Golden Age
Ngôi nhà chung của tình yêu thương

Về chúng tôi
Golden Age - Homestay dành cho cộng đồng những người có cuộc sống lành mạnh, họ luôn ý thức và thường xuyên chăm
sóc sức khoẻ của mình bằng những chế độ dinh dưỡng khoa học và phương pháp tập luyện phù hợp và bổ ích nhất.

Nằm tại địa điểm thuộc phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, có kết nối giao
thông thuận lợi, không gian xanh, sạch với mọi tiện nghi đầy đủ.
Chúng tôi có một trung tâm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn với đội ngũ chuyên gia nhiệt tình,
chuyên nghiệp và luôn tận tâm với khách hàng, đến với Golden Age sức khoẻ của khách hàng
chính là sức khoẻ của chúng tôi, quý khách luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc tốt nhất và
khách hàng luôn ở vị trí số một.
Tại đây chúng tôi có các gói dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc và trị liệu phục hồi sức khỏe
cho mọi lứa tuổi, tập trung vào độ tuổi trung niên, những người luôn ý thức quan tâm đến sức
khoẻ và hướng tới việc phòng ngừa và chăm sóc sức khoẻ thường xuyên.
Các phương pháp chăm sóc sức khoẻ của chúng tôi vô cùng độc đáo, khách hàng sẽ được trải
nghiệm các phương pháp phục hồi tự nhiên(không dùng thuốc) và được chuyên gia tư vấn trị liệu
theo các liệu trình phù hợp tuỳ theo thể trạng của mỗi người.
Điểm chung của mọi thành viên Golden Age là đam mê và luôn tìm thấy niềm vui trong công việc
cũng như trên mỗi nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của khách hàng.

Các gói dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
Dịch vụ nghỉ dưỡng
Bán trú (Sáng đến - Tối về)
Ngắn hạn (ngày)
Dài hạn (tháng)

Các gói trị liệu chăm sóc sức khoẻ toàn diện
Massage, xông hơi thư giãn.
Tư vấn sức khỏe.
Nhức đầu, sổ mũi, viêm xoang, cảm cúm, cảm gió...
Phòng chống tai biến, đột quỵ.
Đả thông khí huyết, giúp tiêu tan những đau nhức, nâng cao khả năng tiêu hoá và trao đổi chất trong cơ thể.
Phục hồi sức khỏe sau tai biến, đột quỵ.
Tăng, giảm cân (kết hợp chế độ dinh dưỡng tập luyện phù hợp).
Trị liệu tâm lý: Giải toả Stress, kiểm soát hành vi cảm xúc, phục hồi trạng thái sức khoẻ tinh thần...

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ - NGHỈ DƯỠNG
GÓI DỊCH VỤ

GIÁ (VND/NGÀY)

MÔ TẢ DỊCH VỤ
- Theo dõi sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng
- Tư vấn chăm sóc sức khỏe

Bán trú
(Sáng đến - Tối về)

600.000

- Bữa trưa
- Massage (30 phút/ngày) và Xông hơi
- Tham gia mọi hoạt động Golden Age
- Được hưởng các quyền lợi như trên

Nghỉ ngày
(24 Giờ)

1.200.000

Nghỉ tháng

999.000

- Bữa sáng + trưa + chiều
- Phòng nghỉ đêm
- Được hưởng tất cả các quyền lợi như trên

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRỊ LIỆU
CÁC GÓI DỊCH VỤ
Tư vấn sức khỏe

THỜI GIAN ( 1 Giờ/Ngày )
3 ngày

Nhức đầu , sổ mũi , viêm xoang, cảm lạnh, cảm gió

7 - 10 ngày

Phòng chống tai biến, đột quỵ

15 - 20 ngày

Đả thông khí huyết, giúp tiêu tan những đau nhức, cải thiện tiêu hoá & trao đổi chất trong cơ thể

15 - 20 ngày

Tăng, giảm cân

15 - 20 ngày

Phục hồi sức khỏe sau tai biến, đột quỵ

Phụ thuộc vào hiện trạng
và thể lực của khách hàng

Massage, Xông hơi thư giãn (theo giờ)

350.000 VNĐ/Giờ

* Lưu ý: Đây là quá trình trị liệu rất đặc biệt, dựa trên quá trình phục hồi tự nhiên, không phải dùng tới thuốc mà vẫn đem
lại kết quả rất tốt, chỉ sau 3 - 5 buổi trải nghiệm khách hàng sẽ cảm nhận được sự tích cực của cơ thể.

