WELCOME TO
TRAILS SPA

Opening hours
8:00 AM - 10:00 PM
We invite you to relax and pamper yourself to a revitalizing Spa experience. Let us calm your mind and help you get away from your everyday
life. You deserve to enjoy our experience.

1

Neck & shoulder massage
or
Back & shoulder massage

30 minutes

220,000 VND

Kỷ Thuật ấn huyệt thư giãn được áp dụng massage cho vai và cổ của bạn. Loại dịch vụ này giúp làm giảm căng thẳng và thư giãn cơ.
Pressure point techniques are applied to your shoulders, neck. This treatment helps to release stress and release stiff muscles.

2

Pressure point face therapy

30 minutes

220,000 VND

Kỷ Thuật ấn huyệt thư giãn được áp dụng massage trên khuôn mặt của bạn.
Pressure point techniques are applied to your face.

3

Head & shoulder therapy

30 minutes

220,000 VND

Kỷ Thuật ấn huyệt thư giãn được áp dụng massage trên vai và đầu của bạn.
Pressure point techniques are applied to head and shoulder.

4

Hand relfexology

30 minutes

220,000 VND

Kỷ Thuật ấn huyệt thư giãn được áp dụng massage trên vai và đầu của bạn.
Pressure point techniques are applied to head and shoulder.

5

Foot massage

30 minutes

220,000 VND

Kỷ Thuật ấn huyệt thư giãn được áp dụng massage cho bàn chân của bạn. Loại dịch vụ này giúp làm giảm căng thẳng và thư giãn cơ.
Pressure point techniques are applied to your foot. This treatment helps to release stress and release stiff muscles.

1

Energy Balance

2

Healing stone massage

60 minutes

504,000 VND

Kỷ Thuật ấn huyệt thư giãn được áp dụng massage và tẩy tế bào chét cho tay và chân của bạn. Dưỡng chất của tinh dầu giúp tinh
thần phấn chấn , xoa dịu và thư giãn cơ thể.
This light medium pressure massage combines wirh crubing on your hand and leg. To help lift your spirits, soothe your mind and relax.

60 minutes

504,000 VND

Massage với đá nóng với lực mạnh hoặc vừa giúp giải độc tố và giảm căng thẳng. Đá đen giúp hút độc tố ra khỏi cơ thể và đá trắng
cung cấp thêm năng lượng mới giúp tinh thần sảng khoái hơn.
Hot stones are used in this medium to firm massage to help release tension and toxins.

3

Thai body treatment

60 minutes

441,000 VND

Dịch vụ massage và ấn huyệt với lực mạnh giúp giảm đau và làm thư giãn cơ, phù hợp cho quý khách vận động với cường độ cao.
A deep tissue treatment, using firm palm and thumb pressure to relieve and heal muscular aches and pains.

4

Asian body treatment

60 minutes

441,000 VND

Dịch vụ massage và ấn huyệt với lực vừa giúp giảm đau và làm thư giãn cơ.
A medium treatment, using palm and thumb pressure to relieve and heal muscular aches and pains.

5

Swedish body treatment

60 minutes

441,000 VND

Là dịch vụ trị liệu phổ biến, với các kỹ thuật đấm bóp giúp giảm căng cơ và tuần hoàn máu.
This is a popular treatment which utilizes kneading and hacking techniques to help to release stiff muscles and poor circulation.

1

Purifying body scrub

2

Honey and black seasame body crub

40 minutes

oily skin

357,000 VND

Những hạt tẩy tế bào chết được pha trộn từ muối, chanh, gừng và tinh dầu oải hương giúp nuôi dưỡng da, phù hợp với mọi loại da.
Giúp loại bỏ tế bào chết trên da và tái tạo da, cho bạn một làn da mới mượt mà và tươi sáng hơn.
Combinations of salt, lemon, ginger and lavendar oil will help shed dead skin cells to help re-generate new ones to reveal a smoother and
brighter complexion.

normal skin

40 minutes

357,000 VND

Mè đen rất giàu vitamin C & E, acid Amino (thành phần chính tái tạo các tế bào mới cho làn da) giúp nuôi dưỡng làn da và bảo vệ da
khỏi các tác nhân ô nhiễm của môi trường bên ngoài, đồng thời tăng cường dưỡng chất cho làn da khỏe mạnh.
Black sesame is rich in Vitaminc C and E and amino acid. This traditional Vietnamese treatment is effective for dry skin and encourages
skin protection against free radicals and promotes healthy skin growth.

3

Mud and salt body crub

dry skin

40 minutes

357,000 VND

Dịch vụ tẩy tế bào chết kết hợp giải độc tố với muối tẩy và hỗn hợp bùn tươi giúp tẩy sạch các tế bào chết trên bề mặt da.
Detoxifying body scrub that combines mud and salt .

NAILS CARE
1

Manicure
Chăm sóc móng tay

30 minutes

147,000 VND

2

Pedicure
Chăm sóc móng chân

30 minutes

147,000 VND

3

Deluxe manicure
60 minutes
Thư giãn bàn tay, mát xa tay và chăm sóc móng tay

315,000 VND

4

Deluxe pedicure
Thư giãn bàn chân, chăm sóc gót chân.

60 minutes

315,000 VND

5

Spa manicure
Trị liệu móng tay

45 minutes

253,000 VND

6

Spa pedicure
Trị liệu móng chân

45 minutes

252,000 VND

-

1

Anti-aging facial

2

Whitening course mask

60 minutes

315,000 VND

Massage chống lão hóa da kết hợp với massage mặt nhằm cải thiện vẻ ngoài và độ ẩm của da, vì da khô là một trong những nguyên
nhân chính gây nên lão hóa da.
This treatment to improve the skin’s appearance and moisture level as dryness is one of the major causes of the aging process.

60 minutes

315,000 VND

60 minutes

315,000 VND

Mặt nạ làm trắng da
For all skin types.

3

Thermal course mask `
Đắp mặt nạ cho da nám và tàn nhang.

For all skin types. Removes the dirt and toxins embedded in the pores.

BODY TREATMENT

1

Honey wrap

2

Botanical wrap

50 minutes

oily skin

315,000 VND

Được làm từ mật ong, cam và sữa chua. Hỗn hợp này giúp giải độc cao và giúp làn da bạn trở nên mềm mại và láng mịn hơn.
Combinations of honey, orange and yogurt, extracts come together to create a concentrated body wrap. Your skin will feel soft and
moisturized.

normal skin

50 minutes

315,000 VND

50 minutes

315,000 VND

Hỗn hợp từ sữa tươi, mật ong, bột gạo và mè đen.
Combinations of milk, honey, rice flour and black seasame.

3

Mineral mud wrap

dry skin

Hỗn hợp bùn tươi, nước và dầu ỏi hương. Bùn tươi có tác dụng cung cấp các chất khoáng cho da.
Your body skin will be softer and detoxified after this treatment with fresh mud, water and lavendar oil. You will feel re-energized after this
treatment.

BODY WRAP

WAXING
1

Eyes brown
Tỉa lông mày

84,000 VND

2

Upper lips and chin
Môi trên và cằm

105,000 VND

3

Under arm
Tẩy dưới cánh tay

105,000 VND

4

Arms
Tẩy lông tay

315,000 VND

5

Legs
Tẩy lông chân

441,000 VND

6

Bikini wax
Tẩy lông vùng kín

315,000 VND

BODY SCRUB

FACIAL TREATMENT

