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

Institut Sothys v New Yorku,  
5th Avenue

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 paten-
tované 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 ple-
ti, 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 relaxa-
ce, 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 vý-
robků - 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 exklu-
zivními technologickými inovacemi, jejichž výsledkem je unikátní spojení komfortu a účinku. Složení výrobků 
SOTHYS je tedy výsledkem těch nejnovějších pokroků v oblasti kosmetiky.
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Nový pečující rituál krásy,  
který respektuje jedinečnost  
každé pleti.

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

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

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

Odstraní mrtvé buňky  
a podpoří buněčnou 
obnovu.

Péče o pleť
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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 VLáČNOU PLEŤ
MASQUE HYDRA-NOURRISSANT
Hydratační maska
Hydratační a vyživující maska pro okamžitý 
komfort pleti vhodná pro všechny typy pletí. 
Naneste v silnější vrstvě na celý obličej a krk, 
nechejte působit 10 – 15 minut.
Přebytek masky 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.

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.

EAU DÉMAQUILLANTE MICELLAIRE
Minerální 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 voděodolného) z očí a rtů
Bez mastného efektu. 
Klíčová aktivní látka: výtažek vlčího máku.

pRAVIDeLNÁ GOMÁŽ
2 gomáže, 2 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.

* Vodnatý a olejnatý extrakt
** Vodnatý extrakt 

*** Přírodní minerální pramenitá voda Marie-Henriette z chráněné oblasti

NOVINKA

NOVINKA
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ZKLIDNĚNÍ pLeTI

• CITLIVá PLEŤ

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.

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.

ROZJASNĚNÍ pLeTI
Pleť s křehkými kapilárami

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.

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

* Hydratace povrchových vrstev epidermis 
** Přírodní minerální pramenitá voda Marie-Henriette z chráněné oblasti

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. Pravi-
delnou 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*.  

CRèME PROTECTRICE 
HYDRA-PROTECTIVE SOTHYSTM

Hydratační ochranný krém
Dvojitý účinek: ochrana, komfort pleti  
a regenerace epidermis. 
Denní a noční krém.

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.

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. 

SALONNÍ OŠETŘENÍ.
ZáKLADNí 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.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

• 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).
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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.

INDIVIDUáLNÍ ŘEŠENÍ A PROFESIONáLNÍ DOPORUČENÍ KOSMETIČKY  
SOTHYS PRO ZÍSKáNÍ TĚCH NEJLEPŠÍCH VýSLEDKŮ

PROFIL

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.

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

DOPORUČENÍ

RáNO Roll-on anti-poches  
/anti-fatigue

Soin regard multi-
actions + 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

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

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

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

SOIN REGARD  
MULTI-ACTIONS 
+ CORRECTEUR  
ANTI-CERNES

pROKÁZANÁ úČINNOST!
Ošetření, které oceňují klienti již po první aplikaci!1

81 %
TESTOVANÝCH  
OSOB ZAZNAMENALO  
PROTIVRáSKOVÝ ÚČINEK.2

pO 3. OŠeTřeNÍ!
Zlepšení vyhlazení vrásek4:

100% SPOKOJENOST  
SE ZMíRNěNíM OTOKů

38 % MÉNě TMAVÝCH 
KRUHů

O

36% VYHLAZENí  
POVRCHOVÝCH VRáSEK

AŽ
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 %.

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. 

Nový 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.

Cílená péče:  
péče o oční kontury

* Kromě výrobku Correcteur anti-cernes

BEZ 
PARABENŮ

Nový program oční péče Sothys s vysokou  
ochranou pro viditelně mladší vzhled Vašich očí
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Sibiřský ženšen  
- kořen mládí 

Sothys 
odhalil tajemství 
mladistvé pleti

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

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. 

pan Bernard Mas  
- zakladatel SOTHYS Paris

14
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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 
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

INTENzIVNÍ OšETŘENÍ 
sE sIbIŘsKýM ŽENšENEM
pRO DODÁNÍ eNeRGIe pLeTI

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.

