
MUSCLE TENSION RELEASE (50’’)

Kayika Chikista - tiếng Ấn Độ là hoạt động mát xa cơ thể đang sử dụng các nghi 
lễ Ayurveda cổ xưa để mở ra các điểm marma tiềm ẩn, tăng dòng chảy năng 
lượng, giảm căng thẳng và làm dịu căng thẳng đến từ cuộc sống hàng ngày.

Đây là cách massage nhẹ nhàng, lướt nhẹ làm ấm và kéo dài các sợi cơ để 
giảm căng thẳng, và kích thích cơ thể theo chiều dọc. Đây là một cách thư 
giãn tuyệt vời, cách massage này sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh, hồi sinh và 
không căng thẳng. 
Áp lực: trung bình đến mạnh

THAI FUSION MASSAGE (50’’)
Cách massage không dầu lấy cảm hứng từ Thái Lan này mở ra các khớp cơ thể 
đồng thời giải phóng năng lượng bị chặn và tăng lưu thông, khiến bạn cảm thấy 
sảng khoái và hồi sinh. 
Áp lực: trung bình đến mạnh

BACK, NECK & SHOULDER RELEASE (30’’)
Cách massage nhẹ nhàng này sẽ thiết lập lại toàn bộ hệ thống trong cơ thể của 
bạn trong 30 phút, giúp giảm đau cổ, nhức đầu, cứng và đau cơ và sẽ cải thiện 
lưu thông máu, ngủ ngon hơn và giảm mệt mỏi. 
Áp lực: nhẹ đến trung bình

HIMALAYAN FOOT REFLEXOLOGY (30’’) 
Sử dụng một cây đũa bấm huyệt được chạm khắc từ muối Himalaya, phương 
pháp trị liệu hấp dẫn này mang đến sự mới mẻ về thể chất và tinh thần để mang 
lại sự cân bằng toàn diện và thư giãn sâu bên trong.
Áp lực: nhẹ đến trung bình

ABHYANGA OIL MASSAGE (50’’)

Manasika Chikista - tiếng Ấn Độ chỉ việc trị liệu tâm trí bằng cách sử dụng các thành 
phần tự nhiên và kỹ thuật Ayurvedic toàn diện, những liệu pháp giúp cảm thấy hồi 
sinh này tăng cường tác động của tâm trí trên cơ thể, làm bạn sảng khoái và trẻ ra.

Các đặc tính chữa bệnh tự nhiên của dầu khoáng đã được sử dụng trong nhiều 
thế kỷ để bổ sung nước cho cơ thể và làm dịu tâm trí. Dựa trên các thực hành 
Ayurveda cổ đại, cách massage cơ thể này làm giảm mệt mỏi, giúp ngủ ngon, xua 
đuổi các dấu hiệu lão hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch và phục hồi làn da. 
Áp lực: nhẹ đến trung bình

NATURAL LIVING AROMATHERAPY (50’’) 
Kết hợp tốt nhất các kỹ thuật massage phương Đông và phương Tây với hỗn hợp 
thảo dược Natural Living của chúng tôi, massage bằng dầu thơm thư giãn sâu này 
làm dịu cơ thể, tâm trí và tinh thần, đưa bạn đến một nơi bình yên và tĩnh lặng.
Áp lực: nhẹ đến trung bình

INDIAN HEAD MASSAGE (30’’) 
Áp dụng các kỹ thuật cổ xưa của Ấn Độ, cách massage chữa bệnh này tạo ra 
dòng năng lượng tích cực qua tất cả các luân xa của bạn, làm giảm căng thẳng 
và kích thích lưu thông máu để loại bỏ các độc tố có hại.
Áp lực: nhẹ đến trung bình

Tiếng Ấn Độ là mặt, Vadan Soundarya chống lại những căng thẳng của cuộc 
sống đô thị hiện đại, loại bỏ bụi, bẩn, ô nhiễm và độc tố tích tụ trong da của 
chúng ta đảm bảo chăm sóc và quan tâm cần thiết cho cơ thể.

SOOTHING & REJUVENATING (50’’) 
Khai thác các đặc tính trị liệu của nha đam, giàu chất chống oxy hóa & các chất 
kháng khuẩn, lý tưởng để chống khô, đỏ và sưng khiến da được làm mới và tái 
tạo năng lượng.

