DAFTAR MENU
Semua harga adalah harga nett dan sudah termasuk pajak
Kami pakai produk 100% natural, sehingga Anda bisa menikmati perawatan, mengetahui
bahwa Anda mendapatkan produk terbaik untuk tubuh dan kulit Anda.

PERAWATAN PIJAT
Customised Body Massage
Pijat bagian tubuh yang Anda kehendaki. Konsultasikan kepada terapis kami bagian tubuh yang Anda
kehendaki untuk di pijat atau tidak boleh dipijat dan tekanan yang diinginkan. Dengan jari-jari yang
terampil dari terapis kami, dan tekanan pijat yang dapat disesuaikan dengan keinginan serta menggunakan
minyak aromaterapi akan membantu tubuh Anda bugar kembali.
30 Menit Rp 105k Rp 85k
60 Menit Rp 195k Rp 155k
90 Menit Rp 240k Rp 190k
120 Menit Rp 300k Rp 240k

Signature 4-hand Massage (2 Terapis)
Pijatan spesial dari SAARAH Day Spa yang dilakukan oleh 2 terapis dengan waktu yang bersamaan dan
dengan irama yang sama untuk Anda mendapatkan relaksasi yang maksimal.
60 Menit Rp 345k Rp 275k
90 Menit Rp 450k Rp 360k

Hot Stone Massage
Pijat batu panas dengan batu yang halus dan dipanaskan digunakan oleh terapis dengan meletakkannya
dan menggosokkannya ke tubuh Anda. Panas dari batu menyebabkan relaksasi yang mendalam dan
pemanasan otot-otot yang tegang memungkinkan terapis untuk bekerja lebih dalam dan lebih cepat.
75 Menit Rp 270k Rp 220k
105 Menit Rp 315k Rp 250k

Face Massage
Pijat wajah atau yang lebih dikenal dengan “Totok Wajah” merupakan pijatan yang dapat membantu wajah
Anda menjadi lebih relaks, mengembalikan keremajaan wajah, melepaskan ketegangan pada bagian kepala
dan otot wajah Anda.
15 Menit
Rp 60k Rp 50k

Foot Massage or Re exology
Pijatan ini terfokus pada kaki dan telapak kaki. Akan membuat Anda rileks serta dapat mengembalikan
energi.
30 Menit
Rp 90k Rp 75k
60 Menit Rp 120k Rp 95k

PERAWATAN TUBUH
Body Scrub
Spa kami menggunakan bahan-bahan 100%. Membantu proses pengelupasan dan menghilangkan sel-sel
kulit mati.
30 Menit Rp 105k Rp 85k

Ratus V
Ratus V adalah perawatan khusus Miss V atau daerah intim wanita yang menggunakan bahan-bahan
natural rempah herbal yang berkasiat dan bermanfaat untuk membersihkan dan merawat kesehatan Miss
V atau daerah intim wanita.
25 Menit
Rp 90k Rp 75k

Bathing Experience

fl

Bersantai dan melepas lelah sebelum atau sesudah perawatan dengan air hangat dan wewangian
aromaterapi di Jacuzzi.
30 Menit Rp 105k

Rp 85k

PERAWATAN WAJAH
Mini Facial
Perawatan ini sesuai untuk Anda yang memerlukan perawatan facial express. Proses perawatan ini
termasuk membersihkan, mencerahkan, melembabkan, memijat area wajah dan terakhir memberikan
pelembab bibir. Perawatan ini sesuai untuk semua jenis kulit.
30 Menit Rp 105k Rp 85k

Nourishing Facial
Perawatan facial ini bertujuan untuk memberikan nutrisi pada kulit wajah dengan menggunakan produk
alami dari Sensatia Botanical. Tahap proses facial ini termasuk membersihkan, lulur wajah, mencerahkan,
melembabkan, memijat area wajah, dan terakhir memberikan pelembab bibir. Perawatan ini sesuai untuk
semua jenis kulit.
60 Menit Rp 165k Rp 130k

Deep Cleansing Facial
Perawatan facial ini bertujuan untuk membersihkan kulit wajah Anda lebih detail dengan menggunakan
produk alami dari Sensatia Botanical. Tahap proses facial ini termasuk membersihkan, scrub wajah,
mencerahkan, melembabkan, memijat area wajah, masker wajah, membersihkan wajah dari kotoran dan
ektrasi jerawat (jika ada permintaan). Terakhir memberikan pelembab bibir. Perawatan ini sesuai untuk
semua jenis kulit.
90 Menit Rp 180k Rp 145k