Ošetření je ideální jako příprava  
pro intenzivní pleťové kúry:
Hydra3HATM

 + [C] Collagéne HyaluroniqueTM.
Obnovuje energii pleti a její jas.

jIŽ pO pRVNÍM  
OšETŘENÍ jE NA pLETI 
pATRNý ROzjAsŇujÍcÍ 
úČINEK

uNIVERzÁLNÍ OšETŘENÍ:  
VšEcHNY TYpY pLETÍ,  
pRO ŽENY A MuŽE KAŽDÉHO 
VĚKu pO cELý ROK.
Pleť je rozjasněná a prozářená,  
je odhalena její přirozená krása.

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
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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.

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

SOTHYS 2015!

SVĚTeLNÁ
INOVACe

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%
89%

TEsTOVANýcH OsOb MÁ pLEŤ VÍcE  
ROzzÁŘENOu A MLADšÍ. 

TEsTOVANýcH OsOb pOTVRDILO,  
ŽE pLEŤ jE RÁNO MÉNĚ uNAVENÁ  
A RYsY jsOu VÍcE uVOLNĚNÉ.

CHRÁNIT

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.

NOVÁ
VŮNĚ

TAJEMSTVÍ ÚČINNOSTI 
KRÉMŮ:  
VÝTAŽEK ZE SIBIŘSKÉHO 
ŽENŠENU 
Denní krém:
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. 
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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.

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

UNIVeRZÁLNÍ
ODSTÍN

VÍCE NEŽ KOREKTOR.
ObsAHujE VýTAŽEK MANIOKu 
pRO OKAMŽITý VYHLAzujÍcÍ 
úČINEK!
TAJEMSTVÍ ÚČINNOSTI 
KOREKTORU:
VýTAŽEK sIbIŘsKÉHO ŽENšENu, 
RýŽOVÉ pEpTIDY, VýTAŽEK
MANIOKu, OpOuzDŘENÉ 
sjEDNOcujÍcÍ pIGMENTY.

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.

CHRÁNIT

STIMULOVAT

HRA  
Se SVĚTLeM

*EE KRÉMY: zaručí zvýšenou energii Vaší pleti

eNeRGIZUJÍCÍ ROZJASŇUJÍCÍ AMpULe  
AMpOuLEs ÉcLAT ÉNERGIsANTEs

pLEŤ jE VÍcE zÁŘIVĚjšÍ, 
OKAMŽITĚ OŽIVENÁ.

CHRÁNIT

STIMULOVAT

VYHLADIT

Pravý zesilovač energie:

Energizující rozjasňující ampule působí 
jako okamžitá transparentní maska  
pro zmírnění vrásek.

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.

pROKÁZANÁ
úČINNOST
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PRESTIžNÍ PÉČE 
Secrets de Sothys®

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

SOIN INTENSE LÉVRES 
Intenzivní péče o rty
Speciální krém na rty a jejich kontury. Tato 
novinka je odpovědí na ubíhající čas: svou vyživující 
a vyhlazující schopností bojuje proti stárnutí rtů. 
Zjemňuje, hydratuje a vypíná okolí kontur rtů, na 
které se často zapomíná. Vylepšuje trvanlivost 
make-upu a unikátní je také svou schopností dodat 
rtům tzv. „volume efekt“ (zvětšit objem rtů). 

 Prokázaný účinek

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

(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. 

REcOVER RX
ŘEšENÍ pRO  
REGENERAcI pOKOŽKY
OBSAHUJE KYSELINU  
HYALURONOVOU 
A ÚČINNOU LÁTKU  
GLYCO-REPAIRTM

CÍL:  
zlepšuje a urychluje  
hojení jizev  
(např. po akné). 
Dodává oslabené pleti  
pocit pohodlí, komfortu 
a zklidňuje podrážděnou 
pokožku. 

