
S P A  M E N U

phu quoc

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 tại. 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…

 



Trị liệu giải tỏa căng cơ (50 phút)
1.550.000 VND

Liệu pháp điều trị tác động đến những mô cơ căng 
giúp giải tỏa căng cơ và giải phóng các cơ, nhằm 
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 vừa đến mạnh)

Bấm huyệt bàn chân (30 phút)
750.000 VND

Liệu pháp bấm huyệt bàn chân tác động gián tiếp 
các cơ quan 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. 

Massage chân chuyên sâu (50’)
1.550.000 VND

Kết hợp mát-xa chân thư giãn sâu, liệu pháp này 
mang đến một phương pháp giảm đau và giảm cảm 
giác nhứt mỏi hiệu quả, từ đó khôi phục trạng thái 

cân bằng tự nhiên và sức khỏe của cơ thể.

Ấn huyệt đầu (30 phút)
750.000 VND

Một liệu pháp massage giúp nuôi dưỡng tóc với tinh dầu 
tự nhiên, giúp giảm căng thẳng đồng thời tăng sự bình 

tâm, yên bình và cảm giác khỏe mạnh cho thân thể. 

Liệu pháp tập trung vào cơ 
và đường kinh mạch.

E�ential
Therapy 

Chăm sóc lưng vai cổ (30 phút)
750.000 VND 

Giải tỏa các cơ bị thắt chặt, xoa dịu các nút thắt, 
giải phóng căng thẳng, đồng thời hỗ trợ quá trình 
tuần hoàn máu thông qua việc làm ấm lên nhờ vào 

chuyển động của động tác masage trên lưng. 
(Lực từ vừa đến mạnh) 

Sống cùng thiên nhiên với
tinh dầu tiêu (50 phút) - 1.700.000 VND
Kết hợp các kỹ thuật massage Thụy Điển với hương 

thơm nồng nàn và sự ấm nóng 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)

Việt Nam truyền thống (50 phút)
1.700.000 VND

Liệu pháp massage truyền thống của Việt Nam bắt 
nguồn từ Trung Quốc, tập trung vào 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 một số  động tác như chặt đấm và chà xát 
làm ấm. (Lực trung bình)

Liệu pháp tinh dầu hoa (50 phút)
1.700.000 VND

Sử dụng thuần thục các động tác đẩy máu về tim 
cung với tinh dầu hương hoa dịu nhẹ, liệu pháp Living 
Touch nhẹ nhàng giúp khôi phục sự hài hòa, làm dịu 
cơ thể, tâm trí và tâm hồn của bạn, mang lại sự cân 

bằng cho các giác quan của bạn. (Lực nhẹ)

Kỹ thuật kéo giãn Yoga (50 phút)
1.700.000 VND

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa thiền định và theo hơi 
thở. Bài trị liệu thư giãn sâu 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)

Cơ thể là nền tảng để bạn tồn tại, hãy để cơ thể 
được chăm sóc bởi những phương pháp trị liệu 

toàn diện. Kỹ thuật massage toàn thân giúp 
kích hoạt năng lượng sáng tạo.

Island
Body Care

 

 

 

 

 

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng
tiêu cay (30 phút) - 850.000 VND 

Liệu pháp 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)

 Tẩy tế bào chết toàn thân
bằng dừa (30 phút) - 850.000 VND 

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 và vitamin E có trong dừa sẽ bảo vệ và 
giữ ẩm cho làn da, 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) - 850.000 VND 
Thảo mộc dưỡng ẩm làm dịu da kết hợp lô hội tươi 
và dưa chuột sẽ giúp 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. (Dùng được cho mọi loại da)

 Nuôi dưỡng làn da cùng tinh chất 
dừa nhiệt đới (30 phút) - 850.000 VND
Liệu pháp 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 

thư thái. (Dùng được cho mọi loại da)

Liệu pháp chăm sóc 
và nuôi dưỡng da toàn thân. 

My Beauty Secret 
� Inner Peace 



 

Tái tạo da mặt ( 30 phút)
775.000 VND

Kiểm soát sản xuất bã nhờn và duy trì sự cân bằng 
độ pH, mang lại làn da mịn màng và tươi mới. 

(Dành cho mọi loại da)

Phục hồi da mặt (50 phút)
1.550.000 VND

Tăng cường tuần hoàn và kích thích sự phát triển 
của tế bào mới, phục hồi và làm sạch làn da bị mụn. 

