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Atelier de Beauté



Body Refreshing Collection

B1. Deep tissue massage   690 - 890
A full body massage with oil combines Thai techniques to relax muscles and Swedish 
techniques to warm the body, increasing blood circulation and reducing fatigue. 
Suitable for relaxation after playing sports or guests who have experienced spa many 
times.

B2. Thai massage  690 - 890
Ancient therapy dating back to 2,500 years helps blood flow and awakens the hidden 
power in your body. Thai massage is oil free, focusing only on acupuncture points and 
massaging along the body to regulate internal organs and stimulate the body's 
energy source.

B3. Energizer   690 - 890
A therapeutic massage that circulates energy focusing on the lumbar region 
upwards, mainly in the head, face, neck, shoulders and upper back with moderate to 
strong force to relieve stress and muscle pain, suitable for all guests, especially office 
workers.

B5. Holistic  690 - 890
Comprehensive massage therapy optimally improves physical and mental health. 
With gentle and slow massaging movements all over the body, scalp and facial pres-
sure points. Suitable for first spa experience or deep relaxation and women preg-
nanate more than 3 months. Helps improve physical conditions such as muscle relax-
ation, circulation, nerve and joint function.

B6. Foot acupressure massage  690 - 890
Your feet will be exfoliated to help relax and soften the skin. You will then have a foot 
massage, followed with foot and toes reflexology. When pressing on the acupressure 
points in the foot, it can cure and prevent disease, prolong youth, increase longevity, 
improve metabolism and immunity, make muscles, bones, and joints more flexible.

B7. Indian head massage  690 - 890
Based on the ancient Ayurveda healing method, "Champissage" or Indian head mas-
sage, has been practiced in India for thousands of years. Gentle massaging movements 
on the upper back, shoulders, neck and scalp help stimulate blood circulation, nourish 
the scalp, create a sense of deep relaxation,  prevent stress and headaches, eliminate 
insomnia and fatigue, improve concentration and promote hair growth.

B8. Vietnamese journey   690 - 890
Traditional Vietnamese oil massage combining acupressure techniques, arranged in a 
logical order, warms the body and relaxes muscle tissue, relieve pain, detoxify, 
improve circulation, rejuvenate the body, help treat bones and joints problems, keep 
the mind refreshed and relax.

B9. Hot stone massage   990
Hot stone massage places stones at the spine main points and muscles combining 
with a Swedish or Vietnamese massage to help relieve muscle tension, reduce stress 
and anxiety, boost immunity, cure insomnia, enhance circulation and mental health.

B1. Massage mô sâu   690 - 890
Xoa bóp toàn thân với dầu kết hợp kỹ thuật Thái giúp giãn cơ và kỹ thuật Thụy điển làm 

ấm cơ thể, tăng lưu thông máu và giảm mỏi mệt. Phù hợp cho khách thư giãn sau khi 

chơi thể thao, chịu lực tốt hoặc đã trải nghiệm spa nhiều lần

B2. Massage Thái    690 - 890
Liệu pháp cổ xưa với niên đại khoảng 2.500 năm giúp khí huyết lưu thông và đánh thức 

sực mạnh tiềm ẩn trong cơ thể quý khách. Xoa bóp kiểu Thái không sử dụng dầu, chỉ 

tập trung vào những điểm huyệt và xoa bóp khắp cơ thể dọc theo những kinh mạch 

để điều tiết các cơ quan nội tạng khơi dậy nguồn năng lượng cơ thể

B3. Massage tái tạo năng lượng  690 - 890
Xoa bóp lưu thông năng lượng tập trung từ vùng thắt lưng trở lên, chủ yếu ở vùng đầu, 

mặt, cổ vai gáy và lưng với lực từ vừa đến mạnh giúp giải tỏa căng thẳng và giảm đau 

cơ, phù hợp với mọi khách hàng, đặc biệt là khách văn phòng.



B1. Deep tissue massage   690 - 890
A full body massage with oil combines Thai techniques to relax muscles and Swedish 
techniques to warm the body, increasing blood circulation and reducing fatigue. 
Suitable for relaxation after playing sports or guests who have experienced spa many 
times.

B2. Thai massage  690 - 890
Ancient therapy dating back to 2,500 years helps blood flow and awakens the hidden 
power in your body. Thai massage is oil free, focusing only on acupuncture points and 
massaging along the body to regulate internal organs and stimulate the body's 
energy source.

B3. Energizer   690 - 890
A therapeutic massage that circulates energy focusing on the lumbar region 
upwards, mainly in the head, face, neck, shoulders and upper back with moderate to 
strong force to relieve stress and muscle pain, suitable for all guests, especially office 
workers.

B5. Holistic  690 - 890
Comprehensive massage therapy optimally improves physical and mental health. 
With gentle and slow massaging movements all over the body, scalp and facial pres-
sure points. Suitable for first spa experience or deep relaxation and women preg-
nanate more than 3 months. Helps improve physical conditions such as muscle relax-
ation, circulation, nerve and joint function.

B6. Foot acupressure massage  690 - 890
Your feet will be exfoliated to help relax and soften the skin. You will then have a foot 
massage, followed with foot and toes reflexology. When pressing on the acupressure 
points in the foot, it can cure and prevent disease, prolong youth, increase longevity, 
improve metabolism and immunity, make muscles, bones, and joints more flexible.