Pro hydrataci citlivé pleti 
a podporu její regenerace 
po dermo-estetických 
procedurách**.

bEz pARFEMAcE
bEz bARVIV
HYpOALERGENNÍ

** Menší povrchové procedury.
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Péče o pleť
Kosmeceutický program

REcOVER RX - ŘEšENÍ pRO REGENERAcI pOKOŽKY
Tento produkt je kosmetický. Může být použit  
po dermo-estetické proceduře**, pokud je  
pokožka zdravá a není poraněná. 

Může být rovněž doporučen po proceduře estetické  
medicíny na základě odborné lékařské rady. 

Tento regenerační výrobek byl vytvořen pro 
potřeby křehké pleti.
Obsahuje kombinaci aktivních účinných látek, 
které jsou známé pro svou schopnost:

SLOŽENÍ: vodnatý rostlinný výtažek získaný 
ze semínek stromu rohovníku bohatý na 
oligogalaktomannany. 

Tento vysoce účinný rostlinný výtažek je dobře 
známý pro svou schopnost regulovat syntézu 
mediátorů dermální a epidermální obnovy 
přirozeně zapojených do procesu regenerace 
kůže.

Účinná látka bohatá na 
oligogalaktomannany, která urychluje 
hojení kůže oslabené agresivními faktory 
a přispívá k přirozené regeneraci pokožky.

SLOŽENÍ: kyselina hyaluronová, derivát urey, 
výtažek okurky, glycerin.

Tento hydratační komplex je složen z kyseliny 
hyaluronové, která se chová jako zásobárna 
vody na povrchu pokožky, a hydratačních 
účinných látek (derivát urey, glycerin, výtažek 
okurky), které jsou známé pro svou schopnost 
udržet optimální hydrataci.

SLOŽENÍ: allantoin, D-panthenol 

Účinné látky známé pro své zvláčňující 
vlastnosti.

CÍL:
GEL, KTERý bYL spEcIÁLNĚ 
VYTVOŘEN pRO HYDRATAcI cITLIVÉ 
pOKOŽKY

HYDRATAČNÍ KOMpLeX

ZKLIDŇUJÍCÍ KOMpLeX

VÝSLEDKY:
zKLIDNĚNÁ A HYDRATOVANÁ 
pOKOŽKA, KTERÁ VYpADÁ pĚKNĚjšÍ, 
zÍsKÁ pOcIT KOMFORTu A pOHODLÍ

GLYCO-RepAIRTM*

3% koNcENtRAcE

21 3DODAT  
KOMFORT PLETI REGENEROVAT HYDRATOVAT

oDPoVĚĎ SotHYS:

* Testování 1% Glyco-RepairTM in vitro.  
** Menší povrchové procedury. 

V DNEšNÍ DObĚ NARŮsTÁ MEzI ŽENAMI 
pOpTÁVKA pO VýRObKu, KTERý MÁ 
OKAMŽITý úČINEK A pO jEHOŽ ApLIKAcI 
buDE pOKOŽKA VYpADAT MLADšÍ.
To je důvod, proč dermo-estetické procedury** jako např. dermabraze, peelingy, ošetření laserem, mezote-
rapie a kosmetické lékařské procedury, jejichž cílem je omladit pokožku, jsou stále více běžnější.

Pokožka se regeneruje přirozeně. Nicméně po působení externích agresivních vlivů jako např. po dermo-este-
tických procedurách** je důležité podpořit proces epidermální rekonstrukce pokožky a zajistit jí vysoce kvalitní 
obnovu. 



26 27Sothys. Exclusivement en instituts & spas.

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.
Plež znovu získá jas a vitalitu.

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 H

2
CR® kosmeceutický komplex, který 

podporuje zásobu zdravých pleťových buněk  
a zlepšuje funkce pleti.

úČINNÉ KRÉMY
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.

*Patentovaný Sothys anti-âge kosmeceutický program

 

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!****

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

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 nový 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…

„Vaše pleť  
není stejně stará jako Vy.”
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Stupeň 3
Viditelné známky stárnutí 
pleti: hluboké vrásky, 
ochablost pleti.
Pleť ztrácí elasticitu  
a pevnost.

