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ELEGANCE s.r.o.
je výhradním dovozcem luxusní francouzské kosmetické značky SOTHYS Paris pro Českou republiku od roku
1993. Majitelkou a ředitelkou společnosti ELEGANCE s.r.o., která působí v České republice více než 20 let, je
Mgr. Taťána Zajarošová. Značka je zastoupena ve 120 zemích světa a 16 000 salonech krásy a wellness centrech.
Od roku 1946 nabízí značka luxus, eleganci, účinná řešení všech kosmetických problémů, exkluzivní patentované manuální techniky, inovativní myšlení – něco odlišného, něco navíc.
SOTHYS Paris se řadí k exkluzivním značkám nejen díky svému postavení na předních místech v žebříčku
světových salonních kosmetických značek, ale také díky kvalitě a účinkům výrobků samotných. Značka nabízí
integrované programy krásy včetně sofistikovaných salonních kúr a vysoce účinných přípravků k domácímu
ošetření. V nabídce najdete také kompletní pečující řady o obličej a tělo, dále sluneční péči CelligentTM, sezonní
trendové make-up kolekce, pánskou péči SOTHYS HOMME či dekorativní kosmetiku, která obsahuje vysoký
podíl pečujících složek, které přímo doplňují pěsticí kosmetické výrobky. V rámci sezonní salonní péče o obličej
se SOTHYS Paris inspiruje také poznatky chronobiologie, která přesně cílí na specifické potřeby pleti během
různých ročních období.
Značka je jedinečná také díky svému „kosmeceutickému programu“ pro obličejovou péči. Tento název vznikl
spojením dvou konceptů: cosmetic & pharmaceutical. Jedná se o rychlé, efektivní a zkrášlující ošetření pleti, které v sobě skrývá sílu lékařské kosmetiky a jemnost kosmetického ošetření. Pro wellness a SPA nabízí
SOTHYS Paris kromě obličejových ošetření také tělová profesionální ošetření založená na souznění účinků
specifických účinných složek a patentovaných exkluzivních manuálních technikách.
Pro zvýšení účinnosti kosmetického ošetření vyvinula značka SOTHYS Paris profesionální metodu
Digi-Esthétique®, která je kombinací tlaků prstů, masírování a odvodňování. Digi-Esthétique® je skutečnou
bránou blahodárnosti pro Vaše tělo a duši. Zvyšuje účinky aplikovaných produktů, navozuje stav úplné relaxace, revitalizuje organismus a obnovuje energii.
Značku SOTHYS Paris můžeme označit za vůdčí mezinárodní značku, kterou používají profesionálové
v institutech krásy a hotelech po celém světě. Exkluzivní reference dodávají značce mj. také salony krásy, které
sídlí na dvou prestižních světových adresách: v centru Paříže na ulici Faubourg Saint-Honoré a v New Yorku
na 5th Avenue.
V souladu se svou filozofií garantují laboratoře SOTHYS kvalitu, účinnost a bezpečnost kosmetických výrobků - výrobky SOTHYS neobsahují parabeny. Výzkumně vývojová laboratoř SOTHYS (SOREDEC) v Brive je
v neustálém kontaktu s univerzitami a předními vědeckými laboratořemi a každým rokem přichází s exkluzivními technologickými inovacemi, jejichž výsledkem je unikátní spojení komfortu a účinku. Složení výrobků
SOTHYS je tedy výsledkem těch nejnovějších pokroků v oblasti kosmetiky.

Více než 60 let je SOTHYS Paris
partnerem salonů krásy, spa hotelů,
lázní a wellness center.

Institut Sothys. 128, rue du Faubourg Saint Honoré, Paříž.
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Institut Sothys v Paříži,
128 Rue du Faubourg Saint-Honoré

Institut Sothys v New Yorku,
5th Avenue
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Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Pečující rituál krásy,
který respektuje jedinečnost
každé pleti.
Odstraní nečistoty, které
ulpívají na povrchu pleti
během dne, jako je např.
make-up, látky z vnějšího
prostředí, prach.

Péče o pleť
6

Odstraní mrtvé buňky
a podpoří buněčnou
obnovu.

Odstraní nečistoty
z pleti, které přirozeně
produkuje, jako např. pot
a nadbytek séba.

Změňte svůj pečující rituál krásy
a objevte 3 základní kroky každodenní péče o pleť.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Základní
přípravná péče
Odstraněním mrtvých buněk, které se každý den akumulují na povrchu pleti, připravíte pleť
na přijetí kosmetických výrobků a zajistíte tak správnou absorpci aktivních prvků. Je to
nezbytný první krok v péči o pleť.

Denní čištění pleti

Speciálně vybrané výtažky z rostlin, které
vyhovují každému typu pleti, jsou specificky
použity v jednotlivých složeních výrobků:
rostlinné mléko* v odličovacím mléku a rostlinná
voda** v odličovacím toniku. Perfektní souznění
složení výrobků s individuálními potřebami pleti.

• Normální až smíšená pleť
Lait et lotion vitalité
Pleťové mléko a voda pro posílení pleti
Klíčová aktivní látka: výtažek grapefruitu
s posilujícími účinky.
Textura: svěží.

• Pleť s křehkými kapilárami
Lait et lotion clarté
Pleťové mléko a voda pro sjednocení pleti
s křehkými kapilárami
Klíčová aktivní látka: vilín s adstringentními
účinky.
Textura: jemná.

• Citlivá pleť
Lait et lotion CONFORT SPA
Pleťové mléko a voda pro zklidnění citlivé pleti
se SpaTm termální vodou ***
Klíčová aktivní látka: Spa™ termální voda***,
výtažek bavlníku, D-panthenol, allantoin zvláční
a zklidní pleť.
Textura:
Čisticí mléko: jemná mléčná textura
Pleťová voda: vodnatá textura
Bez vůně, hypoalergenní.

• Mastná pleť
Lait et lotion pureté
Pleťové mléko a voda pro uvolnění mastné pleti
Textura: jemné pleťové mléko/dvoufázová
pleťová voda.
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Eau démaquillante micellaire
Micelární odličovací voda
se SpaTM termální vodou***
Odličovač 2 v 1, není nutné smýt produkt vodou.
Vhodný pro všechny typy pletí dokonce i citlivou.
Bez parfemace, bez barviv, hypoalergenní.
FLUIDE DÉMAQUILLANT YEUX ET LèVRES
Dvoufázový odličovač očí a rtů pro odstranění
make-upu (i voděodolných produktů)
Lehce olejnatá nemastná textura
bez parfemace.
Klíčová aktivní látka: zvláčňující
výtažek sléze.
Oftalmologicky testováno.
Před použitím protřepejte.

PRAVIDELNÁ GOMÁŽ

3 gomáže, 3 unikátní delikátně voňavé textury,
které potěší Vaše smysly. Pro viditelně čistější
pleť!

GOMMAGE EXFOLIANT
Gumovací krém
Obohacený o výtažek jasmínu se zvláčňujícími
účinky je Gommage exfoliant vhodný pro
všechny typy pletí, dokonce i citlivou. Originální
složení výrobku Sothys bez zrníček, s kaolinem
a práškem z rýžového škrobu jemně odstraní
mrtvé pleťové buňky.
GELÉE GOMMANTE VISAGE
Gelová odličovací gomáž
Jemná gomáž se zrníčky pro všechny typy pletí,
kromě citlivé.
Kouzelná textura obsahuje výtažek bílého čaje
a exfoliační částečky pro jemnou exfoliaci.
Při kontaktu s pokožkou se rozpustí a přemění
se v olej, poté na mléko při kontaktu s vodou.

GOMMAGE A GRAINS VISAGE
Obličejová gomáž se zrníčky
Gomáž k pravidelnému použití.
Vhodná pro klienty, kteří upřednostňují krémovou
emulzi s exfoliačními zrníčky. Jemně odstraňuje
odumřelé buňky na povrchu pleti, vylepšuje
strukturu pleti a odhaluje její jas. Zanechává na
pleti pocit komfortu (zvláčňující účinek oleje
máslovníku). Pro všechny typy pletí kromě citlivé.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
3 přípravky s novým složením.

DESQUACREM
Hloubkový gumovací krém
Univerzální čistič pleti Sothys pro všechny typy
pletí, dokonce i citlivou. Tento hloubkový čistič
pomáhá eliminovat těžce odstranitelné nečistoty
z pleti. Unikátní složení bylo obohaceno
o výtažek šáteru, který má čisticí účinky.
Tento originální výrobek Sothys nedává
nečistotám šanci! Textura pění, dokud nejsou
všechny nečistoty z pleti odstraněny.
NETTOYANT DU MATIN
Mycí gel s vitaminy pro všechny typy pletí,
dokonce i citlivou
Nemastná textura s heřmánkem a výtažkem
ze sladké mandle zvláční pleť a jemně odstraní
nečistoty, které pleť produkuje každý den.
GEL MOUSSANT PURIFIANT
Mycí gel pro smíšenou až mastnou pleť
Svěží gelová textura s extrakty kosatce
a tavolníku pro pročištění a regulaci smíšené
nebo mastné pleti.

MASKY
• ČIŠTĚNÍ A ZVLÁČNĚNÍ PLETI
MASQUE ABSORBANT
Absorpční maska
Krémové složení obohacené o pudry a mentol
pro svěží, čistou a matnou pleť.

• ZKLIDNĚNÍ PLETI
Masque nutri-APAISANT™
Vyživující a zklidňující maska
se SPATm termální vodou***
Urgentní péče, která zahalí pleť do hebkosti
a jemnosti. Má lehce roztíratelnou texturu,
udržuje rovnováhu citlivé pleti a ulevuje od
pocitů diskomfortu.
Bez parfemace, bez barviv, hypoalergenní.

• PRO HYDRATOVANOU
A VYHLAZENOU PLEŤ
MASQUE HYDRA-LISSANT
Hydratační a vyhlazující maska
Okamžitá hydratační lázeň pro všechny typy pletí.
Zahalí pokožku do hebkosti.
Pleť je více vyhlazená a viditelně mladší.
Naneste v silnější vrstvě na celý obličej a krk.
Nechejte působit 10 - 15 minut.
Přebytek odstraňte.
Použijte 1 x – 2 x týdně a dle potřeby.

• PRO ZÁŘIVOU PLEŤ,
VYHLAZOVACÍ A VYPÍNACÍ EFEKT
DOUBLE MASQUE ANTI-ÂGE
Vyhlazuje jemné vrásky. Má dvojitý účinek:
okamžitý vypínací efekt, pleť revitalizuje
a dodává jí jas.
Masque Éclat
Rozjasňující maska [W.]™ + dodává pleti jas
a komfort. Naneste ve střední vrstvě na obličej,
nechejte působit 10 – 15 minut.
Odstraňte houbičkou, použijte Rozjasňující
lotion [W.]™ + . Doporučené použití 2 x týdně.

* Vodnatý a olejnatý extrakt
** Vodnatý extrakt
*** Přírodní minerální pramenitá voda Marie-Henriette z chráněné oblasti
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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4 typy ampulí
odpovídající
4 základním
potřebám pleti

HYDRATACE

Od roku 1960 je Sothys Paris průkopníkem profesionálních obličejových ampulí.
Nyní se značka Sothys vrací ke svým základům v rámci intenzivní péče a představuje
nové praktické balení ampulí.

Jak se ampule používají?

Po dobu 7 dní ráno a večer
na čistou a suchou pleť. Aplikujte ampule
před použitím séra a krému. Každodenní obličejový
rituál, který pozvedne krásu Vaší pleti.
Péče je vhodná pro všechny ženy.

Objevte 4 ampule obličejové
péče se základními účinnými látkami,
které jsou určeny pro dokončení
fáze přípravy pleti a zdokonalení
výsledků každodenního
rituálu krásy.

Rozjasňující ampule

CÍL: optimalizují hydrataci pleti

CÍL: dodávají jas pleti a vyrovnávají ji

ZÁKLADNÍ ÚČINNÉ LÁTKY:

ZÁKLADNÍ ÚČINNÉ LÁTKY:

Ideální pro udržení
dobře hydratované pleti.

Okysličující ampule
CÍL: udržují pleť svěží A ZDRAVĚ
VYPADAJÍCÍ

prevence
příznaků
stárnutí
pleti

ZÁKLADNÍ ÚČINNÉ LÁTKY:

OKYSLIČENÍ

Biotechnologický
komplex výtažku sóji
a vitaminu b 8
pro optimalizaci funkce
pleťových buněk.
Výtažek vilínu
pro zvláčnění pleti.

Ideální pro udržení
zářivého jasu pleti.
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K POUŽITÍ
JAKO PRAVIDELNÁ
INTENZIVNÍ PÉČE
PO CELÝ ROK!

Hydratační ampule
Kyselina hyaluronová vysoké
molekulární hmotnosti,
výtažek aloe vera, pca soli
(základní složka
přirozeného
hydratačního
faktoru nmf),
rostlinný glycerin.

ROZJASNĚNÍ

4 AMPULE
4 CÍLE!

Synergický komplex 6 botanických
složek (ostružiník, lomikámen,
šišák, hrozno, jerlín, kiwi)
pro zamezení tvorby
pigmentových skvrn.
Naštěpená kyselina
glykolová a výtažek
opuncie pro jemné denní
čištění pleti.

Ideální pro znovuzískání
více sjednocené pleti.

Ampule pro prevenci
příznaků stárnutí pleti
CÍL: omezují známky stárnutí pleti
ZÁKLADNÍ ÚČINNÉ LÁTKY:

Kombinace polyfenolů arganového
stromu a kyseliny ellagové pro
boj proti škodlivým účinkům
způsobeným oxidačním stresem.
Kyselina hyaluronová vysoké
molekulární hmotnosti pro
hydrataci a zvláčnění pleti.

Ideální pro ochranu pleti
proti známkám stárnutí.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Pravidelná péče
o pleť
Každá pleť vyžaduje specifickou péči. Kosmetička Sothys, Váš nejlepší poradce pro diagnózu
pleti, Vám vytvoří osobní program a doporučí ty nejvhodnější kosmetické přípravky. Pravidelnou péčí docílíte žádaného efektu a udržíte Vaši pleť stále svěží.

OCHRANA PLETI
• Normální a smíšená pleť
EMULSION DOUCEUR
HYDRA-PROTECTIVE SOTHYSTM
Hydratační ochranná emulze
Jemná krémová emulze s obsahem chaparralu,
bioecolia® a pudru pro zmatnění pleti.
Chrání a hydratuje*.

SALONNÍ OŠETŘENÍ.
Připravit, udržet, obnovit: nezbytný základ
pro získání a udržení krásné pleti.
Základní ošetření je individuálně přizpůsobené
specifickým požadavkům Vaší pleti. Jemné
odlíčení následované peelingem pro získání čisté
pleti, který pleť přípraví na další aplikaci masky
a modeláž.

REGULACE
• Mastná pleť
Gel MoUSSant PURIFIant
Mycí gel pro smíšenou až mastnou pleť
Svěží gelová textura s extrakty kosatce
a tavolníku pro pročištění a regulaci smíšené
nebo mastné pleti.
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ROZJASNĚNÍ PLETI

• Citlivá pleť

CRÈME LÉGÈRE
A CRÈME PROTECTIVE
CLARTÉ & CONFORT
Krém pro normální až smíšenou pleť
a krém pro normální a suchou pleť
Každodenní péče v boji proti nerovnováhám
pleti a křehkým kapilárám. Okamžitá úleva
a zklidnění. Pleť je chráněná.

Pleť s křehkými kapilárami

CRÈME VELOUTÉE APAISANTE
Zklidňující a zjemňující krém
se SpaTM termální vodou**
Účinná denní ochrana pro komfort citlivé pleti se
sklonem k suchosti.
Textura: fondán, opravdové pohlazení pleti.
Bez parfemace, bez barviv, hypoalergenní.
FLUIDE FONDANT APAISANT
Zklidňující fluid
se SpaTM termální vodou**
Chrání, zklidní a dodá rovnováhu
pleti den po dni.
Vhodný pro citlivou, smíšenou pleť.
Textura: svěží fluid.
Bez parfemace, bez barviv, hypoalergenní.

CRÈME PROTECTRICE
HYDRA-PROTECTIVE SOTHYSTM
Hydratační ochranný krém
Dvojitý účinek: ochrana, komfort pleti
a regenerace epidermis.
Denní a noční krém.

Základn í oš etření.

