INFORMAÇÃO TÉCNICA

ÓLEO MONOI DO TAHITI
DENOMINAÇÕES

picadas de insetos. Além de que é muito

INCI: Coconut Oil (and) Tiare Flower

usado para cuidados da beleza do corpo e

INCI EU name: Cocos Nucifera – Gardenia
Tahitensis

cabelos.

CAS N°: 8001-31-8

O Óleo Monoi do Tahiti é obtido a partir da
maceração

oleosa

de flores

de Tiaré

ESPECIFICAÇÕES

(Gardenia tahitensis) símbolo da Polinésia

Aspecto: Sólido

Francesa, cultivada em áreas remotas das

Cor: âmbar

ilhas, em óleo de coco (Cocos nucifera)

Odor: Característico

através

Ponto de Fusão °C: 23 - 26

estipulou-se um mínimo de 10 flores

Valor de Ácido: máx. 5

da

"enfleurage".

Nesse

caso,

maceradas em um litro de óleo de coco

Valor de Peróxido meq/kg: máx. 10
Composição de ácido graxo (%)
Ácido Graxo Valor % Ácido Graxo
C6:0
<1
C18:0
C8:0
6 - 10
C18:1
C10
5 - 10
C18:2
C12:0
39 - 54 C18:3
C14:0
15 - 23 C20:0
C16:0
6 - 11
C20:1
C16:1
<2

refinado durante pelo menos 10 dias e de
acordo com métodos específicos. As flores do
Valor (%)
1-4
4 - 11
1-2
< 0.1
< 0.2
< 0.2

"Tiaré Tahiti" que serão utilizadas devem ser
colhidas

ainda

no

estágio

de

botão,

colocadas na imersão e então somente
depois de permanecer nessa configuração
por 24 horas podem ser filtrados e
finalmente,

enriquecidos

com

um

antioxidante natural, a vitamina E, por

HISTÓRICO

exemplo. As condições climáticas e qualidade

Monoi é uma palavra de origem Tahitiana

do solo contribuem diretamente para as

“reo-ma'ohi” que significa "óleo perfumado".

excepcionais propriedades deste extrato

Lendas e tradições indicam que o Monoi do

oleoso: Monoi de Tahiti, como uma beleza

Tahiti sempre esteve presente na vida dos

natural, permite desfrutar das virtudes das

polinésios.

pétalas de Tiaré sem nenhuma alteração.

Nos

rituais

tradicionais,

os

sacerdotes

O Óleo do Monoi do Tahiti é proveniente da

(ma'ohi) usam o Monoi de Tahiti para ungir

empresa

os recém-nascidos, os objetos sagrados e

Denominação de Origem: a autenticidade e

para purificar as ofertas.

qualidade do Monoi do Tahiti são protegidas

Na medicina, tem propriedades que tratam a
dor de ouvido, eczemas, e protegem contra

francesa

Sopim

e

possui

a

pelo decreto D’appellation d’Origine n 92340 de 01/04/1992 do Diário Oficial da
República Francesa.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

ÓLEO MONOI DO TAHITI
É um segredo de beleza verdadeira passando
de geração em geração.

CONCENTRAÇÃO DE USO
A concentração de uso irá variar de acordo
com a indicação do produto.

PROPRIEDADES

Recomendação de uso: 2% a 15%

- Hidratação progressiva e sustentável;
-

Reparação e reestruturação da fibra

Acondicionar em local fresco, seco, longe de

capilar;
-

ACONDICIONAMENTO

Proteção

natural

contra

agressões

fontes de calor e luz em temperatura ≤ 25 °C.

exteriores;
- Um ativo hidratante de longa duração;
- Resulta em uma pele mais lisa, firme e
flexível.
As propriedades de hidratação de Monoi de
Tahiti foram comprovadas por ensaios in
vivo, com resultados comparáveis a alguns
ingredientes

convencionais.

Os

testes

mostraram também que ajuda a melhorar a
microrrelevo da pele, deixando a pele suave
e macia.

APLICAÇÕES
É Óleo de Monoi do Tahiti é um composto de
fase oleosa que restaura a elasticidade e
flexibilidade

da

pele.

Graças

às

suas

propriedades e composição rica de ácidos
graxos essenciais, Monoi do Tahiti é um
excelente emoliente para emulsões de
cuidados

da

pele,

produtos

solares,

sabonetes hidratantes e principalmente para
cuidados do cabelo.
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