Packages:
1. Balancing

2hr.

* Body Treatment
* Purifying Facial

VND 1,260,000 ++

1 hr.
1 hr.

2. Essence of THANN Sanctuary

2hr45min

* Oriental Body Glow
* Treatment Therapy
* Facial Therapy

VND 1,680,000 ++

45min.
1 hr.
1 hr.

3. Renew your skin

2hr.

* Corn cob scrub
* Cucumber wrap
* Treatment Therapy

VND 1,260,000 ++

30min.
30min.
1 hr.

4. Relaxing for men

2hr.

* Foot Treatment
* Energizing Facial for men

VND 1,000,000 ++

1 hr.
1 hr.

Prices shown are subject to 10% government tax and 5% service charge

BODY TREATMENT
Corn Cob Scrub

45 Min.

VND

340,000 ++

Our unique nourishing cream-based scrub formulated for all skin types. Made of
corn cob, tamarind and apricot kernels, it will help shed dead skin cells to help
re-generate new ones to reveal a smoother and brighter complexion.

BODY therapy
THERAPY
Swedish

60 Min.
90 Min.

VND
VND

740,000 ++
950,000 ++

60 Min.
90 Min.

VND
VND

740,000 ++
950,000 ++

This light to medium pressure aromatherapy Treatment combines the healing
properties of essential oils and nourishing Rice Bran Oil to help lift your spirits,
soothe your mind and relax your body. This very soothing treatment will still have
its effect for a few days whilst the oil is allowed to deeply penetrate the skin for a
few hours.
Your choice of:
Stimulating:
Peppermint, thyme, eucalyptus and rosemary
Sensual:
Orange, tangerine and nutmeg
Exotic:
Lemongrass and kaffir line
Calming:
Lavender and rosemary

Collection
SeaFoam
Aromatic Wood
Oriental Essence

90 Min.

VND

45Min.

VND

380,000 ++

Oriental Body Glow

40Min.

VND

380,000 ++

Rich in vitamin C and E and amino acid, this traditional Vietnamese treatment is
effective for dry skin; encourage skin protection against free radicals and promote
healthy skin growth.

Cucumber Wrap for Sunburnt Skin

40 Min.

VND

470,000 ++

Fell the head seep out of your sunburnt body using cucumber and essential oils.
The best Cucumber Cooling wrap is offered at TIDES spa.

Dead Sea Mud Wrap

45 Min.

VND

530,000 ++

The beautifying benefits of marine elements are featured in this detoxifying mud
wrap. The Dead Sea Mud, rich in inerals is massage into the skin and then left to
draw out impurities; improve skin’s tone and Hydration while wrapped in a
cocoon of warmth your skin is left clean, refreshed a pure. The mud also has the
benefit of firming and tightening, giving you an exceptional, anti-aging result.

Mediterranean Floral

VND

950,000 ++

A deep tissue treatment, incorporating _rm palm, thumb and forearm pressure to
relieve and heal muscular aches and pains. Employing a unique blend of Thai and
other Asian healing techniques combined with your choice of Body & Massage
Oil helps induce relaxation and ease away tension. This rejuvenating massage
treatment is highly recommended for active people or after any sports activity

Prices shown are subject to 10% government tax and 5% service charge

FACE therapy

340,000 ++

Moisturized and tone the skin with a Rice Body Scrub, an exquisitely and radiant
gentle nutrient rich Body Scrub that leaves your skin smooth.

Foot Scrub and Foot Treatment
Tides Spa Signature Massage

45 Min.

A detoxifying body scrub that combines from rice bran oil, exfoliating sea salt and
the healing properties of essential oils.

Rice Body Scrub

This well-known treatment caters to your specific needs to help relieve the
build-up of tension that causes stiff muscles and poor circulation. Friction,
kneading and hacking techniques are utilized along with our scintillating Body
Butter Treatment Cream* to help bring the body to a more relaxed state leaving
you better able to cope with the stress of everyday life.

Aroma

Aromatic Salt Scrub

60 Min.

VND

* Includes a hand & foot therapy during mask treatment with THANN Body
Butter.
* Includes a 30 Min. Detoxifying Lymphatic Facial Treatment.

Purifying Facial

60 Min.

VND

840,000 ++

For all skin types, this treatment begins with a gentle wash with our Facial Cleanser.
The Detoxifying Clay Mask effectively removes make-up, dirt and toxins embedded in the pores. The Oatmeal Face Scrub further removes dead cells and
impurities while also nourishing and protecting the skin from free-radical damage.
With Rice Extract Cream, this pampering is sure to leave your skin feeling clean
and silky soft.