ZKLIDNĚNÍ PLETI

• DOMÁCÍ PÉČE
FLUIDE HYDRA-MATITÉ
Hydratační* zmatňující fluid
Biotechnologický komplex vložený do svěžího,
lehkého gelu. Osvěžuje, zvláčňuje, chrání
a dodává pleti matný vzhled.
CRÈME RÉPARATRICE
Reparační krém
Komfort, jemnost a zklidnění pomocí extraktů
z lékořice, allantoinu a biostimulantů
z kukuřičných zrn.
SÉRUM PURIFIANT
Čisticí sérum
Vyrovnávací čisticí sérum, které zanechává pleť
hladkou, matnou a svěží. Čistí a redukuje
nerovnosti pleti a komedony (aplikujte lokálně
na postižená místa).

SÉRUM CONCENTRÉ
CLARTÉ & CONFORT
Intenzivní sérum
Účinný koncentrát obsahující přírodní polyfenoly.
Reguluje, chrání. Okamžité zklidnění zarudlé
pleti.

SÉRUM SOS APAISANT
SOS Zklidňující sérum
se Spa™ termální vodou**
Zklidní pleť a uvede ji do rovnováhy.
Použijte pokaždé, jakmile pleť potřebuje
okamžitě zklidnit.
Pro citlivou pleť: sérum pro citlivou pleť po celý rok.
Pro pleť se zvýšenou citlivostí: účinné SOS sérum.
Textura: fluidní emulze.
Bez parfemace, bez barviv, hypoalergenní.

SALONNÍ OŠETŘENÍ.
SOIN PROFESSIONELL CORRECTEUR
Profesionální korekční ošetření pro mastnou
a problematickou pleť.
Multiaktivní péče o problematickou pleť: absorpce nečistot
způsobená zvýšenou tvorbou mazu (čajovníkový olej)
a intenzivní exfoliace díky kyselině salicylové.
Ošetření ve 4 krocích se silnými aktivními látkami
pro obnovu pleti a získání čisté, zdravé a svěží pleti
bez nedokonalostí.

* Hydratace povrchových vrstev epidermis
** Přírodní minerální pramenitá voda Marie-Henriette z chráněné oblasti
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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ŘADA NUTRITIVE pro suchou pleť
Prevence stárnutí pleti

Cílená péče:
péče o oční kontury

Svědění, zčervenání, diskomfort a pokročilé stárnutí pleti (jemné linky, vrásky…) jsou typickými projevy suché kůže. Všechny typy pleti (kromě mastné) potřebují účinné řešení.
Řada Nutritive Sothys s omega 3, 6, 9 vyživujícím komplexem byla speciálně vyvinuta, aby
poskytla pleti trpící suchostí rychlé a účinné řešení a udržela ji déle mladou.

Program oční péče Sothys s vysokou
ochranou pro viditelně mladší vzhled Vašich očí

CrÈme Nutritive Confort: extrémně
vyživující síla pod závojem jemnosti.

Elixir Relipidant Essentiel: „SOS” řešení
pro suchou pleť obsahující vzácné oleje.

Tento výživnější krém intenzivně pleť vyživuje (má
dvojitý lipidový účinek: okamžitý a dlouhotrvající).
Vyživená a zregenerovaná pleť tak znovu získá
potřebnou sílu a je chráněná před procesem
stárnutí.

Originální koncept: řešení pro všechny typy pletí
(kromě mastné) chránící před projevy suchosti.
Tato ultravyživující péče okamžitě pleť zvláční
a sníží pocit diskomfortu pleti. Jemně
parfémované lipidové sérum s nemastnou
texturou pleť viditelně chrání před procesy
stárnutí.

Oční kontury jsou nejtenčím a nejkřehčím
místem na Vašem obličeji.
Jsou vystavovány nepříznivým vlivům vnějšího
okolí a více než 10 000 mrknutí denně. Bez
ohledu na to, kolik je vám let, odráží Váš celkový
stav, únavu, stres apod. Rychle se zde projevují
na první pohled viditelné známky stárnutí: tmavé
kruhy pod očima, otoky a hluboké vrásky.

ÚČINNÉ LÁTKY: omega 3, 6, 9 vyživující komplex
+ extrakty z polysacharidů pichia anomala
POUŽITÍ: aplikujte na obličej a krk ráno a/nebo
večer
VYŽIVUJÍCÍ EFEKT: 100% spokojenost
po 30 dnech*
PLEŤ VYPADÁ MLADŠÍ: 84% spokojenost
po 30 dnech*
*Index spokojenosti – testováno na 19 osobách

ÚČINNÉ LÁTKY: omega 3, 6, 9 vyživující komplex
+ vzácné duo olejů (jojobový a rýžový olej)
RADA K POUŽITÍ: naneste pár kapek na dlaň
a aplikujte na obličej a krk nebo na postižené
zóny ráno a večer. Poté použijte Crème Nutritive
Confort nebo váš obvyklý krém Sothys.
OKAMŽITÉ ZKLIDNĚNÍ PLETI: 94% spokojenost
po 8 dnech*
SJEDNOCENÍ PLETI: 84% spokojenost
po 15 dnech*
* Index spokojenosti – testováno na 19 lidech

OMEGA 3, 6, 9
vyživující
komplex
ceramidů

„Protože dobře vyživená pleť
bude vždy vypadat mladší.“

Program oční péče Sothys nabízí inovativní řešení
pro viditelně mladistvější vzhled Vašich očí.
Vysoká míra snášenlivosti výrobků, složení bez
parfemace a přidaných barviv,* oftalmologicky
testovaný program pro citlivé oči a uživatele
kontaktních čoček.
Profesionální salonní ošetření a 3 produkty pro
domácí péči s cíleným účinkem:
1. okamžitá redukce
2. účinná péče
3. trvalá ochrana
Srdcem tohoto programu je oční komplex,
který byl speciálně vyvinutý Pokrokovým
výzkumem Sothys, aby chránil oční okolí, omezil
tvorbu vrásek, tmavých kruhů a otoků.
Skládá se z exkluzivních Sothys výtažků lnu
druhé generace a extraktu horských květin
pocházejících z rostlinných kmenových buněk.
Vysoce ochranný oční komplex je výsledkem
nejnovějších vědeckých a kosmetických trendů.
Glykobiologie zdůrazňuje úlohu cukrů, které
napomáhají lepší ochraně, regeneraci
a celkovému fungování pleti.

sOin regard multi-aCtiOns
Multiaktivní oční krém
Jemná emulze bez přidaných barviv a bez
parfemace.
Oftalmologicky testováno na citlivých očích
a uživatelích kontaktních čoček.
Aplikujte ráno a/nebo večer na celou oblast (kromě
oblasti pohyblivého víčka) od vnitřního koutku oka
směrem ke spánkům. Naneste také na oblast mezi
obočí.
rOll-On anti-POChes / anti-fatigue
Protivráskový a energizující roll-on gel
Gel jemné textury, který se rychle vstřebává.
Bez přidaných barviv a bez parfemace.
Oftalmologicky testováno na citlivých očích
a uživatelích kontaktních čoček.
Použijte roll-on pro jemný film na pleti, aplikujte
od vnitřního koutku oka směrem ke spánkům.
Nepoužívejte na oční víčko.
Pro redukci otoků je doporučován ráno.
Pro zklidnění očních kontur namáhaných únavou
doporučován večer nebo během dne pro okamžitý
chladivý účinek.
COrreCteur anti-Cernes
Korektor na tmavé kruhy pod očima
Univerzální odstín, bez parfemace.
Oftalmologicky testováno na citlivých očích
a uživatelích kontaktních čoček. Použijte ráno
po aplikaci Soin regard multi-actions a před
make-upem jemným vklepáním pod oko od
vnitřního koutku oka směrem ke spánkům nebo
kdykoliv je potřeba během dne.

* Kromě výrobku Correcteur anti-cernes
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INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ A PROFESIONÁLNÍ DOPORUČENÍ KOSMETIČKY
SOTHYS PRO ZÍSKÁNÍ TĚCH NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

V naší rodině trpíme
na otoky očních kontur
odjakživa.
Mé vrásky se začínají
prohlubovat v oblasti
tzv. vraní stopy kolem
koutku očí.

Jsem mladá matka
a momentálně toho
moc nenaspím...
Chtěla bych redukovat
tmavé kruhy pod očima
a předcházet vzniku
vrásek.

Je mi 28 let a v tuto
chvíli dopisuji svou
závěrečnou práci.
Strávím před
počítačem mnoho času.
Mám z toho tmavé
kruhy pod očima a trápí
mě i nateklá víčka.

SOIN REGARD MULTIACTIONS + ROLL-ON
ANTI-POCHES
/ ANTI-FATIGUE

SOIN REGARD
MULTI-ACTIONS
+ CORRECTEUR
ANTI-CERNES

CORRECTEUR
ANTI-CERNES
+ ROLL-ON ANTI-POCHES /
ANTI-FATIGUE

RÁNO

Roll-on anti-poches
/anti-fatigue

Soin regard multiactions + Correcteur
anti-cernes

Correcteur anti-cernes

Soin regard multi-action
+ Correcteur anti-cernes

VEČER

Soin regard
multi-actions

Soin regard
multi-actions

Roll-on anti-poches
/anti-fatigue

Soin regard multi-actions
+ Roll-on anti-poches
/anti-fatigue

PROFIL

DOPORUČENÍ

Jsem aktivní
a zaneprázdněná žena.
Potřebuji vypadat
svěže za všech
okolností.

SOIN REGARD
MULTI-ACTIONS
+ ROLL-ON ANTI-POCHES
/ ANTI-FATIGUE +
CORRECTEUR ANTI-CERNES

Sibiřský ženšen
- kořen mládí

Sothys
odhalil tajemství
mladistvé pleti

SALONNÍ OŠETŘENÍ.
Kompletní profesionální oční péče na vrásky, tmavé kruhy
a redukci otoků očních kontur. Přizpůsobeno citlivým očím
a uživatelům kontaktních čoček.
Ošetření zahrnuje modeláž Sothys s modelačními lžícemi
z porcelánu z Limoges, které jsou exkluzivním modelačním
příslušenstvím Sothys. Porcelánové lžíce mají okamžitý
odlehčující a chladivý efekt. Modelační porcelánové lžíce
se před ošetřením zchladí, aby poskytly očním konturám
okamžitý chladivý efekt.

Prokázaná účinnost!

Ošetření, které oceňují klienti již po první aplikaci!1

81 %

testovaných
osob zaznamenalo
protivráskový účinek.2

1) Dle vyjádření testovaných osob po 1 profesionálním ošetření očních kontur.
2) Sebehodnocení 21 osob po 1 profesionálním ošetření očních kontur.
95% spokojenost po 3 profesionálních ošetřeních.
4) Průměrný výsledek 16 % po 3 profesionálních ošetřeních očních kontur
na 7 lidech. Průměrný výsledek celkového testu (19 osob): 7 %.
16

Po 3. ošetření!
Zlepšení vyhlazení vrásek4:
O

38 %

36%
100%
AŽ

méně tmavých
kruhů
vyhlazení
povrchových vrásek
spokojenost
se zmírněním otoků

ROsTLINA sE zÁzRAČNOu
AKTIVNÍ LÁTKOu ROsTE
V cHLADNýcH A DALEKýcH
KRAjÍcH sIbIŘE.
Její schopnost přizpůsobit se specifickým potřebám každé ženy
jí dává moc, kterou do dnešních dnů znala jen hrstka vyvolených.
Vedena zakladatelem, panem Bernardem Masem, značka Sothys
konečně odhalila tento skvost z daleké země a učinila ho hlavní
ingrediencí nového intenzivního pleťového ošetření jako zdroje
mimořádné schopnosti optimalizovat energetické rezervy pleti.
Sibiřský ženšen rozzáří pleť přívalem světla a odhalí její mladistvý
vzhled jako nikdy předtím.

pan Bernard Mas
- zakladatel Sothys Paris
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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sOTHYs
ODHALIL
TAjEMsTVÍ
MLADIsTVÉ
PLETI.
Už od svého prvního dne života si
pleť vytváří energetické zásoby, které
působí jako zdroj jejího zářícího jasu
na mnoho let dopředu. Když má však
nedostatek energie a ztrácí svůj jas,
začínají se na ní projevovat dříve či
později známky stárnutí.

Pokrokový výzkum Sothys
zkombinoval výtažek extraktu
adaptogenu sibiřského ženšenu se
specifickými aktivními složkami, které
jsou jádrem složení každého výrobku v
rámci Energizující péče:

pro zvýšení
zdroje energie pleti

pro ochranu

CHRÁNIT
SIBIŘSKÝ ŽENŠEN
+ DOPLŇKOVÉ
ÚČINNÉ LÁTKY

DODAT
PLEŤOVÝM
BUŇKÁM
ENERGII
VÝTAŽEK
Z KVASNIC,
RÝŽOVÉ PEPTIDY

STIMULOVAT
VÝTAŽEK VLČÍHO
BOBU, ŠTĚPENÁ
KYSELINA
GLYKOLOVÁ,
VÝTAŽEK KVĚTU
JERLÍNU

jejího energetického kapitálu

pro podporu
buněčné regenerace

HRA SE SVĚTLEM!
VĚDĚLI JSTE?

OKAMŽITĚ
SJEDNOTIT
PLEŤ
PIGMENTY PRO
VYROVNÁNÍ TÓNU
PLETI

INTENzIVNÍ OŠETŘENÍ
sE sIbIŘsKýM ŽENŠENEM
PRO DODÁNÍ ENERGIE PLETi
uNIVERzÁLNÍ OŠETŘENÍ:
VŠEcHNY TYPY PLETÍ,
PRO ŽENY A MUŽE KAŽDÉHO
VěKu po celý rok.
Pleť je rozjasněná a prozářená,
je odhalena její přirozená krása.

Ošetření je ideální jako příprava
pro intenzivní pleťové kúry:
Hydra3ha + [c] Collagéne Hyaluroniquetm.
Obnovuje energii pleti a její jas.
tm

JIŽ PO PRVNÍM
OŠETŘENÍ jE NA PLETI
PATRNý ROzjAsňujÍcÍ
úČINEK

100%

sPOKOjENOsT s ROzzÁŘENÍM
A PROjAsNěNÍM PLETI 1

o 25%

zLEPŠENÍ VYHLAzENÍ PLETI 2

Více než 90% viditelného světla

není přímo odráženo povrchem kůže,
ale proniká kůží předtím, než se odrazí
zpět. Jas a zář pleti úzce závisí na
kvalitě pokožky.

Pokrokový výzkum Sothys

zvolil pro hru se světlem v rámci
složení výrobků rozjasňující komplex
a sjednocující pigmenty, které
napomáhají odhalit krásu každé ženy.
18

ROZJASNĚNÍ
PLETI DEN
PO DNI
ANTI-ÂGE
ROZJASŇUJÍCÍ
KOMPLEX

„Kamarádka se mě ptala, jak se starám o pleť,
protože ji mám tak zářivou“.3
Výsledek získaný na základě sebehodnocení 18 osob po jednom intenzivním ošetření se sibiřským ženšenem pro dodání energie pleti.
Technická expertiza. Průměrný výsledek dle 17 osob, které získaly intenzivní ošetření se sibiřským ženšenem pro dodání energie pleti.
3
Dle výpovědi testované osoby po provedení 1 intenzivního ošetření se sibiřským ženšenem pro dodání energie pleti.
1

2

Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Odhalit zářící mladistvou pleť den po dni.
SÉRUM PRO OKAMŽITÉ POSÍLENÍ ENERGIE PLETI
SÉRUM RECHARGE ÉNERGISANTE

ENERGIZUJÍCÍ DENNÍ A NOČNÍ KRÉM
CRÈME JOUR ÉNERGISANTE, CRÈME NUIT ÉNERGISANTE

80%

80%
OsOb POTVRDILO,
89% TEsTOVANýcH
ŽE PLEť JE RÁNO MÉNě uNAVENÁ
A RYsY jsOu VÍcE uVOLNěNÉ.

testovaných osob POTVRDILO,
ŽE je jejich PLEť více sjednocená.4

cHRÁNIT
sTIMuLOVAT
REGENEROVAT
HRA
SE SVĚTLEM

Toto sérum obsahuje anti-âge
rozjasňující komplex pro redukci
a nápravu nedokonalostí pleti.
Má mimořádně lehkou texturu.
Zvyšuje energetický kapitál pleti
a napomáhá obnovit jas a zář pleti.

cHRÁNIT

VÝSLEDEK:

pleť je viditelně sjednocená,
rozzářená a projasněná.

POUŽITÍ:

ráno a večer na celý obličej a krk.
Poté použijte Váš obvyklý krém Sothys.
Může být použito společně s jiným sérem.

TEsTOVANýcH OsOb MÁ PLEť VÍcE
ROZZÁŘENOU A MLADŠÍ.

SOTHYS 2015!

SVĚTELNÁ
INOVACE

sTIMuLOVAT
REGENEROVAT

Energizující denní krém
CÍL:

odhalit mladistvý vzhled pleti obnovením její záře a jasu.