BRIGHTENING (50’’)
Thích hợp cho mọi loại da, mặt nạ đa tác dụng này làm căng, làm sáng & nuôi 
dưỡng làn da, mang lại vẻ tươi sáng rạng rỡ. Khuyên dùng cho những người có 
tông màu da không đồng đều hoặc tăng sắc tố.

GENTLEMAN’S FACIAL (50’’) 
Cách điều trị thư giãn này nhắm mục tiêu vào những lông mọc ngược và lỗ chân 
lông bị tắc thông qua một quá trình làm sạch sâu nhẹ nhàng, tẩy da chết và 
hydrate hóa mạnh mẽ.

REFRESH & RECHARGE FACIAL (30’’)
Sự lựa chọn tuyệt vời cho làn da tuổi teen để làm sạch và cân bằng. Sử dụng các sản 
phẩm dịu nhẹ để làm sạch, tẩy tế bào chết kết hợp với mát-xa thư giãn cho vùng mặt.

GENTLE FOOT MASSAGE (30’’)
Mát-xa bắp chân và bàn chân dưới, các chuyển động nhẹ nhàng được sử dụng 
để thư giãn bàn chân và tăng tuần hoàn máu.

GET MUDDY BODY (30’’)
Sử dụng Bùn tự nhiên, tác dụng giải độc tố, đặc biệt được tạo ra cho thanh thiếu 
niên để làm mềm và dịu da. 

 (12 - 16 years old)T�nager

M A N A S I K A  C H I K I T S AMind
BODY SCRUB

Tiếng Ấn Độ là vẻ đẹp, những phương pháp điều trị này được dành riêng cho 
sự đam mê và các nhà trị liệu của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên một 
hành trình nuông chiều cơ thể một cách hào phóng. Bạn có thể đi nghỉ lễ!!

VIETNAMESE COFFEE SCRUB (30’’)
Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da của bạn với cà phê tươi dưỡng ẩm sâu 
và đường nâu giúp loại bỏ da chết, chống lại cellulite và nhẹ nhàng nuôi 
dưỡng làn da, mang lại cho bạn một làn da sáng rực rỡ.

BODY WRAP
DETOX MUD WRAP (30’’)
Phương pháp giải độc từ bùn tự nhiên Nha Trang này rất tốt cho những 
người gặp vấn đề với việc giữ nước, làm săn chắc da đàn hồi.

ALOE SUN SOOTHER (30’’)
Nếu bạn dành nhiều thời gian cho việc tắm nắng, thì bọc gel nha đam và dưa 
chuột làm mát này sẽ làm giảm mẩn đỏ da, làm dịu sự khó chịu và đau nhức, 
và hỗ trợ quá trình chữa bệnh tự nhiên.

Beauty S O U N D A R Y A

V A D A N  S O U N D A R Y AFacia�K A Y I K A  C H I K I T S ABody
Tiếng Phạn Ấn Độ là chăm sóc móng tay, Nakha Raksha đã được thực hành 
trong hàng ngàn năm, áp dụng các loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ để bù nước, bổ 
sung, làm cho bàn tay và bàn chân được làm mới.

CLASSIC MANICURE (50’’)
Hoàn hảo cho đôi bàn tay được giữ gìn cẩn thận, phương pháp điều trị này kết 
hợp công việc loại bỏ tế bào chết, bôi kem tay và massage tay nhẹ trước khi định 
hình và đánh bóng móng tay và áp dụng màu sắc CND.

CLASSIC PEDICURE (50’’)
Lý tưởng cho đôi chân được duy trì tốt, phương pháp điều trị này bắt đầu bằng 
việc ngâm mình trong nước biển, làm việc với lớp biểu bì, kem dưỡng ẩm, mát xa 
chân nhẹ trước khi định hình & đánh bóng móng tay và áp dụng màu CND.

MOM TO BE (50’’) 

Vào thời điểm đặc biệt này của cuộc sống và các phương pháp điều trị Garbhini 
của chúng tôi dành cho các bà mẹ tương lai sẽ giảm bớt áp lực của thai kỳ, giảm 
căng thẳng và căng cơ, cải thiện sự thư giãn và giúp giấc ngủ sâu cho Mẹ. Hãy 
chắc chắn nói với Fusionista của bạn rằng bạn mong đợi, bạn mong muốn gấp 
đôi tình yêu từ Fusion!