Microdermabrasion
Perawatan facial paling favorit di SAARAH! Facial ini untuk meremajakan, melembutkan, dan mencerahkan
kulit wajah dengan mesin microdermabrasi, dan ektrasi jerawat (sesuai permintaan). Facial ini termasuk
memijat area wajah dan memberikan pelembab pada area bibir. Anda akan merasakan kulit wajah lebih
halus dan lembut setelah facial.
90 Menit Rp 300k Rp 240k

PERAWATAN SUGARING – WAXING
Kami menggunakan lilin sugaring yang terbuat dari gula alami untuk menghilangkan rambut.
Produk kami menghasilkan rasa sakit yang lebih sedikit dibandingkan produk waxing lainnya
dan membuat Anda merasa bersih dan halus.
Bikini
Basic Bikini
Full Brazilian

Tubuh
Rp 105k
Rp 150k

Rp 90k
Rp 125k

Rp 105k
Rp 105k
Rp 180k

Rp 90k
Rp 90k
Rp 150k

Rp 125k
Rp 65k

Rp 60k
Rp 60k
Rp 60k

Rp 50k
Rp 50k
Rp 50k

Seluruh wajah
Rp 225k
Seluruh badan (2 Trps) Rp 540k

Rp 190k
Rp 450k

Bibir atas
Dagu / pipi
Dahi

Paket

Tangan
Ketiak
Bagian atas/bawah
Seluruh tangan

Rp 150k
Rp 75k

Wajah

Kaki
Bagian bawah
Bagian atas
Seluruh kaki

Punggung
Perut

Rp 60k
Rp 75k
Rp 105k

Rp 50k
Rp 65k
Rp 90k

PERAWATAN TANGAN & KAKI
Manicure
Tahap ini dimulai dengan merendam tangan di air hangat yang akan membuat Anda lebih rileks,
dilanjutkan dengan pengikir / pemotongan kuku dan membersihkan kutikula. Setelah itu, terapis Kami
akan melakukan pemijatan tangan. Perawatan ini diakhiri dengan bu ng.
60 Menit
Rp 135k Rp 110k

Pedicure
Tahap ini dimulai dengan merendam kaki di air hangat yang akan membuat Anda lebih rileks, dilanjutkan
dengan menggosok untuk menghilangkan kulit mati / keras. Kemudian akan dilakukan pemotongan kuku
dan membersihkan kutikula. Setelah itu, terapis Kami akan melakukan pemijatan kaki. Perawatan ini
diakhiri dengan bu ng.
60 Menit
Rp 135k Rp 110k

Deluxe Manicure
Tahap ini dimulai dengan merendam tangan di air hangat yang akan membuat Anda lebih rileks,
dilanjutkan dengan pengikir / pemotongan kuku dan membersihkan kutikula. Setelah itu, terapis kami
akan melakukan pemijatan tangan. Perawatan ini dilengkapi dengan kutek pilihan dari kami.
75 Menit
Rp 180k Rp 145k

Deluxe Pedicure
Tahap ini dimulai dengan merendam kaki di air hangat yang akan membuat Anda lebih rileks, dilanjutkan
dengan menggosoknya untuk menghilangkan kulit mati / keras. Kemudian akan dilakukan pemotongan
kuku dan membersihkan kutikula. Setelah itu, terapis kami akan melakukan pemijatan kaki. Perawatan ini
dilengkapi dengan kutek pilihan dari kami.
75 Menit
Rp 180k Rp 145k

Signature 4 hand Mani-Pedi (2 Terapis)
Manjakan diri dengan Mani-pedi dilakukan oleh 2 terapis sekaligus.
60 Menit

Rp 270k

Rp 215k

Signature 4 hand Deluxe Mani-Pedi (2 Terapis)
Manjakan diri dengan Mani-pedi dilakukan oleh 2 terapis sekaligus dengan kutek pilihan dari kami.
75 Menit
Rp 360k Rp 290k

Hand/Feet Scrub
Terapis kami akan mengoleskan lulur organik ke tangan (termasuk lengan bawah) atau kaki (termasuk
bawah kaki) untuk menghilangkan kotoran dan menyegarkan kulit Anda.
15 Menit
Rp 45k
Rp 40k