Energizující noční krém
CÍL:

obnovit pleť během noci. Ráno je pleť posílená a více projasněná.

TAJEMSTVÍ ÚČINNOSTI
KRÉMŮ:
VÝTAŽEK ZE SIBIŘSKÉHO
ŽENŠENU

NOVÁ
VŮNĚ

Denní krém:
výtažek z kvasnic, rýžové
peptidy, výtažek vlčího bobu,
výtažek květu jerlínu.

TAJEMSTVÍ
ÚČINNOSTI SÉRA:

Noční krém:

OBSAHUJE ANTI-ÂGE
rozjasňující kompleX
PRO GLOBÁLNÍ ÚČINEK
NA CHROMOFORY,
VÝTAŽEK SIBIŘSKÉHO
ŽENŠENU, VÝTAŽEK
Z KVASNIC, RÝŽOVÉ
PEPTIDY, ŠTĚPENOU
KYSELINU GLYKOLOVOU.

štěpená kyselina glykolová,
rýžové fytosteroly.

4
Výsledek získaný na základě sebehodnocení 20 osob,
které použily Sérum recharge énergisante ráno a večer
po dobu 1 měsíce.

20

Denní krém
Výsledek získaný na základě sebehodnocení 39 osob:
20 osob použilo Crème jour énergisante confort a 19 osob
Crème jour énergisante légère po dobu 1 měsíce 2x denně.
Noční krém
Výsledek získaný na základě sebehodnocení 19 osob, které použily Crème de nuit énergisante večer po dobu 1 měsíce.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Odhalit zářící mladistvou pleť. okamžitě.
KOREKTOR PRO OKAMŽITÉ POSÍLENÍ ENERGIE PLETI
CORRECTEUR ÉNERGISANT INSTANTANÉ

eNERGIZUJÍCÍ ROZJASŇUJÍCÍ AMPULE
AMPOULES ÉCLAT ÉNERGISANTES

viditelné nedokonalosti JSOU REDUKOVÁNY
a pleť je sjednocená v rámci 1 kroku.

PLEŤ JE VÍCE ZÁŘIVĚJŠÍ,
OKAMŽITĚ OŽIVENÁ.

cHRÁNIT
sTIMuLOVAT
HRA
SE SVĚTLEM

Úžasná textura, která se přemění
v průběhu aplikace a přizpůsobí se všem
odstínům pletí.
Tato nejmodernější generace EE*
krémů obsahuje opouzdřené pigmenty,
které sjednocují pleť a okamžitě cílí na
případné nedokonalosti pleti viditelné
na jejím povrchu a redukují je.

POUŽITÍ:

naneste na celý obličej a krk.
Může být použit jako make-up
nebo samostatně pro ženy, které se líčí málo.

cHRÁNIT
sTIMuLOVAT

UNIVERZÁLNÍ

ODSTÍN

Pravý zesilovač energie:
Energizující rozjasňující ampule působí
jako okamžitá transparentní maska
pro zmírnění vrásek.

VYHLADIT

POUŽITÍ:

po odstranění make-upu naneste Váš obvyklý pleťový krém
Sothys, poté použijte obsah ampule na obličej a krk a jemnými
hladícími tahy aplikujte na obličej.

PROKÁZANÁ
ÚČINNOST

Tip pro vaši krásu:
LZE SMÍCHAT S make-upem
PRO TRVANLIVĚJŠÍ ÚČINEK.

VÍCE NEŽ KOREKTOR.
OBSAHUJE VÝTAŽEK MANIOKU
PRO okamžiTÝ VYHLAZUJÍCÍ
účinek!

TAJEMSTVÍ ÚČINNOSTI
AMPULÍ:

Tajemství účinnostI
KOREKTORU:

VÝTAŽEK SIBIŘSKÉHO
ŽENŠENU, RÝŽOVÉ PEPTIDY,
VÝTAŽEK PUPENU BUKU,
BIOVLÁKNA MANDLE.

VÝTAŽEK Sibiřského ženšenu,
rýžové peptidy, výtažek
manioku, opouzdřené
sjednocující pigmenty.
*EE KRÉMY: zaručí zvýšenou energii Vaší pleti
22
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PRESTIŽNÍ PÉČE
Secrets de Sothys®
(protistárnoucí, antistresová kúra) je exkluzivním výsledkem výzkumu Sothys v boji proti
stárnutí. Přípravky Secrets de Sothys® globálně působí proti stárnutí pleti a stresu. Secrets
de Sothys® je určen pro všechny ženy, které očekávají luxusní péči založenou na vysoké
technologii výrobků spojenou s radostí z jedinečné péče prostupující všemi smysly.

DOMÁCÍ PÉČE
SÉRUM GLOBAL ANTI-ÂGE
DESTRESSANT
Globální sérum proti stárnutí a stresu
Sothys vybral 3 složky, které stimulují odlupování
odumřelých buněk, chrání kožní nervový systém
a optimálně vyživují buňky. Toto sérum zjemňuje
pleť a vyhlazuje vrásky. Obsahuje esenciální oleje
z majoránky a ylang-ylang.
Prokázaný účinek
EAU DE PARFUM SECRETS DE SOTHYS®
Parfémová voda
Pro elegantní a rafinovanou ženu. Esence vůní
s nádechem citrusů a bergamotu se známkou
dřeva a pačuli. To vše na bázi aromatické
květinovo-ovocné vůně. Pro noblesní dámy.

SÉRUM CONTOUR YEUX
Sérum očních kontur
Složení s globálním působením pro trojitý účinek:
vyhlazuje vrásky, odstraňuje kruhy a váčky pod
očima a působí proti stresu. Jedinečná kúra pro
hladkou, pevnou a zářící pokožku očního okolí.
Oftalmologicky testováno.
SOIN GLOBAL ANTI-ÂGE DESTRESSANT
Krém proti stárnutí a stresu
Multiaktivní denní a noční krém s velmi příjemnou
vůní. Zajistí ochranu a obnovu buněk, hydratuje,
zpevňuje, působí jako antistresový štít pleti
a účinně vyhladí všechny vrásky.
Prokázaný účinek

LA CRÈME 128
NEJVZÁCNĚJŠÍ Z KRÉMŮ
CHRÁNĚNÝ V PORCELÁNOVÉ DÓZE.

24
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TOUHA PO KRÁSE
A SMYSLNOSTI
Růže, květ květů
Růže par excellence
Od břehů Nilu k esenci květin je pouze krůček...
V předvečer svého 70. výročí si značka Sothys nadělila nové
zrození v srdci nejvzácnější z květin.
Růže Sothys, speciálně vytvořená na počest zakladatele
společnosti pana Bernarda Mase, se stává zdrojem nebývalé
inspirace pro jedinečný krém La Crème 128 a pro mimořádné
ošetření v salonu krásy.

Jedinečné textury,
nádherné vůně
Mimořádné spojení úchvatných galenických formulí a lehce
rafinované a nadčasové vůně, jehož výsledkem je exploze
smyslnosti.
Značka Sothys, již 70 let mistr v oblasti péče, soustředila
veškeré své know-how do neodolatelných textur, díky nimž
je každá aplikace jedinečnou zkušeností.

26
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PORCELÁNOVÝ
POKLAD
Sothys a Bernardaud
Skutečný příběh dvou
francouzských rodinných firem
těšících se světovému renomé...
Sothys a Bernardaud spojily své know-how a společnou
vášeň pro dokonalost a daly vzniknout nejkrásnějšímu
předvedení výrobku, který může být kráse nabídnut.
Jedná se o první počin svého druhu v kosmetice. Porcelánová
dóza z manufaktury Bernardaud z Limoges skrývá tajemství
jedinečného krému mimořádných vlastností.

UMĚNÍ PORCELÁNU
DLE BERNARDAUD
Bernardaud je již více než 150 let
uznávaným aktérem v oblasti
dekorativního umění a francouzského
luxusu.
Od stolování, přes šperky až po dekorace
interiérů, kolekce Bernardaud dodávají
každému předmětu rafinovanost.
Porcelán dle Bernardaud je umělecké
řemeslo, průmysl, umění.

28
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VĚDA A ÚČINNOST
Nejpokročilejší věda
pro nejkrásnější z krémů

360°
NEBÝVALÝ NÁVRAT K MLÁDÍ O 360°:

Pokrokový výzkum Sothys čerpal ze srdce přírody
a z nejsofistikovanějších vědeckých pokroků, aby předvedl
to nejlepší z oblasti vědy a nabídl všem ženám nebývalý
návrat k mládí o 360°.

EXKLUZIVNÍ DUO KMENOVÝCH BUNĚK RŮŽE
SOTHYS A VZÁCNÉHO OLEJE ROSTLINY
HOYA LACUNOSA, SKUTEČNÉHO ARCHITEKTA
KRÁSY PRO:
ZACHOVÁNÍ
ZÁKLADŮ
MLADÉ PLETI

OBNOVU
INTEGRITY
POKOŽKY

Preventivní účinek

Reparační účinek

30

Novinka
OCHRANA kmenových buněk dermis

Novinka
SNÍŽENÍ procesu předčasného stárnutí způsobeného
každodenním mikrostresem: jev zvaný inflamm’aging
REAKTIVACE syntézy složek esenciálních pro mládí
a krásu pleti
REGENERACE buněk epidermis
OMEZENÍ energetického nedostatku
buněk

NEJLEPŠÍ Z ROSTLINNÝCH
AKTIVNÍCH LÁTEK

GLUKANY Z LISTŮ BROSKVONĚ,
SKUTEČNÝ BUNĚČNÝ KOUČ:

Pokrokový výzkum Sothys zaměřil svůj výzkum
etickým a odpovědným směrem, aby mohl
dnes nabídnout to nejlepší z kmenových buněk.
Kmenové buňky růže Sothys byly získány
exkluzivním biotechnologickým postupem
umožňujícím extrahovat to nejlepší
z kmenových buněk a těžit z jejich nekonečného
potenciálu pro ojedinělou účinnost.

Novinka
PRO POSÍLENÍ PŘIROZENÉ OBRANY PLETI
díky průkopnickému protistresovému řešení,
jež se inspiruje vědou v oblasti vitagenů.

Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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LA CRÈME 128
SECRETS DE SOTHYS®
Nejkrásnější z krémů
pro nejvzácnější tajemství
Tento krém plný výjimečných aktivních látek skrývá nejvzácnější
tajemství: tajemství mládí pleti. Smyslná a jemně voňavá textura
zahalí pleť do nádherných rituálů krásy.

Pleť je regenerovaná(1) a navrací se jí vitalita mladé pleti.
Je vyhlazená, jako kdyby podstoupila lifting.
Pleť je krásnější než kdykoliv předtím.
Pleť je zářivá a vypadá viditelně mladší.

KOMFORTNÍ TEXTURA,
KTEROU OCENÍ
VŠECHNY TYPY PLETÍ.

100%
SPOKOJENOST

PLEŤ JE VYHLAZENÁ,
JAKO PO LIFTINGU
A MNOHEM ZÁŘIVĚJŠÍ

95%

LVÍ VRÁSKY: AŽ O

-43 %

(4)

VRANÍ STOPA: AŽ O

-38 %

(5)

NOSORETNÍ RÝHA: AŽ O

SPOKOJENOST

32

LA CRÈME 128 VIDITELNĚ
REDUKUJE OBJEM VRÁSEK
NA OBLIČEJI.(3)

(2)

-37 %

(6)

(7)
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OBJEVTE
DOKONALOST PÉČE.

ŽÁDNÉ OŠETŘENÍ NEBYLO
NIKDY TAK ÚČINNÉ!
(8)

PO JEDNOM OŠETŘENÍ ZÍSKÁTE OMLAZENÍ O 4,5 ROKU.(9)
Excelentní péče Secrets de Sothys® v sobě
snoubí eleganci a rafinovanost složek jedinečné
péče par excellence, jež je vstupní branou
k nezapomenutelnému pocitu pohody.
• Tělová péče ve 3 fázích: po úvodním
probuzení zkrášlí Vaše tělo jemná zrnka
gomáže. Poté následuje modeláž,
jež Vás uvede do hloubkové relaxace.
• Obličejová péče v 8 fázích spojující
příjemné odlíčení, účinnou gomáž,
výjimečnou modeláž, vysoce účinnou
masku a závěrečné hladicí tahy s chladivým
účinkem pro podtržení Vaší krásy.
• 10 exkluzivních technik Sothys pro
modelaci obličeje a těla, přičemž jedna
je zcela NOVOU metodou excelentní
péče Secrets de Sothys® - LiftoplastieTM.
LiftoplastieTM spočívá v hloubkovém
hnětení pro obnovení architektury
pleti a pro její posílení.
11 ULTRA KONCENTROVANÝCH GALENICKÝCH FORMULÍ,
2 HOD. 30 MIN. EXKLUZIVNĚ VYHRAZENO PRO TĚLO,
OBLIČEJ A DUCHA PRO HLOUBKOVOU RELAXACI A REKORDNÍ
ÚČINNOST, KTERÁ JE STÁLE VIDITELNÁ PO 1 TÝDNU.
10 TECHNIK S NOVOU EXKLUZIVNÍ OBLIČEJOVOU METODOU
LIFTOPLASTIETM SPECIFICKOU PRO SOTHYS, KTERÁ ZARUČÍ
OKAMŽITÝ ÚČINEK „NAČECHRÁNÍ“ PLETI.

PŘED OŠETŘENÍM
PO OŠETŘENÍ BEZ VÝROBKU
COMBLEUR VELOURS
PO OŠETŘENÍ S VÝROBKEM
COMBLEUR VELOURS
ILUSTRACE ČELA A HUSTOTY VRÁSEK(10)

ZMENŠENÍ OBJEMU VRÁSEK(11)
PO OŠETŘENÍ
BEZ VÝROBKU
COMBLEUR VELOURS

+194 %

-18 %

PO OŠETŘENÍ
S VÝROBKEM
COMBLEUR VELOURS

-53 %

PŘED OŠETŘENÍM
PO OŠETŘENÍ
S VÝROBKEM
COMBLEUR VELOURS

SNÍŽENÍ POČTU
ROZŠÍŘENÝCH PÓRŮ: -71 %(14)

VÝSLEDKY JSOU VIDITELNÉ
1 TÝDEN PO OŠETŘENÍ(13)
VYHLAZENÍ
ZLEPŠENÍ
TEXTURY
PLETI

(12)

HYDRATACE

PŘED
OŠETŘENÍM

PO OŠETŘENÍ
S VÝROBKEM
COMBLEUR
VELOURS

Po 1 ošetření

DÉLKA OŠETŘENÍ:

• Obličejový a tělový rituál: 2 hod. 30 min.
• Obličejový rituál samostatně: 1 hod. 30 min.
• Tělový rituál samostatně: 1 hod.
34

Po 1 ošetření za týden
ROZJASNĚNÍ PLETI

ZPEVNĚNÍ

100% SPOKOJENOST, PLEŤ JE HYDRATOVANÁ, ZÁŘIVÁ, JAKO NAČECHRANÁ.(15)
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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MIMOŘÁDNÉ OŠETŘENÍ,
DÍKY KTERÉMU SE BUDETE CÍTIT
JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ.
(16)

PŘED OŠETŘENÍM

PŘED OŠETŘENÍM

PO OŠETŘENÍ
BEZ VÝROBKU
COMBLEUR VELOURS

PO OŠETŘENÍ
BEZ VÝROBKU
COMBLEUR VELOURS

+49 %

PO OŠETŘENÍ
S VÝROBKEM
COMBLEUR VELOURS

PO OŠETŘENÍ
S VÝROBKEM
COMBLEUR VELOURS

+55 %
1

POCIT
WELL-BEING

10

+77 %
+104 %
1 SEBEHODNOCENÍ 10

VÝPOVĚDI KLIENTŮ
„Děkuji, je to krása. Má pleť vypadá mladší a zářivější. Toto ošetření je fantastické!
Cítíte jemnost, uvolnění a celá zkrásníte.“
„Nádherná péče.“
„Prvotřídní péče mimořádné kvality.“

CO SI MYSLÍ OKOLÍ
„100 % okolí se shodlo, že žena je po ošetření krásnější.“
„Podle jejich okolí ženy omládly v průměru o 5 let.“

Mimořádná péče, která splňuje všechny Vaše touhy:
• RELAXACE A SMYSLNOST
• POKROKOVÁ ÚČINNOST: HYDRATACE, ANTI-ÂGE ÚČINEK, ROZJASNĚNÍ
• Vynikající pro nevěsty, na večírek
• Jako výjimečný dárek pro Vás nebo Vaše nejbližší
36
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SHRNUTÍ TESTŮ ÚČINNOSTI
LA CRÈME 128 SECRETS DE SOTHYS®
(1) Test in vitro na kmenových buňkách růže Sothys.
(2) Sebehodnocení 40 osob všech typů pletí, které aplikovaly La Crème 128 ráno a večer
po dobu 1 měsíce.
(3) Test provedený na vráskách vraní stopy, lvích vráskách a nosoretní rýze na 21 osobách,
které aplikovaly La Crème 128 ráno a večer po dobu 1 měsíce.
(4) Průměr z 5 nejlepších výsledků dle testovaných osob, které aplikovaly La Crème 128 ráno
a večer po dobu 1 měsíce. Průměrný výsledek všech testovaných osob (13 osob): lví vrásky
24 %.
(5) Průměr z 15 nejlepších výsledků dle testovaných osob, které aplikovaly La Crème 128 ráno
a večer po dobu 1 měsíce. Průměrný výsledek všech testovaných osob (20 osob): vraní
stopa 13 %.
(6) Průměr z 10 nejlepších výsledků dle testovaných osob, které aplikovaly La Crème 128 ráno
a večer po dobu 1 měsíce. Průměrný výsledek všech testovaných osob (21 osob): nosoretní
rýha 17 %.
(7) Ilustrace průměrného výsledku na vraní stopě.

SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS®
(8) Dle Sothys.
(9) Sebehodnocení 21 osob, které obdržely ošetření Soin excellence Secrets de SOTHYS®.
(10) Ilustrace průměrných výsledků získaných na základě kritérií sebehodnocení účinku
omlazení vyjádřeného v počtu let dle 21 osob, které obdržely ošetření Soin excellence
Secrets de SOTHYS® s aplikací nebo bez aplikace výrobku Combleur Velours na závěr
ošetření.
(11) Průměr získán pomocí přístrojových měření po ošetření Soin excellence Secrets de
SOTHYS® dle 17 osob, kterým buď byl nebo nebyl aplikován výrobek Combleur Velours.
(12) Ilustrace průměrných výsledků – 93 % získaných dle 7 osob po ošetření Soin excellence
Secrets de SOTHYS® s aplikací výrobku Combleur Velours. Průměrný výsledek celého
testu (17 osob): - 53 %
(13) Průměrné výsledky získané bodováním 15 až 21 testovaných osob, které obdržely ošetření
Soin excellence Secrets de SOTHYS®, poté po 1 týdnu.
(14) P
 růměrná ilustrace získaná dle přístrojových měření provedených na 21 osobách
po ošetření Soin excellence Secrets de SOTHYS® s aplikací výrobku Combleur Velours.
(15) S
 ebehodnocení dle 21 osob, které obdržely ošetření Soin excellence Secrets de SOTHYS®.
(16) S
 ebehodnocení: průměr získaný na stupnici od 1 do 10 na 21 osobách před a po ošetření
Soin excellence Secrets de SOTHYS® s aplikací nebo bez aplikace výrobku Combleur
Velours na závěr ošetření.
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Sérum mládí
pro dokonalé kontury obličeje
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V SALONU
PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ
PRO DOKONALÉ KONTURY OBLIČEJE

DOMÁCÍ PÉČE
SÉRUM MLÁDÍ
PRO DOKONALÉ
KONTURY OBLIČEJE

Od lícních kostí až k dekoltu

OD VĚKU 25 LET - NEZBYTNÁ ČÁST
VAŠEHO OBLIČEJOVÉHO
RITUÁLU KRÁSY

Toto 45minutové profesionální
ošetření bylo speciálně navrženo
pro ženy a muže, kteří si chtějí
zachovat mladistvé kontury
obličeje a partie dekoltu.

peeling, modeláž
a poté dvojitá maska

CÍL:
vyhladit/ posílit
Dvojitý účinek:
vypínací a posilující

Díky jedinečné koncentraci účinných látek sérum
okamžitě zpevní kontury obličeje, remodeluje
Vaši tvář a dodá jí mladistvý vzhled.
Bylo inspirováno dvěma dermo-estetickými
technikami. Je obohaceno o dermo-mimetickou
účinnou látku vybranou Pokrokovým
výzkumem Sothys.

Dermo-ZJEMŇUJÍCÍ aktivní látky
inspirované ultrazvukovými
technikami:
mořské oligosacharidy + výtažek
břečťanu + výtažek bigarádie

Dermo-LIFTINGOVÉ aktivní látky
inspirované technikou liftingových
nití s vypínacím účinkem:
Peptidy M 3.0 + cukr manioku

ZA 1 MĚSÍC
Liftingový účinek

Vylepšení vzhledu

SPOKOJENOST*

SPOKOJENOST*

88%
OŠETŘENÍ VHODNÉ
PRO ŽENY I MUŽE !
Doporučujeme také
mužům, kteří mají obavy
z tzv. dvojité brady.

40

84%

PO 2 MĚSÍCÍCH
Vyhlazení dekoltu

Oddálení zásahů
typu lifting pro

100% 76 %
SPOKOJENOST**

UŽIVATELŮ**

VÝSLEDEK:
KONTURY OBLIČEJE
SE OBNOVUJÍ DO TVARU
PÍSMENE „V“
KONTURY JSOU VIDITELNĚ VYLEPŠENÉ
A DOKONALÝ TVAR JE OPĚT OBNOVEN.
KRK A PARTIE DEKOLTU JSOU
VYHLAZENÉ.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.

41

VÝSLEDKY
PŘED A PO
ZA 1 MĚSÍC

0. DEN

30. DEN***

PO 2 MĚSÍCÍCH

0. DEN

30. DEN

Způsob aplikace produktu
Tento specifický postup byl vytvořen kosmetičkami
Pokrokového výzkumu Sothys.
Pro aplikaci přípravku Vám stačí pouze 1 minuta.
Kombinace profesionální techniky a potěšení z aplikace.

60. DEN****

POŽÁDEJTE VAŠÍ
KOSMETIČKU SOTHYS
O BLIŽŠÍ INFORMACE
K TÉTO TECHNICE.

* Dle sebehodnocení 19 osob, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé kontury obličeje 2krát denně po dobu jednoho měsíce.
** Dle sebehodnocení 17 osob, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé kontury obličeje 2krát denně po dobu dvou měsíců.
*** Výsledky testů zaznamenané ve dnech: 0. a 30. den. Prováděno na 19 osobách, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé
kontury obličeje 2krát denně po dobu jednoho měsíce.
**** Přístrojové měření v den 0. a den 30., které bylo prováděno na 17 osobách, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé
kontury obličeje 2krát denně po dobu dvou měsíců.
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Péče o pleť
Kosmeceutický program
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VIDITELNĚ MLADŠÍ PLEŤ
S OKAMŽITÝMI VÝSLEDKY TO JE ČÍM DÁL TÍM ČASTĚJŠÍ
PŘÁNÍ DNEŠNÍCH ŽEN.

REGENERAČNÍ
ŘEŠENÍ PRO
VAŠi PLEŤ

ÚČINNOST
KLINICKY
PROVĚŘENA
DERMATOLOGY NA PLETI,
KTERÁ PODSTOUPILA
DERMO-ESTETICKOU
PROCEDURU

Z tohoto důvodu se čím dál tím více žen zajímá o dermo-estetické zásahy, jejichž
cílem je rychle omladit pleť: kosmeceutické techniky v institutech, zásahy estetické
medicíny u dermatologa nebo estetická chirurgie.
KOSMECEUTICKÉ
TECHNIKY V
INSTITUTU:

ESTETICKÁ
MEDICÍNA
U DERMATOLOGA:

chemický peeling,
mikrodermabraze

laser, dermabraze,
mezoterapie, pulzní
světlo

lifting apod.

ALE všechny tyto dermo-estetické

zásahy nejsou bez následků!

Po tomto typu zákroků je Vaše pleť podrážděná, přehřátá, vykazuje známky napětí,
svědění, zčervenání, opuchnutí a zažívá pocity nepohodlí… Její přirozené ochranné
funkce jsou narušeny, znásobuje se riziko dehydratace.

Nezbytné využití kosmetiky
po estetických zásazích.
„Dnešní ženy a muži hledají rychlá řešení pro smazání
známek stárnutí. Čím dál tím více dávají přednost estetické
medicíně před estetickou chirurgií. Proto se častěji
provádějí dermo-estetické zákroky. V závislosti
na typu zákroku jsou hloubka a způsob narušení pokožky
více či méně závažné či viditelné a postřehnutelné
symptomy nejsou vždy stejné. V každém případě po
dermo-estetických zákrocích se pleť obvykle potřebuje
regenerovat, aby získala zpět svou obranyschopnost,
funkci bariéry a optimální strukturu. Vhodná kosmetická
odpověď bude nejlepším společníkem této pleti, jež
potřebuje speciální péči, aby se mohla vrátit zpět ke
svému obvyklému kosmetickému rituálu krásy.“
44

ESTETICKÁ
CHIRURGIE:

RECHERCHE

AVANCEE

SOTHYS

Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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ODPOVĚD SOTHYS:
4 produkty s vysoce cílenou účinností jsou nejlepšími společníky pro pleť,
která byla dočasně oslabena jakýmkoliv druhem dermo-estetické procedury,
aby se mohla vrátit zpět ke svému obvyklému kosmetickému rituálu krásy.

RA

REGENERAČNÍ AMPULE
KOSMETICKÁ INTENZIVNÍ KÚRA
PRO ZLEPŠENÍ VZHLEDU PLETI
A SOUČASNĚ PRO PODPORU
JEJÍ INTENZIVNÍ REGENERACE.

REGENERAČNÍ
ÚČINEK V

VIDITELNÁ
REDUKCE
ZARUDNUTÍ V

77 %
PŘÍPADŮ***

96 %

KOSMETICKÁ INTENZIVNÍ KÚRA S CÍLENÝM
ÚČINKEM PRO POSTUPNÉ REDUKOVÁNÍ
VÝSKYTU ZARUDNUTÍ A POCITŮ PŘEHŘÁTÍ
ZPŮSOBENÝCH ESTETICKOU PROCEDUROU.

VÝSLEDEK
Pokožka je postupně zklidněna, zarudnutí je
redukováno, rovnováha pleti je obnovena.

VÝSLEDEK
Vaše pokožka je vysoce zregenerovaná
a revitalizovaná.

RS

OBNOVA

REGENERAČNÍ SÉRUM

REPARAČNÍ BALZÁM

UNIVERZÁLNÍ PÉČE (SÉRUM/MASKA)
PRO HYDRATACI VYSOCE OSLABENÉ PLETI.

VÝSLEDEK
Pleť je zklidněná, hydratovaná
a zregenerovaná.
Znovu získá pocit komfortu
a pohodlí.

AMPULE PRO ELIMINACI
ZČERVENÁNÍ

Účinné aktivní látky: VEGF POSILOVAČ,
výtažek z rákosu a pórnatky kokosové
VEGF = vaskulární endoteliální růstový faktor

PŘÍPADŮ**

Účinné aktivní látky: TRIPEPTIDY GF
a GLYCO-REPAIRTM

Účinné aktivní látky: GLYCO-REPAIRTM,
kyselina hyaluronová*, derivát močoviny,
D-panthenol, allantoin

ZKLIDNIT

ZKLIDŇUJÍCÍ
A HYDRATAČNÍ
ÚČINEK
OD PRVNÍ
APLIKACE V

97 %

REPARAČNÍ
A ZKLIDŇUJÍCÍ
ÚČINEK VE

100 %
PŘÍPADŮ*****

JAKO INTENZIVNÍ DOPLŇKOVÁ PÉČE NA
DEN A NOC PRO PLEŤ, KTERÁ BYLA VYSOCE
OSLABENA ESTETICKÝMI PROCEDURAMI.

Účinné aktivní látky: GLYCO-REPAIRTM
a peptidy M 3.0, allantoin, D-panthenol,
výtažek hnědé řasy a výtažek boldo
VÝSLEDEK
Komfort pleti a její přirozená rovnováha
jsou postupně obnoveny.

PŘÍPADŮ****

* V roztoku ** Produkt má reparační účinek v 96 % případů. Testováno na 28 osobách během 14 dní (aplikace ráno
a večer před obvyklým krémem) po menší dermatologické proceduře se stehy a poté, co byly stehy odstraněny.
*** Produkt viditelně působí proti zarudnutí v 77 % případů, výskyt zarudnutí objevující se po zákroku snížen v 76 %. Testováno na
30 osobách po dobu 2 týdnů (aplikace ráno a večer před obvyklým krémem), po cévním laseru nebo po proceduře dermabraze.
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**** Produkt má zklidňující a hydratační účinek od první aplikace ve 97 % případů. Snížení suchosti pokožky, pocitů nepohodlí,
pnutí apod. u 52 %. Testováno po mezoterapii nebo omlazení laserem nebo pulzním světlem. 1 aplikace masky na 30 osobách.
***** Výrobek má reparační a zklidňující účinek: ve 100 % případů. Snížení pocitů nepohodlí a pnutí: 97 %. Testováno
na 30 osobách po 30 dnech (ráno a večer), po ošetření frakčním laserem nebo chemickém peelingu.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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REGENERAČNÍ PROGRAM PRO OBNOVU PLETI
Kosmeceutická řada Sothys nabízí 4 produkty s účinnými aktivními látkami vybranými
pro své regenerační schopnosti s cílem pomoci Vaši dočasně oslabené pleti obnovit
její přirozenou rovnováhu před navrácením ke svému obvyklému kosmetickému
rituálu krásy.

1.

VAŠE PLEŤ DISPONUJE
PŘIROZENÝM PROCESEM OBNOVY.
Po jakémkoliv dermo-estetickém zásahu je důležité doprovodit Vaši pleť v přirozeném procesu
regenerace pro dlouhodobou, kvalitní a rychlejší obnovu.

POKROKOVÝ VÝZKUM SOTHYS
zvolil uznávané aktivní látky na základě prokázaných blahodárných účinků a spojil je se
specifickými aktivními látkami s cílem poskytnout pleti optimální a dlouhodobý komfort.

REGENERAČNÍ AMPULE
AMPULE PRO ELIMINACI ZČERVENÁNÍ

➤ Lokální aplikace na cílené oblasti
POUŽITÍ: ráno a večer naneste na oblasti (obličej a tělo), u kterých se objevilo zarudnutí
nebo které vyžadují regeneraci. Poté použijte Regenerační sérum.

PRO PLEŤ
S OBNOVENOU
STRUKTUROU:

PRO KVALITNÍ
OBNOVU TKÁNÍ:

PRO ELIMINACI
ZČERVENÁNÍ:

PRO HUTNĚJŠÍ
TEXTURU PLETI:

TRIPEPTIDY GF

GLYCO-REPAIRTM

VEGF* POSILOVAČ

PEPTIDY M 3.0

2.

REGENERAČNÍ SÉRUM

➤ Aplikace na obličej nebo tělo
POUŽITÍ: naneste na cílené oblasti na obličej a tělo. Poté použijte Reparační balzám. Tento
výrobek může být použit také jako maska (nechejte působit 10 minut, přebytek absorbujte
nebo opláchněte).

3.

REPARAČNÍ BALZÁM

OCHRANA
MIKROBIOMU:

OKAMŽITÉ
ZKLIDNĚNÍ:

OKAMŽITÁ
HYDRATACE:

VÝTAŽEK Z BOLDOVNÍKU

VÝTAŽEK Z HNĚDÉ ŘASY,
VÝTAŽEK Z RÁKOSU A
PÓRNATKY KOKOSOVÉ,
ALLANTOIN
A D-PANTHENOL

GLYCERIN, DERIVÁT
MOČOVINY, KYSELINA
HYALURONOVÁ, OKURKA,
BAMBUCKÝ OLEJ
A MÁSLO, FOSFOLIPIDY

➤ Aplikace na obličej nebo tělo
POUŽITÍ: ráno a večer naneste na obličej a krk nebo na cílené oblasti na těle.

REGENERAČNÍ PROGRAM
PRO OBNOVU PLETI
RITUÁL SOTHYS

DERMO-ESTETICKÉ ZÁSAHY

* VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor)
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Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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BX KOREKTOR
VRÁSEK
KOREKTOR
VÝRAZOVÝCH VRÁSEK.
VYHLAZUJÍCÍ ÚČINEK.
Díky svému složení působí jako
denní mikrodávka dermo-uvolňovacích
peptidů pro účinek srovnatelný
s botulotoxinem.
Takto se zaměří přímo na výrazové vrásky
a drobné vrásky způsobené každodenními
mikrostahy obličeje.
Tento kosmetický produkt nejnovější
generace je určen k použití jako ALTERNATIVA
nebo POSÍLENÍ dermo-estetických injekcí botulotoxinu.

KLÍČOVÉ ÚČINNÉ LÁTKY

> DERMO-UVOLŇUJÍCÍ PEPTIDOVÝ KOMPLEX
> VYSOCE HYDRATAČNÍ KOMPLEX

SKONCUJTE
S VRÁSKAMI!

