GÓI DỊCH VỤ SPA / SPA PACKAGES
Elys Spa đem lại các gói dịch vụ kết hơp nhiều trị liệu phù hợp với nhu cầu
của bạn. / Elys Spa oﬀer packages allowing you to combine a selection of therapies
that best suit your needs.
Gói trị liệu Stress Elixir
120’
Stress Elixir
•
Ngâm chân (5‘) / Foot bath (5’)
•
Liệu pháp mùi hương (55‘) / Body Aroma Therapy (55’)
•
Trị liệu chân (60‘) / Foot Treatment (60’)

1,350,000

Gói trị liệu Soul Remedy
120’
Soul Remedy
•
Ngâm chân (5’) / Foot bath (5’)
•
Liệu pháp mùi hương (55‘) / Body Aroma Therapy (55’)
•
Trị liệu chăm sóc da mặt (60’) / Natural Facial Care (60‘)

1,550,000

Gói trị liệu Unveil The Beauty
150’
Unveil The Beauty
•
Tẩy da chết với muối (30’) / Aromatic Salt Scrub (30’)
•
Liệu pháp mùi hương (90‘) / Body Aroma Therapy (90’)
•
Chăm sóc da mặt (30’) / Mini Facial (30‘)

1,650,000

Gói trị liệu Total Serenity
175’
Total Serenity
•
Tẩy da chết với muối (30’) / Salt Scrub (30’)
•
Liệu pháp mùi hương (60’) / Body Aroma Therapy (60’)
•
Trị liệu phục hồi da mặt (70’) / Revitalizing Facial (70’)
•
Trị liệu đầu kiểu Ấn (15’) / Indian Head Treatment (15’)

2,300,000
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LIỆU PHÁP TRỊ LIỆU TOÀN THÂN / BODY THERAPIES
Liệu pháp Elys
90’
1,150,000
Elys Signature Therapy
Trị liệu giải phóng năng lượng cơ thể giúp thư giãn các cơ bắp và tăng cường lưu
thông máu. / Releasing energy therapy to clear muscles tension and improve blood
circulation.
Liệu pháp mùi hương
60’ / 90’
900,000/1,150,000
Aroma Therapy
Liệu pháp mùi hương từ tinh dầu giúp gia tăng cảm giác thư thái, cải thiện cảm
xúc và nuôi dưỡng làn da. / Enhancing your treatment experience with essential oils
designed to elevate mood, promote relaxation and deeply nourish your skin.
Liệu pháp nến
90’
1,200,000
Candle Light Therapy
Bài trị liệu sử dụng nến ấm nhằm đánh thức các giác quan, cấp ẩm và nuôi dưỡng
làn da. / Warm therapy combining with speciﬁcally designed candle to awaken your
senses and hydrate for the skin.
Liệu pháp thảo dược
90’
1,300,000
Herbals Compress Therapy
Liệu pháp sử dụng túi thảo dược ấm kết hợp với kỹ thuật cường độ nhẹ nhằm đem
đến sự thư giãn sâu đồng thời loại độc tố và kích thích làm ấm cơ thể. / Therapeutic
herbs are steamed in a cotton cloth and treatment along the body using gentle and
rolling movements. This treatment brings about a deep sensation of comfort and
warmth while stimulating the body to detoxify and heat itself.
Liệu pháp đá
90’
1,200,000
Hot stone Therapy
Liệu pháp sử dụng kỹ thuật riêng kết hợp với đá ấm đặt tại những vị trí yếu điểm
trên cơ thể, làm ấm các cơ giúp thư giãn sâu. / Deep relaxation will be achieved
using eﬀective treatment techniques with warm stones strategically placed on the
body, penetrating heat to the muscle.

BÀI MAT-XA LỰC MẠNH / DEEP TISSUE MASSAGES
Bài mát-xa kiểu Thụy ĐIển
60’ / 90’
900,000/1,150,000
Swedish Massage
Bài mát-xa sử dụng kỹ thuật cổ truyền của Thụy Điển giúp làm dịu các vùng căng
của cơ thể, tăng cường lưu thông máu và giải tỏa căng thằng. / A traditional European message that incorporates rhythmic techniques to target tension zones,
increase blood circulation and soothe away stresses.
Bài mát-xa kiểu Thái
90’
1,200,000
Thai Massage
Bài mát-xa sử dụng các kỹ thuật căng cơ trong yoga Thái giúp giải phóng năng
lượng bị tắc nghẽn, giảm đau các khớp và cơ bắp. / A massage that’s created
with yoga techniques from Thailand wherein the therapist will assist you in a series of
yoga stretches to release block energy, relax joint pain relief and muscle movement.
Bài mát-xa với tre
90‘ / 120’
1,350,000 /1,600,000
Bamboo Massage
Bài mát-xa sử dụng kỹ thuật lăn ống tre kết hợp với dầu ấm tập trung vào các
cơ với lực mạnh giúp giải độc và giảm căng cơ. / A warming massage using
bamboo rolling techniques focused on your muscles. Strong pressure supports body
detox and release of tension.