Stupeň 4
Viditelné známky stárnutí 
pleti: pokročilé známky 
stárnutí zralé pleti,  
ztráta pevnosti a jasu.

* 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.

Stupeň 1
Viditelné známky stárnutí 
pleti: první mimické vrásky.

Stupeň 2
Viditelné známky stárnutí 
pleti: stálé vrásky.

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

RESTRUKTURAČNí 
SÉRUM PROTI 
VRáSKáM  
PRO STUPEŇ 3
(SÉRUM 
RESTRUCTURANT 
ANTI-RIDES) 

Cíl: PEVNěJší A PRUŽNěJší 
PLEŤ. 
Účinné aktivní látky: H

2
CR® 

komplex, výtažek z kopru 
(podporuje „znovuobnovení“
obličeje).
Účinek: pleť má novou 
strukturu, je pevnější.  
Rysy obličeje jsou jako znovu 
vymodelované. 

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

PROTISTáRNOUCí 
SÉRUM PRO STUPEŇ 4
(SÉRUM ANTI-ÂGE 
RECONSTITUANT)

Cíl: ZPEVNIT OCHABLOU 
PLEŤ.
Účinné aktivní látky: H

2
CR® 

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.**

PROTISTáRNOUCí 
KRÉM PRO STUPEŇ 3*
(CRèME GRADE 3:  
CRèME LÉGèRE  
+ CRèME CONFORT)

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.

PROTISTáRNOUCí 
KRÉM PRO STUPEŇ 4
(CRèME GRADE 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.

PROTISTáRNOUCí 
KRÉM PRO STUPEŇ 1  
(CRèME GRADE 1 
PREMIèRES RIDES)

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.

LIFTINGOVÉ SÉRUM  
PROTI VRáSKáM
(SÉRUM LIFTANT  
ANTI-RIDES)

Cíl: VYPLNIT VRáSKY.
Účinné aktivní látky: H

2
CR® 

komplex + roztok kyseliny 
hyaluronové (účinek jako  
po injekci).
Účinek: vrásky jsou viditelně 
zredukovány, kontury obličeje  
jsou zachovány.

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

REVITALIZAČNí SÉRUM  
NA PRVNí VRáSKY 
(SÉRUM REVITALISANT 
PREMIèRES RIDES)

Cíl: REVITALIZOVAT PLEŤ.
Účinné aktivní látky: H

2
CR® 

komplex, cukr (podporuje 
buněčnou energii).
Účinek: pleť je oživená, zářivá  
a vyhlazená.

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

PROTISTáRNOUCí 
KRÉM PRO STUPEŇ 2*
(CRèME GRADE 2:  
CRèME LÉGèRE  
+ CRèME CONFORT)

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. 
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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 formule s aktivními účinky.
Pleť zmatňuje, sjednocuje a rozjasňuje.

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

PORE REFINER SYSTEM
s H

2
CR® 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 H

2
CR® kosmeceutic-

kým komplexem, který posílí a nastartuje zdravé buňky pro optimalizaci perfektního stavu pleti.

*Hydratace povrchových vrstev epidermis

„Neviditelné póry  
pro viditelně perfektní pleť.“

Nový hydratační program

Ha. 
 bPM*

b1055.* 
Výtažek  
Boletus.

Ha. 
 hPM*

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

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

* 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. 

KYSELINA HYALURONOVá

29 % 
v dermis

23 %  
v epidermis

Patentovaný výtažek hřibu Boletus 1055 stimuluje syntézu kyseliny hyaluronové.

1.

Ha. 
hPM.**

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

+ aktivní látka, která napomáhá „uhasit žízeň pleti“

→OKAMŽITÁ OBNOVA HYDRATACe

2.

b1055.**
Patentovaný výtažek hřibu Boletus 1055 

+ regulační aktivní látka

→OpĚTOVNĚ AKTIVUJe HYDRATAČNÍ pAMĚŤ pLeTI

3.

