM DỊU LÀN DA BẰNG LÔ HỘI(30 PHÚT)
Thảo mộc dưỡng ẩm làm dịu da kết hợp lô hội tươi và dưa chuột để 
làm dịu làn da bị cháy nắng và mang lại cảm giác tươi mát, giúp bạn lấy 
lại làn da mịn màng sau những thương tổn dưới ánh nắng mặt trời. Lý 
tưởng nhất sau một ngày dưới ánh nắng mặt trời, liệu pháp này giúp 
làn da của bạn được dưỡng ẩm sâu và tươi mới, không bị kích ứng và 
mẩn đỏ. (Dùng được cho mọi loại da)

NUÔI DƯỠNG LÀN DA CÙNG TINH CHẤT DỪA 
NHIỆT ĐỚI (30 PHÚT)

Dưỡng ẩm da - sự kết hợp tuyệt vời giữa dừa nhiệt đới và đinh hương 
ấm, liệu pháp làm dịu này đưa bạn đến một ốc đảo kỳ lạ của quá trình 
tái tạo ẩm và chăm sóc da, giúp đảo ngược tác hại của ánh nắng mặt 
trời và mang đến cho bạn cảm giác sâu sắc về vùng nhiệt đới. 
(Dùng được cho mọi loại da)

CƠ THỂ CHÁNH NIỆM 

 

ĐỐI XỬ CƠ THỂ BẠN NHƯ MỘT NGÔI ĐỀN 
Chánh niệm cơ thể về thể chất, tình cảm và tinh thần sẽ giúp bạn tận 
hưởng tối đa cuộc sống và biết được những gì diễn ra trong bên trong. 
Cơ thể là nền tảng để bạn tồn tại, hãy để cơ thể được chăm sóc bởi 
những phương pháp trị liệu toàn diện. Sự hòa hợp giữa cơ thể, tâm trí 
và linh hồn được cân bằng và hài hòa với môi trường xung quanh. 

SỐNG CÙNG THIÊN NHIÊN VỚI TINH DẦU TIÊU (50 PHÚT)
Kết hợp các kỹ thuật massage Thụy Điển với hương thơm nồng nàn và 
tràn đầy sinh lực của tinh dầu tiêu, liệu pháp thư giãn đặc trưng này sử 
dụng công dụng của hạt tiêu đen đặc sản ở Phú Quốc để điều chỉnh lại 
năng lượng và cân bằng tâm trí, cơ thể và tâm hồn. (Lực nhẹ đến mạnh)

KỸ THUẬT KÉO GIÃN YOGA (50 PHÚT)
Sự kết hợp nhịp nhàng giữa thiền định và theo hơi thở. Bài trị liệu thư 
giãn sâu được sử dụng lực từ lòng bàn tay, ngón tay cái và đầu gối để 
kéo giãn. Tác dụng của Yoga kéo giãn giúp cho các khớp được giải tỏa, 
cơ thể được giải phóng năng lượng bị tắc nghẽn, tăng cường tuần 
hoàn và mang lại cho bạn cảm giác thư thái sâu sắc. 
(Lực từ trung bình đến mạnh)

TRỊ LIỆU GIẢI TỎA CĂNG CƠ (50 PHÚT)

Liệu pháp điều trị tác động đến những mô cơ căng giúp giải tỏa căng cơ 
và giải phóng các cơ, nhắm vào các mô để bảo vệ và hỗ trợ. Thông qua 
các chuyển động nhẹ nhàng, liệu pháp này làm dịu các cơ đau nhức, 
giảm đau lưng và cổ, đồng thời giảm đau đầu do căng thẳng. 
(Lực từ nhẹ đến mạnh)

VIETNAM TRUYỀN THỐNG (50 PHÚT)

Phong cách massage của Việt Nam bắt nguồn từ truyền thống Trung 
Quốc. Tập trung vào việc tập luyện các nút thắt ở cơ thông qua các kỹ 
thuật nhào, trọng tâm chính là giảm căng thẳng cho cơ thể. Liệu pháp 
Việt Nam truyền thống mặc dù ít động tác hơn - nhưng nó bao gồm có 
một số động tác như chặt đấm và chà xát làm ấm (Lực trung bình )