Với các thành phần nhẹ nhàng và chạm nhẹ, liệu pháp truyền cảm hứng này 
kết nối mẹ và bé thông qua massage và chuyển động, làm việc với hai nhịp 
tim như một. Thích nghi để phù hợp với từng giai đoạn của thai kỳ, cẩn thận 
vị trí của gối và hỗ trợ đảm bảo an toàn, thoải mái và thư giãn. Được thiết kế 
để giảm căng thẳng ở lưng và giảm sưng ở tay và chân, massage hài hòa này 
làm dịu tâm trí và làm tinh thần phấn chấn.

G A R B H I N IMom to be

N A K H A  R A K S H A   Nail care



Đối với các yêu cầu, bạn có thể thực hiện bằng cách quay số Spa trên điện thoại
trong phòng hoặc bằng cách gửi email: spabooking.frcr@fusionhotelgroup.com
Các trị liệu spa PHẢI được đặt trước và tối đa 1 lần trị liệu với thời gian 50 phút 
mỗi ngày. Các trị liệu spa bổ sung có thể được yêu cầu và có TÍNH PHÍ
Điều trị spa phải được chọn trước tối thiểu 3 giờ (để đảm bảo điều trị sẵn sàng)

Thay đổi phương pháp điều trị spa đặt trước phải được thực hiện trước tối 
thiểu 3 giờ để đảm bảo có thể thay đổi
Điều trị spa chỉ có thể được thực hiện sau khi nhận phòng (bắt đầu từ 2 giờ 
chiều) và phải được hoàn thành bằng cách trả phòng (trước 12 giờ trưa) 
vào ngày khởi hành của bạn.

SPA RESERVATIONS

Spa không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng của bất kỳ vật dụng 
cá nhân nào và chúng tôi khuyên bạn nên khóa các vật có giá trị trong hộp 
an toàn trong biệt thự của bạn

Trẻ em dưới 12 tuổi không được phép vào khu vực spa. Chúng tôi có các bài 
trị liệu giới hạn dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi

Maia Spa là khu vực không có khói thuốc, rượu bia và tiếng điện thoại, 
khuyến khích một môi trường Phong cách sống Spa lành mạnh, yên bình

SPA AMBIANCE 

Đối với các cuộc hẹn không đến, sẽ không có quyền đặt với các phương 
pháp điều trị bổ sung trong cùng một ngày.

NO-SHOW POLICY 

Maia Spa mở cửa từ 11:00 đến 19:00 hàng ngày. 
Trị liệu cuối cùng vào lúc 17:30
Trung tâm thể hình mở cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày

HOURS OF OPERATION

Vui lòng đến trước 10 phút giờ hẹn đã lên lịch để hoàn tất các thủ tục tham vấn 
của chúng tôi
Đối với người đến muộn thời gian điều trị sẽ được giảm. Đối với những người 
đến muộn hơn 15 phút mà không cần thông báo trước, sẽ tự động bị hủy điều trị

SPA ARRIVAL 

Bạn nên đến spa với áo choàng tắm được cung cấp trong villa của bạn

SPA ATTIRE
Chúng tôi yêu cầu bạn LUÔN đeo khẩu trang khi ở Spa

Lễ tân Spa của chúng tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bạn và nếu nhiệt độ 
trên 37,5 bạn sẽ không được sử dụng trị liệu Spa

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng của COVID, huyết áp cao, bệnh tim, dị ứng 
hoặc bất kỳ tình trạng sức khỏe bất thường nào khác, vui lòng thông báo 
cho lễ tân spa của chúng tôi

Vui lòng chờ sau một giờ từ bữa ăn cuối cùng và lần điều trị spa tiếp theo 
của bạn. Xin vui lòng tránh cà phê và rượu trước khi đến với chúng tôi

HEALTH MATTERS 

Rất tiếc, chúng tôi không chấp nhận trao đổi, hoàn lại tiền hoặc chuyển 
nhượng trị liệu Spa chưa sử dụng cho người khác

S P A  A D V I S O R Y

TRỊ LIỆU BỔ SUNG: 600.000 VNĐ/người


