Nový pečující rituál krásy, který respektuje
jedinečnost každé pleti.
Čištění je základním krokem pro získání perfektně připravené pleti. Proto Sothys vyvinul
nový rituál krásy přizpůsobený každému typu pleti: normální až smíšené, citlivé, smíšené
až mastné a pleti s křehkými kapilárami.
Účinné látky obsažené v produktech jsou rostlinného původu. Byly vybrány Pokrokovým
výzkumem Sothys, protože dokonale vyhovují každému typu pleti. Díky neuvěřitelně
voňavým texturám, které potěší Vaše smysly, se stane tento rituál krásy unikátním zážitkem.
3 cílené, vzájemně se doplňující kroky v péči o pleť
s 1 společným cílem: vyčistit pleť, osvěžit ji, připravit
na přijetí dalších pečujících produktů.

rituál krásy pro každého!
Vaše kosmetička Sothys Vám odborně poradí a pomůže vybrat
nejvhodnější rituál krásy podle individuálních potřeb Vaší pleti.
Normální
až smíšená pleť
Obličej

Duo Vitalité

Oči a rty

Citlivá pleť

Smíšená
až mastná pleť

Pleť s křehkými
kapilárami

Duo Confort

Duo Pureté

Duo Clarté

Nový pečující rituál krásy,
který respektuje jedinečnost
každé pleti.

Fluide démaquillant yeux et lèvres

ALTERNATIVA: pro ty, kteří mají rádi „vše v jednom“, je k dispozici také výrobek EAU
DÉMAQUILLANTE VELOURS pro odstranění make-upu z pleti a očí v rámci 1 kroku.

Gommage exfoliant

Odstraní nečistoty, které
ulpívají na povrchu pleti
během dne, jako je např.
make-up, látky z vnějšího
prostředí, prach.

Odstraní mrtvé buňky
a podpoří buněčnou
obnovu.

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

nebo
Gelée gommante
visage

BEZ

nebo
nebo
Gelée gommante Gelée gommante
visage
visage

PARABENŮ

ALTERNATIVA: pro změnu vašich obvyklých návyků v péči o pleť a pro ještě intenzivnější
exfoliaci doporučujeme použít sezonní výrobky: GOMMAGE MASQUE 2 EN 1 s delikátní vůní
v limitované edici!

Desquacrem

PŘED
znečištění
z vnějšího
prostředí

prach

Nettoyant
du matin pro
normální pleť
Gel moussant
purifiant pro
smíšenou pleť

PO
make-up

mrtvá
buňka

přirozeně produkované nečistoty (pot, nadbytek séba)

mrtvá buňka
na povrchu
pleti

pleť

Nettoyant du
matin

Nettoyant du
matin visage
Gel moussant
purifiant

Zvláštní doporučení: suché pleti, které je běžně doporučována vyživující řada Nutritive,
lze také doporučit rituál krásy pro citlivou pleť.
Profesionální péče Vám bude poskytnuta:

ELEGANCE s.r.o. – Mgr. Taťána Zajarošová
Výhradní dovozce exkluzivní francouzské
profesionální kosmetiky SOTHYS Paris
Sídlo firmy:
Tyršova 1832/9, 702 000 Moravská Ostrava,
tel. +420 596 117 703-4
Školicí centrum:
Palác Austria, Štefánikova 25, 150 00 Praha 5,
tel.+420 777 132 692

www.sothys.cz

Změňte svůj pečující rituál krásy
a objevte nově 3 základní kroky
každodenní péče o pleť.
www.sothys.cz

Odstraní nečistoty, které ulpívají na povrchu
pleti během dne, jako je např. make-up,
látky z vnějšího prostředí, prach.
Čištění pleti podle Sothys:
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.

