
Dịch vụ  CLB Yoga 298

CLB 298 cung cấp các dịch vụ khác như : Chăm sóc da, xông hơi, làm đẹp..v..v  nhằm phục vụ
chu đáo nhất cho học viên khi đến với với 298 .

  

  

Các dịch vụ được sự hợp tác từ các chuyên gia hàng đầu thành phố, am hiểu sâu sắc lĩnh vực
chăm sóc sắc đẹp nên hội viên hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng các dịch vụ mà CLB
Yoga 298 cung cấp. Chi tiết bảng giá dịch vụ như sau :

  

Lớp Yoga : 350.000 vnđ / 12 buổi / 1 buổi 60 phút

Gội đầu: 60.000 vnđ
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Chăm sóc Body - Đánh tan mỡ - Chăm sóc đôi chân : 100.000 vnđ / 50 phút

        Thẻ 6 suất: 500.000 vnđ 
        Thẻ 10 suất:  800.000 vnđ 
        Thẻ 30 suất:  2.100.000 vnđ

Chăm sóc cơ thể với đá nóng ( Body - Tan mỡ - Foot ): 120.000 vnđ / 60 phút

        Thẻ 6 suất: 600.000 vnđ 
        Thẻ 10 suất:  1.000.000 vnđ
        Thẻ 30 suất: 2.400.000 vnđ  

  

Chăm sóc Body bằng Gừng ( Giải cảm): 150.000 vnđ/60 phút

  

        Thẻ 6 suất: 800.000 vnđ 
        Thẻ 10 suất:  1.200.000 vnđ
        Thẻ 30 suất: 3.000.000 vnđ 

  

Chăm sóc da mặt trọn gói: 150.000 vnđ --> 200.000 vnđ / 60 phút

        Thẻ 6 suất: 800.000 vnđ
        Thẻ 10 suất:  1.200.000 vnđ

Xông hơi với thảo dược: 30.000 vnđ/ 1 lần/ 1 người

Xông hơi khô (giảm béo): 30.000 vnđ/ 1 lần/ 1 người

Chăm sóc da toàn thân với hương liệu 100% thiên nhiên:  130.000 vnđ /50 phút

  KHOAI TÂY – CAM –BƠ - DÂU - DỪA (NGỦ CỐC) – CAFE –TẨY CÁT MUỐI - BỘT CÁM
–NGHỆ THUỐC BẮC – CÁM GẠO NGỌC TRAI – CÁM GẠO YẾN MẠCH   
          Thẻ 6 suất: 650.000 vnđ
        Thẻ 10 suất:  1.000.000 vnđ 

Waxing (Tẩy lông)

        Hai cánh tay: 120.000 vnđ --> 150.000 vnđ
        Hai chân (từ đùi xuống): 300.000 vnđ
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        Hai chân (từ gối xuống):  150.000 --> 200.000 vnđ
        Vùng nách: 60.000 --> 80.000 vnđ/ 2 tay
        Vùng bikini: 170.000 vnđ --> 280.000 vnđ
  

Trân trọng
Yêu Yoga -298

  

  ọ  
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