VÝSLEDKY:
VÝRAZOVÉ VRÁSKY JSOU VIDITELNĚ
REDUKOVÁNY, PLEŤ JE VÍCE VYHLAZENÁ
A OBLIČEJ VYPADÁ MLADŠÍ.
RYSY JSOU ZRELAXOVANÉ, VYHLAZENÉ
A OMLAZENÉ. VÝRAZOVÉ VRÁSKY MIZÍ!

BX KOREKTOR VRÁSEK

PROVĚŘENO
Péče o pleť

uživateli botulotoxinových injekcí.
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KOSMETICKÉ POUŽITÍ:
Pomocí vysoce přesného aplikátoru naneste produkt
ráno a večer přímo na požadovaná místa: vrásky
na čele, vraní stopy, linie svraštění obočí, nosoretní
rýhy a dokončete aplikaci jemnými dotyky.
Poté použijte sérum a krém.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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BX KOREKTOR VRÁSEK
JE URČEN PRO MĚ POKUD...
Pravidelně navštěvuji
kosmetický salon.

Již jsem podstoupila dermo-estetickou
proceduru.

Mám výrazové vrásky
a hledám vysoce cílený
a účinný produkt

Chodím na injekce
každých 6 měsíců
a chci

Chodím
na injekce
a chtěla bych

pro
doplnění

POSÍLIT

ODDÁLIT

mého anti-âge
programu.

účinek těchto
botulotoxinových
injekcí.

mou příští
injekci.

ZLEPŠUJE

Estetická medicína
nebo kosmetický přístup?
Dvě doplňující se řešení...
„Jak muži tak i ženy dnes hledají rychlá
řešení pro odstranění známek času, jež se
podepsaly na jejich tváři. Stále více a více
dávají přednost estetické medicíně před
chirurgickými estetickými procedurami.
To je důvod, proč jsou dermo-estetické
injekce prováděny čím dál tím častěji.
Mezi těmito procedurami jsou injekce
botulotoxinu nejčastější.

účinnost injekce u

87 %
případů.*

PRODLUŽUJE

účinnost injekce u

Sylvie Raynal,
Directrice Scientifique
Sothys et Docteur ès
sciences pharmaceutiques.

63 %
případů.*

Nicméně, ani ty nejlepší lékařské estetické
procedury nemohou zaručit celkovou
péči pro kvalitu pleti. Pouze kosmetické
procedury umožňují udržet pleť krásnou
a kvalitní zevnitř.

ODDALUJE

Inspirováni technikami lékařské estetiky
jsme nyní schopni zaměřit se na cestu
biologické kosmetiky, která optimalizuje
účinky těchto procedur. Lékařské estetické
procedury budou mít lepší efekt, pokud
budou prováděny na dokonale udržované
pleti.“

VIDITELNĚ

Klinická studie provedená na 30 lidech, kteří obdrželi injekci botulotoxinu 6 až 10 týdnů
před aplikací KOREKTORU VRÁSEK BX a kteří použili produkt 2krát denně po dobu 90 dní.
* Celkový dojem dermatologů. ** Sebehodnocení dle 30 osob.
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Pozorovací
klinická studie
pod kontrolou
lékařů – dermatologů
provedená
na ženách,
kterým byla
aplikována injekce
botulotoxinu.

APLIKACI
PŘÍŠTÍ
INJEKCE.*

VYHLAZUJE
VÝRAZOVÉ VRÁSKY

80%

spokojenost.**

DOPLŇKOVÁ PÉČE
DOMA

2% KYSELINA SALICYLOVÁ
+ MIKROZRNÍČKA RÝŽE

DESQUACREM FORTE
MICRODERM
Zesílený účinek!
Hloubkový čistič, symbolický produkt značky,
je posílen o kyselinu salicylovou a mikrozrníčka
rýže pro hloubkové čištění pórů pleti
a zároveň exfoliaci.

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

GLYSALAC PRO PEEL

Profesionální peeling s kyselinou glykolovou
a salicylovou v rámci 30minutového ošetření pro
zjemnění textury pleti. Přináší okamžité rozjasnění
a vyhlazuje pleť. Pleť je jasná a sjednocená. Požádejte
Vaší kosmetičku Sothys o radu.

2% KYSELINA SALICYLOVÁ
+ 20% KYSELINA GLYKOLOVÁ

Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Intenzivní anti-âge ošetření:
[C] Collagène HyaluroniqueTM
Díky negativním faktorům životního prostředí či špatně zvolenému životnímu stylu, které
mají vliv na stárnutí pleti, nemusí jas, krása a vzhled Vaší pleti odpovídat Vašemu skutečnému
věku. Proto značka Sothys Paris vyvinula tento protistárnoucí program: exkluzivní koncept
založený na profesionální diagnóze kosmetiček, které stanoví skutečný stupeň stáří klientovy
pleti. Tento koncept nabízí účinné, kompletní a klientovi zcela přizpůsobené protistárnoucí
řešení. Vaše mládí je evidentně v těch pravých rukou…

Pro prevenci a boj proti příznakům stárnutí pleti
Program domácího protistárnoucího ošetření, který je zcela přizpůsobený požadavkům Vaší
pleti, prodlužuje účinek salonního ošetření.
Každý stupeň * stáří pleti má svůj vlastní účinný krém a sérum: 2 vzájemně se doplňující
výrobky pro maximální anti-âge výsledky.
* stupeň 1 až 4

INTENZIVNÍ SÉRA

jako intenzivní kúra k použití 3-4krát ročně.
LÁTKY OBSAŽENÉ V TĚCHTO INTENZIVNÍCH
SÉRECH ÚČINNĚ BOJUJÍ PROTI TZV.
VNĚJŠÍMU STÁRNUTÍ PLETI.
Jednotlivé sérum nabízí cílené účinky
přizpůsobené danému stupni stárnutí pleti.
Obsahují H2CR® kosmeceutický komplex, který
podporuje zásobu zdravých pleťových buněk
a zlepšuje funkce pleti.

„Vaše pleť
není stejně stará jako Vy.”

ÚČINNÉ KRÉMY

EXKLUZIVITA SOTHYS

* v Sothys
** 1 měsíc a více u 66 % (testováno na 41 osobách po 3 ošetřeních)
*** Patent SOTHYS Paris
****Test byl proveden na 41 osobách po 3 ošetřeních. Během
1 měsíce 90 % osob zaznamenalo, že po těchto 3 ošetřeních
vypadá jejich pleť o 4 roky mladší
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SALONNÍ OŠETŘENÍ
[C] Collagène HyaluroniqueTM.
Protistárnoucí řešení
individuálně přizpůsobené.
SOTHYS vytvořil první* intenzivní
protistárnoucí kúru přizpůsobenou
skutečnému stáří Vaší pleti.
Vaše kosmetička odborně určí na
základě diagnózy stupeň stáří Vaší pleti.
1 hodina a 15 minut profesionálního
ošetření s prokázanou a dlouhotrvající
účinností ** díky exkluzivní
technologii kombinující patentovaný
kosmeceutický program*** a lněný
komplex z výzkumného centra
SOTHYS Auriac. Vaše pleť tak bude
mladší den po dni. Po 3 ošetřeních
vypadá Vaše pleť o 4 roky mladší!****

K DENNÍMU POUŽITÍ PRO ZPOMALENÍ
PŘIROZENÝCH PROCESŮ STÁRNUTÍ PLETI
(TZV. VNITŘNÍMU STÁRNUTÍ).
Každý den chrání tyto krémy Vaši pleť pomocí
evolučního „účinného protistárnoucího
ochranného štítu“.
Viditelně zpomalují proces stárnutí pleti díky
cíleným účinkům přizpůsobeným danému stupni
stárnutí pleti. K použití v průběhu celého roku.

DOPLŇKOVÁ PÉČE
SOIN GALBANT COU
Formující péče pro dolní část obličeje a krku.
Zlepšuje a zpevňuje dolní část obličeje a krku,
obnovuje kontury obličeje. Pro vylepšení
a zkrášlení všech typů pletí s nedostatkem
pružnosti a pevnosti.
KRÉM NOCTUELLETM
Noční krém pro všechny typy pleti s jemnými
vráskami. Obsahuje AHA kyseliny a vitamin C.
Pro sametově hladkou pleť.

Inovace Sothys: komplex lnu získaný
prostřednictvím Pokrokového
výzkumu Sothys.
Les Jardins Sothys TM (zahrady Sothys)
jsou zdrojem inspirace pro oddělení
Pokrokového výzkumu, které studuje
místní floru francouzského regionu
Limousin a vyvíjí aktivní látky získané
z rostlinné říše. Profesionální anti-âge
ošetření a také sérum stupně číslo 4
obsahuje tento komplex lnu, který je
bohatý na vysoký podíl omega-3 kyselin
a cukry. Tyto složky jsou nezbytnou
výživou pro pleť.
Pleť znovu získá jas a vitalitu.

*Patentovaný Sothys anti-âge kosmeceutický program
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Stupeň 1

Stupeň 2

Viditelné známky stárnutí
pleti: první mimické vrásky.

Viditelné známky stárnutí
pleti: stálé vrásky.

PRO T IS TÁRNOU CÍ
KRÉ M P RO STU P EŇ 1
(CRÈME G RADE 1
PRE MIÈRES RIDES)

Stupeň 3

Viditelné známky stárnutí
pleti: hluboké vrásky,
ochablost pleti.
Pleť ztrácí elasticitu
a pevnost.

PROTISTÁRNOUCÍ
KRÉM PRO STUPEŇ 2*
(CRÈME GRADE 2:
CRÈME LÉGÈRE
+ CRÈME CONFORT)

PR OTISTÁR NOUC Í
KR ÉM PR O STUPEŇ 3*
(C R ÈME GR ADE 3:
CR ÈME LÉGÈR E
+ C R ÈME C ONFOR T)

Cíl: BOJOVAT S VRÁSKAMI
A ZACHOVAT KONTURY
OBLIČEJE.
Účinné aktivní látky:
„účinný protistárnoucí
ochranný štít“ pro stupeň 2.
Výtažek z hlíz šáchoru jedlého:
má protivráskový efekt.
Účinek: den po dni jsou rysy
obličeje vyhlazené, vrásky
zredukovány.
Kontury obličeje jsou
obnoveny.

Cíl: BOJOVAT S VRÁSKAMI
A ZPEVNIT PLEŤ.
Účinné aktivní látky:
„účinný protistárnoucí
ochranný štít“ pro stupeň 3.
Komplex proteinů a peptidů:
podporuje produkci kolagenu
a bojuje proti vráskám,
zpevňuje pleť.
Účinek: den po dni je pleť
hladší, pevnější.
Vrásky jsou odstraněné –
jako by byly vymazané.
Rysy obličeje jsou znovu
vymodelované.

RE V ITA LIZAČNÍ SÉRU M
NA PRVNÍ VRÁSK Y
(S É RUM REVITALISANT
PRE MIÈRES RIDES)

LIFTINGOVÉ SÉRUM
PROTI VRÁSKÁM
(SÉRUM LIFTANT
ANTI-RIDES)

Cíl: REVITALIZOVAT PLEŤ.
Účinné aktivní látky: H2CR®
komplex, cukr (podporuje
buněčnou energii).
Účinek: pleť je oživená, zářivá
a vyhlazená.

Cíl: VYPLNIT VRÁSKY.
Účinné aktivní látky: H2CR®
komplex + roztok kyseliny
hyaluronové (účinek jako
po injekci).
Účinek: vrásky jsou viditelně
zredukovány, kontury obličeje
jsou zachovány.

RESTR UKTUR AČ NÍ
SÉR UM PR OTI
VR ÁSKÁM
PR O STUPEŇ 3
(SÉR UM
RESTR UC TUR ANT
ANTI-R IDES)

Cíl: VYHLADIT DROBNÉ
VRÁSKY.
Účinné aktivní látky:
„účinný protistárnoucí
ochranný štít“
pro stupeň 1.
Dipeptid + výtažek z ovsa:
vyhlazovací účinek.
Účinek: den po dni jsou
kontury obličeje pevnější,
pleť je hladší a rozzářená.

Odborné expertizy potvrdily
40% vyhlazení mimických
vrásek (testováno na 18
osobách po dobu 30 dnů).

Redukce hlubokých vrásek –
v průměru o 17 % (testováno
na 21 osobách po dobu 30 dnů
pomocí přístroje Visioscan).

Cíl: PEVNĚJŠÍ A PRUŽNĚJŠÍ
PLEŤ.
Účinné aktivní látky: H2CR®
komplex, výtažek z kopru
(podporuje „znovuobnovení“
obličeje).
Účinek: pleť má novou
strukturu, je pevnější.
Rysy obličeje jsou jako znovu
vymodelované.

Stupeň 4
Viditelné známky stárnutí
pleti: pokročilé známky
stárnutí zralé pleti,
ztráta pevnosti a jasu.
PR OTISTÁR NOUC Í
KR ÉM PR O STUPEŇ 4
( C R ÈME GR ADE 4)
Cíl: ODHALIT PODSTATU
MLADŠÍ PLETI.
Účinné aktivní látky:
„účinný protistárnoucí
ochranný štít“
pro stupeň 4.
Peptidy lupiny: buněčný
aktivátor pro odhalení celkové
krásy pleti.
Účinek: pleť je zregenerovaná,
hladší, pevnější.
Je opět zářivá.

PR OTISTÁR NOUC Í
SÉR UM PR O STUPEŇ 4
( SÉR UM ANTI-ÂGE
R EC ONSTITUANT)
Cíl: ZPEVNIT OCHABLOU
PLEŤ.
Účinné aktivní látky: H2CR®
komplex + komplex lnu
obohacený o nutripeptidy
(nezbytná buněčná výživa pro
obnovení vitality a jasu pleti).
Účinek: pleť je vyhlazená,
pevnější. Znovu získává
pevnost a hutnost.
Sebehodnotící test: 95 % osob
potvrdilo, že jejich pleť získala
mladší vzhled.**

20% zlepšení pevnosti pleti
(testováno na 18 osobách po
dobu 30 dnů pomocí přístroje
Cutometer).

* K dispozici jako krém pro normální a smíšenou pleť (Crème
Légère) a také jako krém pro suchou pleť (Crème Confort).
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* K dispozici jako krém pro normální a smíšenou pleť (Crème
Légère) a také jako krém pro suchou pleť (Crème Confort).

** Index spokojenosti, testováno na 24 osobách po dobu
30 dnů.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.

57

PORE REFINER SYSTEM

Hydratační program

s H2CR® kosmeceutickým komplexem

Všichni touží po perfektně vypadající, sjednocené, hladké pleti bez viditelných rozšířených nebo
ucpaných pórů. Značka Sothys Paris vytvořila zcela novou řadu pro ošetření rozšířených nebo
ucpaných pórů. Pore Refiner System účinkuje uvnitř pokožky společně s H2CR® kosmeceutickým komplexem, který posílí a nastartuje zdravé buňky pro optimalizaci perfektního stavu pleti.

KYSELINA HYALURONOVÁ

Inovativní vědecký koncept s jedinečnými účinky.
Originální řada, která přináší účinné řešení pro
rozšířené či ucpané póry. Vysoká koncentrace
aktivních látek působí do hloubky pokožky
a poskytuje kompletní ošetření pórů a obnovu
Vaší pleti.
PERFECTEUR DE TEINT
Perfektor pleti
Inovativní složení (velice jemná prášková textura)
pro všechny typy pletí. Opticky minimalizuje póry
a snižuje jejich viditelnost. Dodává pleti finální
zmatňující vzhled a posiluje účinky make-upu.
Pleť je okamžitě jemnější a rovnoměrnější.
SOLUTION AFFINANTE MATIFIANTE
Zjemňující a zmatňující sérum
High-tech složení s aktivními účinky.
Pleť zmatňuje, sjednocuje a rozjasňuje.

Ha.
hPM*

Ha.
bPM*

b1055.*
Výtažek
Boletus.

SOLUTION AFFINANTE LISSANTE
Vyhlazující sérum
High-tech složení s aktivními účinky.
Rychle stahuje rozšířené póry.
Vypíná, vyhlazuje a posiluje pleť.

„Neviditelné póry
pro viditelně perfektní pleť.“

*Hydratace povrchových vrstev epidermis
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Intenzivní ošetření.

→ OBNOVIT

1 hod. 15 min. nepřetržité hydratace!
Dopřejte si zážitek intenzivní hydratace v rámci Intenzivního
ošetření s Hydra3ha kyselinou hyaluronovou.

KYSELINA HYALURONOVÁ

Toto luxusní ošetření bylo speciálně navrženo tak,
aby vyhovovalo potřebám hydratace všech typů pleti.