DUO VÝROBKŮ PRO KAŽDÉHO!
LAIT + LOTION VITALITÉ
Cíl: posílení normální až
smíšené pleti.
Klíčová aktivní látka: výtažek
grapefruitu s posilujícími
účinky. Textura: svěží.
LAIT + LOTION CONFORT
Cíl: zklidnění citlivé pleti.
Klíčová aktivní látka: výtažek
bavlníku se zklidňujícími
účinky.
Textura: jemné pleťové
mléko/mléčná pleťová voda.

LAIT + LOTION PURETÉ
Cíl: uvolnit mastnou pleť.
Textura: jemné pleťové
mléko/dvoufázová pleťová
voda.
LAIT + LOTION CLARTÉ
Cíl: sjednotit pleť s křehkými
kapilárami.
Klíčová aktivní látka: vilín
s adstringentními účinky.
Textura: jemná.

4 DUA
VÝROBKŮ,
KAŽDÉ S JINOU
TEXTUROU.
NENECHEJTE
SI JE UJÍT!

TIPY PRO VAŠI KRÁSU
• Pro ty, kteří mají
rádi odličování
s vodou:
doporučujeme smýt
čisticí mléko a poté
použít pleťovou
vodu.
• Čisticí mléka
a vody jsou zvláště
doporučovány pro
odlíčení pleti večer,
ale mohou být
použity také ráno.

FLUIDE DÉMAQUILLANT YEUX ET LÈVRES
Cíl: odstranit make-up (i voděodolný) z očí a rtů. Bez mastného efektu.
Klíčová aktivní látka: výtažek vlčího máku.
PŘED
make-up

přirozeně produkované nečistoty
(pot, nadbytek séba)

znečištění z vnějšího prostředí

prach

prach

Hloubkové čištění pleti podle Sothys:

2 gomáže, 2 unikátní delikátně voňavé textury, které potěší Vaše smysly, pro viditelně
čistější pleť!

3 hloubkové čisticí přípravky s novým složením - ještě více přírodní produkty!

GOMMAGE EXFOLIANT
Gomáž bez obsahu zrníček.
Pro všechny typy pletí, dokonce i citlivou.
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.

Desquacrem
Univerzální čistič pleti Sothys.
Pro všechny typy pletí, dokonce i citlivou.

Gelée gommante visage
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.

NOVÉ SLOŽENÍ: PRODUKT SE LÉPE
ODSTRANÍ.
PŘED

PO

přirozeně produkované nečistoty
(pot, nadbytek séba)
mrtvá buňka na povrchu pleti

PŘED

PO

přirozeně produkované nečistoty
(pot, nadbytek séba)

mrtvá buňka

Tento hloubkový čistič pomáhá eliminovat
těžko odstranitelné nečistoty z pleti.
Unikátní složení bylo obohaceno
o výtažek šateru, který má čisticí účinky.
Tento originální výrobek Sothys nedává
nečistotám šanci!
Textura pění, dokud nejsou všechny
nečistoty z pleti odstraněny.
Nettoyant du matin
Pro všechny typy pletí, dokonce i citlivou.

Gel moussant purifiant
Pro smíšenou až mastnou pleť.
Svěží gelová textura s extrakty kosatce
a tavolníku pro pročištění a regulaci
smíšené nebo mastné pleti.

Tip pro vaši krásu:
zvláště doporučován v rámci
ranní péče o pleť.
Nettoyant du matin a Gel
moussant purifiant mohou být
použity také večer.

Nemastná textura s heřmánkem
a výtažkem ze sladké mandle zvláční pleť
a jemně odstraní nečistoty, které pleť
produkuje každý den.

mrtvá buňka

mrtvá
buňka

* vodnatý a olejnatý extrakt
** vodnatý extrakt

PO

Gomáž pleti podle Sothys:

pleť

mrtvá buňka na povrchu pleti

PŘED

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

mrtvá buňka na povrchu pleti

PO

znečištění z vnějšího prostředí

Odstraní mrtvé buňky a podpoří buněčnou
obnovu.

PŘED

PO

přirozeně produkované nečistoty
(pot, nadbytek séba)

PŘED

PO

přirozeně produkované nečistoty

mrtvá buňka

