
09:00 - 22:00

Bấm #1 để tìm hiểu chi tiết và đặt dịch vụ

Tầng 2 - Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng



Trị liệu cân bằng của Vincharm

60’ | 900.000 90’ | 1.200.000

30’ | 600.000 60’ | 900.000

TRỊ LIỆU
PHỤC HỒI CƠ THỂ

Trị liệu đá muối Himalaya

60’ | 1.200.000 90’ | 1.400.000

 

Trị liệu thảo dược Việt Nam

90’ | 1.400.000 120’ | 1.600.000

Trị liệu thư giãn chân

Sự kết hợp hoàn hảo của nhiều động tác trị liệu 
với nhịp lực khác nhau cho từng bộ phận trên
cơ thể và các dược liệu quý từ thiên nhiên

 

Lưu thông 21 huyệt đạo ở bàn chân 
Phục hồi sức khoẻ và độ linh hoạt của cơ bắp
Cải thiện tuần hoàn máu và hồi phục sự dẻo dai 

Kết hợp chườm ấm bằng thảo dược thiên nhiên 
Giúp thư giãn nhanh, xoa dịu vùng cơ bị căng,
kích thích gân cơ hoạt động tốt

 

Trị liệu bằng đá muối Himalaya, kết hợp
tinh dầu thơm nhẹ nhàng  
Giúp thư giãn sâu và xoa dịu cơ 

Đặc biệt phù hợp với Quý Khách lần đầu
trải nghiệm spa, chưa quen dùng lực mạnh 
Sử dụng các loại tinh dầu từ thiên nhiên có 
hương thơm nhẹ nhàng thư thái 



Massage Thái

60’ | 1.100.000 90’ | 1.300.000

MASSAGE
THƯ GIÃN CƠ THỂ

Massage Cổ - Vai - Gáy

30’ | 600.000 60’ | 900.000

Tận dụng sức mạnh từ các ngón tay, bàn tay, 
khuỷu tay,... của các kỹ thuật viên khoẻ mạnh, 
dẻo dai và chuyên nghiệp để tác động lên
cơ thể, huyệt đạo

Giúp làm mềm các mô cơ và vùng tổn thương  
Điều hoà khí huyết, mang đến giấc ngủ ngon 
Giảm đau nhức cơ thể, phòng các bệnh thoái hoá 

Có nhịp lực mạnh 
Giúp thư giãn tinh thần, tiêu trừ mệt mỏi và 
lưu thông khí huyết



Tái tạo làn da trắng sáng

Chăm sóc da lão hóa | khô | mất nước

Phục hồi siêu êm dịu cho da nhạy cảm

Chăm sóc da dầu | mụn

60’ |

TRỊ LIỆU TRẺ HÓA LÀN DA
Chăm sóc và tái tạo sức sống cho làn da với
dược mỹ phẩm Swissline cao cấp

60’ | 

60’ |

60’ |

600.000

500.000

500.000

500.000

Xóa nhăn, nâng cơ 360

Trắng sáng đột phá

Hồi sinh da cấp tốc

Phục hồi da nhạy cảm

Detox thải độc cho da

90’ | 

90’ | 

90’ |   

90’ |    

90’ |    

1.100.000

1.000.000

700.000

700.000

700.000

CHĂM SÓC DA CƠ BẢN

TRỊ LIỆU CHUYÊN SÂU

Sử dụng mặt nạ vàng & tế bào gốc
Micro Nano thông minh thế hệ III 

Công nghệ Nano – White HD 

Sử dụng Hyaluronic và Vitamin tổng hợp

Đặc trị ổn định cấu trúc và chức năng da 
cho làn da nhạy cảm

Điều trị mụn ẩn, mụn viêm, mụn độc tố 
Kiểm soát dầu, thu gọn lỗ chân lông 



Tẩy tế bào chết toàn thân
45’ | 

Liệu pháp tẩy và ủ toàn thân
60’ | 

800.000

1.000.000

CHĂM SÓC TOÀN THÂN

Gội đầu và sấy khô
45’ | 200.000

CHĂM SÓC TÓC

Giá trên menu được tính bằng đồng Việt Nam,
đã bao gồm thuế và phí dịch vụ. 

Giá có thể thay đổi mà không báo trước. 

0236 364 2888
0236 364 2889

info.VPCORFDN@vinpearl.com 

341 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Bắc,
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

VINPEARL CONDOTEL RIVERFRONT ĐÀ NẴNG


