FAQ Baby & Kids
1. Q : Pada Saat usia berapa bayi dapat spa ?
A : Setelah lahir bayi sudah dapat dilakukan spa, Organic Massage Baby Spa, merupakan pijatan lembut yang
berfungsi membantu untuk menstimulasi sirkulasi darah , system saraf , dan membntu system kekebalan tubuh
bayi serta membuat bayi tidur lebih nyenyak dan berkualitas.
2. Q : Adakah persyaratan untuk melakukan Baby Hydrotherapy ?
A : Baby Hydrotherapy dapat dilakukan untuk bayi pada usia 2 bulan hingga 11 bulan, dengan berat minimal
5kg
3. Q : Apa fungsi dari Baby Hydrotherapy untuk bayi ?
A : Baby Hydrotherapy berfungsi untuk perkembangan motoric bayi, kecerdasan otak, serta kekuatan otot dan
tulang bayi
4. Q : Treatment spa apa saja yang dapat dilakukan untuk anak-anak di RH Salon & Family Spa ?
A : Treatment Kids Spa Bubble, Kids Ice Cream Scrub, Face Mask for Kids, Kids Nail Art, Kids Kuteks, Kids
Nail Care, Massage Pediatric with infra red & nebulizer
5. Q : Apa fungsi dari Massage Pediatric untuk anak yang berkebutuhan khusus ?
A : Massage pediatric berfungsi dapat meningkatkan kemampuan sensorik, mengurangi stress dan tekanan,
meningkatkan daya tahan tubuh dan imun serta menstimulasi syaraf otak dan juga dapat melatih respon syaraf.
6. Q : Dapatkah bayi atau anak-anak melakukan spa setelah imunisasi ?
A : Sebaiknya untuk melakukan treatment spa untuk bayi dan anak dilakukan pada saat kondisi badan fit dan
sehat, tidak sedang demam, tidak sedang flu maupun tidak dalam kondisi mengganggu jam tidur , begitu juga
disarankan tidak melakukan spa pada setelah diimunisasi.
7. Q : Hal apa yang harus diperhatikan bagi orang tua sebelum dilakukan treatment spa bagi buah hatinya ?
A : Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan orang tua sebelum treatment antara lain :
1. Bayi dan anak dalam kondisi sehat (tidak demam/ tidak flu/ tidak trauma dalam air)
2. Bayi dan anak harus dalam cukup tidur atau tidak mengganggu jam tidur bay dan anak
3. Bayi dan anak telah mengkonsumsi makanan (asi/susu/bubur) minimal 30 menit sebelum treatment

8. Q : Bagaimana kualitas akan bahan baku yang digunakan untuk treatment baby & kids spa ?
A : Tentunya bahan / product yang digunakan untuk bayi, anak-anak sangat aman dan nyaman khusus untuk
bayi & anak-anak

FAQ Mommy & Adult
1.

Q : Adakah treatment spa ibu hamil dan setelah melahirkan di RH Salon & Family Spa ?
A : Ada

2. Q : Treatment spa apa saja yang dapat dilakukan untuk Ibu Hamil ?
A : Ibu Hamil dapat melakukan treatment Pregnancy Massage, Scrub, Breast Massage after pregnancy,
Body Mask, Before Child birth package
3. Q :Treatment apa saja yang harus dilakukan untuk ibu setelah melahirkan ?
A : Breast Massage, Organic Massage, Breast Massage, Face Therapy, atau After Child Birth Package,
After Child Birth Treatment.
4. Q : Jika melahirkan dengan operasi ceasar, apakah dapat dilakukan treatment spa ?
A : Melahirkan dengan operasi ceasar tentu dapat dilakukan, tetapi treatment dapat dilakukan setelah
periksa kunjungan pertama ke dokter kandungan dan dinyatakan jahitan operasi bagus, untuk treatment
spa diberikan khusus tidak menggunakan bengkung agar perut tidak sakit dan tetap nyaman.
5. Q : Bagaimana jika melahirkan secara normal ?
A : Sangat dianjurkan, sehari setelah melahirkan untuk langsung melakukan treatment spa After Child
Birth Treatment / Package agar badan cepat kembali pulih, mengurangi nyeri dan pegal, dan
memperbaiki bentuk tubuh setelah melahirkan.
6. Q :Manfaat apa yang dirasakan jika melakukan treatment spa saat hamil dan setelah melahirkan ?
A : Manfaat yang dirasakan dapat memperlancar peredaran darah, mengurangi rasa nyeri pinggang,
pegal-pegal, membantu memperlancar ASI, dan menjadi lebih relax sehingga membuat nyaman pada
saat mengandung dan setelah melahirkan.