LIỆU PHÁP TINH DẦU HOA (50 PHÚT)

Được sử dụng các động tác đẩy máu về tim và tinh chất tinh dầu 
hương hoa kết hợp liệu pháp Living Touch nhẹ nhàng này giúp khôi 
phục sự hài hòa, làm dịu cơ thể, tâm trí và tâm hồn của bạn và mang lại 
sự cân bằng cho các giác quan của bạn. (Lực nhẹ)

TRẺ HÓA DA MẶT

 

TÁI TẠO DA MẶT (30 PHÚT)
Làn da được dưỡng ẩm bởi tinh chất hoa hồng Aloe-Rose, giúp kiểm 
soát bã nhờn và duy trì cân bằng độ pH, mang lại làn da mịn màng và 
tươi mới

PHỤC HỒI DA MẶT (DA KHÔ - 50 PHÚT)

Với Aloe-Neroli Toner giàu Vit B5 và C giúp tăng cường lưu thông và kích 
thích sự phát triển của tế bào mới, phục hồi và làm sạch làn da bị mụn.

GIẢI ĐỘC CHO DA MẶT (DA DẦU - 50 PHÚT)

Mặt nạ thanh lọc cho da nhờn, hút dầu thừa, giải độc và làm thông 
thoáng lỗ chân lông, điều tiết chất nhờn, giúp da cân bằng và sáng mịn.

LÀM DỊU DA MẶT (DA NHẠY CẢM- 50 PHÚT)

Clay Cleansing Cream : White Clay là một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ nhưng 
rất hiệu quả, nhẹ nhàng loại bỏ lớp da chết xỉn màu, hấp thụ các tạp chất 
từ lỗ chân lông và mang lại cho da cảm giác mềm mại và tươi mới.

CHĂM SÓC DA MẶT DÀNH CHO NAM (50 PHÚT)

Trị liệu trẻ hóa da mặt được dành cho khách nam của chúng tôi, liệu 
pháp làm mới và phục hồi loại bỏ tạp chất và cân bằng lại bã nhờn để 
làn da thông thoáng và được nuôi dưỡng, bổ sung dưỡng chất cần 
thiết cho khuôn mặt để ngăn ngừa tác hại của môi trường.

Kỳ nghỉ dài mang đến cho bạn cảm giác thật tuyệt vời, hãy để Maia 
Wellness chúng tôi giúp bạn phục hồi lại tinh thần, khôi phục sự cân 
bằng giữa cơ thể và tâm hồn, bộc lộ vẻ rạng rỡ bên trong và được 
chăm sóc thân tâm. Vì bạn xứng đáng với điều đó. 

KẾT HỢP TRỊ LIỆU TINH DẦU HOA VÀ MASSAGE ĐẦU
(80 PHÚT - ĐƯỢC TÍNH LÀ HAI TRỊ LIỆU)

Một liệu pháp hương thơm được kết hợp với động tác ấn huyệt vào 
các kinh mạch vùng đầu và các đường dẫn năng lượng giúp tăng 
cường hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm để mang lại sự thư 
giãn và bình an sâu sắc.

KẾT HỢP CHĂM SÓC DA MẶT VÀ BẤM HUYỆT TAY
(80 PHÚT - ĐƯỢC TÍNH LÀ HAI TRỊ LIỆU)

Trị liệu trẻ hóa da mặt được làm sạch sâu cùng với từng sản phẩm 
cho loại da được kết hợp với bấm huyệt tay.

TRỊ LIỆU TẬP TRUNG

BẤM HUYỆT BÀN CHÂN(30 PHÚT/50 PHÚT)
Liệu pháp bấm huyệt bàn chân tác động phản chiếu vào các vùng 
trên cơ thể bạn bằng cách tạo áp lực lên các điểm trên bàn chân. 
Phương pháp điều trị này thúc đẩy quá trình chữa trị bằng cách khai 
thông các kênh năng lượng bị tắc nghẽn và di chuyển dòng chảy 
của máu, chất dinh dưỡng và các xung thần kinh để cải thiện sự cân 
bằng tổng thể và sức khỏe.

CHĂM SÓC LƯNG VAI CỔ (30 PHÚT)
Trị liệu lưng vai cổ độc đáo này nhằm mang đến cho khách hàng sự 
thư giãn từ các cơ bị thắt chặt, xoa dịu các nút thắt, giải phóng căng 
thẳng, đồng thời đẩy nhanh quá trình trị liệu thông qua việc làm ấm 
lên, tuần hoàn và chuyển động của động tác masage trên lưng.

ẤN HUYỆT ĐẦU (30 PHÚT)
Một liệu pháp massage đầu giúp nuôi dưỡng tóc với tinh dầu dừa 
nguyên chất và giúp giảm căng thẳng đồng thời tăng sự bình tâm, 
yên bình và cảm giác khỏe mạnh cho thân thể. 

CHĂM SÓC PHỤ NỮ MANG THAI (50 PHÚT)
Thích hợp từ tháng thứ ba thai kỳ, liệu pháp nhẹ nhàng này giúp 
giảm căng thẳng cho lưng và chân, làm dịu các cơ bằng cách sử 
dụng các đặc tính trị liệu của dầu dừa nguyên chất.

MASSAGE CHÂN CHO NGƯỜI MANG THAI (30 PHÚT)

Thích hợp từ tháng thứ ba thai kỳ, liệu pháp điều trị chân nhẹ nhàng 
này giúp giảm sưng và giảm mệt mỏi.

• Trị liệu chăm sóc toàn thân và chân cho mẹ trong 80 phút được 
tính là hai liệu trình trong ngày
• Tất cả các liệu pháp của Maia Mum to Be đều không dùng tinh dầu 
hoặc các thành phần khác liên quan đến tinh dầu không dùng cho 
phụ nữ mang thai

Trong thời kỳ mang thai, các liệu pháp Maia Mum to Be dành cho các 
mẹ sẽ giảm bớt áp lực của thai kỳ, giảm căng cơ, cải thiện thư giãn, 
giúp ngủ ngon và mang lại cảm giác hạnh phúc sâu sắc cho Mẹ và đứa 
con thân yêu của mình. Hãy nói với Fusionista của bạn những gì mà 
bạn đang mong đợi. Bạn xứng đáng được nhận tình yêu từ Fusion. 

VẺ ĐẸP BÌNH YÊN BÊN TRONG

 

BÍ MẬT VẺ ĐẸP CỦA TÔI LÀ SỰ BÌNH YÊN BÊN TRONG
Tại Maia Spa, chúng tôi tạo ra một không gian yên tĩnh, dành riêng cho 
nghệ thuật chăm sóc sức khỏe và tái cân bằng nội tâm của chúng ta. 
Các kỹ thuật viên trị liệu của chúng tôi sẽ đưa bạn về với những trị liệu 
chăm sóc sắc đẹp, đưa bạn đến một nơi thực sự mang lại sự thư giãn, 
thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.

TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN BẰNG TIÊU CAY (30 PHÚT)
Nguồn năng lượng hồi sinh tẩy da chết với hạt tiêu, đậu xanh, gừng, 
nghệ, bột gạo và dầu dừa được pha trộn hoàn hảo để ngăn chặn tác 
động của lão hóa. Phương pháp điều trị này giúp tuần hoàn máu, làm 
săn chắc các tế bào da, và để lại cho làn da của bạn cảm giác nóng ran 
tuyệt vời. (Dùng được cho mọi loại da)



S P A  M E N U

E N H A N C E D  S P A
E X P E R I E N C E

N A I L  C A R E

CLASSIC MANICURE (50 MIN)
Perfect for well-maintained hands, this treatment combines cuticle work, 
hand cream, and a light hand ritual before shaping and polishing the nail and 
applying CND colours.

CLASSIC PEDICURE (50 MIN)
Ideal for well-maintained feet, this treatment starts with a soothing soak in 
sea water, cuticle work, moisturising cream and a light foot ritual before 
shaping and polishing the nail and applying CND colours.

SPA MANICURE (80 MIN) (COUNTS AS 2 TREATMENTS)

This customised treatment de-stresses the hands and nourishes the nails 
with a relaxing soak and an exfoliating scrub, followed by a hand mask 
and a hydrating hand ritual using essential oils from the CND Citrus 
Spamanicure® collection.

SPA PEDICURE & CALLUS SERVICE (80 MIN)
(COUNTS AS 2 TREATMENTS)

Designed to leave the feet feeling cooled and energised, these treatments 
combine marine botanicals and sea salts in a foot soak, exfoliating scrub, 
foot mask, and hydrating massage, leaving the feet and heels feeling soft, 
nourished and callus free.

CND SHELLAC MANICURE OR PEDICURE (80 MIN)
(COUNTS AS 2 TREATMENTS)

Perfect for pampered fingers, this treatment includes cuticle work, hand 
cream, a light hand massage and nail shaping, followed by applying strong, 
flexible, and brilliantly long-lasting CND Shellac® colour that stays super 
shiny for weeks.

SPA FACILITIES
Maia Spa sits at the heart of our resort and embodies Fusion’s wellness ethos. Our 
spa facilities o�er our guests a tranquil and nurturing atmosphere in which they 
can immerse themselves in an environment of physical, mental and spiritual 
wellbeing with daily therapies, treatments, wellness activities and workshops. 
Please schedule your time here at the spa reception.

MAIA SQUARE PAVILIONS
Located in our tropical gardens the pavilions provide a shaded place away from 
the sun to relax and enjoy a fresh juice or herbal tea before or after your treatment.

MAIA SWIMMING POOL 
Our spacious adult-only swimming pool is surrounded by tropical gardens with 
views over the nearby river, providing a peaceful place to take a cooling dip or 
soak up the sun.

FITNESS CENTER
Just because you’re on holiday it doesn’t mean you need to stop your fitness 
routine, and with wellness assessments, personal training activities, Cross Fit and 
cardio we’ve got you covered.

YOGA STUDIO
Whether you’re a novice or experienced practitioner, our qualified sta� draw on 
their knowledge from around the world guiding you in di�erent styles and 
techniques of yoga and meditation.

STEAM BATH & SAUNA
Perfect for relaxing muscles and releasing toxins, a steam bath or sauna is highly 
recommended 15 minutes or so before your spa treatment. Please ask spa 
reception to turn on the steam and sauna 30 minutes before you plan to use it.

TROPICAL PEPPER GARDEN
Our fragrant Green Pepper Tropical garden that surrounds the spa is peaceful 
setting for early morning yoga sessions or a Tai Chi Qigong class. Please schedule 
with spa reception.

Pepper trees can be seen growing widely on the island of Phu Quoc. High in 
antioxidant and anti-inflammatory properties, their health and healing benefits are 
well recognised and form the basis of a number of our treatments, including our 
signature Natural Living Pepper Massage. 

SPA ATTIRE
Robes, slippers, disposable underwear, towels, toiletries, lockers and showers are 
provided. You may prefer to remove hearing aids, eyeglasses and contact lenses 
for increased comfort

HEALTH MATTERS
• If you experience high blood pressure, have a heart condition, allergies, or any 
other medical condition, please inform our spa consultants
• Please allow an hour between your last meal and your next spa treatment. Please 
avoid co�ee and alcohol before visiting us

SPA AMBIENCE
• To maintain a relaxing environment, we ask that mobile phones and other 
electronic devices be switched o� or placed in silent mode
• Maia Spa is a smoke and alcohol free area, encouraging a healthy Spa Lifestyle 
• It is recommend you do not bring valuables into the spa - keep them in your 
room safe 
• As a matter of safety, children under the age of 12 may not use our spa services
• Limited treatments are available for teens aged between 12 and 16 years

NO-SHOW & LATE POLICY
• For appointment no-shows, there will be no entitlement to additional treatments 
booked on the same day
• Unfortunately no exchange, refund, or transfer to other persons is permitted for 
unused spa treatments
• For late arrivals, treatment time will be reduced. For arrivals more than 15 minutes 
late without notice, treatments will be automatically cancelled