Ha. 
bPM.**

Restrukturalizační aktivní látky

→TRVALÁ ReGeNeRACe epIDeRMIS

Výsledky již  
po jediném ošetření!

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.

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

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

Intenzivní ošetření.
1 hod. 15 min. nepřetržité hydratace!
Dopřejte si zážitek intenzivní hydratace v rámci Intenzivního 
ošetření s Hydra3HaTM kyselinou hyaluronovou.

Po 1 ošetření Po 3 ošetřeních

Až o 

+ 71 % hydratace**

Hydratování pleti pro podporu jejího mladistvého vzhledu

100% spokojenost***

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

→ REAKTIVOVAT

→ OBNOVIT

→ REGENEROVAT

Fotografie dehydratované pokožky  
před ošetřením/fotografie hydratované 
pokožky po ošetření.
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„protože dobře vyživená pleť  
bude vždy vypadat mladší.“

ŘADA NUTRITIVE pro suchou pleť
Prevence stárnutí pleti
Svědění, zčervenání, diskomfort a pokročilé stárnutí pleti (jemné linky, vrásky…) jsou typic-
kými 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.

oMEGA 3, 6, 9  
VYžiVující  
koMPlEx 
cERAMiDŮ

CRèME NUTRITIVE CONFORT: extrémně 
vyživující síla pod závojem jemnosti.

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.

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

ELIXIR RELIPIDANT ESSENTIEL: „SOS” řešení 
pro suchou pleť obsahující vzácné oleje.

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.

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

Pro regeneraci pleti  
a trvalou hydrataci.
Intenzivní hydratační sérum

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.
Krémy

VýSLEDEK: 

Až o + 46 %  
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.

Hydratační a vyhlazující maska
VýSLEDEK: 
Až o  

+ 95 % spokojenost.***

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

Po aplikaci tato krémová maska okamžitě zahalí pokožku do hebkosti. 

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

* 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).

→ REAKTIVOVAT

→ REGENEROVAT

→ REAKTIVOVAT

→ OBNOVIT

VýSLEDEK: 

Až o + 60 %  
hydratace*

Snížení ztráty vody: 36 % **
Pleť je intenzivně hydratovaná; její pružnost  
je obnovena; vypadá zregenerovaná.
Její mládí je zachováno.

34
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ODBORNOST KOSMeTIČeK  

DIAGNÓZA KOSMETIČKY:

Diagnóza kosmetičky je důležitá pro správné doporučení vhodných produktů dle individu-
álních potřeb klienta.

  mastná pleť: hrubá, lesknoucí se, s rozšířenými póry a komedony
  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:

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.

VýSLEDEK: 

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.

Nový program pro obnovu pleti:
Soin peeling resurfaçant pro intenzivní obnovu pleti  
určený pro ošetření v kosmetických salonech.
Toto kosmeceutické ošetření zdokonalené o exkluzivní H

2
CR® komplex** SOTHYS je inspirováno 

odbornými dermatologickými postupy. Udržuje rovnováhu pleti a dodává jí pocit komfortu.

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).

Detoxikace pleti je základním gestem krásy, která pomáhá eliminovat její nedokonalosti ob-
jevující se v souvislosti se stresem, kouřením či negativními vlivy životního prostředí (např. 
UV zářením, znečištěním). 

Sothys vyvinul Soin peeling resurfaçant pro intenzivní obnovu pleti inspirovaný dermatolo-
gickými* postupy a odbornými expertizami kosmetiček. 

Soin peeling resurfaçant 

 Intenzivní peeling pro okamžitou obnovu pleti

* 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

Mikrokrystalky minerálu zvaného korund: drahé kameny jako rubín 
a safír jsou odrůdy korundu. Tyto mikrokrystalky korundu mají 
exfoliační účinky.

