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NÂNG NIU 
SỨC KHỎE VÀNG

Xu hướng đầu tư vào chăm sóc sức khỏe chưa bao giờ là lỗi thời, và theo 
tháng năm, các công nghệ mới không ngừng phát triển để giúp cho sức 
khỏe “ngàn vàn” được gìn giữ tốt nhất. Giữa rất nhiều dịch vụ trên thị 

trường, RESET & FITNESS CENTER tại Sofitel Saigon Plaza nổi lên như 
một ngôi sao sáng xứng đáng được người Việt tin tưởng lựa chọn.

COLLECTION

RESET & FITNESS CENTER TẠI SOFITEL SAIGON PLAZA
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Khai trương Trung Tâm đầu tiên thuộc Tập Đoàn 
ACCOR trên toàn Thế Giới, Câu lạc bộ Chăm 
sóc sức khỏe Tư nhân RESET tại Tầng 3 Sofitel 
Saigon Plaza đang định nghĩa lại “Wellness” bằng 

các Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe “Không Chạm” Phi Y Tế 
tiên tiến nhất từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc để đưa tâm trí và cơ 
thể bạn trở lại trạng thái cân bằng.

Mặc dù RESET không phải là gym, spa hay phòng khám nhưng 
nơi đây lại chuyên phục hồi chất lượng giấc ngủ, giảm stress, 
phục hồi da và các công nghệ Chống Lão hóa hiện đại nhất thế 
giới. Đến với RESET, bạn sẽ được trải nghiệm Phòng Xông 
Hơi Hồng Ngoại với Công Nghệ dẫn đầu thế giới về giải độc 
cơ thể, phục hồi làn da với khả năng tăng sinh Collagen lên đến 
400% trong khi cơ thể bạn sẽ đốt cháy tới 600 calo trong mức 
nhiệt độ thoải mái, cùng lúc đó bạn có thể tận hưởng những bộ 
phim yêu thích trên Netflix. Airpod ở đây được thiết kế có khả 
năng làm tăng 35% lượng oxy trong cơ thể chỉ với không khí 
mà chúng ta hít thở cộng thêm phân tử khí hydro giúp cải thiện 
làn da, đẩy mạnh phục hồi cơ và sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, 
Sound Bath sẽ hỗ trợ phục hồi giấc ngủ, loại bỏ căng thẳng và 

lo lắng để bạn có thể làm chủ tâm trí trong cả ngày dài. Đây là 
liệu pháp bảo dưỡng và phục hồi toàn bộ cơ thể bằng cách sử 
dụng các công nghệ không xâm lấn tiên tiến nhất trên toàn thế 
giới, kích hoạt cơ chế tự phục hồi của cơ thể thep cách thuần 
tuý và tự nhiên nhất. 

RESET đã được tin tưởng lựa chọn bởi rất nhiều khách hàng 
VIP, người nổi tiếng, vận động viên thể thao chuyên nghiệp, 
doanh nhân hay những người chỉ đơn giản là muốn phục hồi 
tái tạo để lấy lại đỉnh cao cơ thể cũng như năng suất làm việc 
sau một ngày dài hối hả nơi đô thị phồn hoa.

Bên cạnh đó, một địa chỉ uy tín khác là FITNESS CENTER 
cũng được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn để tái tạo 
năng lượng sống, nâng cao sức khỏe và tự tin khoe vóc dáng thon 
gọn. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm chương trình tập luyện 
hiệu quả kết hợp cùng với trang thiết bị hiện đại Technogym, 
hay giải tỏa căng thẳng với các bộ môn Yoga, Aerobic dưới sự 
hướng dẫn chuyên nghiệp của các huấn luyện viên uy tín đến 
từ Mỹ, Úc.  Bên cạnh đó, hội viên còn có những phút giây thư 
giãn tuyệt vời tại hồ bơi tầng thượng của Sofitel Saigon Plaza.

KIM LÝ SỬ DỤNG AIRPOD HÀNG TUẦN ĐỂ CHỐNG LÃO HÓA DA 
VÀ PHỤC HỒI CƠ BẮP NHANH CHÓNG




