
- HOTEL LINE -



ΘΕΪΚΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΙΝΑ 
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ…
Επειδή είναι σημαντικό να προστατεύεται 
το δέρμα όλη την ημέρα, η Hei Poa 
σχεδίασε amenities πλούσια σε αντηλιακή 
προστασία και monoi με ακαταμάχητες 
νότες λουλουδιών tiare.

Η σειρά προσφέρει ένα αντηλιακό γαλάκτωμα 
Monoi SPF 30, πρακτικό και εύκολο στη  
χρήση, το οποίο εγγυάται υψηλή προστασία 
του δέρματος από τις ακτίνες UVA/UVB.

Ένα γαλάκτωμα after sun με λάδι Tahiti  

Monoi και Aloe Vera, συνοδεύει ιδανικά το 
αντιηλιακό γαλάκτωμα, για να καταπραΰνει 
και να ανακουφίσει το δέρμα μετά από μια 
ολόκληρη μέρα έκθεσης στον ήλιο.

Ολοκληρώστε την εμπειρία με το Pure Tahi-
ti Monoi Oil, την πατροπαράδοτη συνταγή 
με λουλούδια tiare που έχουν εμποτιστεί 
σε λάδι καρύδας για υπέροχη καθημερινή 
ενυδάτωση *.

*Ενυδάτωση των ανώτερων στρωμάτων της 
επιδερμίδας.

BOTTLES 
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ  
40 ml   1.35 fl.oz

Monoi suncare milk  
SPF 30 spray 

After sun milky spray

30 ml   1 fl.oz

Pure Tahiti Monoi oil
Tahiti Monoï Oil DO

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.



ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ  
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
Χρησιμοποιείται παραδοσιακά από τους Τατιτίνους, αλλά το Monoi και 
τα φυσικά οφέλη του διέσχισαν τους ωκεανούς για να ενθουσιάσουν 
τους ταξιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα, έχοντας γίνει cult, μας προσκαλεί με τα σαγηνευτικά και 
αισθησιακά αρώματά του σε νοερά εξωτικά ταξίδια.

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Καλημέρα και καλωσορίσατε στην Tahiti!

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!


