
- LINHA DE HOTEL -



BOTTLES
FRASCOS  
40 ml   1.35 fl.oz

Monoi suncare milk  
SPF 30 spray  
Spray protetor solar Monoï 
SPF 30

After sun milky spray
Spray after-sun 

30 ml   1 fl.oz

Pure Tahiti Monoi oil
Tahiti Monoï Oil DO 
Puro Monoï de Tahiti
Monoï de Tahiti AO

UM BRONZEADO SUBLIME  
E UMA PELE DELICADAMENTE  
PERFUMADA...

Por ser importante proteger a sua pele 
ao longo do dia, a Hei Poa oferece pro-
dutos de proteção solar hidratantes ricos 
em Monoï com notas irresistíveis de gar-
dénias do Taiti. 

Esta linha é composta por um protetor 
solar SPF 30 com Monoï do Taiti, prático e 
fácil de usar, que garante uma proteção 
elevada da pele contra os raios UVA/UVB.

É acompanhado pelo spray after-sun  

com Monoï do Taiti AO e aloé vera para 
acalmar e confortar a pele após um dia 
de exposição solar.  

Prolongue a sua experiência com o Pur 
Monoï de Tahiti, a receita ancestral com 
gardénias do Taiti maceradas em óleo 
de coco, que lhe proporcionam uma 
hidratação diária.

*Hidratação das camadas superiores 
  da epiderme.

SUBLIMATED TAN  
AND DELICATELY SCENTED SKIN…

Because it’s important to protect the skin  
all day long, Hei Poa ® designed solar  
and monoi rich amenities with irresistible 
notes of tiare flower. 

The line offers a SPF 30 Monoi suncare 
milk, practical and easy to use, which 
guarantees a high protection of the skin 
against UVA/UVB rays.

A milky after sun with Tahiti Monoi oil and  
Aloe Vera, goes along with the suncare  

 

milk, to soothe lastingly and comfort the 
skin after a whole day’s exposure. 

Extend the experience with the Pure Tahiti  
Monoi Oil, the ancestral recipe of tiare  
flowers macerated in coconut oil, provi-
ding daily moisturizing*.

*Moisturizing of the upper layers of the epidermis.



UM TESOURO NATURAL DE BENEFÍCIOS PARA A PELE  
E PARA O CABELO

Tradicionalmente utilizado pelos Taitianos, o Monoï e os seus bene-
fícios naturais atravessaram os oceanos para seduzir os viajantes 
do mundo inteiro.

O óleo, que se tornou um culto, destila as suas fragrâncias cativantes 
e sensuais para um convite a viajar e ao exotismo…

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Bom dia e Bem-vindo ao Taiti!

A NATURAL TREASURE  
WITH BENEFITS FOR SKIN AND HAIR

Traditionally used by Tahitians, Monoi and its natural benefits have 
crossed the oceans to seduce the travelers around the world.

Nowadays, it has become a cult, distilling its captivating and sensual 
perfumes for an invitation to travel and exoticism...

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Hello and Welcome in Tahiti!

www.groupegm.com   
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