LIỆU PHÁP TRỊ LIỆU MẶT THƯ GIÃN /
FACIAL TREATMENTS
Trị liệu chăm sóc da mặt từ thiên nhiên
60’
900,000
Natural Facial Care
Trị liệu chăm sóc da mặt theo từng loại da giúp làm ẩm da và kích thích tái
tạo tế bào từ những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. / Relaxing your facial
customized for your skin type. Hydrate your skin and stimulate cellular renewal with
natural extracts.
Trị liệu phục hồi da mặt
70’
1,000,000
Revitalizing Facial
Trị liệu giúp cải thiện làn da và làm thoáng lỗ chân lông qua quy trình 4 bước:
làm sạch, tẩy tế bào chết, xông hơi và đắp mặt nạ nhằm loại bỏ tạp chất và dầu
nhờn. / Improving your skin and unclog pores with the 4-steps process: cleansing,
exfoliation, steaming and mask to get rid of impurities and excess oils.

DỊCH VỤ CƠ BẢN / BASIC SERVICES
Trị liệu cho vùng đầu kiểu Ấn
30 ’
500,000
Indian Head Treatment
Trị liệu thư giãn này kết hợp xoa bóp và bấm huyệt vùng đầugiúp giảm căng
thằng, mất ngủ và đau đầu. / This relaxing holistic treatment is a combination of an
acupressure treatment on the head, which is particularly for alleviating stress,
tension, insomnia and headaches.
Trị liệu cho vùng đầu và vai
30 ’
500,000
Head & Shoulder Treatment
Trị liệu sử dụng kỹ thuật bấm huyệt cho vùng đầu, cổ và vai giúp giảm căng
thẳng cho các vùng này. / This treatment is applied pressure-point technique
focusing on head, neck and shoulder on reducing muscular tension and chronically
tense for this area.
Trị liệu truyền thống cho chân
30‘ / 60 ’
500,000/661,500
Traditional Foot Treatment
Tác dụng lực vào các huyệt của bàn chân để kích thích cơ chế tự chữa lành và
cân bằng của cơ thể. / Applying pressure to reﬂex points on the feet is stimulated
to heal and balance body.
Trị liệu lưng
30 ’
500,000
Upper Back Treatment
Trị liệu ngắn cho lưng giúp làm dịu các vùng căng cứng và thư giãn các cơ. / An
express back treatment focusing on relieving areas of chronic stress and relax the
tired muscle.

TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN / BODY SCRUBS
Tẩy tế bào chết với muối biển
45’
800,000
Exfoliating Sea Salt Scrub
Muối biển giúp loại bỏ da chết và trả lại làn da mềm, ẩm và tươi mới. / Thanks
to exfoliating sea scrub that will remove the skin of dead cells and leave it extremely
smooth, deeply hydrated and fresh.
Tẩy tế bào chết với sả
45‘
700,000
Lemongrass scrub
Làm sạch sâu và nuôi dưỡng làn da với hương sảng khoái từ sả. / An invigorating
scrub which deeply cleanses and smoothies the skin with zesty sensation of lemongrass.

DỊCH VỤ XÔNG HƠI VÀ TẮM BỒN / BATHING RITUALS
Xông hơi khô
30’
250,000
Sauna
Xông hơi khô thúc đẩy cơ thể đổ mồ hôi nhằm thải độc, giảm đau và làm mới
cơ thể. / A ‘dry’ heat treatment in a wood-lined room to encourages sweating for
cleansing the body of impurities, relieving the tension and refreshing the body.
Xông hơi ướt
30‘
250,000
Steam
Xông hơi ướt giúp giãn nở các lỗ chân lông nhằm thải độc, giảm đau và trẻ hóa
da. / A ‘wet’ heat treatment in a wood-lined room to help open the pores for
detoxing, rejuvenating skin and relieving the muscle pain.
Tắm bồn với sữa tươi
30’
500,000
Milk Bath
Giúp thư giãn và nuôi dưỡng da. / A simple bath helps you unwind while
nourishing your skin.

DỊCH VỤ LÀM MÓNG / NAIL SERVICES
Vẽ móng tay HOẶC chân
Paint Manicure OR Pedicure

45’

250,000

Sơn gel móng tay HOẶC móng chân
Gel Manicure OR Pedicure

45’

350,000

20’

200,000

Sơn màu
Color Polish

15’

200,000

Sơn gel
Gel Polish

15’

250,000

Làm móng tay HOẶC móng chân kiểu Pháp
French Manicure OR Pedicure

15’

250,000

60’

400,000

Chăm sóc móng tay HOẶC móng chân
– không sơn
Manicure OR Pedicure - without polish

Làm móng tay HOẶC móng chân kiểu Pháp
+ sơn gel
Gel French Manicure OR Pedicure

DỊCH VỤ LÀM TÓC / HAIR SALON
Gội và sấy khô
Shampoo & Normal Blow Dry

40’

250,000

Gội và sấy khô tạo kiểu
Shampoo & Style Blow Dry

60’

300,000

Sấy khô tạo kiểu
Style Blow Dry

30’

200,000
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