(Khuyên dùng cho da khô)

Giải độc cho da mặt (50 phút)
1.550.000 VND 

Hút dầu thừa, giải độc và làm sạch lỗ chân lông 
của các tạp chất, điều tiết bã nhờn mang lại sự 

cân bằng và tươi sáng cho làn da. 
(Khuyên dùng cho da dầu)

Làm dịu da mặt (50 phút)
1.550.000 VND

Nhẹ nhàng loại bỏ lớp da chết xỉn màu, hấp thụ các 
tạp chất từ lỗ chân lông, mang lại cảm giác mềm 

mại và tươi mát cho làn da. 
(Khuyên dùng cho da thường và da hỗn hợp)

Chăm sóc da mặt dành cho nam (50 phút)
1.550.000 VND

Liệu pháp chăm sóc da mặt dành riêng cho các quý 
ông giúp làm mới và phục hồi da, đồng thời loại bỏ 
tạp chất và cân bằng độ ẩm, bổ sung dưỡng chất 
cần thiết cho khuôn mặt để ngăn ngừa tác hại của 

môi trường. (Dành cho mọi loại da)

Liệu pháp dưỡng da mặt
giúp bạn rạng rỡ từ trong ra ngoài.

Facial Beauty

 Chăm sóc phụ nữ mang thai (50 phút)
1.700.000 VND 

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 phụ nữ mang thai
(30 phút/50 phút)

750.000 VND / 1.550.000 VND
Liệu pháp điều trị chân nhẹ nhàng giúp giảm sưng 

và giảm mệt mỏi

Được khuyến khích cho phụ nữ 
mang thai từ 3 đến 6 tháng.

Maia
Mom-to-be

 
Chăm sóc móng tay cơ bản (50 phút)

990.000 VND
Liệu trình này này kết hợp việc cắt lớp biểu bì, 

kem dưỡng da tay và massage nhẹ nhàng. 
Liệu trình có bao gồm sơn màu cơ bản.

 

Chăm sóc móng chân cơ bản (50 phút)
990.000 VND

Liệu trình chăm sóc đôi bàn chân bắt đầu bằng 
việc ngâm chân trong muối biển, làm sạch lớp 
biểu bì, kem dưỡng ẩm và massage chân nhẹ 

nhàng. Liệu trình có bao gồm sơn màu cơ bản. 

 

Trị liệu gót chân chuyên sâu (50 phút)
1.550.000 VND

Liệu trình giúp bạn nhanh chóng sở hữu đôi chân 
hồng hào, mịn màng, khắc phục tối đa tình trạng 
khô nứt, mang lại sự tự tin trong cuộc sống cũng 

như tạo nên những lợi ích sức khỏe.

 

Sơn móng tay hoặc chân với 
CND Shellac (50 phút) - 990.000 VND

Liệu trình bao gồm 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.
(Liệu trình không bao gồm tháo màu gel sẵn có)

Tháo sơn gel (50 phút)
750.000 VND

Liệu trình bao gồm tháo màu sơn gel sẵn có và 
chăm sóc lại đôi bàn tay của bạn với những sản 

phẩm dưỡng móng đến từ CND.
(Liệu trình không bao gồm sơn mới).

Chúng tôi đã tạo ra một cách dễ dàng để hiểu 
chính xác những gì bạn và móng tay của bạn cần. 

Nail Care



T Ư  V Ấ N  T R Ư Ớ C  G I Ờ  T R Ị  L I Ệ U

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 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

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.
• 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 bị cắt giảm. Đối với những trường hợp đến trễ 
hơn 15 phút mà không báo trước, liệu trình điều trị sẽ 
tự động bị hủy bỏ.

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.

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 cho mỗi đêm nghỉ tại resort.
• Các thay đổi đối với các liệu pháp spa đã đặt trước 
được khuyến khích thực hiện trước 24 giờ và tùy thuộc 
vào tình trạng trống.

TRANG PHỤC SPA 

• Áo choàng, dép, đồ lót dùng một lần, khăn tắm, 
đồ vệ sinh cá nhân, tủ khóa và khu vực tắm sẽ được 
cung cấp tại Spa. Bạn có thể tháo máy trợ thính, 
kính đeo mắt và kính áp tròng để tăng sự thoải mái 
trong quá trình trị liệu.

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.

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.

KHU VỰC 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.

GIỜ MỞ CỬA SPA 
• Spa mở cửa từ 09:00 đến 21:00 hằng ngày.
• Trung tâm thể hình mở cửa từ 06:30 đến 21:30 hằng ngày.
• Hồ bơi spa được mở cửa từ 07:30 đến 18:30 hằng ngày.

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.

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.

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.