Energizing Facial for men

70 Min.

VND

840,000 ++

This treatment begins with a gentle wash with our Facial Cleanser followed by a
relaxing lymphatic massage to aid in detoxification. Oatmeal Face Scrub removes
dry skin and prepares the skin for the Revitalizing Mask. Facial Serum with
Centella, Banana flower and Shiso extracts is a final treatment to promote collagen
and improve elasticity while Rice Extract Cream will help to retain moisture.
According to your skin type, one of these botanical extracts will be added to the
mask:
* Oily skin: Mushroom extract
* Dry skin: Inca Omega Oil
* Normal/Combination Skin: Moringa Seed Extract

420,000 ++

A soothing Sea Salt bath followed by an exfoliating scrub with rice bran and Corn
Cob Scrub helps rid the feet of tension and dry skin. This combined with massage
and reflexology results in the ultimate foot and leg pampering. Based on ancient
Chinese philosophy, the feet contain reflex points connected to the organs and
glands of the body. This very effective and deeply relaxing treatment can be
done at least three times a week to maintain a healthy mind and body.

Prices shown are subject to 10% government tax and 5% service charge

Nano Shiso Anti-Aging Facial

60 Min.

VND 1,160,000 ++

Utilizing the benefits of Nano Shiso Oil this treatment can significantly improve
the skin's appearance and moisture level as dryness is one of the major causes of
the aging process. Savor the results of cleansing, toner, scrub, massage, treatment
and Anti-aging Facial Cream from our Shiso line revealing a brighter, younger you.

Prices shown are subject to 10% government tax and 5% service charge

Packages:
1. Cân bằng cơ thể

2hr.

* Trị liệu toàn thân
* Thanh khiết da mặt

VND 1,260,000 ++

1 hr.
1 hr.

2. Dịch vụ trọn gói ở THANN Sanctuary

2hr45min

* Thắp sáng da bằng thảo dược
* Trị liệu toàn thân
* Masage mặt

VND 1,680,000 ++

45min.
1 hr.
1 hr.

3. Làm mới làn da của bạn

2hr.

* Tẩy tế bào da bằng kem lỏi ngô
* Đắp dưa leo toàn thân
* Trị liệu toàn thân

VND 1,260,000 ++

30min.
30min.
1 hr.

4. Dịch vụ trọn gói cho quý ông

2hr.

* Masage chân
* Trị liệu da mặt

VND 1,000,000 ++

1 hr.
1 hr.

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

BODY TREATMENT
Corn Cob Scrub

45 Min.

VND

340,000 ++

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.

BODY therapy
SPA THERAPY
Swedish

Aromatic Salt Scrub

Rice Body Scrub
60 Min.
90 Min.

VND
VND

740,000 ++
950,000 ++

45 Min.

VND

45Min.

VND

380,000 ++

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.

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. Kỹ thuật xoa bóp 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.

Oriental Body Glow

Aroma

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.

60 Min.
90 Min.

VND
VND

740,000 ++
950,000 ++

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 :
Phấn chấn:
Bạc hà, húng tây, khuynh diệp và hương thảo
Gợi cảm:
Cam, Quýt và nhục đậu khấu
Đặc trưng:
Sả và chanh Kaffir
Êm dịu:
Oải hương và hương thảo

Tides Spa Signature Massage

90 Min.

Bộ sưu tập

Oriental Essence
Mediterranean Floral

VND

950,000 ++

Là loại hình trị liệu theo phương pháp truyền thống của Ấn Độ, được kết hợp với
massage truyền thống của Thái từ 2500 năm trước. Bao gồm các thủ thuật kéo
giãn cơ mạnh, vừa và sâu đã được nghiên cứu và kết hợp với các động tác Yoga.
Loại hình trị liệu này được thực hiện trên giường hoặc nệm có bề mặt thật phẳng,
Khách hàng sẽ được mặc quần áo đặc biệt riêng, rộng và thật sảng khoái. Sẽ
không dùng dầu massage trong suốt quá trình trị liệu. Khách Hàng sẽ được dùng
Túi thảo dược làm nóng giúp giảm đau nhanh trong các cơ, mùi thơm của Túi thảo
dược giúp thư giãn cao và làm cho tinh thần được phấn chấn.

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

* Bao gồm massage tay và chân với sản phẩm dưỡng thể THANN Body Butter.
* Massage mặt khử độc trong vòng 30 phút.

Purifying Facial

Cucumber Wrap for Sunburnt Skin

40Min.

40 Min.

VND

VND

380,000 ++

470,000 ++

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.

SeaFoam
Aromatic Wood

FACE therapy

340,000 ++

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.

Dead Sea Mud Wrap

45 Min.

VND

530,000 ++

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.

Foot Scrub and Foot Treatment

60 Min.

VND

420,000 ++

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 massage 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.

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

60 Min.

VND

840,000 ++

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.

Energizing Facial for men

70 Min.

VND

840,000 ++

Bắt đầu bằng việc rửa mặt nhẹ nhàng với sữa rửa mặt Thann Shiso Facial Cleanser,
Sau đó là massage 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

Nano Shiso Anti-Aging Facial

60 Min.

VND 1,160,000 ++

Phương pháp này kết hợp chặt chẽ với phương pháp massage mặt Revitalizing
Facial ở trên nhằm cải thiện vẻ ngoài và độ ẩm của da, vì da khô là một trong
những nguyên nhân chính gây nên lão hóa da. Shiso Anti-aging Facial Cream sẽ
giúp xóa mờ đi những nếp nhăn, trả lại cho bạn làn da tươi sáng, trẻ trung.

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

