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BASTIEN
GONZALEZ
LV LQWHUQDWLRQDOO\ IDPRXV IRU KLV
XQLTXHDSSURDFK WRIRRW WUHDWPHQWV
'XHWRKLVSURIHVVLRQDOH[SHUWLVHDQG
H[SHULHQFH DV D )UHQFK &KLURSRGLVW
KHGHVLJQHGDQGGHYHORSHGH[FOXVLYH
WUHDWPHQWV IRU WKH IHHW QDLOV DQG
KDQGV ZKRVH XQLTXHQHVV OLHV LQ WKH
IXVLRQ RI ZHOOEHLQJ DQG EHDXW\
%DVWLHQ VHOHFWV DQG WUDLQV HYHU\
PHPEHURIKLVWHDPWRKLVWUHDWPHQW
SURWRFROV DQG VWDQGDUGV HQVXULQJ
WKH H[FHOOHQFH RI KLV NQRZKRZ DOO
RYHUWKHZRUOG
#BTUJFO (PO[BMF[ OהJ UJOH LIׁQ UI
HJחJ CיJ QI֊OH QIÈQ DIʧN TØD CËO
DIÉO ÿׅD CJU /I טWËP L ץOʧOH WË
USÖOI ÿ זDIVZÐO NÙO DםB NזU
DIVZÐO WJÐO US MJV  UIֽZ QIá UIםZ
OHטJ 1IÈQ OËZ ÿÍ TÈOH UֺP WË YÉZ
EעOHOÐODÈDQI֊OHQIÈQDIʧNTØD
ÿׅDUIáEËOIDIPNØOH CËODIÉOWË
CËO UBZ #BTUJFO ÿÓDI UIÉO UVZO
DIאO WË ÿËP UֺP UןOH UIËOI WJÐO
USPOH ÿזJ OH˜ DםB NÖOI UIFP ÿÞOH
DÈD UJÐV DIV־O ÿכD ÙOH TBOH UֺP
OÐO OIׂNÿֻNCֻPÿכDDIּUMכOH
EDIWלUSÐOLIׁQUIHJחJ

VN
Bastien’s Duo
75 phút.
Phương pháp trị liệu đặc biệt do
2 chuyên viên cùng tập trung
chăm sóc bàn chân, chân, tay và
bàn tay, mang lại sự thư giãn
tuyệt đối cho quý khách.
Bastien’s Pedicure
60 phút.
PhԋԊng pháp chăm sóc làm đՆp
đôi chân này bao g m bԋc chăm
sóc móng chân (đánh bóng nhՆ
nhàng giúp móng chân l y lԺi vՇ
sáng khՑe tբ nhiên), đi kèm v i
phԋԊng pháp chăm sóc da đՋ loԺi
bՑ nh ng ph n da khô và sԺm, và
kết thúc b ng liՍu pháp
massage đՅc biՍt t các ngón
chân lên đến đ u g i, giúp giԻi
tՑa căng thՃng và mՍt mՑi cho
đôi chân.̀
Nail Brightness
45 phút.
Phương pháp chăm sóc giúp làm
đẹp móng chân, giúp bàn chân
có một làn da khỏe và sáng mị n.
Móng chân đԋ՛c tԺo dáng và
đánh bóng b ng da sԊn dԋԊn g
và kem chiết xu t t ngՐc trai,
đem nhiên cho móng. TrՏ liՍu
kết thúc vԊi liՍu pháp
massage chăm sóc thԋ giãn bàn
chân.

Foot «Refoundation»
35 phút.
Massage chân. Một phương pháp
chăm sóc hoàn hảo dành riêng
cho đôi chân và bàn chân. Với
một đôi chân mệt mỏi sau chuyến
bay dài, liệu pháp này sẽ giúp quý
khách thư giãn với liệu pháp
massage từ các ngón chân lên
đến đầu gối, làm giảm căng cơ,
tuần hoàn máu, giúp tăng độ đàn
hồi cho da và giúp các khớp và cổ
chân thêm linh hoạt. Kem tẩy tế
bào chết với chiết xuất từ kim
cương đen, giúp kem dưỡng thấm
nhanh vào da, tối đa hóa hiệu quả
của các hoạt chất chăm sóc da.
Global Massage «Refoundation»
35 phút.
Massage chân và tay. Một phương
pháp đem lại sự thư giãn và thoải
mái tuyệt đối: từ các ngón chân
đến đầu gối, từ các ngón tay đến
cẳng tay, phương pháp chăm sóc
đặc biệt kết hợp hai đôi tay này
tạo nên sự thoải mái cho toàn bộ
cơ thể, giúp giảm mệt mỏi cho tay
và chân. Điểm nhấn của phương
pháp này chính là giúp gia tăng
tính đàn hồi của da và tính linh
hoạt tối ưu của các khớp.
Bastien’s Manicure
45 phút.
Phương pháp chăm sóc móng tay
đặc biệt gồm 3 bước này giúp
mang đến cho quý khách một trải
nghiệm khó quên: phương pháp
chăm sóc da và móng tay giúp
đem lại vẻ sáng bóng tự nhiên
cho móng và liệu pháp massage
chăm sóc mu bàn tay, cổ tay, bàn
tay và các ngón tay giúp đôi tay
được thư giãn.

3DUDIĆQ7RXFK
20 phút.
Các phương pháp chăm sóc của
Bastien Gonzalez sẽ thêm phần
hoàn hảo với sự kết hợp của
paraffin. Sáp paraffin giúp da tay dễ
dàng hấp thụ các chất dưỡng ẩm để
thêm mịn màng và mềm mại. Đồng
thời còn giúp giảm mỏi khớp và
căng cơ đem lại sự thoải mải cho cơ
thể.
&RORXU7RXFK
20 phút.
Quý khách có thể lựa chọn màu sơn
yêu thích từ bộ sưu tập màu sắc của
Bastien. Nước sơn của chúng tôi
không chứa formaldehyde, toluene
DBP và Camphor để tránh gây tổn
hại đến móng tay. Đã bao gồm dịch
vụ tạo dáng cho móng.
)UHQFK&RORXU7RXFK
30 phút.
Một bộ móng tay kiểu Pháp đang
chờ đón quý khách: chỉ cần một
đường sơn trắng ở đầu móng tô
điểm bởi màu sơn hồng tự nhiên sẽ
giúp quý khách có một bộ móng
như ý. Bao gồm dịch vụ tạo dáng
cho móng.
Ultimate Beauty Emotion
Dòng sản phẩm Reverence de
Bastien mang lại cho quý khách
phương pháp chăm sóc sắc đẹp mới
và các câu trả lời từ nhà sáng tạo của
dòng sản phẩm đặc biệt này, dành
riêng cho việc chăm sóc móng tay,
chân và tay.
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7KH 5«Y«UHQFH GH %DVWLHQ
range accompanies a new
beauty ritual and faithfully
offers the answers developed
by its creator, dedicated to the
wellness and beauty of the
nails, hands and feet.
%ÛOH TֻO QI־N 3FWFSFODF EF
#BTUJFO NBOH MֺJ DIP RVâ
LIÈDI QI֊OH QIÈQ DIʧN TØD
TׁD ÿ׆Q NחJ WË DÈD DÉV USֻ MטJ
U ןOIË TÈOH UֺP DםB EÛOH TֻO
QI־NÿׅDCJUOËZ EËOISJÐOH
DIP WJD DIʧN TØD NØOH UBZ 
DIÉOWËUBZ
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www.bastiengonzalez.com