Inspirována nejnovějšími objevy Pokrokového výzkumu Sothys týkajících se exkluzivní
aktivní látky - výtažku Boletus 1055 - značka Sothys inovovala svůj hydratační program,
jehož srdcem je nyní 3násobná kyselina hyaluronová.**

v epidermis

Ha.
hPM.**

Ošetření s protokolem o 6 fázích, exkluzivní manuální
technikou Digi-Esthétique® a nejmodernější generací
hydratačních aktivních látek.

29 %

v dermis

Patentovaný výtažek hřibu Boletus 1055 stimuluje syntézu kyseliny hyaluronové.

1.

Kombinace makromolekul (kyseliny hyaluronové, 2 přírodních polymerů:
pullulanu a alginátu) tvoří síť (druh „náplasti“), která vytváří ochranný film
a hydratační rezervu na povrchu pleti

Po

1 ošetření

Až o

Po

3 ošetřeních

Hydratování pleti pro podporu jejího mladistvého vzhledu

+ 71 % hydratace** 100% spokojenost***

+ aktivní látka, která napomáhá „uhasit žízeň pleti“

→OKAMŽITÁ OBNOVA HYDRATACE
2.

Patentovaný výtažek hřibu Boletus 1055

b1055.**

+ regulační aktivní látka

PŘED

PO

„Okamžitý, dlouhotrvající efekt.“
„Když jsem přišla domů, moje rodina
mi řekla, že vypadám mladší.“ ****

→OPĚTOVNĚ AKTIVUJE HYDRATAČNÍ PAMĚŤ PLETI

Fotografie dehydratované pokožky
před ošetřením/fotografie hydratované
pokožky po ošetření.

3.

Restrukturalizační aktivní látky

Ha.
bPM.**

→TRVALÁ REGENERACE EPIDERMIS

Výsledky již po jediném ošetření!

* Ha hPM = vysoká molekulární hmotnost kyseliny hyaluronové
Ha bPM = nízká molekulární hmotnost kyseliny hyaluronové
b1055 = Sothys exkluzivní patentovaný výtažek Boletus 1055
** Hydratační řada obsahuje 3 klíčové aktivní látky: patentovaný výtažek Boletus 1055, kyselinu hyaluronovou nízké molekulární
hmotnosti nebo kyselinu hyaluronovou o vysoké molekulární hmotnosti v roztoku. Každý prodejní výrobek obsahuje 2 aktivní látky.
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→ REGENEROVAT

TM

Dobře hydratovaná pleť vypadá viditelně mladší a čelí lépe zkouškám času.

23 %

→ REAKTIVOVAT

Hydratovaná, „načechraná“, viditelně mladší pleť!
Žádné ošetření nebylo ještě nikdy tak účinné!*
* V rámci Sothys hydratačních ošetření.
** Měření pomocí Corneometeru v průměru na 5 osobách. V průměru z celkového počtu 14 testovaných osob: 39 %.
*** Sebehodnocení dle 15 osob.
**** Dle hodnocení osob, které vyzkoušely Intenzivní hydratační ošetření.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Pro regeneraci pleti
a trvalou hydrataci.

→ REAKTIVOVAT
→ REGENEROVAT

+ 60 %

Až o
hydratace*

Výsledek:
Až o

Pleť je hydratovaná, hladší,
jako omlazená.***

+ 95 % spokojenost.***

Intenzivní hydratační sérum
Výsledek:

Hydratační a vyhlazující maska

Snížení ztráty vody: 36 % **

Po aplikaci tato krémová maska okamžitě zahalí pokožku do hebkosti.

Pleť je intenzivně hydratovaná; její pružnost
je obnovena; vypadá zregenerovaná.
Její mládí je zachováno.

*** Sebehodnocení dle 20 osob, které použily
masku 2krát týdně po dobu 2 týdnů.

SYNERGICKÝ ÚČINEK KRÉMŮ:
dlouhodobý účinek Intenzivního hydratačního séra
v kombinaci s okamžitým účinkem hydratačních krémů
nabízí pleti vysoce účinné hydratační řešení.
Sérum optimalizuje hydratační účinnost krémů
pro podporu mladistvého vzhledu pleti.***
Po použití Intenzivního hydratačního séra 2krát denně po dobu 30 dní:
* Měření na 7 osobách. V průměru z celkového počtu 20 testovaných osob: 47 %.
** Průměrná měření pomocí přístroje Tewameter na 17 osobách.
*** Měření dle 10 osob, které použily Intenzivní hydratační sérum a krém 2krát denně po dobu 30 dní.

Pro okamžitou obnovu vlhkosti
a ochranu pleti na denní bázi.

→ OBNOVIT
→ REAKTIVOVAT

Krémy
Výsledek:

+ 46 %

Až o
hydratace po 3 hodinách*.

89 % osob** potvrdilo, že je jejich pleť
hydratovaná, má pocit komfortu. Jas pleti
a mladistvý vzhled jsou zachovány den po dni.

Nepřetržitá hydratace
po dobu 8 hodin*.

Krémy s možností výběru ze dvou textur
pro okamžitou hydrataci pleti a její ochranu den po dni.
Krém: krémová textura balzámu. Pro normální až suchou pleť.
Gel-krém: textura, která je svěží a krémová.
Pro normální až smíšenou pleť.
* Měření pomocí Corneometeru na 24 osobách (gel-krém u 12 osob + krém u 12 osob).
** Sebehodnocení provedené na 39 osobách, které použily gel-krém nebo krém 2krát denně po dobu 30 dní
(gel-krém u 19 osob + krém u 20 osob).
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ODBORNOST KOSMETIČEK

Soin peeling resurfaçant

DIAGNÓZA KOSMETIČKY:

Intenzivní peeling pro okamžitou obnovu pleti


Detoxikace pleti je základním gestem krásy, která pomáhá eliminovat její nedokonalosti objevující se v souvislosti se stresem, kouřením či negativními vlivy životního prostředí (např.
UV zářením, znečištěním).
Značka Sothys vyvinula Soin peeling resurfaçant pro intenzivní obnovu pleti inspirovaný
dermatologickými* postupy a odbornými expertizami kosmetiček.

Program pro obnovu pleti:
Soin peeling resurfaçant pro intenzivní obnovu pleti
určený pro ošetření v kosmetických salonech.
Toto kosmeceutické ošetření zdokonalené o exkluzivní H2CR® komplex** SOTHYS je inspirováno
odbornými dermatologickými postupy. Udržuje rovnováhu pleti a dodává jí pocit komfortu.

Diagnóza kosmetičky je důležitá pro správné doporučení vhodných produktů dle individuálních potřeb klienta.
 astná pleť: hrubá, lesknoucí se, s rozšířenými póry a komedony
m
mdlá pleť se skvrnami (u obyvatel měst a kuřáků)
unavená pleť
suchá a drsná pleť
pleť s jemnými a stálými vráskami
pleť bez jasu
pleť s nedokonalostmi: nadměrná pigmentace, jizvy

KOMFORT PLETI:

VÝSLEDEK:

Soin peeling resurfaçant pro intenzivní obnovu
pleti zachovává jeji rovnováhu a dodává pocit
pohodlí díky zklidňující a relaxační modeláži
kosmetičky a vysoce hydratačních produktů
Sothys.
Doba ošetření: 60 minut.

Okamžitý efekt s dlouhodobým účinkem
(všechny typy pletí kromě citlivé).
Výsledky jsou viditelné už po 1 ošetření: pleť je
čistá, jemná, jako znovu obnovená.
Pleť je zářivá, sjednocená po dlouhou dobu.

INSPIROVANÝ ODBORNÝMI DERMATOLOGICKÝMI POSTUPY***
Soin peeling resurfaçant pro intenzivní obnovu pleti je založen na dvou známých exfoliačních
metodách:
PEELING: chemická exfoliační metoda
eliminuje mrtvé buňky a stimuluje obnovu
nových buněk.
Odpověď SOTHYS: obnovující peeling
(Peeling rénovateur) s 20% kyselinou glykolovou
a vázanou kyselinou salicylovou.

MIKRODERMABRAZE: mechanická exfoliace
systematicky a postupně eliminuje mrtvé buňky
na povrchu pleti.
Odpověď SOTHYS: detoxikační exfoliační pasta
(Pâte de gommage détoxifiante) s mikrokrystalky
minerálu zvaného korund (alumina).

Vázaná
kyselina
salicylová

20%

čistá
kyselina
glykolová

Mikrokrystalky
korundu

Mikrokrystalky minerálu zvaného korund: drahé kameny jako rubín
a safír jsou odrůdy korundu. Tyto mikrokrystalky korundu mají
exfoliační účinky.
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* Určeno pro profesionální ošetření v kosmetických salonech
**	Spojení peptidů a silných přírodních antioxidantů pro
podporu zdravých buněk a optimalizaci funkce kůže
*** Kosmetický pleťový peeling pro profesionální použití
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Rozjasňující obličejová péče
a péče na pigmentové skvrny:

CRÈME NETTOYANTE
Čisticí krém pro jas a celkové projasnění pleti

MASQUE ÉCLAT
Rozjasňující maska

Perleťově bílý krémový gel vhodný pro všechny
typy pletí jemně odstraňuje make-up a eliminuje
nečistoty. Zanechává pleť jasnou a rozzářenou.

řada [W.]™+ s kosmeceutickým konceptem H2CR®

Účinné látky: rozjasňující komplex [W.]™+, čisticí
látky.

Hutnější krémová maska, která okamžitě dodá
pleti jas, hebkost a komfort. Používejte 2x týdně.
Vyhněte se oblasti očních kontur. Nechejte působit
15 minut, smyjte. Poté použijte [W.]™+ Lotion
Préparatrice.

Nejen vrásky jsou projevem stárnutí pleti. Také matná pleť a pigmentové skvrny předčasně
dodávají Vaší pleti starší vzhled. Nová formule Sothys [W.]™+ zachovává jas pleti a sjednocuje
její odstín.
Tento pečující program je vhodný pro všechny typy pletí různého stáří. Poskytuje dvojí účinné
řešení: projasní pleť a cíleně působí na pigmentové skvrny.

6 PRODUKTů
PRO DOMÁCÍ PÉČI:
CONCENTRé DOUBLE ACTION:
SOLUTION CLARIFIANTE + PEELING
Sérum s dvojím účinkem: projasnění pleti + peeling
Sérum s dvojím účinkem pro rychlé
a dlouhotrvající výsledky: tento intenzivní
kosmeceutický produkt dodává pleti jas,
sjednocuje její tón a zároveň cíleně působí na
pigmentové skvrny. Rozjasňující péče má dvojí
účinek: celkově projasní pleť (aplikujte na obličej
ráno) a působí na pigmentové skvrny (aplikujte
ráno a večer lokálně).
Účinné látky: rozjasňující komplex [W.]™+, H2CR®
kosmeceutický komplex.
Peeling: používejte večer, vyhněte se oblasti
očních kontur. Poté použijte [W.]™+ Fluide Éclat.
V letních měsících doporučujeme používat sluneční
péči CelligentTM.

FLUIDE ÉCLAT
Protistárnoucí rozjasňující fluid
Jemná, lehce roztíratelná emulze, která projasní
pleť den po dni. Díky inovativní rozjasňující
substanci vypadá pleť mladší. Používejte ráno
a večer. V letních měsících doporučujeme používat
sluneční péči CelligentTM.
Účinné látky: rozjasňující komplex [W.]™+, H2CR®
kosmeceutický komplex, protistárnoucí
rozjasňující substance.
PROKÁZANÁ ÚČINNOST*:
projasnění pleti: + 43 % po 30 dnech
(technická evaluace)
hloubka vrásek: - 15 % po 30 dnech
(technická evaluace)**
100 % spokojenost po 30 dnech
(rozjasněná pleť).

Použijte ráno a večer, naneste na vlhkou pleť
a emulgujte. Poté důkladně smyjte. Vyhněte se
oblasti očních kontur.
LOTION PRÉPARATRICE ÉCLAT
Pleťový rozjasňující lotion
Pro hydrataci, zjemnění a dodání jasu pleti.
Připraví pleť na přijetí dalších pečujících produktů.
Po odlíčení pleti aplikujte na obličej a krk vatovým
tamponem. Vyhněte se oblasti očních kontur.
Účinné látky: rozjasňující komplex [W.]™+,
H2CR® kosmeceutický komplex, extrakt opuncie
(podporuje přirozenou exfoliaci pleti), hydratační
komplex.

Účinné látky: rozjasňující
komplex [W.]™+, výtažek květu leknínu.
PROKÁZANÁ ÚČINNOST*:
projasnění pleti: + 21 % po první masce
(kolorimetrická měření)
jas pleti: + 36 % po první masce
(technická evaluace)
100 % spokojenost (okamžitý komfort,
rozjasňující efekt).
FLUIDE HAUTE PROTECTION SPF 50
Fluid s vysokým ochranným slunečním faktorem
spf 50
Fluid se širokým spektrem ochrany (UVA, UVB,
infračervené záření) pro projasněnou, zářivou
a jasnou pleť. Nejlepší prevencí nerovnoměrné
pigmentace je každodenní sluneční ochrana.
Účinné látky: Celligent™ (kombinace účinných
molekul přírodního původu), rozjasňující
komplex [W.]™ + , výtažek slunečnice,
vápenatá algae.

Účinné látky: komplex kyseliny glykolové
a aminokyseliny, alfa-hydroxykyselin
a beta-hydroxykyselin, výtažek květu leknínu.
PROKÁZANÁ ÚČINNOST*:
projasnění pleti: 12 % po 3 týdnech,
18 % po 6 týdnech (kolorimetrická měření)
redukce zabarvení pigmentových skvrn: 37 %
po 3 týdnech, 60 % po 6 týdnech (kolorimetrická
měření)
95 % spokojenost po 3 týdnech (jasnější pleť,
světlejší pigmentové skvrny).
*Testováno na 20 osobách v Asii po dobu 6 týdnů
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* Testováno na 20 osobách po dobu 30 dní
** Výsledek u 14 osob

*Při použití 2 masek týdně po dobu 2 týdnů
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Pečující rituál pro detoxikaci
a dodání energie pleti

SOTHYS | HOMME

Individuální řešení pro muže.
3 kroky pro detoxikovanou, pružnou a posílenou pleť.
„Připravit, pozor, teď“:
1 ČIŠTĚNÍ PLETI
2 OBNOVA KOMFORTU PLETI
3 PÉČE PRO DOKONALÝ VZHLED PLETI

RYCHLý, JEDNODUCHý A úČINNý
RITUÁL pRO DOKONALý VZHLED!
PRO MUŽE JE KRÁSA JAKO SPORT...
DÁ SE ROZDĚLIT DO NĚKOLIKA KATEGORIÍ:
Začátečníci, kteří používají nejzákladnější
produkty péče o pleť.
Fanoušci, kteří používají pánské kosmetické
výrobky, ale také si půjčují výrobky od svých žen…

Nezáleží na tom, do které kategorie patří, všichni
muži jsou vystavováni stresu, únavě, škodlivým
vlivům vnějšího prostředí. Pleť často holí. Jejich
pleť je podrobována zkouškám.
Aby byla pleť chráněna před každodenním stresem,
vyvinula značka Sothys za tímto účelem produkty
s cílenou péčí, které jsou obohacené o vulkanickou
horninu*, která pleť detoxikuje a posiluje.

Profesionálové, kteří používají nejnovější
výrobky, aby dosáhli dokonalého vzhledu.

DETOXIKACE
A DODÁNÍ ENERGIE:
SÍLA VULKANICKÉ HORNINY*
Vulkanická hornina* byla
vybrána Pokrokovým výzkumem
Sothys, protože je bohatá
na magnezium, které posiluje
a detoxikuje mužskou pleť.

