
”Ia Ora Na Maeva” on Polynesialai-
nen tapa toivottaa asiakas tervetul-
leeksi. Eksoottinen Spa vartalohoito 
vie rentouttavalle matkalle Polynesi-
an saaristoon. Hoidon neljä vaihetta 
ovat kuin pysähdyksiä eri saarien 
aistillisissa maisemissa:  Taha’an 
makea vanilja, Manihin siniset la-
guunit, Bora Boran valkeat hiekat 
ja Raiatean Tiare Apetahi kukasta 
valmistettu pyhäöljy vievät ylelliselle 
hemmottelumatkalle, jonka tunteen 
ja tuoksun haluaa jatkuvan myös 
kotona!

Thalgon Spa hoitokokonaisuudes-
sa hemmotellaan kaikkia aisteja: 
tunnelmallinen hoitohuone, ren-
touttavaa musiikkia, hurmaava ta-
hitilaisen monoin tuoksu, hieronta 
ja lämpimät tuiponos nyytit sekä 
juoma hoidon päätteeksi takaavat 
unohtumattoman elämyksen asiak-
kaalle. Stressi, väsymys ja uupumus 
ovat historiaa kun antautuu Polyne-
sialaisen vanhan tradi-
tion mukaiseen hem-
motteluun ja antaa 
arkisten murheiden 
kadota mielestä!

POLYNESIALAINEN 
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Thalgo on 
huolellisesti 

valinnut parhaimmat 
raaka-aineet 

Polynesialaisen 
vartalohoidon 

tuotteisiin.

ALGO-MONOI SARGASSUM

 Algo-monoi Sargassum yh-
diste valmistetaan yhdistämällä 
kolme polynesialaista kasvia. Pe-
rinteisen polynesialaisen kaavan 
mukaan pitkään uuttamalla val-
mistettu uute on rikas niin tuok-
suiltaan kuin ravintosisällöltään. 
Merellisen tehonsa yhdisteeseen 
antaa ruskea Sargassum Man-
gaverense merilevä, joka sisäl-
tää runsaasti alkuaineita kuten 
magnesiumia, joka on voimakas 
luontainen relaksantti. Se poistaa 
tehokkaasti stressiä ja rentouttaa 
lihaksia.

 Kaksi kuivan maan uutetta, 
Copra eli kookosöljy (sisältää run-
saasti hyviä rasvahappoja) sekä 
Gardenia Tahitensis (Tiaré kukan 
kukinnosta saatava uute) yhdessä 
muodostavat ylellisen ”Tahitilai-
sen Monoi öljyn”. Tämä öljyseos 
ravitsee, kosteuttaa ja rauhoit-
taa auringon paahtamaa ihoa 
ihanasti. Hurmaavan tuoksuinen 
öljy sopii hyvin myös hiusten suo-
jaamiseen ja kosteuttamiseen.

VANILLA TAHITENSIS

 Vanilla Tahitensis orkideala-
jikkeesta uutettu vanilja on yksi 
hienoimmista ja arvokkaimmista 
vaniljalaaduista koko maailmas-
sa! Se tunnetaan ympäri maail-
man sen rentouttavista, stressiä 
poistavista, kosteuttavista ja ra-
vitsevista ominaisuuksista. Toisin 
kuin muut vaniljalajikkeet Vanilla 
Tahitensis sisältää Heliotropinia, 
joka saa aikaan vaniljan aistillisen  
tuoksun.



POLYNESIAN 
SACRED OIL

Polynesialainen Pyhä 
Öljy on Monoi 
pohjainen kuivaöljy, 
joka kosteuttaa ihoa 
kietoen sen kultaisen 
helmiäisen hohtavaan 
verhoon. Algo-monoi 
Sargassum yhdiste 
rentouttaa ja ravitsee 
ihoa, auringonkukkaöljy, 
seesamiöljy ja 
aprikoosinkiviöljy 
kosteuttavat ja 
suojaavat ihoa ja 
hienostuneet kultaiset 
helmiäishippuset luovat 
iholle kauniin hehkun.

Pakkauskoko 50ml

Raïatea
Tiare Apetahi kukasta 
valmistettu pyhäöljy

Taha’an vanilja 
- kuorinta

Manihin sinisten 
laguunien kylpy

Bora Boran valkeat hiekat
- vartalon hieronta 

lämpimin nyytein ja käsin

EXOTIC ISLAND 
BODY SCRUB

Exotic Island Body Scrub vartalon-
kuorinta jättää ihon todella pehme-
äksi, notkeaksi ja sileäksi. Bora-Boran 
valkoinen hiekka, merisuola sekä 
kookospähkinän kuori yhdessä saavat 
aikaan tehokkaan kuorinnan samalla 
pehmittäen ihoa. Algo-monoi Sar-
gassum yhdiste ja Vanilla Tahitensis 
hemmottelevat aisteja ja rentouttavat 
sekä kehoa että mieltä. Aprikoosin, 
jojoban sekä mantelin öljyt hoitavat 
ja ravitsevat ihoa.

Pakkauskoko 270g

LAGOON WATER 
BATH PEBBLES
Tämä ainutlaatuinen kylpykivi 
vapauttaa sadoittain rentouttavia 
mikrokuplia joutuessaan kontaktiin 
veden kanssa. Näin se vapauttaa 
kaikki suojaavat ja tehokkaasti ihoa 
kosteuttavat tehoaineensa hoita-
maan väsynyttä ihoa. Sen taivaan-
sininen väri ja raikas merellinen 
tuoksu vahvistavat uuden 
maailman tuntua.

Pakkauskoko 33g

POLYNESIA 
SCENTED CANDLE
Eksoottinen tuoksukynttilä 
luo rentouttavaa tunnelmaa 
sekä hoitolaan että kotiin!

Pakkauskoko 140g

POLYNESIA ROOM 
FRAGRANCE
Huonetuoksussa tuntuvat 
herkulliset Tahitilaisen vanil-
jan, kookoksen ja monoiöljyn 
makeat vivahteet. 

Pakkauskoko 100ml


