SOTHYS
ODHALIL TAJEMSTVÍ
MLADISTVÉ PLETI

Sibiřský ženšen
- kořen mládí.
www.sothys.cz

BEZ
PARABENŮ

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.

Objevte tuto mimořádnou aktivní
látku v rámci řady Energizující péče.
Vyzkoušejte 3 nové výrobky,
které odpovídají nejnovějším
trendům péče o pleť!

pan Bernard Mas
- zakladatel Sothys Paris

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 jejího energetického kapitálu
pro podporu buněčné regenerace

HRA
SE SVĚTLEM!
VĚDĚLI JSTE?
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.

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

OKAMŽITĚ
SJEDNOTIT PLEŤ
PIGMENTY PRO
VYROVNÁNÍ TÓNU
PLETI

ROZJASNĚNÍ
PLETI DEN
PO DNI
ANTI-ÂGE
ROZJASŇUJÍCÍ
KOMPLEX

Odhalit zářící mladistvou pleť den po dni.
SÉRUM PRO OKAMŽITÉ POSÍLENÍ ENERGIE PLETI
SÉRUM RECHARGE ÉNERGISANTE

80%

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.

VÝSLEDEK:

pleť je viditelně sjednocená, rozzářená
a projasněná.

SOTHYS 2015!

SVĚTELNÁ
INOVACE

POUŽITÍ:

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

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

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

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

80%

TEsTOVANýcH OsOb
MÁ PLEť VÍcE
ROzzÁŘENějŠÍ A MLADŠÍ.

cHRÁNIT
sTIMuLOVAT
REGENEROVAT

89%

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

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
Denní krém:

NOVÁ
VŮNĚ

výtažek z kvasnic, rýžové peptidy,
výtažek vlčího bobu, výtažek květu
jerlínu.

Noční krém:
štěpená kyselina glykolová,
rýžové fytosteroly.

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.

Odhalit zářící mladistvou pleť. okamžitě.
KOREKTOR PRO OKAMŽITÉ POSÍLENÍ ENERGIE PLETI
CORRECTEUR ÉNERGISANT INSTANTANÉ

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

UNIVERZÁLNÍ

ODSTÍN

POUŽITÍ:

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

VÍCE NEŽ KOREKTOR.
OBSAHUJE VÝTAŽEK MANIOKU
PRO okamžiTÝ VYHLAZUJÍCÍ
účinek!
Tajemství účinnostI
KOREKTORU:
VÝTAŽEK Sibiřského ženšenu,
rýžové peptidy, výtažek
manioku, opouzdřené
sjednocující pigmenty.
*EE KRÉMY: zaručí zvýšenou energii Vaší pleti

eNERGIZUJÍCÍ ROZJASŇUJÍCÍ AMPULE
AMPOULES ÉCLAT ÉNERGISANTES

PLEŤ JE VÍCE ZÁŘIVĚJŠÍ,
OKAMŽITĚ OŽIVENÁ.
cHRÁNIT
sTIMuLOVAT

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

VYHLADIT

PROKÁZANÁ
ÚČINNOST

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.

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

TAJEMSTVÍ ÚČINNOSTI
AMPULÍ:
VÝTAŽEK SIBIŘSKÉHO
ŽENŠENU, RÝŽOVÉ PEPTIDY,
VÝTAŽEK PUPENU BUKU,
BIOVLÁKNA MANDLE.

uNIVERzÁLNÍ OŠETŘENÍ:
INTENzIVNÍ OŠETŘENÍ
VŠEcHNY TYPY PLETÍ, PRO ŽENY A MUŽE
KAŽDÉHO VěKu po celý rok.
sE sIbIŘsKýM ŽENŠENEM
Pleť je rozjasněná a prozářená,
PRO DODÁNÍ ENERGIE PLETi
je odhalena její přirozená krása.
Ošetření je ideální jako příprava pro intenzivní pleťové kúry:
Hydradvancetm + [c] Collagéne Hyaluroniquetm.
Obnovuje energii pleti a její jas.

JIŽ PO PRVNÍM OŠETŘENÍ jE NA PLETI
PATRNý ROzjAsňujÍcÍ úČINEK

100%

sPOKOjENOsT s ROzzÁŘENÍM
A PROjAsNěNÍM PLETI 1

o 25%

zLEPŠENÍ VYHLAzENÍ PLETI 2
„Kamarádka se mě ptala, jak se starám
o pleť, protože ji mám tak zářivou“.3
1
Výsledek získaný na základě sebehodnocení 18 osob
po jednom intenzivním ošetření se sibiřským ženšenem
pro dodání energie pleti.
2
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.
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Profesionální péče Vám bude poskytnuta:

