
O N E  O F  T H E  S E C R E T S  O F A

H A P P Y  L I F E  I S

Spa mở cửa hằng ngày từ 10 giờ đến 21 giờ
 
Quý khách có để đặt Spa qua email trước trong 
suốt kỳ nghỉ.
 
Trị liệu Spa được chấp nhận sau khi quý khách 
check in (bắt đầu từ 14h) và phải hoàn thành trước 
giờ check out (trước 12h). Trị liệu đặt sau giờ check 
out sẽ được tính tiền theo bảng giá ngoài lễ tân.
 
Với những khách ở nhưng không dùng Spa,  trị liệu 
sẽ không được chuyển đổi từ ngày này qua ngày 
khác, từ người này qua người khác.
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Mọi thắc mắc quý khách có thể email tới địa chỉ: 
spabooking.frpq@fusionhotelgroup.com

Hoặc quý khách quay số đến Spa bằng cách ấn nút 
“unwind” trên điện thoại ở villa.

Đ Ặ T  P H Ò N G  S P A

•

•

S P A  M E N U

Tư vấn đặt chỗ



I S L A N D  B O D Y  C A R E  
SỐNG CÙNG THIÊN NHIÊN VỚI TINH DẦU TIÊU (50 PHÚT) 

Bài trị liệu toàn thân tiêu biểu nhất sử dụng kỹ thuật Thụy Điển 
giúp tập hợp và cân bằng dòng năng lượng trong cơ thể, cho 
thể chất và tinh thần sảng khoái. Quý khách sẽ được trải nghiệm 
tinh dầu hồ tiêu vốn là một trong những đặc sản của vùng đảo 

Phú Quốc.

THAI FUSION YOGA (50 PHÚT) 
Đây là bài trị liệu lấy cảm hứng từ Thái Lan, không sử dụng dầu, 
tập trung chủ yếu vào việc mở các huyệt đạo trên cơ thể, giải 
phóng dòng năng lượng đã bị khóa trong cơ thể và tăng cường 
tuần hoàn máu. Quý khách sẽ cảm thấy hoàn toàn hồi sinh sau 

trị liệu này.

VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG (50 PHÚT) 
Bài trị liệu Việt Nam truyền thống lấy cảm hứng từ kỹ thuật 
Tuina* Trung Quốc kết hợp với kỹ thuật xoa bóp của miền Nam 
Việt Nam và kỹ thuật mát-xa của Thái Lan, được truyền đạt qua 
nhiều thế hệ. Bài trị liệu này rất lý tưởng để phục hồi những vùng 
cơ căng và đau, được dùng với rất ít dầu. Không dùng cho người 

da bị cháy nắng.   

DẤU CHÂN TRÊN CÁT (30 PHÚT) 
Bài trị liệu dành cho chân 30 phút kết hợp bấm huyệt giúp duy 
trì ổn định chức năng của các cơ quan trong cơ thể bạn. Chúng 
tôi kết hợp ấn huyệt bằng tay và thanh gậy giúp chữa bệnh và 
làm mới giác quan trong cơ thể. Đặc biệt dành cho khách đi lại 
nhiều hoặc bị jet lag (triệu chứng do thay đổi môi trường đột 

ngột hoặc say tàu xe).

R I V E R  S K I N  R I U A L S

TRỊ LIỆU TRẺ HÓA DA MẶT (50 PHÚT) 
Thư giãn làn da mặt của quý khách với bộ sản phẩm làm mặt 
từ chúng tôi, tùy vào mỗi loại da, chúng tôi sẽ đưa ra những sản 
phẩm phù hợp. Trị liệu từng bước một dưỡng ẩm da và kích thích 
tái tạo tế bào bằng các chất chiết xuất tự nhiên có chứa chất 

chống oxy hóa cao.

