
GIỚI THIỆU ANAM QT SPA – THE BEST SPA 
 
 
Anam QT Spa là Spa đẳng cấp quốc tế  duy nhất có đầy đủ Head.Spa (Spa cho đầu và 
tóc với các liệu trình massage đầu, chăm dưỡng tóc, điều trị da dầu và tóc; uốn, duỗi, 
nhuộm bằng sản phẩm Oway organic của Ý), Body Spa ( các liệu trình từ căn bản đến 
đặc biệt nhất), Skincare Spa (chăm sóc và điều trị da mặt, vùng mắt, cổ, da toàn thân, 
chăm sóc ngực, giảm béo bụng, đùi, toàn thân bằng thảo dược  và dược mỹ phẩm 
Gernetic chiết xuất 100% từ thiên nhiên của Pháp) với sự tham gia đào tạo tích cực của 
các chuyên gia đến từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Canada. 
 
Đến ốc đảo Anam QT Spa giữa lòng thành phố, bạn sẽ cảm nhận nơi thú vị cho riêng 
mình với không gian nội thất nhẹ nhàng đầy tinh tế, dịch vụ liệu trình phong phú, kỹ 
thuật tay nghề cao và chuyên nghiệp của kỹ thuật viên, các liệu trình massage thư giãn 
độc đáo và đặc biệt chỉ có tại Anam QT Spa như massage bằng ống tre, nhóm liệu trình 
massage 4 tay với đá nóng, củ thảo dược, massage bằng đá muối Hymalaya, massage 6 
tay (với ba kỹ thuật viên), liệu trình tổng hợp Total body pain release (kết hợp massage 
Thái, Shiatsu, đá nóng và tinh dầu),  liệu trình Feel Great với 2 dịch vụ trong 1 vừa kết 
hợp chăm sóc da và massage, massage đầu kiểu Ấn Độ với tinh dầu hoặc nước ấm…vv 
 
Anam QT Spa Sài Gòn gồm có 4 tầng với 2 tầng dành riêng cho khách nữ và 2 tầng dành 
cho khách nam có khu spa riêng biệt gồm phòng tắm, phòng xông hơi khô (sauna), xông 
hơi ướt (steam), hồ zacuzzi, shower thiền. Ngoài ra còn có 1 phòng VIP được tính thêm 
50% phí sử dụng  (khách cần book trước với đầy đủ phòng xông hơi, hồ zacuzzi và 2 
giường massage) và 3 phòng đơn ưu tiên cho khách đặt chỗ trước không có phí phát sinh. 
Giờ nhận khách từ 10h00 sáng đến 22h mỗi ngày được phục vụ xuyên suốt trong các dịp 
lễ Tết và ngày cuối tuần. 
 
Với tâm huyết đem đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp “KHỎE, ĐẸP VÀ AN 
TOÀN ” cùng các dịch vụ massage thư giãn “HÀI LÒNG NHẤT”,  Anam QT Spa mong 
được đem đến những trải nghiệm thú vị và là điểm đến tin cậy, thân thiết cho phong cách 
và chất lượng sống của bạn. 
 
 
ANAM QT SPA SÀI GÒN 
18A Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 
Tel: 28 62600077 – 44 -  0901186313 
www.anamqtspa.com  
https://www.facebook.com/AnamQTspaSaiGon/  
 