7. Q : Apakah diperbolehkan untuk treatment spa pada saat menstruasi ?
A : Sangat dianjurkan, karena biasanya badan merasa pegal-pegal dan mudah lelah, dengan melakukan
treatment spa membantu memperlancar peredaran darah, mengurangi pegal-pegal dan merasa lebih
relax.
8. Q : Bagaimana mengatasi kerutan pada wajah untuk wanita dewasa, yang diakibatkan karena factor
usia, makanan, dan gaya hidup ?
A : Kerutan memang pasti akan muncul pada fase tertentu, untuk mengurangi kerutan dan garis halus
pada wajah tentunya dengan pola makan yang sehat, olah raga wajah teratur, dan tentunya adalah
perawatan wajah yang rutin dilakukan, dengan facial, face therapy, eye therapy,dan face mask. Semua
perawatan wajah tersebut dapat dilakukan di RH Salon & Family Spa.
9. Q : Adakah special treatment yang RH Salon & Family Spa tawarkan ?
A : Semua treatment di RH Salon & Family Spa istimewa dan special untuk keluarga, tidak luput
perawatan treatment untuk dewasa “ Adult Special Treatment “ terdiri dari Eyelash Extention, Body
Contour Package, Relaxing Body Massage Package, dan Reflexy
10. Q : Dapatkan Ibu dan Anak melakukan perawatan treatment secara berbarengan di RH Salon & Family
Spa ?
A : RH Salon & Family Spa menyediakan paket dan treatment lengkap untuk Ibu dan Anak, dan dapat
melakukan treatment secara berbarengan, diantaranya tersedia paket mommy & kids package antara
lain : Baby / Kids & Mommy Relaxing Package, Baby / Kids & Mommy Beauty Package, Kids &
Mommy Nail Care Package yang dapat membuat Ibu dan Anak senantiasa nyaman, senang, membuat
cantik, bugar dan sehat.
11. Q : Perawatan apa saja untuk kuku terlihat cantik dan sehat ?
A : RH Salon & Family Spa menyediakan perawatan Nail Care Spa, yang dapat membersihkan kotoran
yang ada di dalam kuku, merapihkan kuku, menghilangkan cutile, mengangkat sel-sel kulit mati,
merawat kuku, dan menipiskan kapalan-kapalan yang ada ditelapak kaki serta melembabkan kaki juga
melembabkan kulit kaki dan tangan. Selain itu perawatan kecantikan ada Nail Care with OPI/ Sophi
Polish, Nail Care with Gel Polish, Nail Art with OPI Polish, Gel Polish, dan Swaroski stone.

12. Q : Produk terbaru apa yang ditawarkan untuk perawatan kecantikan kuku ?
A : Dalam memuaskan pelanggan di RH Salon & Family Spa juga menggunakan produk kutek Halal,
sehingga moslem customer tidak perlu khawatir akan penggunaan kutek dan kuku tetap terlihat cantik

13. Q : Dapatkan Ibu dan Anak melakukan perawatan treatment secara berbarengan di RH Salon & Family
Spa ?
A : RH Salon & Family Spa menyediakan paket dan treatment lengkap untuk Ibu dan Anak, dan dapat
melakukan treatment secara berbarengan, diantaranya tersedia paket mommy & kids package antara
lain : Baby / Kids & Mommy Relaxing Package, Baby / Kids & Mommy Beauty Package, Kids &
Mommy Nail Care Package yang dapat membuat Ibu dan Anak senantiasa nyaman, senang, membuat
cantik, bugar dan sehat.