20% 
čiStá 

kYSEliNA 
GlYkoloVá

MIKRO- 
KRYsTALKY
koRuNDu

VÁzANÁ 
kYSEliNA 

SAlicYloVá
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CRèME NETTOYANTE
Čisticí krém pro jas a celkové projasnění pleti

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

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

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.

MASQUE ÉCLAT 
Rozjasňující maska

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.

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.

*Při použití 2 masek týdně po dobu 2 týdnů*Testováno na 20 osobách v Asii po dobu 6 týdnů

Rozjasňující obličejová péče  
a péče na pigmentové skvrny: 
řada [W.]™+ s kosmeceutickým konceptem H

2
CR®

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 nový 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.]™+, H
2
CR® 

kosmeceutický komplex.

Peeling: používejte večer, vyhněte se oblasti  
očních kontur. Poté použijte [W.]™+ Fluide Éclat.  
V letních měsících doporučujeme používat sluneční 
péči CelligentTM.

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).

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.]™+, H
2
CR® 

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).

* Testováno na 20 osobách po dobu 30 dní 
** Výsledek u 14 osob
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Pečující rituál pro detoxikaci  
a dodání energie pleti
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

PÉČE V SALONU.
NOVÉ OšETŘENí SPECIáLNě VYTVOŘENÉ  
PRO MUŽE. 
Obličejové rituály 
Základní obličejová péče 
Tělové rituály 
Individuálně přizpůsobená tělová ošetření 
Modeláž nebo exfoliace

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…

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

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, 
vyvinul Sothys za tímto účelem produkty s cílenou 
péčí, které jsou obohacené o vulkanickou horninu*, 
která pleť detoxikuje a posiluje.

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.

* Tekutý extrakt vulkanické horniny

bEz 
pARAbENŮ

VuLKANIcKÁ
HORNINA*
bOHATÁ

NA MAGNEzIuM

VINCENT CLERC
VICEMISTR SVěTA V RUGBy

SOTHyS | HOMME

Pánská péče
SOTHYS HOMME

* Tekutý extrakt vulkanické horniny
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3.   PRO 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. 

Prokázaná účinnost! 
Oční okolí má mladistvější vzhled  
a vypadá méně unavené:  
85 % klientů spokojeno.
Zjemnění hloubky vrásek:  

-11 % za 2 týdny!

Přínosy:
•  roll-on aplikátor
•  okamžitý chladivý efekt

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

DÉODORANT ROLL-ON HOMME
Roll-on deodorant

Pro pocit svěžesti po celý den.

Aktivní látka: obsahuje tekutý  
výtažek vulkanické horniny,  
který pečuje o pleť. Přeslička  
a šalvěj zabraňují nadměrnému  
pocení, výtažek lopuchu působí  
proti plísním a bakteriím.
Vůně zanechává harmonii  
svěžích, dřevitých tónů  
na pokožce. 

Bez alkoholu,  
neobsahuje hliníkové soli.

EAU DE TOILETTE

Nadčasová vůně se svěžími,  
dřevitými tóny pro elegantního  
a dokonalého gentlemana.

Vůně: 
dřevitá vůně (cedr)
aromatická vůně (levandule)
pižmová (bílé pižmo)

EAU DE TOILETTE INTENSE

Harmonie svěžích a dřevitých  
tónů, amber, pižma. Tato vůně  
je silným a smyslným výrazem  
mužské elegance.

Vůně: 
dřevitá (cedr+ santalové dřevo)
aromatická (levandule)
pižmová (bílé pižmo)
ambra (tonkové boby)

2.   OBNOVA KOMFORTU PLETI  
A VIDITELNÉ ZPOMALENÍ ZNáMEK 
STáRNUTÍ V RáMCI JEDNOHO 
KROKU

MOUSSE DE RASAGE DOUCEUR
Zjemňující pěna na holení

Použití: k dennímu použití

Přínosy:
•  krémová pěna pro hladké holení

Aktivní látka: zvláčňující aloe vera

fLUIDE ANTI-âGE  
HyDRATANT
Hydratační anti-âge fluid

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

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. 
Předchází zčervenání.