B7. Indian head massage  690 - 890
Based on the ancient Ayurveda healing method, "Champissage" or Indian head mas-
sage, has been practiced in India for thousands of years. Gentle massaging movements 
on the upper back, shoulders, neck and scalp help stimulate blood circulation, nourish 
the scalp, create a sense of deep relaxation,  prevent stress and headaches, eliminate 
insomnia and fatigue, improve concentration and promote hair growth.

B8. Vietnamese journey   690 - 890
Traditional Vietnamese oil massage combining acupressure techniques, arranged in a 
logical order, warms the body and relaxes muscle tissue, relieve pain, detoxify, 
improve circulation, rejuvenate the body, help treat bones and joints problems, keep 
the mind refreshed and relax.

B9. Hot stone massage   990
Hot stone massage places stones at the spine main points and muscles combining 
with a Swedish or Vietnamese massage to help relieve muscle tension, reduce stress 
and anxiety, boost immunity, cure insomnia, enhance circulation and mental health.

B5. Massage thư giãn toàn thân  690 - 890
Liệu pháp xoa bóp toàn diện cải thiện tối ưu sức khỏe thể chất và tinh thần. Với những 

thao tác xoa bóp dài và chậm nhẹ nhàng toàn thân, da đầu và ấn huyệt mặt theo yêu 

cầu. Phù hợp với những khách đi spa lần đầu, phụ nữ có thai từ 3 tháng trở lên giúp cải 

thiện thể chất như thư giãn cơ bắp, cải thiện lưu thông, chức năng thần kinh và vận 

động khớp.

B6. Bấm huyệt chân  690 - 890
Quý khách sẽ được tẩy da chết ở chân giúp thư giãn và làm mềm da chân. Sau đó quý 

khách sẽ được massage chân, ấn huyệt bàn chân, và ngón chân. Khi day hoặc bấm 

các huyệt vị ở bàn chân có tác dụng                                   phòng bệnh, kéo dài tuổi xuân, 

cải thiện việc trao đổi chất dinh dưỡng, làm cho cơ, xương, khớp mềm mại, dẻo dai.

B7. Massage đầu Ấn Độ 690 - 890
Dựa trên phương thức chữa bệnh cổ xưa Ayurveda, “Champissage” hay massage đầu 

Ấn Độ được thực hành ở Ấn Độ trong hàng ngàn năm, những động tác xoa bóp nhẹ 

nhàng phần lưng trên, vai, cổ, da đầu giúp kích thích tuần hoàn máu, nuôi dưỡng da 

đầu, thư giãn sâu, chống lại căng thẳng, đau đầu, loại bỏ chứng mất ngủ, mệt mỏi, cải 

thiện sự tập trung và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

B8. Massage truyền thống Việt Nam  690 - 890
Xoa bóp dùng dầu kiểu truyền thống Việt Nam kết hợp kỹ thuật bấm huyệt, thao tác 

truyền sinh lực lên cơ thể, sắp xếp theo thứ tự hợp lý, sẽ làm ấm cơ thể và thư giãn mô 

cơ,  giảm đau, thải độc tố, cải thiện sự tuần hoàn, làm cơ thể tươi trẻ.

B9. Massage đá nóng:  990
Massage đá nóng đặt đá vào các điểm chính của cột sống và cơ bắp kết hợp mas-

sage theo phương thức Thụy Điển hoặc Việt Nam giúp giảm căng cơ, giảm căng thẳng 

và lo lắng, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ mất ngủ, tăng cường lưu thông và sức khỏe 

tinh thần.



B10.  Scrub with sugar and salt 690
Body scrub with sugar and sea salt makes skin soft, firm. Sweep away 

dirt on the skin, remove old skin cuticles, stimulate blood circulation, 

brighten skin and easy to absorb the moisturizer afterwards.

B10. Tẩy da chết với đường và muối 690
Tẩy tế bào da chết toàn thân với đường và muối biển giúp da mềm 

mại, săn chắc, cuốn trôi bụi bẩn bám trên da, loại bỏ đi lớp biểu bì 

da cũ và kích thích tuần hoàn máu, mang lại một làn da tươi sáng, 

bước đệm để dưỡng ẩm da và dễ hấp thu lớp dưỡng ẩm sau đó.

Body Scrub



F1. Intensive Care    890
Treatment with cosmetics Sothys includes the following 10 steps

Give you a soft skin, increase collagen prevent premature aging 
and provide vitamins for the skin. Create a barrier against harmful 
agents and protect against UV radiation, reduce the risk of 
sunburn and prevent sun spots.

F1. Chăm sóc da mặt chuyên sâu  890
Liệu trình với mỹ phẩm Sothys gồm 10 bước 

Mang lại cho bạn một làn da mềm mại, tăng sinh collagen giúp 
chống lão hóa, hạn chế nếp nhăn và tình trạng chảy xệ của da, 
tái tạo da bị bào mòn, hư tổn và cung cấp vitamin cho da. Ngoài 
ra còn tạo một rào cản chống lại những tác nhân gây hại và 
ngăn ngừa bức xạ UV giảm nguy cơ cháy nắng và ngừa các vết 
sạm da.

Fundamental
Introductory 
Treatment

E.30 Hand, head, neck, shoulder   390

EXPRESS SERVICES 

Extend each 10mins = 150k
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