
Tides Spa at The Ocean Resort
Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện Thoại: +84 236 3967094 Ext: 2

TRỊ LIỆU TOÀN THÂN
TRỊ LIỆU
Trị liệu đặc trưng Tides Spa                                                                  90 Phút                                                  VND 1,100,000
Phương pháp trị liệu dùng lực nhấn mạnh của lòng bàn tay và ngón tay cái để làm giảm đau cơ. Sự kết hợp độc đáo các 
kỹ thuật trị liệu của Thái và các quốc gia Châu Á cùng với tinh dầu sẽ đem lại sự thư giãn và giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi 
cho cơ thể bạn. Phương pháp trị liệu này rất phù hợp cho những người năng động, đặc biệt giúp phục hồi sức khỏe sau 
khi chơi thể thao.

Trị liệu kiểu Thụy Điển                                                                                  60 Phút                         VND 850,000
                   90 Phút        VND 1,100,000
Vật lý trị liệu kiểu Thụy Điển dùng một lực nhẹ hoặc vừa làm giảm sự căng cơ là nguyên nhân gây ra chứng vọp bẻ. 
Phương pháp trị liệu sử dụng kết hợp cùng dầu massage THANN Bath & Massage Oil với mùi hương bạn ưa thích giúp cơ 
thể thư giãn hơn, nâng cao khả năng chịu đựng áp lực trong cuộc sống hằng ngày.

Trị liệu thư giãn                 60 Phút           VND 850,000
                   90 Phút        VND 1,100,000
Đây là phương pháp vật lý trị liệu dùng dùng lực nhẹ kết hợp những đặc tính trị liệu của tinh dầu và những dưỡng chất 
của dầu cám gạo giúp tinh thần phấn chấn, xoa dịu và thư giãn cơ thể. Lớp tinh dầu sẽ thấm sâu vào da giúp dưỡng ẩm 
cho da và bạn sẽ cảm thấy thư giãn, khỏe mạnh trong vài ngày sau đó.

Bạn có thể lựa chọn bộ sưu tập
Phấn chấn: Bạc hà, húng tây, khuynh diệp và hương thảo SeaFoam
Gợi cảm: Cam, Quýt và nhục đậu khấu Aromatic Wood
Đặc trưng: Sả và chanh Kaffir Oriental Essence
Êm dịu: Oải hương và hương thảo Mediterranean Floral

TRỊ LIỆU TOÀN THÂN
Đá nóng                 60 Phút          VND 900,000
                   90 Phút                              VND 1,140,000
Đây là một phương pháp trị liệu độc đáo, mang lại sự thư giãn hoàn toàn, làm hài hòa và cân bằng nguồn năng lượng 
trong cơ thể bạn. Một sự kết hợp giữa kỹ thuật trị liệu với đá nóng làm giảm căng cơ, giảm đau, cải thiện việc lưu thông 
máu, và làm thăng hoa cảm xúc.

Trị liệu bằng bùn                            45 Phút          VND 620,000 
Làn da toàn thân sẽ mềm hơn và được thải các chất cặn bã và chất độc sau khi được quấn bằng thảo dược và bùn 
từ Biển Chết.

Chăm sóc da cháy nắng với dưa leo                                       40 Phút          VND 550,000
Cảm nhận tinh chất tươi mát từ dưa leo và tinh chất thảo dược thấm qua làn da do nắng hay cháy nắng. Dịch vụ hiện 
đang được phục vụ chuyên nghiệp tại TIDES spa.

Tẩy tế bào chết và chăm sóc chân              60 Phút          VND 490,000
Phương pháp truyền thống này giúp làm êm dịu đôi chân mệt mỏi và giúp thư giãn sâu. Bàn chân được thư giãn 
nhẹ nhàng với muối tắm THANN Bath Salt kết hợp cùng đá trắng thiên nhiên và đá mã não đen có tác dụng chữa 
bệnh, THANN Corn Cob Body Scrub chiết xuất từ cám gạo sẽ tẩy đi lớp tế bào chết trên da. Sự kết hợp giữa day cơ 
và bấm huyệt mang đến cảm giác khỏe khoắn thật sự cho đôi chân. Dựa trên nền tảng y học cổ Trung Hoa, huyệt 
đạo ở đôi bàn chân có liên quan trực tiếp đến nội tạng và các tuyến trong cơ thể nên thực hiện ít nhất 3 lần mỗi 
tuần, sẽ rất hữu ích nhằm duy trì tinh thần và cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Chăm sóc da với mè đen               40 Phút          VND 440,000
Mè đen là một loại nguyên liệu quý giá của Việt Nam giàu vitamin C & E, Acid Amino (thành phần chính tái tạo các tế bào 
mới cho làn da). 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.

Tẩy tế bào chết bằng cám gạo                                                         45 Phút           VND 440,000
Dưỡng ẩm và se khít lỗ chân lông cho làn da toàn thân với kem tẩy tế bào chết được chiết xuất từ cám gạo, khéo léo lấy 
đi các tế bào chết mà vẫn dịu nhẹ dưỡng ẩm cho da.

Tẩy tế bào chết bằng lõi ngô                           45 Phút          VND 390,000
Những hạt tẩy tế bào chết dạng kem nuôi dưỡng da theo công thức độc đáo, thích hợp cho mọi loại da. Được chiết xuất 
từ lõi Ngô (Bắp), hạt của quả me và quả mơ sẽ giúp loại bỏ đi những tế bào chết trên da và tái tạo da, cho bạn một làn 
da mới mượt mà và sáng hơn.

Tẩy tế bào chết bằng muối               45 Phút          VND 390,000
Dịch vụ tẩy tế bào chết kết hợp giải độc tố với tinh dầu cám gạo, tẩy sạch các tế bào chết trên bề mặt da với muối tẩy và 
tinh dầu thiên nhiên