NUÔI DƯỠNG LÀN DA TOÀN THÂN CÙNG TINH CHẤT DỪA 
NHIỆT ĐỚI (40 PHÚT) 

Dưỡng ẩm da - sự kết hợp tuyệt vời giữa dừa non và đinh hương 
xay nhuyễn là những nguyên liệu không thể tuyệt vời hơn giúp 
tái tạo, nuôi dưỡng và làm mềm làn da của khách. Làn da của 

quý khách sẽ mềm mịn và có mùi rất dễ chịu.

NUÔI DƯỠNG LÀN DA TOÀN THÂN VỚI LÔ HỘI TƯƠI
(40 PHÚT)

Kết hợp với lô hội và dưa chuột mát lạnh sẽ nhanh chóng làm 
giảm sự khó chịu của cháy nắng và tăng tốc độ phục hồi của làn 
da mới, giảm thiểu thiệt hại do ánh nắng mặt trời. Trị liệu này 
thật sự là sự lựa chọn hợp lý cho những khách bị cháy nắng hoặc 

đơn giản muốn làm tươi mát và trẻ hóa làn da.

TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN – LÀM MỚI
VÀ NUÔI DƯỠNG (40 PHÚT) 

Trị liệu tẩy tế bào chết toàn thân tuyệt diệu nhất. Loại bỏ da 
chết, vảy sừng và  làm sáng làn da của khách với hỗn hợp pha 
trộn bí mật của tiêu đen, đậu xanh, nghệ và cám gạo, giúp loại 
bỏ những tế bào chết trên cơ thể, cho một làn da sạch, tươi mới 

và trẻ trung.

THIỀN ĐỊNH (30 PHÚT)
Thiền định là phương pháp luyện tập khả năng tập trung hướng 
tới cảm giác bình tâm, tràn đầy năng lượng, thanh lọc tâm trí 
và nâng cao nhận thức. Thường xuyên luyện tập thiền định sẽ 
mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe như giảm thiểu sự căng thẳng 

và nóng giận.

TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN VỚI CAM TƯƠI (40 PHÚT)  
Tẩy tế bào chết toàn thân và nuôi dưỡng làn da của quý khách 
với Vitamin A, B, C, E, cho một làn da khỏe mạnh rạng rỡ, đồng 
thời loại bỏ da chết, tái tạo làn da căng mịn, tăng cường khả 
năng đàn hồi và độ ẩm cho da.

H A P P Y  N A I L S

CHĂM SÓC MÓNG TAY HOẶC MÓNG CHÂN CƠ BẢN - 
KHÔNG SƠN (50 PHÚT)

Bắt đầu với việc dũa móng tay và loại bỏ các lớp biểu bì 
chuyên sâu, sau đó đôi tay của bạn sẽ được massage nhẹ 
nhàng và kết thúc bằng việc thoa dầu dưỡng để bảo vệ và 
nuôi dưỡng móng tay của bạn, tất cả các quá trình đều sử 
dụng sản phẩm của CND Service Essentials.

Sơn móng với CND Shellac (30 phút)
Bền màu, mềm mại, rực rỡ. Nước sơn vẫn được độ sáng 
bóng trong nhiều tuần liền, liệu trình hoàn hảo để nuôi 
dưỡng móng mà đảm bảo không gây ra sự hư hại nào cho 
móng tay của bạn.

Tháo sơn Gel tổng hợp hoặc tháo sơn Shellac (30 phút) 
Móng tay của bạn sẽ không phải chịu bất kỳ sự đau đớn 
hay khó chịu nào khi gỡ bỏ lớp gel hoặc sơn bóng.
Cả quá trình được thực hiện khéo léo trong một thời gian 
ngắn, với các dụng cụ và sản phẩm CND cao cấp, móng 
tay của bạn sẽ được chăm sóc và trở nên  khỏe mạnh, tươi 
mới và tuyệt vời.

Mùi hương dưa chuột cho trị liệu gót chân / Giải pháp của 
Maia cho những làn da khô & nứt bởi vết chai sạn (50 phút)  

Một trải nghiệm nhẹ nhàng và mềm mại (và kết thúc hoàn 
hảo cho một liệu trình chăm sóc trẻ hóa đôi chân của bạn). 
Liệu trình nuôi dưỡng này sẽ làm cho gót chân của bạn 
mềm mại như cánh hoa hồng và hoàn toàn loại bỏ những 
vết chai sạn.