Aktivní látka: makadamiový olej 
pro zvláčnění oslabené pokožky

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

BEZ 
ALKOHOLU,  

NEOBSAHUJE 
HLINÍKOVÉ 

SOLI.

NOVINKA
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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 těles-
nou a duševní rovnováhu a krásu Vašeho těla. 

MeTODA DIGI-eSTHÉTIGUe®

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.

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

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.

Péče o tělo



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.

Orientální rituál 
Ceremonie  
Orientu 
s vůní skořice a zázvoru
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 B5, 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.

BRUME CORPS HYDRATANTE EVASION 
CANNELLE DE GINGEMBRE 
Hydratační tělová vůně  
s vůní zázvoru a skořice
Jemná mléčná emulze, která se rychle vstřebává  
a zanechává na pokožce zvláčňující ochranný 
závoj. Pokožka je  jemná a příjemně provoněná. 
Obsahuje hydratační komplex: vitamin F, 
provitamin B5, skvalen. Nastříkejte na celé tělo 
nebo lokálně, vstřebejte produkt lehkými dotyky.
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Japonský rituál 
Hanakasumi™

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 suchý 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 zanechá 
pleť 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.

BRUME CORPS HYDRATANTE EVASION 
FLEUR DE CERISIER ET LOTUS    
Hydratační tělová vůně s vůní třešňových květů  
a lotosu
Jemná mléčná emulze, která  se rychle  vstřebává 
a zanechává na pokožce zvláčňující ochranný závoj.
Pokožka je jemná a příjemně provoněná. Obsahuje 
hydratační komplex (vitamin F, provitamin 
B5, skvalen) a zvláčňující extrakt japonských 
třešňových květů. Nastříkejte na celé tělo nebo 
lokálně, vstřebejte produkt lehkými dotyky.

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.

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.

NOVINKA
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4 produkty Sothys  
s cíleným účinkem pro tělovou péči,  

které Vám pomohou splnit Vaše požadavky.

Nový rostlinný výtažek s ještě větší účinností!

Relaxační  
peeling  
a masáž 3 vůní 

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.

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.

NOVINKA
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Zeštíhlující  
a zpevňující 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 a zpevnění, přichází Sothys s novým zeštíhlujícím a zpevňujícím programem, 
který využívá uznávané know-how Pokrokového výzkumu Sothys a odborných znalostí Vaší 
kosmetičky.

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!

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.

„Vaše tělo si zaslouží péči na míru.“

Po 1 aplikaci denně:

- 1,3 cm za 15 dní (2)

- 2,5 cm za 30 dní (3)

Po 2 aplikacích denně:

o 20 %
lepší výsledek (4)

Dlouhotrvající  
spokojenost (5) 

přetrvává po dobu  
1 měsíce po ukončení péče

Nová nabídka  
profesionálních  
zeštíhlujících  
a zpevňujících ošetření

POŽÁDEJTE VAŠI KOSMETIČKU O RADU  
A VYTVOŘTE SI SVŮJ INDIVIDUÁLNÍ ZEŠTÍHLUJÍCÍ A ZPEVŇUJÍCÍ PROGRAM.

ZEŠTÍHLUJÍCÍ OŠETŘENÍ
kompletní zeštíhlující ošetření,  

které viditelně redukuje všechny typy celulitidy.
Až o 1 velikost menší po 10 kúrách.(1)

Délka ošetření: 1 hod. 15 min.
Mokré nebo suché ošetření

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ  
PROBLEMATICKÝCH PARTIÍ TĚLA
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.

Délka ošetření: 50 min.
Mokré ošetření

ZEŠTÍHLUJÍCÍ MODELÁŽ
30minutová nebo 45minutová modeláž za použití  

posilujícího modelačního oleje s esenciálními oleji  
pro zeštíhlení křivek Vašeho těla.

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

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: 
s peelingem 40 min.
bez peelingu 25 min.

