
BẤM HUYỆT BÀN CHÂN

45 45

Reflexology
Foot 

Restore and keep the balance.
Khôi phục và giữ cân bằng cơ thể.

Equilibrium yin and yang.
Bù đắp âm dương.

Sens-o-logy
Cân bằng

D-tox
Thải độc

Eliminate the toxins.
Khử bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Awakes the digestive system.
Kích thích hệ thống tiêu hóa.

Get rid of stress.
Giải phóng căng thẳng.

Deep sleep and relax completely.
Giúp ngủ sâu và thư giãn hoàn toàn.

B-zen
Thư giãnzz

Weekly schedule available
Lịch trình hàng tuần

LỚP YOGA

ClaesYoga 

yin yoga

hatha yoga

gentle yoga

aerial yoga

Great for beginners.

It will be relatively gentle, slow.

Help bring peace to the mind and body, 

Designed to revitalise the body.

Relax the mind and reduce stress. 

Use a hammock or yoga swing . 

It has a decompressing effect on the body.

Is a slow-paced style.

Increasing circulation in the joints.

Improving flexibility. 

Yoga nhịp độ chậm.

Tăng lưu thông trong các khớp.

Cải thiện tính linh hoạt.

Tuyệt vời cho người mới bắt đầu.

Tương đối nhẹ nhàng, chậm.

Giúp mang lại yên bình cho tâm trí và cơ thể,

Được thiết kế để làm sống lại cơ thể.

Thư giãn tâm trí và giảm căng thẳng,

Sử dụng võng hoặc xích đu yoga.

Nó có tác dụng giải nén trên cơ thể.

BodyMaage
MÁT-XA TOÀN THÂN

THƯ GIÃN LƯNG, VAI, CỔ

BackRelease

FUSION RELAXING massage

SWEDISH MASSAGE

Gentle, relax Massage�.�

Reduce stress, fatigue.

Balance and relax. 

Massage nhẹ nhàng, thư giãn.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Cân bằng và thư giãn.

Massage mạnh, tập trung.

Tác động các vùng cơ bị bó chặ.t.

Giúp tăng cường lưu thông khí huyết.

    

�Ấn huyệt và massage không dùng dầu.

Giúp tăng cường năng lượng và giảm căng cơ.

Strong, concentrate Massage.�  

Break the fatigue of tight muscles.  � 

Improves circulation.��� 

30
390

30

It is acupuncture and massage without oil.

Helps to increase energy, reduce muscle tension. 

60
880

60 90
1,180

90

Spa reception I   -  Open time Lễ tân spa : 444  Giờ mở cửa 09:00 - 22:00I 

PHÒNG TẬP THỂ HÌNH

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ

Gym
Thiết bị hiện đại, đa năng.

Giúp bạn khởi đầu cho việc cải thiện, sức khỏe. 

Tiếp tục thực hiện đam mê thể thao.

Modern and versatile equipment. 

Help you start to improve health.

Continue to do sports passion.

Sauna

Cung cấp hơi nóng khô với độ ẩm thấp.

Giúp giảm đau cơ, đào thải độc tố.

Cải thiện tuần hoàn và huyết áp.

Giúp giảm căng thẳng và giải tỏa áp lực.

Provide dry heat with a low level of humidity.

Help to relieves pain and muscle fatigue, detox.

Improves circulation and blood pressure.

Relieves tension, stress and mental fatigue.

Spa reception I Lễ tân spa: 444
Open time I Giờ mở cửa 09:00 - 22:00

Open time I Giờ mở cửa 06:00 - 22:00

SPA



45 45

Reflexology
Foot 

Restore and keep the balance.
회복과 신체를 위한 균형 유지.

Equilibrium yin and yang.
음과 양 보충.

Sens-o-logy

D-tox

Eliminate the toxins.
몸에서 독소 제거.

Awakes the digestive system.
소화기계통 자극.

Get rid of stress.
스트레스 해소.

Deep sleep and relax completely.
깊이 잠들고 완잔하게 리락스하는 데 도움이 된다.

B-zen
zz

Weekly schedule available

ClaesYoga 

yin yoga

hatha yoga

gentle yoga

aerial yoga

Great for beginners.

It will be relatively gentle, slow.

Help bring peace to the mind and body, 

Designed to revitalise the body.

Relax the mind and reduce stress. 

Use a hammock or yoga swing. 

It has a decompressing effect on the body.

Is a slow-paced style.

Increasing circulation in the joints.

Improving flexibility. 

느린 속도의 요가.

관절에서 순환 향상.

유연성 향상.

BodyMaage

BackRelease

FUSION RELAXING massage

SWEDISH MASSAGE

Gentle, relax Massage�.�

Reduce stress, fatigue.

Balance and relax. 

Strong, concentrate Massage.�  

Break the fatigue of tight muscles.  � 

Improves circulation.��� 

30
390

30

It is acupuncture and massage without oil.

Helps to increase energy, reduce muscle tension. 

60
880

60 90
1,180

90

Gym
Modern and versatile equipment. 

Help you start to improve health.

Continue to do sports passion.

Sauna

Provide dry heat with a low level of humidity.

Help to relieves pain and muscle fatigue, detox.

Improves circulation and blood pressure.

Relieves tension, stress and mental fatigue.

Spa reception I : 444스파 프런트
Open time I  09:00 - 22:00문시간

Open time I  06:00 - 22:00문시간

SPA

Spa reception I   -  Open time  : 444   09:00 - 22:00스파 프런트 문시간I 

발바닥지압

균형

리락스

독소 배출

요가 수업

매주 일정

새로운 입문자에게 좋음.

상당히 가볍고 느림.

신체와 정신에 편안함 주기.

신체에 기운을 불어넣기 위해 계획됨.

정신적 피로를 풀고 스트레스를 해소함.

요가 그물침대 또는 그네 사용.

신체의 압력 해소.

가벼운 마사지.

피로 감소.

균형잡고 피로를 해소함.

온몸 마사지

집중적이고 강하게 마사지함.

땅긴 근육을 자극함.

기혈 순환 향상.

오일없이 지압 및 마사지하기.

에너지 증진, 근육 긴장 해소.

등, 어깨, 목의 피로 풀기

한증막

건조 열기 및 낮은 습도 공급.

근육의 아픔 해소, 독소 제거.

순환 및 혈압 개선.

압력 풀기.

다능한 현대적 장비.

건강 증진을 위한 시작.

스포츠의 열정을 계속하여 실현함.

운동실
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