Atelier de Beauté

B ODY MAS SAGE
B1. Swedish massage 60/90

370/ 520

Massge body Thụy Điển đã trở thành một thương hiệu Massege trên toàn thế giới nhờ cảm
giác thư giãn mà nó mang lại, bài massage này sử dụng kỹ thuật kéo giãn, ấn lòng bàn tay,
vuốt dài, tác động đến quá trình lưu thông khí huyết. Kết hợp với tinh dầu xoa bóp trị liệu sẽ
mang lại cảm giác thư thái cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn của bạn.

B2. Relaxation massage 60/ 90

370/ 520

Sử dụng phương pháp xoa bóp mạnh với tinh dầu và tập trung vào các nhóm cơ cụ thể để
giảm căng thẳng và đau nhức. Các chuyển động nhịp nhàng của liệu pháp này sẽ nuôi dưỡng
năng lượng sáng tạo và sức khỏe của bạn. Sự hiệu quả của liệu pháp này là sẽ đưa tất cả các
hệ thống của bạn về trạng thái cân bằng.

B3. Hot Stone massage 70/ 90

420 / 560

Massage bằng đá nóng giúp bạn giảm căng cơ và mang lại cảm giác thư giãn sâu với sự kết
hợp của các bài massage cơ bản. Đá nóng sẽ giúp cải thiện quá trình lưu thông máu và giải
tỏa căng thẳng nhanh chóng.

*Giá trên tính theo đơn ,000 Vnd và chưa bao gồm 10% Vat

FO OT M AS SAGE
Phương pháp điều trị này tập trung vào chân và lòng bàn chân, nơi lưu giữ
căng thẳng và mệt mỏi. Chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp với massage đầu
và vai để mang lại cho toàn bộ cơ thể bạn cảm giác khỏe mạnh.
F1. Foot relaxing 40

280

F2. Foot acupressure 60

370

F3. Hand, Head, neck, Shoulder 30

280

*Giá trên tính theo đơn ,000 Vnd và chưa bao gồm 10% Vat
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