Nail Polish Application

ffi

ffi

Terapis kami akan mengoleskan kutek / cat kuku ke jari tangan atau kaki Anda setelah Anda menentukan
pilihan dari rangkaian kutek / cat kuku dari kami.
15 Menit
Rp 45k
Rp 40k

PAKET PERAWATAN
Afterwork Relaxation
Paket Afterwork Relaxation dirancang untuk merilekskan dan melepas lelah tubuh dan pikiran setelah
bekerja keras. Kami akan memulai perawatan dengan Mini Facial yang kemudian dilanjutkan dengan pijat
seluruh tubuh (90 menit) untuk membuat Anda rileks sepenuhnya. Terapis kami kemudian akan
mengoleskan lulur tubuh organik untuk menarik racun yang tersisa dari kulit Anda dan setelah kering,
Anda dapat membersihkan tubuh Anda di private shower Kami.
150 Menit
Rp 425k Rp 295k

Long Relaxation
Paket Long Relaxation dirancang untuk membuat Anda lebih santai, melepas lelah tubuh dan pikiran
setelah seharian bekerja keras. Kami akan memulai perawatan dengan Mini Facial yang kemudian akan
dilanjutkan dengan pijat seluruh tubuh (120 menit) untuk mebuat Anda rileks sepenuhnya. Terapis kami
kemudian akan mengoleskan lulur tubuh organik untuk menarik racun yang tersisa dari kulit Anda dan
setelah kering, Anda dapat membersihkan kotoran Anda di private shower Kami.
180 Menit
Rp 485k Rp 340k

Refreshing Body
Paket ini untuk memastikan saat Anda meninggalkan spa dengan perasaan segar. Kami memulai perawatan
dengan facial untuk menutrisi wajah diikuti dengan pijatan selama 90 menit untuk memberi Anda hasil
terbaik. Terapis kami kemudian akan mengoleskan lulur tubuh organik untuk menarik racun yang tersisa
dari kulit Anda. Ini adalah perawatan yang membuat Anda merasa seperti orang baru.
180 Menit
Rp 485k Rp 340k

Top to Toe Express (2 Terapis di Mani-Pedi Deluxe)
Paket ini akan memanjakan Anda dari atas sampai bawah dan termasuk Mini Facial, pijat seluruh tubuh
(90 menit) dan Mani-Pedi otentik 4 tangan dan kutek / cat kuku khas kami. Ini adalah sebuah paket
sempurna untuk tamu pria dan wanita yang ingin dimanjakan dengan berbagai macam perawatan.
165 Menit
Rp 675k Rp 475k

Dream Date (2 Terapis)
Kami akan mulai dengan merilekskan tubuh Anda dengan Signature 4 Hand Massage (60 menit) untuk
merilekskan ketegangan otot. Kemudian akan mengelupaskan kulit tubuh Anda dan menghilangkan kulit
mati dengan lulur tubuh organik kami. Setelah Anda menikmati dan membersihkan diri di private shower,
kemudian kami akan membuat Anda lebih cantik lagi dengan Mani-Pedi 4 tangan dan kutek / cat kuku.
165 Menit
Rp 765k Rp 530k

Long Dream (2 Terapis)
Kami akan mulai dengan merilekskan tubuh Anda dengan Signature 4 Hand Massage (90 menit) untuk
merilekskan ketegangan otot. Kemudian akan mengelupaskan kulit tubuh Anda dan menghilangkan kulit
mati dengan lulur tubuh organik kami. Setelah Anda menikmati dan membersihkan diri di private shower,
kemudian kami akan membuat Anda lebih cantik lagi dengan Mani-Pedi 4 tangan dan kutek / cat kuku.
195 Menit
Rp 870k Rp 595k

Romantic Couple (4 Terapis)
Kami akan mulai dengan melakukan mini facial, dilanjutkan dengan merilekskan tubuh Anda dengan pijat
seluruh tubuh Pijat otentik 4 tangan (60 menit) untuk mengendurkan ketegangan otot. Kemudian akan
mengelupas kulit tubuh Anda dan menghilangkan kulit mati dengan lulur tubuh organik kami. Kami terus
memanjakan Anda di Jacuzzi. Dilanjutkan dengan makan siang, dan setelahnya untuk membuat Anda
semakin cantik, kami memanjakan Anda dengan Mani-Pedi otentik 4 tangan dan kutek / cat kuku khas
kami.
270 Menit Rp 2.145k Rp 1.595k