SPA RESERVATION
• For your comfort, spa reservation requests can be made by dialing the Spa 
button on your in-room telephone, or by e-mailing 
spabooking.frpq@fusionhotelgroup.com
• A maximum of 1 spa treatment many be pre-booked per night’s stay. 
• Spa treatments may only be taken after check-in time (starting from 14:00) and 
must be completed by check-out (before 12:00 noon) on your day of departure
• Spa treatments must be chosen in advance 48 hours in order to guarantee the 
selected treatment
• Changes to pre-booked spa treatments must be done in advance 48 hours in 
order to guarantee the change

GENERAL SPA ADVISORY
• All treatments count as one of your daily treatments, unless otherwise indicated
• A maximum of 1 treatment sessions can be taken at one time per night’s stay 

HOURS OF OPERATION
• Maia Spa is open from 09:00 to 21:00 daily
• Our Fitness Centre is open from 06:30 to 21:30 daily
• The Spa Swimming Pool is open from 07:30 to 18:30 daily

SPA ARRIVAL
Please ensure you arrive 10 minutes prior to your scheduled appointment time 
in order to complete our consultation process
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MY BEAUTY SECRET IS INNER PEACE
At Maia Spa we create a sanctuary of calm, dedicated to the art of 
wellness and the rebalance of our inner self. Our therapists will take 
you far beyond the basics of beauty treatments, transporting you to a 
place where you can truly relax escape the stresses of daily life.

PEPPER SEED SPICE SCRUB (30 MIN)
A revitalising energy polish with pepper seed, mung bean, ginger, 
tumaric, rice powder  and coconut oils perfectly blended to hold o� 
the e�ects of aging. This treatment gets the blood moving, tones the 
skin cells, enhances circulation, and leaves your skin with a wonderful 
tingling sensation. (Recommended for all skin types)

COCONUT SCRUB (30 MIN)
One of the benefits of coconut scrubs is to prevent dullness. At this 
point, it is associated with the presence of good fragrance of coconut 
oil scrubs. Due to the presence of vitamin E in coconut can protects 
and moisturizes the skin and prevent any inflammation on the skin 
related to sunburn. (Recommended for all skin types)

ALOE SUN SOOTHER (30 MIN)
A hydrating herbal skin soother that blends fresh aloe vera and 
cucumber to calm sunburned skin and leave it feeling fresh, renewed 
and sun kissed. Ideal after a day in the sun, this treatment leaves your 
skin deeply moisturised and refreshed, free from irritation and redness. 
(Recommended for all skin types)

COCO-LUSCIOUS (30 MIN)
Replenishing your skin with healing coconut oil, warming clove and 
tropical enzymes, this soothing treatment transports you to an exotic 
oasis of re-hydration and pampering that reverses sun damage and fills 
you with a deep sense of the tropics. (Recommended for all skin types)

 

TREAT YOUR BODY LIKE A TEMPLE
Honouring your body physically, emotionally and spiritually will help 
you get the most out of life and ensure you are functioning optimally. 
Your body is the foundation on which you exist, taking a holistic 
approach to your wellbeing ensures body, mind and soul are balanced 
and in harmony with your surroundings.

NATURAL LIVING PEPPER MASSAGE (50 MIN)

Combining Swedish massage techniques with the deeply fragrant and 
energising aroma of pepper essential oil, this signature massage 
treatment uses the healing benefits of freshly ground Phu Quoc black 
pepper to re-align energies and balance the mind, body and soul. 
(Light to strong pressure) 

YOGA STRETCH ENERGY MASSAGE (50 MIN)

This intense, meditative and deeply relaxing massage uses sequencing 
of the palm, thumb and knee to stretch and follow the breath, opening 
up joints, releasing blocked energies, increasing circulation and 
leaving you with a deep sense of release. (Medium to strong pressure)

MUSCLE TENSION RELEASE THERAPY (50 MIN)

This simple treatment involves the tensing and releasing of muscles, 
targeting the tissues that protect and support them. Through gentle 
movement, this therapy soothes aching muscles, targets lower back and 
neck pain, and relieves tension headaches. (Light to strong pressure)

VIETNAM TRADITIONAL (50 MIN)
The Vietnamese style of massage is rooted in Chinese traditions. 
Focused on working out knots in muscles through kneading techniques, 
the prime focus is de-stressing the body. Massage in Vietnam involves 
less movement – although some chopping and rubbing is involved. 
(Medium Pressure)

AROMA LIVING TOUCH (50 MIN)
Using long gliding strokes towards the heart and the healing aroma 
therapeutic powers of Purple therapy oils, this soothing Living Touch 
treatment helps restore complete harmony, calming your body, mind 
and soul and bringing balance back to your senses. (Light pressure)

F A C I A L  B E A U T Y

 

EXPRESS FACIAL (30 MIN)
Aloe-Rose Toner: Controls sebum production and maintains pH 
balance, leaving the skin looking smooth, and refreshed.