BEZ
PARABENŮ

VULKANICKÁ
HORNINA*
BOHATÁ
NA MAGNEZIUM

* Tekutý extrakt vulkanické horniny

VINCENT CLERC
Vicemistr světa v rugby

Pánská péče
SOTHYS Homme

PÉČe V saLONu.
NOVÉ OŠETŘENÍ SPECIÁLNĚ VYTVOŘENÉ
PRO MUŽE.
Obličejové rituály
Základní obličejová péče
Tělové rituály
Individuálně přizpůsobená tělová ošetření
Modeláž nebo exfoliace

* Tekutý extrakt vulkanické horniny
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1. Čištění pleti
pro perfektně připravenou pleť
Nettoyant
énergisant visage
Čisticí a energizující
obličejová péče
Zbavuje pleť nečistot v jednom kroku.
Použití: „3 v 1“:
• denní čistič a jemná gomáž
• maska 1x týdně
Přínosy:
• neagresivní exfoliační účinek
pro přípravu pleti na holení
• účinek masky pro jas pleti
Aktivní látka: zrníčka ryolitu zajistí
neagresivní exfoliační účinek

Gel douche vitalité
corps et cheveux
Revitalizační sprchový gel
na vlasy a tělo
Pro vitalitu těla a vlasů v jednom
kroku, ideální pro sport a cestování.
Použití:
každý den ve sprše
Přínosy:
produkt „2 v 1“ ideální pro sport
nebo cestování
Aktivní látka: přírodní zvláčňující
látky pro maximální komfort

2. O
 bnova komfortu pleti
a viditelné zpomalení známek
stárnutí v rámci jednoho
kroku
Mousse de rasage douceur
Zjemňující pěna na holení
Použití: k dennímu použití

3. P
 ro muže, kteří touží
po dokonalém vzhledu
Roll-on défatigant yeux
Roll-on gel na unavené oči
Redukuje oteklá víčka, zmírňuje
tmavé kruhy, viditelně vyhlazuje vrásky
a hydratuje oční okolí.

Aktivní látka: zvláčňující aloe vera

Prokázaná účinnost!
Oční okolí má mladistvější vzhled
a vypadá méně unaveně:
85 % klientů spokojeno.
Zjemnění hloubky vrásek:
–11% za 2 týdny!

Fluide anti-âge
hydratant
Hydratační anti-âge fluid

Přínosy:
• roll-on aplikátor
• okamžitý chladivý efekt

Přínosy:
• krémová pěna pro hladké holení

„2 v 1“ pro každodenní
hydrataci pleti a boj proti
známkám stárnutí pleti.

Eau de toilette INTENSE
Nadčasová vůně pro elegantního
a dokonalého gentlemana.
Tato vůně je silným a smyslným
výrazem mužské elegance.
Vůně:
dřevitá (cedr + santalové dřevo)
aromatická (levandule)
pižmová (bílé pižmo)
ambra (tonkové boby)

Aktivní látka: globální komplex
působící na vrásky, tmavé kruhy,
oteklá víčka. Hydratační a ochranný komplex.

Použití:
ráno a/nebo večer
Prokázaná účinnost!
+ 39 % větší hydratace!
Zjemnění hloubky vrásek: -14 %
Přínosy:
90% spokojenost se zmatňujícím
efektem
Aktivní látka:
anti-âge rostlinný komplex,
hydratační komplex

Baume apaisant
après-rasage
Zklidňující balzám po holení
Pleť je po holení zklidněná
a hydratovaná.
Pomáhá předcházet zčervenání.
Aktivní látka: makadamiový olej
pro zvláčnění oslabené pokožky
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Tělová péče SOTHYS
je pramenem unikátních vjemů a blahodárných účinků. Pečující rituály Vás zavedou do světa
delikátních vůní a uklidňující hudby. Perfektní souznění účinků specifických aktivních složek
a exkluzivních manuálních technik. Ztělesnění požitku a rozkoše se zaměřuje na Vaši tělesnou a duševní rovnováhu a krásu Vašeho těla.

METODA DIGI-ESTHÉTIQUE ®
VYTVOŘENA SPECIÁLNĚ PRO TĚLOVÉ OŠETŘENÍ
Originální a exkluzivní manuální metoda kombinující tlaky prstů s modelačními orientálními i západními
technikami. Výběr technik odpovídá účelu každého ošetření. Prohlubuje účinek ošetřujících rituálů.

3 FÁZE VAŠEHO NEVŠEDNÍHO
ZÁŽITKU
POVZBUZUJÍCÍ PŘEDEHRA
Relaxační masáž, která Vás postupně přenese
do uklidňujícího světa pečujících rituálů.

PEČUJÍCÍ RITUÁL
Příjemné prostředí s relaxační hudbou
a masážními pohyby přizpůsobené každému
kroku ošetření pro maximální efekt a blahodárné
účinky.

DOMÁCÍ HÝČKÁNÍ...
Přípravky Sothys pro domácí ošetření podtrhují
nevšední zážitky senzačních profesionálních
rituálů a jejich blahodárné účinky pro Vaše tělo i
duši. Péče o sebe je potěšením.
Objevte znovu své tělo, potěšte svou duši.
Smyslové produkty s jemnými, kořeněnými
a opojnými vůněmi. Hýčkající textury, lehké,
hebké a jemné na dotek.

NÁVRAT – TĚLESNÁ A DUŠEVNÍ
HARMONIE
Vaše smysly probudí na konci ošetření
povzbuzující modeláž a vrátí Vás do stavu
naprosté harmonie těla i duše.

Péče o tělo
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Japonský rituál
Hanakasumi™

Orientální rituál
Ceremonie
Orientu

s vůní třešňových květů a lotosu
CRÈME DOUCHE EVASION FLEUR
DE CERISIER ET LOTUS
Sprchový krém s vůní třešňových květů a lotosu
Sprchový krém s vůní třešňových květů a lotosu
s lehce roztíratelnou texturou. Produkt se přemění
na hustou krémovou pěnu, která jemně zahalí Vaše
tělo. Obsahuje extrakt z třešňových květů, které
mají hydratační vlastnosti.
GOMMAGE RESSOURçANT EVASION FLEUR
DE CERISIER ET LOTUS
Exfoliační peeling s vůní třešňových květů a lotosu
Jemný a zároveň účinný peeling pro jemnou
a příjemně provoněnou pokožku. Obsahuje
exfoliační částečky a hydratační extrakt z třešňových
květů. Použijte ve sprše na celé tělo a poté důkladně
smyjte. Lze také použít místo obvyklého sprchového
gelu nebo na velmi hrubá místa na těle (kolena, lokty,
paty apod.) 1x - 2x týdně.
ELIXIR NOURRISSANT CORPS EVASION
FLEUR DE CERISIER ET LOTUS
Vyživující tělový elixír s vůní třešňových květů
a lotosu
Vyživující tělový elixír s vůní třešňových květů
a lotosu delikátně provoní pokožku a zanechává
pokožku hebkou. Nezanechává mastný efekt,
rychle se vstřebává. Obsahuje olej z rýžových otrub
(antioxidační, hydratační, zvláčňující vlastnosti)
a olej z jader třešní (hydratační, regenerační,
zvláčňující vlastnosti). Nastříkejte na celé tělo nebo
lokálně a vstřebejte produkt krouživými pohyby
rukou. Pro každodenní použití nebo pro masáže.
BEURRE DE KARITÉ
Bambucké máslo s vůní třešňových květů a lotosu
Bambucké máslo intenzivně vyživuje pokožku,
obnovuje její komfort a pohodlí. Pokožka je vláčná
a posílená. Zejména velmi vhodné pro suchou
pokožku. Naberte produkt špachtlí a zahřejte jej
v dlaní ruky. Poté naneste na požadované tělové
partie. Tento produkt obsahuje přírodní aktivní
složky, u kterých se mohou projevit změny v barvě,
vůni nebo vzhledu. Tyto změny neznehodnocují
kvalitu výrobku. Chraňte výrobek před světlem
a teplem.
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SALONNÍ OŠETŘENÍ.
Tělový relaxační rituál HANAKASUMI™
pro uvolnění těla a především mysli.
Vychází z japonských tradičních rituálů,
jejichž základem jsou koupele pro očistu těla
i duše. Procedura je vhodná pro ženy i muže
každého věku. Hodí se zejména pro klienty,
kteří si stěžují na celkovou fyzickou únavu,
pocity těžkých nohou a stres.
SOTHYS Paris nabízí hodinové ošetření, které
doprovází příjemná vůně třešňových květů
a lotosu, jež stimuluje smysly a podporuje
navození hluboké relaxace.
Na začátku rituálu je provedena lehká
manuální masáž přes osušku pro celkové
uvolnění svalstva a napětí těla. Poté se
nanáší teplý peeling na celé tělo a nechá se
působit 10 minut. Zatímco peeling působí,
uvolníte se při relaxační masáži nohou na bázi
reflexologie, která harmonizuje energetické
toky, stimuluje cirkulaci krve a životní energii.
Po odstranění peelingu následuje masáž
celého těla a závěrečná masáž zad přes
osušku, která vás navrátí do stavu naprosté
harmonie těla i duše.

s vůní skořice a zázvoru

SALONNÍ PÉČE.
Nechejte se unést do světa pohádek
tisíce a jedné noci v jednom z celosvětově
nejoblíbenějším rituálu značky SOTHYS.
Pocítíte fascinující souznění účinků
specifických aktivních složek a exkluzivních
manuálních technik Digi-Esthétique®.
Díky nádherné orientální vůni (delikátní
kompozici zázvoru a skořice, sevillského
pomeranče a muškátového oříšku) a relaxační
hudbě, speciálně zkomponované pro tento
rituál, prožijete dokonalé ztělesnění požitku
a rozkoše.
Neopakovatelná atmosféra prostupuje všemi
smysly a přináší maximální uvolnění organizmu
a nahlédnutí do jiné duševní dimenze.
Během hodinového rituálu Vás čeká lehká
úvodní masáž přes osušku, peeling celého těla
a poté manuální relaxační masáž.
Po relaxační masáži následuje masáž s lávovými
kameny a teplými aromatickými pytlíčky
obsahujícími směs koření s vůní sevillského
pomeranče a muškátového oříšku. Rituál končí
masáží vsedě v oblasti krční páteře, díky níž se
začnete zvolna vracet do reality.

GEL DOUCHE EVASION CANNELLE
DE GINGEMBRE
Sprchový gel s vůní zázvoru a skořice
Sprchový gel s vůní zázvoru a skořice, který
zahalí tělo do jemné pěny. Zanechává na pokožce
delikátně parfémovaný ochranný film. Obsahuje
provitamin B 5, který zamezuje vysoušení pokožky.
GOMMAGE DÉLICIEUX EVASION CANNELLE
DE GINGEMBRE
Delikátní peeling
s vůní zázvoru a skořice
Peeling s vůní zázvoru a skořice eliminuje
olupování kůže a zlepšuje vzhled suché či velmi
suché pleti. Pleť je hebká, vláčná a příjemně
provoněná. Obsahuje zázvor a muškátový oříšek
(efekt mechanické exfoliace) a kukuřičný olej,
který pokožku vyživuje, poskytuje jí hebkost
a komfort.
ELIXIR NOURRISSANT CORPS EVASION
CANNELLE DE GINGEMBRE
Vyživující tělový elixír
s vůní zázvoru a skořice
Delikátně provoní pokožku a zanechá pleť hebkou.
Nezanechává mastný efekt, rychle se vstřebává.
Obsahuje marulový olej (zvláčňuje, vyživuje
a hydratuje) a kukuřičný olej (vyživuje pleť,
dodává jí hebkost a komfort). Nastříkejte na celé
tělo nebo lokálně a vstřebejte produkt krouživými
pohyby rukou. Pro každodenní použití nebo pro
masáže.
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4 produkty Sothys

Relaxační
peeling
a masáž 3 vůní

s cíleným účinkem pro tělovou péči,
které Vám pomohou splnit Vaše požadavky.
Nový rostlinný výtažek s ještě větší účinností!

GEL DOUCHE EVASION
CITRON ET PETITGRAIN
Sprchový gel s vůní citron a petitgrain
Zanechává pokožku jemnou a delikátně
provoněnou. Aplikujte na navlhčenou
pokožku a vytvořte pěnu, poté smyjte.
Také vhodný pro koupele.
GOMMAGE CORPS TONIFIANT
EVASION CITRON ET PETITGRAIN
Osvěžující tělový peeling s vůní citron a petitgrain
Eliminuje proces odlupování kůže,
vylepšuje vzhled suché a velmi vysušené pokožky.
Naneste na navlhčenou pokožku krouživými
pohyby dle požadovaného stupně exfoliace,
poté smyjte.
Pro velmi hebkou, pevnou a příjemně provoněnou
pokožku.
ELIXIR NOURRISSANT CORPS EVASION
CITRON ET PETITGRAIN
Vyživující elixír s vůní citron a petitgrain
ELIXIR NOURRISSANT CORPS FLEUR
D´ORANGER ET BOIS DE CEDRE
Vyživující elixír s vůní pomerančových květů
a cedrového dřeva
ELIxIR NOURRISSANT CORPS EvASION Lys
et bambou
Vyživující elixír s vůní lilie a bambusu
Vyživující lehce roztíratelné oleje pro jemnou
a saténově hebkou pleť. Zahalí tělo do voňavého
ochranného filmu bez zanechání mastného efektu.
Obsahují slunečnicový olej (vyživující a hydratační
vlastnosti) a vitamin E (antioxidační vlastnosti).
Doporučeno pro suchou pleť.
Nastříkejte na celé tělo nebo lokálně a vstřebejte
produkt krouživými pohyby rukou. Vhodné pro
každodenní použití nebo pro masáže.
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SALONNÍ PÉČE.
Peeling a masáž lze individuálně přizpůsobit.
RELAXAČNÍ PEELING:
před začátkem ošetření si můžete vybrat jeden ze
3 tzv. senzorických úniků: vůni citron a petitgrain,
pomerančové květy a cedrové dřevo nebo lilii
a bambus. Dopřejte si poté 20minutový peeling
celého těla, který se na závěr smyje ve sprše. Slaná
a sladká textura peelingu s mořskou solí a cukrem
dodají Vaší pokožce sametovou hebkost.
RELAXAČNÍ MASÁŽ:
stejně jako u peelingu, také u masáže si můžete
pro relaxaci zvolit jednu ze 3 vůní (citron
a petitgrain, pomerančové květy a cedrové dřevo
nebo lilii a bambus) a také si vybrat unikátní
modelační texturu: tělový krém, olej nebo vosk.
Nechejte se hýčkat a užívejte si 40minutové
relaxační masáže celého těla a příjemné
závěrečné masáže zad.

Zeštíhlující
program
Ploché bříško, pěkně tvarovaná stehna a zadeček, hladká, pevná pokožka bez celulitidy…
To je přáním každé ženy.
Pro dosažení lepších výsledků si však každá z žen zaslouží zeštíhlující ošetření přizpůsobené
jejím individuálním potřebám.
Celulitida je největším nepřítelem Vašeho těla. Objevuje se u mnoha žen a postihuje všechny
problematické partie ženského těla - stehna, bříško, pás, paže atd. Čím je pokožka méně
pevnější, tím více je pravděpodobné, že se celulitida bude zhoršovat.
Abychom nabídli řešení přizpůsobené individuálním potřebám a pomohli tak docílit Vašich
cílů v zeštíhlení, přichází Sothys se zeštíhlujícím programem, který využívá uznávané knowhow Pokrokového výzkumu Sothys a odborných znalostí Vaší kosmetičky.

„Vaše tělo si zaslouží péči na míru.“

Nabídka
profesionálních
zeštíhlujících
ošetření
Zeštíhlující ošetření
Kompletní zeštíhlující ošetření,
které viditelně redukuje všechny typy celulitidy.

Po 2 aplikacích denně:

- 1,3 cm za 15 dní (2)
- 2,5 cm za 30 dní (3)

o 20 %

Vysoce účinný program!
Pokrokový výzkum Sothys opět prokazuje své
know-how a vybírá účinné látky dle nejmodernějších
vědeckých poznatků, aby Vám poskytl kompletní
program s prokázanou účinností!

lepší výsledek (4)

Dlouhotrvající
spokojenost (5)
přetrvává po dobu
1 měsíce po ukončení péče

EXKLUZIVNÍ PROCEDURY OŠETŘENÍ
V RáMCI PROGRAMU, KTERý JE
ÚČINNý A ZáROVEŇ POTĚŠÍ VAŠE
SMYSLY!
Na základě přesně stanovené diagnózy Vám
kosmetička Sothys individuálně doporučí
nejvhodnější program v salonu krásy.
Unikátní textury a inovační účinné látky
v kombinaci s exkluzivními manuálními
modelačními technikami.

1 *1 velikost v pase = 2,6 cm. Průměrná měření dle 5 osob. Průměrná měření všech 14 osob: -1,7 cm po 10 kúrách při aplikaci 2 x
týdně. 2 Průměrně dle 7 osob, které aplikovaly Minceur Capitale 1x za den na jedno stehno. Průměrná měření všech 19 osob: -0,6 cm.
3 Průměrně dle 7 osob, které aplikovaly Minceur Capitale 1x za den na jedno stehno. Průměrná měření všech 19 osob: -1,5 cm.
4 Průměrný výsledek za 30 dní po 2 aplikacích denně: (stehno) 14 osob (-1,8 cm) ve srovnání s průměrným výsledkem po 1 aplikaci
denně (stehno) u 19 osob (-1,5 cm). 5 94% spokojenost s eliminací dolíčků na pokožce po 2 aplikacích (při 1 aplikaci: 79 %). Index
spokojenosti dle 19 osob, které použity Minceur Capitale 1x denně nebo 2x denně na 1 noze po dobu 30 dnů.
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Mokré nebo suché ošetření

Až o 1 velikost menší po 10 kúrách.(1)

Profesionální ošetření
problematických partií těla
Po 1 aplikaci denně:

Délka ošetření: 1 hod. 15 min.

