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* Bao gồm chăm sóc tay và chân với sản phẩm dưỡng thể THANN Body Butter và thanh khiết da mặt trong vòng 30 phút

Chống lão hóa                                                                                                  60 Phút                                                  VND 1,340,000
Phương pháp này kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp chăm sóc da mặt và đắp mặt nạ Revitalizing Facial nhằm cải thiện 
bề mặt và độ ẩm của da, vì da khô là một trong những nguyên nhân chính gây nên lão hóa da. Kem chống lão hóa Shiso  
sẽ giúp xóa mờ đi những nếp nhăn, trả lại cho bạn làn da tươi sáng, trẻ trung.

Thanh khiết da mặt                                                                                        60 Phút                                                      VND 970,000
Thích hợp cho mọi loại da, phương pháp trị liệu này bắt đầu từ việc làm sạch nhẹ nhàng với sữa rửa mặt THANN Facial 
Cleanser. Đắp mặt nạ khử độc tố THANN Detoxifying Clay Mask có tác dụng loại bỏ đi những lớp trang điểm, bụi bẩn và 
các độc tố làm bít lỗ chân lông. Sản phẩm tẩy tế bào chết cho mặt được chiết xuất từ bột yến mạch THANN Oatmeal Face 
Scrub giúp loại trừ đi những tế bào chết và tạp chất đồng thời vẫn nuôi dưỡng và bảo vệ da khỏi những tác hại của môi 
trường. Và cuối cùng là sử dụng kem dưỡng ẩm được chiết xuất từ gạo THANN Rice Extract Cream làm mềm mịn và bảo 
vệ làn da bạn.

Chăm sóc da mặt cho nam                                                                          60 Phút                                                      VND 970,000
Bắt đầu bằng việc rửa mặt nhẹ nhàng với sữa rửa mặt Thann Shiso Facial Cleanser, Sau đó là trị liệu thư giãn mạch bạch 
huyết để giúp khử độc tố. Oatmeal Face Scrub tẩy đi lớp da khô và để chuẩn bị cho da đắp mặt nạ dưỡng ẩm. Kem dưỡng 
ẩm Rice Extract Cream là bước cuối cùng giúp cho da duy trì độ ẩm cân bằng tự nhiên. Tùy theo từng loại da, các tính 
chất sau sẽ được thêm vào mặt nạ: 

* Da dầu: Chiết xuất Nấm
* Da khô: Chiết xuất dầu Inca Omega
* Da thường: Chiết xuất hạt Chi Chùm Ngây

Phục vụ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối
Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ.

CHĂM SÓC DA MẶT


