S PA

FULL SPA EXPERIENCE
SIGNATURE BY HOI AN TRAILS 60/90 min

động thể thao. Các cơ được giản ra ,dây chằng được kéo dài và các khớp được huy động để khuyến
khích sự thư giãn

A specilfic -method treatment ,develoced to alleviate point of deep seated tension resulting from
sports activity .limbs and muscles are stretched and joints mobilized to encourage relaxation.

480,000/690,000

Dịch vụ massage toàn thân này được chảy theo nhịp điệu và được lấy cảm hứng từ kỹ thuật
truyền thống của Thụy Điển. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng .

This full-body massage flows with rhythmic grace ,inspired by traditional swedish technique,
excellent way to help rid the body of tension

Pregnancy massage 60/90 min

FULL SPA EXPERIENCE

480,000/690,000

Một phương pháp điều trị đặc biệt, được phát triển để giảm bớt điểm căng thẳng sâu trong các hoạt

Swedish Therapy 60/90 min

S PA

Back,Neck & Shoulder 30/60 min

280,000/450,000

Kỹ thuật ấn huyệt thư giãn được áp dụng cho trị liệu lưng vai và cổ . Loại dịch vụ này giúp làm giảm
căng thẳng và thư giãn cơ .

Pressure point techniques are applied to back, neck & shoulder .This treatment helps to release
stress and release stiff muscles

Indian Head Therapy 30/60 min

280,000/450,000

Dựa trên kỹ thuật truyền thống của ấn độ cùng với dầu dừa ấm .Giúp giải tỏa căng thẳng ,cải thiện
chứng mất ngủ .

Based on traditional Indian techniques with warm coconut oil, it helps relieve stress, improves
insomnia.

480,000/690,000

Trị liệu này chỉ đặc biệt cho thai kỳ với sự kết hợp của dầu dừa.Tốt cho da , kích thích lưu thông

Foot Reflexology 30/60 min

280,000/450,000

máu và hệ tuần hoàn máu

Kích hoạt các huyệt đạo ở lòng bàn chân nhầm kích thích các giác quan nội tạng .Để cải thiện tình

stimulate the circulation of blood and lymphatic system .

This acupressure on the foot based reflects to the interior organs and will helps improve the health

This treatment only specially for pregnancy with the combination of coconut oil .Good for skin and

Vietnamese Cupping 60/90 min

trạng sức khỏe và giúp sản khoái đầu óc .
,refresh your mind

520,000/720,000

Đây là một kỹ thuật giác hơi triền thống của người việt nam được dựa trên ống tre giúp bạn loại bỏ

BODY
BODY SCRUB

A traditional Vietnamese technique base on special fire and bamboo cupping assisting you to release

Aromatic Sea Salt Scrubs 50 min

các chất độc và cải thiện sức khỏe .
toxins and improve the health.

Bamboo Therapy 60/90 min

520,000/720,000

Dựa trên thanh tre nóng, lăn sâu để giải phóng sự căng cơ được lưu trữ ở chân, lưng, cổ và vai.
tăng cường với một loại tinh dầu . Giúp kích thích tuần hoàn máu và hệ bạch huyết .

Based on a warm bamboo stick, deep rolling to release of muscle tension stored in Foot, leg, back,
neck& shoulder. Enhanced with a deep penetrating essential oil . Helps Stimulate the circulation of
blood and lymphatic system.

Hot Stone Massage 60/90 min

520,000/720,000

ra khoải 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 .Black stone
absorbs negative energy from the physical body while the white howlite calms the mental state .

520,000/720,000

Cơ thể của bạn sẽ linh hoạt ,dẻo dai hơn khi được trải nghiệm với những kỹ thuật ấn huyệt và kéo
dãn cơ .

Thumb ,palm and elbow pressure combined with stretching that helps to bring flexibility and
en-durance to your body

dầu dừa làm ẩm sâu .

A warming and relaxing scrub using mineral-rich sea salts ,blended with essential oil of rice bran and
deeply moisturizing coconut oil

Green Tea Scrubs 50 min

380,000

Sử dụng trà xanh tinh khiết và tinh dầu cám gạo , tẩy tế bào chết và làm sạch cơ thể loại bỏ các tạp
chất và da chết để làm mềm và làm sống lại làn da. Các đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của trà

Massage đá nóng với lực mạnh hoặc vừa giúp giải độc tố và giảm căng thẳng .Đá đen giúp hút độc

Body Thai Treatment 60/90 min

380,000

Tẩy tế bào chết bằng cách sử dụng muối biển giàu khoáng chất, pha trộn với tinh dầu cám gạo và

xanh sẽ làm cho da trẻ hóa.

