
BODY SCRUB

FACIAL TREATMENT

BODY MUD WRAP FOOT & EXPRESS

Massage chân 30'                                             400.000           700.000

Massage lưng                                                     400.000 

Massage đầu                                                       400.000 

        30'                    60'

BODY THERAPY

Trị liệu theo kiểu Châu âu                                  800.000             1.000.000

Trị liệu ấn huyệt sâu                                           800.000            1.000.000

Massage Kiểu Thụy Điển                                   800.000             1.000.000

Massage Kiểu Thái                                               800.000            1.000.000

Trị liệu bằng thảo dược                                       900.000             1.100.000

Massa Ayurveda kiểu ấn độ                              800.000            1.000.000

Massage kiểu Việt nam                                       800.000           1.000.000

Massage Kiểu Thái                                               75 '            |         1.000.000

Kiểu 4 tay kết hợp tại BEYOUTH SPA               60 '           |            900.000

        60'                    90'
Tẩy da chết với trà xanh                                                                 800.000          

Tẩy da chết bằng cà phê và mật ong                                          800.000         

Tẩy muối biển tinh dầu                                                                   800.000

Bài tẩy đặc biệt của BEYOUTH SPA với cơm dừa non             800.000

        60'         

Aromatherapy

Deep tissue therapy

Classic Swedish massage

Aromatherapy

Herbals bolus ball therapy

Aromatherapy

Vietnamese massage (CUPPING)Em 

Thai massage

BEYOUTH SPA four hands

Green tea Scrub

Coffee and honey scrub

Exotic sea - Salt scrub

BEYOUTH SPA signature scrub with youth coconut

Trị liệu thiên nhiên đặc biệt của BEYOUTH SPA:  Mặt nạ trà xanh, khoai tây, cơm dừa non                                        800.000

Trị liệu thư giãn dành cho các loại da mặt(da dầu, da hỗn hợp, da thiếu nước, da nhạy cảm)                                   800.000

Trị liệu thư giãn dành cho nam                                                                                                                                                        800.000

Trị liệu lưu dẫn hệ bạch huyết da mặt                                                                                                                                           900.000
                                     

60'

BEYOUTH SPA signature - Natural facial care your choice of natural mask: Green tea/ potatoes- honey/ Youth coconut

Relaxing facial treatment for all skin types  (oily skin, combination skin, dehydrated skin, sensitive skin.)

Men renewal facial

Lymphatic drainage facial treament (intoxicated skin)

Đắp dưa leo và lô hội làm dịu làn da                                           800.000          

Đắp cơmdừa tươi cho làn da mềm mịn                                      800.000        

Đắp rong biển                                                                                    800.000

        60'         

Cucumber & aloe vera soothing wrap - sunburn treatment

BEYOUTH SPA signature coconut silky wrap

Seaweed soothing Wrap

BEYOUTH SPA  PACKAGE

Trị liệu massage toàn thân bất kỳ, Tẩy/Đắp tùy chọn                                         1.600.000       
   
Massage toàn thân bằng đá nóng và chăm sóc da mặt thư giãn                      1.600.000        

Trăng mật cho tình yêu tại BEYOUTH SPA                                                                3.100.000

120'

Body treatment(75')+ Scrub or/Wrap (45')

Hot stone therapy(90')+ Facial relaxing (30')

BEYOUTH SPA Honeymoon (2 persons)

Back massage

Head massage

Foot reflexology

Beyouth SpaMENU
The rate above is exclusive of 10% VAT and 5% service charge


