ressource - 8 pages monoi ok:0905XX

Re-Source ! 2011-12-9 17:53 页 2

p

Descobrindo todos os benefícios

j g

do

MONOI

g

py g

p

de

TAHITI®

ressource - 8 pages monoi ok:0905XX

Re-Source ! 2011-12-9 17:53 页 3

MONOI
TAHITI®

de
um tesouro natural de benefícios
Oriundo de tradições milenares,
Monoi de Tahiti, óleo sagrado dos
polinésios, é bem mais que um tratamento natural. Obtido pela maceração
de flores naturais de Tiare Tahiti, imersas em óleo de Coco refinado, o tratamento regenerativo do corpo e do
espírito constitui um precioso concentrado de sensualidade, naturalidade e
autenticidade.

(

)

Como todos os óleos naturais,
Monoi Tahiti®se solidifica a
o
uma certa temperatura. Abaixo de
basta colocar o frasco sob
água quente e o óleo
volta a seu estado líquido e sedoso.
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Um óleo vegetal

com ingredientes paradisíacos

Tiare Tahiti
Emblema da Polinésia Francesa, o Tiare Tahiti
(Gardenia taitensis), literalmente “flor de Taiti,
exala um perfume suave e envolvente. Flor de de
beleza tão branca como a neve, símbolo de pureza que
revela maciez, pureza e suavidade.

O Coco
Fruto nutritivo de Taiti e de suas ilhas, o Coco dos solos
coralinos (Cocos nucifera) é o ouro branco de Taiti.
Produz um óleo límpido e de uma delicadeza
incomparável. Leve e sedoso, é apreciado
por suas qualidades hidratantes e nutritivas.

Origem polinésia
autêntica
Monoi de Tahiti® foi o primeiro produto cosmético que obteve uma
Denominação de Origem. O selo garante a qualidade de fabricação,
a seleção e a origem polinésia dos ingredientes que o compõem.
Monoi de Tahiti® pode ser utilizado puro ou como ingrediente na
composição de produtos de tratamento.

ressource - 8 pages monoi ok:0905XX

Re-Source ! 2011-12-9 17:53 页 5

MONOI
um tratamento prodigioso para todo o corpo

Hidratar a pele,
e estimular o corpo.

Mo

Dos cuidados com os bebês aos rituais polinésios, Monoi de
Tahiti® é utilizado para proteger, nutrir e amaciar a pele.
Este óleo precioso penetra e hidrata rapidamente as camadas
superiores da pele. Como uma suave carícia de bem-estar,
Monoi de Tahiti® dá um toque delicadamente perfumado e
sensual à pele aveludada e revitalizada.

de Usar
o
d
No corpo

Coloq ueuma pequena
quantidade de óleo na palma
da mão, esfregue o óleo entre
as mãos e aplique sobre a pele
No rosto
ainda úmida, depois do banho
ou da ducha. Massageie e
Pingue umas gotas
deixe agir suavemente
de óleo nas pontas
para amaciar e
dos dedos e apliquedelica
aveludar a
damente, com movimen
pele.
tos circulares, nas áreas do
rosto que você quer
hidratar e amaciar.
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Tratamento capilar,

nutrição intensa

M

o

Os cabelos das taitianas são continuamente danificados pelo
sol, vento e o sal do mar. Para protegê-los e embelezá-los, elas
utilizam um tratamento sensual e tradicional, Monoi de Tahiti®.
Verdadeira seiva embelezadora, sua ação reparadora e protetora, deixa os cabelos leves, macios e brilhantes. Seu perfume
lembra o universo mágico das lagoas e praias coralinas.

de Usar
o
d
Nos
cabelos úmidos

Coloque um pouco de óleo na
palma da mão. Esfregue as mãos,
em seguida, aplique nos cabelos e
massageie. Deixe penetrar e agir
15 minutos no mínimo.
Depois, lave os cabelos
Nos
com um shampoo
cabelos secos
suave. Repita a
operação idealAplique algumas
mente uma
gotas nas pontas
vez por
para nutrir
semana.
profunda mente
sem
enxaguar.
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Suavizando a pele,

exaltando a sensualidade
Tratamento famoso das lagoas do Pacífico, Monoi de Tahiti® possui um forte poder hidratante e reparador. Depois do sol, o óleo
suaviza a pele ressecada. Néctar com fragrância voluptuosa,
envolve o corpo levemente com graça e luminosidade. Uma verdadeira revitalização dos sentidos.

Mo

do

Us
e
d

ar
Cuidados com o
sol e pós-sol

No corpo, espalhe bem o óleo sobre
a pele ressecada, insista nas partes mais
Como máscara
expostas (ombros, decote, pés e tornozede tratamento
los…). A pele fica macia e deliciosamente
reparador para cabelos.
suave. Monoi de Tahiti® sublima o bronzeaDepois da praia ou da piscina,
do e promove uma irresistível sensação de
enxágue
bem os cabelos
bem-estar. Nosso conselho: Monoi de
com água doce. Nos cabelos
Tahiti® sem filtros solares não protege
ainda úmidos, massageie os
os efeitos nocivos do sol. Evite a
cabelos com um pouco de Monoi
exposição nos períodos de sol
mais forte ou use um
de Tahiti®. Deixe agir 15 minutos
filtro solar aproprino mínimo depois lave os cabelos
ado: roupas
com um shampoo suave.
filtros
solares.
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Liberar o corpo, alcançar
o equilíbrio emocional

Mo

d

Tratamento natural, Monoi de Tahiti® proporciona relaxamento e evasão, despertando novas sensações. Fonte inesgotável
de proteção, Monoi é utilizado há milênios, pelos Ma’ohi,
como óleo de massagem. O ritual de massagem da Polinésia,
conhecido como Taurumi, é um momento de prazer, que
restabelece a circulação das energias e inspira a força mágica
das ilhas. Derruba as fronteiras entre o corpo e o espírito,
proporcionando uma incrível sensação de bem-estar.

o

Usar
e
d
No banho

Para fazer da hora do banho
Para massagem
um momento agradável e relaxante, enquanto protege a pele do
cloro e do calcário, ponha algumas Coloque um pouco de
gotas na água quente para liberar óleo na palma das mãos,
esfregue uma na outra, para
instantaneamente uma fragrânesquentar o óleo, antes de
cia delicada e agradável.
aplicá-lo no corpo. Massageie
Tonificada e acetinada,
seguindo as linhas de energia que
a pele fica macia e
percorrem o corpo. Comece do
delicadamente
alto da cabeça e vá descendo
perfumada.

até os pés.
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Monoi de Tahiti®, Denominação de Origem,

Os termos “Cocos nucifera” e “Gardenia tahitensis” devem ser
imperativamente mencionados na lista dos ingredientes que
figuram na embalagem. O rótulo do produto também precisa
mencionar a percentagem de Monoi de Tahiti® contida na
fórmula. A fim de facilitar a identificação do Monoi de Tahiti®,
certas marcas utilizam o selo da Denominação de Origem mas
seu uso não é obrigatório.

Para mais informações sobre Monoi de Tahiti®
www.monoiaddict.com

Fonte - www.monoi-institut.org - copyright 2009 - Imprim'Vert – Não jogue em via pública.

como identificá-lo?