REVITALIZING FACIAL (50 MIN)

Aloe-Neroli Toner: Rich in Vit B5 and C. Increases circulation and 
stimulates new cell growth, revitalising and cleaning blemished skin.

DETOXIFYING FACIAL (50 MIN)

Purifying mask for oily skin: Draws out excess oil, detoxifies and clears 
pores of impurities, regulating the sebum and leaving the skin balance 
and clarified.

CALMING FACIAL (50 MIN)

Clay Cleansing Foams: White Clay is a mild yet very e�ective facial 
cleanser, gently sloughing away dull dead skin, absorbing impurities 
from pores and leaving the skin feeling soft and refreshed.

INTENSIVE GENTLEMEN'S FACIAL (50 MIN)

Crafted especially for our Male guests, this refreshing and revitalising 
treatment removes impurities and rebalances the sebum leaving the 
skin feeling clear and nourished, replenishing the face with nutrients 
needed to prevent damage from the environment. 

Perfect for extending an already relaxing holiday, taking yourself on 
the Maia Wellness Journey will treat you to a well-deserved spiritual 
tune-up, restoring balance between body and spirit, unveiling your 
inner radiance, and optimising overall health and wellbeing. You 
deserve it.

AROMA LIVING TOUCH & HEAD MASSAGE (80 MIN)
(COUNTS AS 2 TREATMENTS)

A cleansing and holistic treatment that combines sensory aromas 
and stimulating massage, focusing on head meridians and energy 
pathways that enhance activity of the parasympathetic nervous 
system to bring deep relaxation and calm. 

AROMATHERAPY FACIAL & RELAXATION HAND
REFLEXOLOGY (80 MIN) (COUNTS AS 2 TREATMENTS) 

A deeply cleansing natural facial mask involving the skillful 
application of aromatherapy oils carefully customised to your skin 
type, and combined with hand reflexology .

E S S E N T I A L  T H E R A P Y

FOOT REFLEXOLOGY (30’/50 MIN)
A vigorous reflexology session that targets specific areas of your 
body by applying pressure to points on your feet. This treatment 
promotes healing by clearing channels of blocked energy, and 
moving the flow of blood, nutrients and nerve impulses to improve 
overall balance and wellbeing.

BACK NECK & SHOULDER MASSAGE (30 MIN)

A unique massage technique that uses warm bamboo to relax tight 
muscles, ease out knots, release stress and tension, and speed the 
healing process through a range of heat, circulation and motion 
over the a�ected areas.

BLISSFUL HEAD THERAPY (30 MIN)
A blissful head therapy that nourishes the hair with pure coconut 
oils, helping to relieve stress and built up tension while increasing 
calm, peace and a sense of wellbeing.

PEACEFUL PREGNANCY FLOW (50 MIN)
Suitable from end of the first trimester, this gentle treatment eases 
back and leg strain, calming tender muscles using the therapeutic 
properties of virgin coconut oil.

PREGNANCY FOOT FLOW (30 MIN)

Suitable from end of the first trimester, this gently flowing foot and 
leg pressure treatment reduces swelling and relieves fatigue.

• Pregnancy Foot Flow combines with Peaceful Pregnancy Flow as 
an 80-minute session and counting as two daily treatments
• All Maia Mum to Be treatments are without essential oils or other 
ingredients that are not recommended for pregnant women

At this special time of life our Maia Mum to Be treatments for 
expectant Mums will ease the pressures of pregnancy, relieve 
muscle tensions and strain, improve relaxation, help with sleep and 
give a deep sense of wellbeing to Mum and her precious cargo. 
Please be sure to tell your Fusionista that you’re expecting too. You 
deserve twice the amount of Fusion love!