TAI-CHI l QIQONG l SHIBASHI (30 PHÚT) 
Thái cực quyền Trung Hoa là một phương pháp luyện tập 
võ thuật để tăng cường sức khỏe. Ngày nay, Taichi Qiqong 
Shibashi đã được biết đến một phương pháp dưỡng sinh trị 
liệu hữu hiệu  giúp giải tỏa căng thẳng, thư giãn cơ thể và 
tâm trí. Taichi Qiqong Shibashi thường được miêu tả như một 
phương pháp thiền định trong lúc thực hành nhũng động tác 

nhẹ nhàng, khoan thai, uyển chuyển.

FUSION YOGA (50 PHÚT)
Từ Yoga bắt nguồn từ tiếng Phạn cổ, có nghĩa là sự hợp nhất 
giữa cơ thể, tâm trí. Các bài tập thực hành Yoga kết hợp với 
hơi thở và thiền định có tác dụng thanh lọc cơ thể, cung cấp 
sức mạnh thể chất và sự dẻo dai. Hãy tham gia và tận hưởng 
lớp học Yoga thư giãn với hướng dẫn viên Yoga của chúng tôi. 

T H E O  L Ị C H  T R Ì N H  M Ỗ I  N G À Y

Quý khách vui lòng đến trước ít nhất 10 phút trước giờ trị 
liệu để làm hoàn thành thủ tục tư vấn.

Thời gian trị liệu sẽ bị cắt giảm nếu quý khách đến trễ vì trị 
liệu phải được hoàn thành theo đúng lịch trình để tránh sự 
chậm trễ những trị liệu tiếp theo của nhân viên trị liệu.

Áo choàng tắm, dép mang, đồ lót, khăn, tủ khóa, phòng tắm 
có sẵn ở Spa chúng tôi.

Quý khách có thể được yêu cầu tháo máy trợ thính, kính 
mắt hoặc kính áp tròng để có thể tận hưởng dịch vụ một 
cách thoải mái nhất.

Vui lòng thông báo với lễ tân Spa hoặc bộ phận tư vấn nếu 
quý khách đang sử dụng thuốc đặc trị, quý khách bị tăng 
huyết áp hoặc có tiền sử về tim mạch hoặc bị dị ứng với 
hóa chất cụ thể.

Quý khách được khuyên sử dụng Spa cách giờ ăn một giờ 
đồng hồ cũng như tránh uống rượu/ cà phê cách chất kích 
thích trước giờ trị liệu.

Quý ông được khuyên nên cạo râu 3 giờ trước khi làm trị 
liệu massage mặt.

Để duy trì không khí thư giãn và yên tĩnh, điện thoại và các 
thiết bị điện tử yêu cầu được tắt nguồn hoặc chuyển sang 
chế độ im lặng khi khách đang ở trong khu vực Spa.

Trẻ em dưới 12 tuổi không được vào Spa và không được 
dùng trị liệu Spa.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên có bố mẹ hoặc người đỡ đầu đi 
cùng được vào khu vực Spa. Bố mẹ hoặc người đỡ đầu cần 
đảm bảo trẻ không làm ồn tại khu vực Spa.

Trẻ em từ 13-16 tuổi được dùng một số trị liệu giới hạn nhất 
định.

Maia Spa là khu vực không hút thuốc cũng như uống rượu 
bia để duy trì lối sống lành mạnh.

Quý khách được khuyên không nên mang vật dụng quý giá 
vào khu vực Spa, nên để ở villa để hạn chế tình trạng mất/ 
thất lạc trong quá trình làm trị liệu.

Tất cả các trị liệu Spa đều được tính như trị liệu hằng ngày 
trừ khi có điều chỉnh báo trước.
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