
Xu hướng spa của doanh nhân 

Đáp ứng nhu cầu cao cấp về thư giãn và làm đẹp của doanh nhân  là những trung tâm spa
hay còn gọi là viện chăm sóc da và toàn thân  phát triển ngày càng chuyên nghiệp hơn
và hiện đại hơn. Không chỉ làm  giảm stress, các dịch vụ spa còn giúp doanh nhân cải
thiện sắc đẹp khá  hiệu quả.        

  

Chính vì vậy, doanh nhân luôn dành thời gian  riêng của mình để đến spa với những dịch vụ
như giảm stress với liệu  pháp sỏi, massage tinh dầu, massage thảo dược, xông hơi, thư giãn
với  muối biển. Bên cạnh đó, doanh nhân còn làm đẹp với liệu pháp tắm bùn,  khoáng và thảo
mộc. Xu hướng spa của doanh nhân không chỉ đơn giản dừng ở  mức chất lượng dịch vụ mà
còn tiến đến những loại hình dịch vụ cao cấp  và hiệu quả cao.

  

Giảm stress với liệu pháp sỏi

  

Trị  liệu căng thẳng bằng đá, sỏi kết hợp với tinh dầu hoa anh thảo là biện  pháp khá hữu hiệu
để thư giãn, xua tan mệt mỏi, chẳng hạn như thư giãn  vùng gáy, bàn chân, xóa nếp nhăn trên
mặt, làm thon bắp chân, giúp cơ  thể sảng khoái và làm tan mỡ.

  

Sỏi ở đây là những viên có bề mặt  nhẵn, được dùng làm công cụ massage. Chúng được làm
nóng/lạnh ở nhiệt độ  vừa phải và đặt trên những vùng căng thẳng của cơ thể. Ở trạng thái  lạnh,
sỏi xua tan mệt mỏi. Khi nóng, nó giúp các cơ giảm căng, mang lại  sự thư giãn.

  

Massage với tinh dầu

  

Massage  với tinh dầu là một hệ thống các động tác massage được thiết kế đặc  biệt, kết hợp
với việc sử dụng tinh dầu nguyên chất nhằm giúp thư giãn  cả về thể chất lẫn tinh thần, phòng
ngừa và điều trị những vấn đề liên  quan đến tinh thần, thể chất và tâm lý.

  

Massage với tinh dầu được  sử dụng khá phổ biến trong trị liệu thẩm mỹ nhằm tăng cường tuần
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hoàn,  cung cấp oxy và dưỡng chất, đồng thời đào thải độc tố ra khỏi cơ thể,  nhờ vậy giúp làn
da được mềm mại, mịn màng, sáng hồng, khỏe mạnh, săn  chắc giải quyết triệt để mụn trứng
cá (đặc biệt là mụn bọc, mụn mủ), nám  da, thừa cân béo phì, ngực chảy sệ.

  

Massage với thảo dược

  

Một  phương pháp chăm sóc da, massage da bằng những thảo dược gồm nhiều  thành phần
khác nhau như: ngải cứu giúp lưu thông khí huyết; sả, bạch  đàn hương cho cảm giác thư giãn;
gừng giúp cơ thể giữ nhiệt và tuần hoàn  mọi chức năng trong cơ thể, làm giảm các vết bầm tím
trên da. Các tinh  chất dưỡng da có trong thảo dược còn giúp da khỏe hơn, cân bằng độ ẩm và 
bảo vệ da trước những tác động của môi trường. Ngoài ra còn có nghệ  giúp làm đẹp và trẻ hóa
da, long não mang đến sự dịu nhẹ, làm giảm căng  cơ và sưng tấy

  

Xông hơi thư giãn và giảm béo

  

Xông  hơi là dịch vụ được nhiều người chọn lựa đầu tiên khi đến với các trung  tâm spa, vật lý
trị liệu. Ban đầu, bạn sẽ vào phòng xông hơi khô, sau  đó chuyển sang phòng xông hơi nước.
Xông hơi là giải pháp thư giãn tốt  nhất, giúp giải tỏa căng thẳng và giảm cân.

  

Xông hơi có 2 dạng:  xông hơi khô (sauna) và xông hơi nước (steambath). Xông hơi khô là một 
trong những biện pháp dùng để giải độc cho gan và mỡ. Nó kích thích sự  lưu thông của lớp tế
bào bên ngoài, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất,  cũng như giải độc cho cơ thể đồng thời là một
giải pháp giảm mập hữu  hiệu. xông hơi ướt giúp bài tiết mồ hôi, hơi nước còn làm ẩm da, các
độc  tố thải qua các lỗ chân lông nhờ đó giúp da mịn màng, người đang bị cảm  sẽ cảm thấy
nhẹ nhàng sau khi xông.

  

Thư giãn với muối biển

  

Các  loại muối biển, nhất là muối được khai thác từ Biển chết, có công dụng  điều trị các bệnh
về tóc và da. Đây là một dịch vụ đặc biệt sử dụng muối  biển tinh khiết, tinh dầu, đá nóng giúp
cải thiện làn da một cách nhanh  chóng. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, bạn sẽ tìm lại được nguồn
năng lượng  mới của chính mình.
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Tắm bùn, khoáng và thảo mộc

  

Nghiên  cứu y học đã xác nhận về tác động của nhiều loại cây trái thiên nhiên,  tinh dầu, và bùn
khoáng đối với khả năng loại bỏ các độc tố trong làn da  con người.

  

Bùn sau khi được lấy lên từ lòng đất được quay ly tâm  lọc tạp chất, chỉ còn lại dịch bùn để
tắm. Dịch bùn này thường có màu  xanh loãng, không chỉ tác dụng chữa bệnh mà còn làm đẹp
và mịn da. Với  tính chất trên, việc ngâm tắm bùn khoáng, nước khoáng có tác dụng tốt  đối với
tuyến nội tiết, giúp cân bằng hoạt động của hệ thần kinh giao  cảm, các bệnh mãn tính hệ vận
động, bệnh da liễu, bệnh thuộc hệ thần  kinh ngoại biên. Đồng thời đây cũng là một phương
pháp chữa bệnh rất tốt  với những người bị bệnh khớp".

  

Ngoài ra, tắm thảo dược, tắm trái  cây là cách tắm lưu thông khí huyết, rất tốt cho người bị cảm
cúm mới ốm  dậy hoặc khi gặp mưa lạnh. Phương pháp này còn rất tốt cho tóc, giúp cơ  thể có
hương thơm hấp dẫn.

  

Theo Doanh nhân
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