Ošetření kombinující specifickou modeláž
problémových partií s termoaktivním bahenním zábalem.
Ideální pro horní partie těla: paže, pás, bříško.
Ideální pro dolní partie těla: bříško, zadeček, stehna.

Zeštíhlující modeláž
30minutová nebo 45minutová modeláž za použití
posilujícího modelačního oleje s esenciálními oleji
pro zeštíhlení křivek Vašeho těla.

Profesionální ošetření
pro lehké nohy
Rychlé 25minutové ošetření pro opětovné získání
lehkých nohou a pocitu komfortu. Po zabalení nohou do
proužků namočených do ledově chladivého roztoku se provádí
specifická modeláž. Garantujeme Vašim nohou pocit svěžesti!
Před tímto ošetřením je doporučován také peeling celého těla.

Délka ošetření: 50 min.
Mokré ošetření

Délka ošetření:
30 min. - 40 min.
Suché ošetření

Délka ošetření:
s peelingem 40 min.
bez peelingu 25 min.
Mokré nebo suché ošetření

požádejte Vaši kosmetičku o radu
a vytvořte si svůj INDIVIDUÁLNÍ ZEŠTÍHLUJÍCÍ PROGRAM.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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crème galbante
Remodelační krém na bříško, pás, paže

crème toniFIante
Zpevňující krém na strie,
pro krásný dekolt a poprsí

výsLedKy: 75 % klientů spokojeno se
zpevňujícím efektem na bříšku, v pase
a pažích! Speciálně vytvořená péče
pro zralou pleť, v období diet nebo během
těhotenství. Obsahuje účinné látky (výtažky
sóji a lotosu) pro posílení struktury pleti.
Pomáhá zmírnit viditelné známky celulitidy
na obzvláště problematických partiích těla
(bříško, pás, paže). Pokožka je pevnější,
nově vymodelovaná a vytvarovaná. Naneste
ráno a večer. Věnujte zvýšenou pozornost
ošetřovaným partiím: bříšku, pasu, pažím.

Výtažek sóji.
ÚČeL/cíL:
vyřešit problém
s ochablostí kůže
a celulitidou
v partiích, které
jsou nejobtížnější
na ošetření:
bříško, pás, paže.

pouŽití: použijte ráno a večer.
Věnujte zvýšenou pozornost
ošetřovaným partiím.

naše řešení

Zpevňující
komplex působící
proti striím.

ÚČeL/cíL:
zpevnit tělo
a bojovat proti
striím. Zpevňující
komplex působící
proti striím.

výsLedKy: 61% klientů spokojeno
s viditelnou redukcí strií po 1 měsíci!
Tento krém obsahuje zpevňující komplex
působící proti striím. Obnovuje elasticitu
pleti a viditelně omezuje nově vznikající strie.
Je také velmi vhodný pro krásný dekolt.
Pevná, vyhlazená a vyživená pleť je více
posílená. Strie jsou méně viditelné a pleť
je pružná.

Výtažek lotosu.

„Nový rostlinný výtažek s ještě větší účinností!“
MINCEUR CAPITALE
Zeštíhlující péče s vyhlazujícím účinkem
Základní pomocník v zeštíhlení s vyhlazujícím
účinkem pro všechny typy celulitidy. Fluidní
emulze, bez alkoholu a barviv.

8% vektorizovaný
kofein + 0,9%
výtažek Yerby
maté (cesmíny
paraguayské)

pouŽití: naneste jemnými tahy na partie,
které mají být ošetřeny ráno a/nebo večer.
Účinnost již při aplikaci 1x denně.
Až o 20 % lepší výsledek, pokud výrobek
používáte 2x denně!

Rostlinný komplex

Až o -1,3 cm za 15 dní
s 1denní aplikací!
Až o - 2,5 cm za 30 dní
s 1denní aplikací!

Výtažek rostliny
Astragalus

Výtažek zeleného
čaje
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ÚČeL/cíL:
redukovat vzhled
pomerančové kůže
a vytvořit krásnou siluetu

Až o -1,3 cm za 15 dní s 1 aplikací denně!
V průměru na 7 osobách, které aplikovaly MINCEUR CAPITALE
1x denně na stehno.
Průmerná měření dle 19 osob: -0,6 cm.
Až o -2,5 cm za 30 dní s 1 aplikací denně!
V průměru na 7 osobách, které použily Minceur capitale
1x denně na stehně.
Průmerná měření dle 19 osob: -1,5 cm.

Bambucké máslo:
základní složka.

Doplňková péče
LAIT HYDRA-NOURRISSANT
Hydratační a vyživující tělové mléko
Skutečná dávka hydratace pro tělo. Obnovuje ochranný film.
pouŽití: pro jemnou pokožku a pocit komfortu.

CRèME MAINS VELOURS
Vyživující a vysoce zvláčňující krém na ruce
Vytváří ochranný film na povrchu pokožky, zvláčňuje pokožku a
poskytuje jí pocit komfortu.
pouŽití: naneste na ruce, vmasírujte. Použijte kdykoliv dle
potřeby.

GEL FRAÎCHEUR JAMBES LÉGÈRES
Osvěžující gel na nohy
Zmírňuje pocit nepohodlí Vašich nohou a pocit těžkých nohou.
Okamžitý ledově chladivý účinek. Garantujeme pocit osvěžení!
pouŽití: aplikujte jednou denně, nanášejte směrem vzhůru od
kotníků až po stehna.
Náš tip: výrobek může být aplikován přímo na punčochy.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Tělové ošetření
inspirované
uměním a krásou

SALONNÍ OŠETŘENÍ.

Objevte tělové ošetření Sothys inspirované uměním a krásou.
Paleta pocitů v rámci unikátního salonního 1 h. 15 min. ošetření,
které je kombinací barev, delikátních vůní a exkluzivních
modelačních tahů prováděných porcelánovou lžící…
Vyberte si relaxační, energizující nebo hydratační ošetření.

1 h. 15 min.

ošetření
z rukou umělce
Sothys

Dopřejte si tento umělecký ZÁŽITEK
SE 3 produkty domácí péče:
Gommage de douche corps
Sprchový tělový peeling
Hustý granulovaný gel modré barvy.
Má jemný čisticí a exfoliační účinek.
Vylepšuje vzhled pokožky.
POUŽITÍ:
použijte ve sprše pro hydrataci pokožky.
Důkladně smyjte.
Lze použít místo sprchového gelu.

Vodnatá,
květinová
vůně

Lait fondant corps
Jemné tělové mléko

Vstoupit do světa SOTHYS
znamená proniknout do světa smyslnosti a rafinovanosti.
Naše povolání v oblasti profesionální estetiky,
stejně jako jiné umělecké obory, odkrývá emoce a povznáší smysly.
INOVACE a KREATIVITA
jsou hodnoty společné jak umělcům, tak podnikům.
Otevřením hranic mezi jednotlivými sférami
získáváme zkušenosti přesahující naše tradiční pracovní prostředí.
Hodnoty inovace a kreativita, podněcovatelé našeho úspěchu
a naší odlišnosti, jsou hluboce vepsány do DNA naší společnosti.

Bernard Mas

Prezident a zakladatel společnosti,
předseda strategické a dozorčí rady.
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Fluidní mléko.
Jemně hydratuje pokožku,
zanechává ji jemnou
a delikátně provoněnou.
POUŽITÍ:
naneste v dostatečném množství
jemnými tahy na tělo.

Pižmová,
květinová
vůně

Eau légère parfumée
Jemně parfémovaná voda
Parfémovaná voda
s opojnou vůní.
Není fotosenzitivní.
VŮNĚ:
květinová (žlutý tulipán,
janovec metlatý, frézie)
s kořeněnými tóny růžového pepře
a dotekem exotické vanilky.

Květinová
,
kořeněná
vůně
s dotekem
vanilky

Sothys. Exclusivement en instituts & spas.

83

PRO KRÁSU Vašich rukou a nohou
s vůní zeleného čaje a fíku
Tento přípravek pro pozvednutí krásy Vašich
rukou a nohou se zeleným čajem a fíky je
obohacený o zrníčka cukru a bavlníkový
olej. Exfoliuje, vyživuje a zkrášluje pokožku.
Před použitím protřepejte. Naneste malé
množství produktu na ruce a/nebo nohy.

Sothys tip:
umístěte produkt
na umyvadlo,
ať ho máte každý den
po ruce.

Parfémovaná voda
s vůní zeleného čaje a fíku
Nechte své smysly toulat se oblastí
Provance. Svěží vůně s ovocným,
travnatým a dřevitým tónem.
Není fotosenzitivní.
Nadýchaná hydratační pěna
s vůní plumérie a švestka
Tropická a květinová vůně poskytněte
únik Vašim smyslům do dalekých zemí.
Díky své textuře v podobě krémové pěny
se rychle absorbuje a zanechává matný film
na pokožce.
Dopřejte Vaši pokožce hydratační koupel.
Vetřete do pokožky jemnými tahy.
Parfémovaná voda
s vůní plumérie a švestka
Parfemovaná voda s vůní plumérie
a švestka Vás přenese do tropických
krajin díky smyslné vůni s květinovým,
ovocným a exotickým tónem.
Není fotosenzitivní.
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Sluneční péče
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Protože pobyt na slunci
není bez rizika,

Pro opálení
bez slunce

vyvinula značka Sothys pro zdroj mládí Vaší pleti řadu sluneční péče. Chrání pokožku a posiluje její přirozenou ochranu proti slunečnímu záření, které způsobuje předčasné stárnutí
kůže. 8 přípravků sluneční řady s texturami, které potěší Vaše smysly, a květinovo-vanilkovou vůní* Vám poskytne radost z opalování a zároveň ochranu pokožky,** abyste ze slunce
měli pouze potěšení a nádherné opálení po celé léto.

GELÉE AUTO-BRONZANTE VISAGE
ET CORPS
Samoopalovací gel na obličej a tělo
Tento lehce tónovaný gel nezanechává skvrny
na pokožce. Nemastná textura, která na pokožce
nelepí a rychle se vstřebává. Dodává pokožce
pozvolné přirozené opálení.*

srdcem TÉTO ŘADY JE pokrokový výzkum sothys
•C
 HRÁNÍ POKOŽKU PŘED UVA, UVB A INFRAČERVENÝM ZÁŘENÍM***
• Minimalizuje riziko spálení****
• Je zdrojem ochrany proti slunci

CHEMICKÉ FILTRY
+ VÁPENATÁ ALGAE
bohatá na minerály.
Chrání proti
infračervenému
záření.

VÝTAŽEK SLUNEČNICE
Redukuje spálení
kožních buněk
až o 54 %*****.

CELLIGENTtm
(KOMBINACE ÚČINNÝCH
MOLEKUL PŘÍRODNÍHO
PŮVODU: rýže,
rozmarýnu, cukrové
řepy a cukrové
třtiny).

Péče
pro ochranu před sluncem
Pro zesílenou ochranu pokožky a pozvolné zářivě bronzové opálení.
FLUIDE PROTECTEUR ZONES
SENSIBLES SPF 50
Opalovací fluid s faktorem spf 50
na citlivé zóny
Fluidní emulze bez parfemace.
Pro obličej a nejcitlivější zóny.
LAIT PROTECTEUR SPF 30
VISAGE ET CORPS
Opalovací mléko s faktorem spf 30
na obličej a tělo
Emulze „2 v 1” pro obličej a tělo. Perfektní
pro ochranu všech typů pokožky. Dodržujte
doporučený způsob použití.

„Zesílená ochrana
pro zachování mládí Vaší pleti“
* Kromě výrobku Fluide protecteur zones sensibles SPF 50 ** Pro výrobky s SPF *** Vápenatá algae napomáhá bojovat
proti infračervenému záření **** Dodržujte návod k použití uvedený na výrobku. ***** Dle testů in vitro na buněčné kultuře.
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FLUIDE PROTECTEUR SPF 20
VISAGE ET CORPS
Opalovací fluid s faktorem spf 20
pro obličej a tělo
Voděodolná, fluidní, mléčná textura
v praktické lahvičce s pumpičkou.

* Neobsahuje ochranný faktor SPF, nenahrazuje výrobek se sluneční ochranou.
Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Péče
po opalování

Péče
po opalování

Přípravky, které se velmi příjemně vstřebají do pokožky. Obsahují účinné látky s rostlinnými
výtažky, které zajistí zklidnění Vaší pleti po opalování.

SOIN APRÈS-SOLEIL ANTI-ÂGE
Anti-âge péče po opalování
Pečující složení s lehkou a velmi příjemnou
texturou, která zahalí Vaši pokožku do
komfortního, hedvábného závoje a podpoří
mladistvost pleti během opalování.

100% SPOKOJENOST
KLIENTŮ S OKAMŽITÝM
ZKLIDŇUJÍCÍM ÚČINKEM.
90 % KLIENTŮ ZAZNAMENALO
PRODLOUŽENÝ ÚČINEK
SVÉHO OPÁLENÍ.*

PŘÍNOSY
VÝROBKU:
může být použit
jako maska pro
dodání komfortu
pleti nebo jako
noční krém během
léta.

PŘÍNOSY
VÝROBKU:
alternativa
k Vašemu
obvyklému
tělovému mléku
během období léta.

LAIT APRÈS-SOLEIL CORPS
RÉGÉNERANT
Regenerační tělové mléko po opalování
Příjemné, krémové, jemné mléko, které se ihned
vstřebá do pokožky a dodává okamžitý pocit
komfortu po opalování.

PRO VLASY:
použijte jako vyživující masku a nechejte působit
5 minut před použitím šamponu nebo naneste
několik kapek na konečky před sušením vlasů.
POUŽITÍ:
Před každým použitím protřepejte.
Skladujte výrobek mimo dosah přímého
slunečního světla. Nechrání před sluncem.

Pro podporu opálení

86% SPOKOJENOST KLIENTŮ
S PRODLOUŽENÝM EFEKTEM
OPÁLENÍ POKOŽKY.
96% SPOKOJENOST KLIENTŮ
S KOMFORTEM A VYŽIVENÍM
PLETI.**
* Dle sebehodnocení 20 osob, které použily výrobek
po opalování na obličeji, krku a dekoltu po dobu 6 týdnů.
** Dle sebehodnocení 20 osob, které použily výrobek
po opalování na obličeji a těle po opalování po dobu 3 týdnů.
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HUILE SCINTILLANTE CORPS
ET CHEVEUX
Vyživující třpytivý olej na tělo a vlasy
Vyživuje pokožku a dodává jí krásný vzhled.
Zahalí pokožku do jemného třpytivého závoje.
Obsahuje olej máslovníku pro zvláčnění pokožky, kukuřičný olej
pro vyživení pokožky a synergickou kombinaci účinných molekul
přírodního původu Celligent™ pro redukování zarudnutí kůže.

SUBLIMATEUR DE BRONZAGE VISAGE & CORPS
Urychlovač opálení pro obličej a tělo
Přípravek s velmi komfortní texturou pro přípravu
na opálení, stimulaci a prodloužení opálení.
Vhodný pro obličej a tělo. Pro zářící a hebkou pokožku
a rovnoměrné a dlouhotrvající opálení.
Naneste na obličej (před pleťovým krémem) a tělo
(samostatně nebo před obvyklým tělovým mlékem)
1krát nebo 2krát denně. V ideálním případě použijte 2 týdny
před sluněním, během slunění a během následujících dní.
Neobsahuje ochranné filtry, nechrání před sluncem.
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Sothys
l’essence du maquillage.
Sothys Vám představuje svou novou vizi barev.
Elegantní a okouzlující příběh inspirovaný
a vycházející ze srdce Paříže.
Perfektní kombinace odborných znalostí
a nejnovějších technologií.
Požádejte o katalog dekorativní kosmetiky svou kosmetičku.
www.sothysmakeup.cz
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Profesionální péče Vám bude poskytnuta:

ELEGANCE s.r.o.
Výhradní dovozce exkluzivní francouzské profesionální kosmetiky SOTHYS Paris
pro Českou republiku
Ředitelství firmy
Vizážistické centrum
Tyršova 9
702 00 Moravská Ostrava
tel.: +420 596 117 703-4, mobil: +420 736 607 275,
e-mail: marketing@sothys.cz
Školicí centrum
Palác AUSTRIA
Štefánikova 25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
e-mail: praha@sothys.cz
www.sothys.cz, www.sothysmakeup.cz

INSPIROVÁNO
KRÁSOU