Using purely green tea and essential rice bran oil, this exfoliating and clarifying body scrub removes
impurities and dead skin to smooth and revitalize the skin .The powerful anti-oxidant properties of
green tea will leave the skin rejuvenated

Vietnamese Rice Scrubs 50 min

380,000

Sự kết hợp của gạo, sữa tươi và tinh dầu sẽ giúp loại bỏ các tế bào da chết, giúp tái tạo các tế bào
mới ,để giúp làn da sáng và bóng mượt hơn.

Combinations of rice , milk fresh and essential oil will help to removes dead, skin cells to help re
-generate new ones to reveal a smoother and brighter complexion .
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BODY
BODY WRAP
Mineral Mud Wrap 50 min

380,000

Hỗn hợp bùn tươi ,nước và tinh dầu .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 essential
oil .You will feel re-energized after this treatment

After- Sun Cooling 50 min

380,000

Làm dịu và thoải mái làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, với cách điều trị phục hồi này. Trong thời
gian ủ với nha đam và dưa leo , thì sẽ ấn dây và làm dịu da đầu giúp thư giản .

Calm and comfort sun-exposed holiday skin, with this restorative treatment .During the wrap with
aloe vera and cucumber, and massage soothes the scalp.

Trails package 120 min

820,000

Aromatic sea salts scrub 30min
Mineral Mud boy wrap 30 min
Hoi An Trails signature 60min

1,360,000

Vietnamese Rice scrub 30min

After –sun Cooling Wrap 30min

4

80,000

Trị liệu này giúp nuôi dưỡng & dưỡng ẩm cho da . Có đặc tính tái tạo & chống oxi hóa và giúp ngăn
ngừa các dấu hiệu lão hóa và giúp da mịn màng hơn .Thích hợp với tất cả mọi loại da .

This treatment to help nourishes, moisturizes & hydrates. Antioxidant & regenerating properties

improve skin’s smoothness & softness as well as prevent signs of aging. Boosts skin regeneration,

Rejuvenating Facial With Rendezvous 60min

BODY

Honeymoon Package 180min

FACIAL TREATMENT
Vietnamese Facial 60min

SPA PACKAGE

520,000

Bamboo Therapy 60 min

Vietnamese Facial 60 min

Wellness Package 150 min

1,200,000

Vietnamese Cupping Therapy 60 min
Vietnamese Head therapy 30min
Facial Treatment 60 min

Giúp làm dịu, dưỡng ẩm, giải độc & làm trẻ hóa da, đồng thời điều tiết tuyến nhờn, duy trì & cân

bằng cho cả da quá nhờn lẫn da quá khô. Có khả năng kích thích tái tạo tế bào, giúp da sáng khỏe,
đầy sức sống.

Detoxifies, soothes, moisturizes & rejuvenates, while maintaining & balancing normal or

combination skin. Balances & corrects both overly-oily skin as well as overly-dry skin. Stimulates
cell renewal and aids rejuvenation leaving the skin looking young & healthy.

260,000

380,000

Ngâm chân hoặc tay ,tẩy da chết ,cắt và dũa móng ,cắt da xung quanh và hoàn thiện với sơn màu

Nail trimming, shaping, nail soak, hand or foot scrub, cuticle grooming, and massage & nail varnish

Nail polish / sơn móng
Color changing manicure or pedicure

Manicure or Pedicure

Back, Neck & Shoulder 30min

Nail trimming, shaping, nail soak, cuticle grooming, complemented with colour

Deluxe Manicure or Pedicure 60 min

Indian Head 30 min

Foot reflexology 30min

Ngâm móng chân hoặc tay ,cắt và dũa móng ,cắt da xung quanh móng và hoàn thiện với sơn màu .

99,000

930,000

Foot reflexology 60min

Care For Men Package 90 min

BEAUTY CARE
Basic Manicure or Pedicure 30 MIN

Renew Your Mind 120min

Gentleman Purifying Facial 30min

770,000