Mokré nebo suché ošetření

ZPEVŇUJÍCÍ OŠETŘENÍ
Kompletní ošetření vytvořené speciálně pro tělové partie,  
které vyžadují zeštíhlení: poprsí, bříško, stehna, paže atd.

Délka ošetření: 50 min. - 1 hod. 30 min.
Mokré nebo suché ošetření

NOVINKA
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CRèME GALBANTE
Remodelační krém na bříško, pás, paže

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.

ÚČEL/CÍL: 
vyřešit problém  
s ochablostí kůže 
a celulitidou  
v partiích, které 
jsou nejobtížnější 
na ošetření: 
bříško, pás, paže.

Výtažek sóji.

Výtažek lotosu.

ÚČEL/CÍL: 
zpevnit tělo  
a bojovat proti 
striím. Zpevňující 
komplex působící 
proti striím.

Zpevňující 
komplex působící 

proti striím.

Bambucké máslo: 
základní složka.
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SÉRUM ACTIVATEUR MINCEUR
Aktivní zeštíhlující péče

VýSLEDKY: až o -1 cm za 2 týdny!
Tento zeštíhlující výrobek je vysoce účinnou péčí 
s intenzivním účinkem pro Vaše tělo. Redukuje 
výskyt pomerančové kůže u dokonce těžce 
odstranitelného typu celulitidy během 2 týdnů. 
Obsahuje inteligentní kosmetický komplex  
na bázi ultrazvuku pro aktivování procesu 
eliminace tuku a zvyšuje účinnost dalších 
produktů současně používaných. Během  
2 týdnů je pomerančová kůže na pokožce 
viditelně zredukovaná.

POUžITÍ: Použijte ráno a večer  
(1 tuba = 2 použití) jako 14denní kúru 
samostatně anebo pod zeštíhlující nebo 
zpevňující tělové výrobky anebo další tělové 
přípravky doporučené Vaší kosmetičkou Sothys.

MINCEUR CAPITALE
Zeštíhlující péče s vyhlazujícím účinkem

Základní pomocník v zeštíhlení s vyhlazujícím 
účinkem pro všechny typy celulitidy. Fluidní 
emulze, bez alkoholu a barviv.

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! 

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

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

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.

ÚČEL/CÍL: 
celulitida, 
která vyžaduje 
urgentní ošetření

Inteligentní 
kosmetický 

komplex na bázi 
ultrazvuku.

ÚČEL/CÍL:  
redukovat vzhled 
pomerančové kůže  
a vytvořit krásnou siluetu

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

Rostlinný komplex

Výtažek rostliny 
Astragalus 

Výtažek zeleného 
čaje

1 TUBA
1 DEN

1 KÚRA
14 DNÍ

„Nový rostlinný výtažek s ještě větší účinností!“ CRèME TONIFIANTE
Zpevňující krém na strie,  
pro krásný dekolt a poprsí

NAŠE ŘEŠENÍ

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.

POUžITÍ: použijte ráno a večer. Věnujte 
zvýšenou pozornost ošetřovaným partiím.
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Doplňková péčeMINCEUR CAPITALE 
+ SÉRUM ACTIVATEUR  
MINCEUR

ZESíLENá 
ÚČINNOST

SÉRUM  
ACTIVATEUR 

MINCEUR  
JE VYSOCE 

ÚČINNOU PÉČí, 
KTERá OBSAHUJE 

INTELIGENTNí 
KOSMETICKÝ 

KOMPLEX NA BáZI 
ULTRAZVUKU,  

KTERÝ Má  
INTENZIVNí ÚČINEK

MINCEUR  
CAPITALE  
JE ÚČINNÝ  
NA VšECHNY  
DRUHY  
CELULITIDY

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.

CRèME DOUCEUR 
POST-ÉPILATOIRE, HYDRATANTE
Podepilační hydratační a zvláčňující krém

Zpomaluje proces opětovného růstu chloupků 
a zabraňuje jejich vrůstání pod kůži, zjemňuje 
pokožku po depilaci.

POUžITÍ: aplikujte po depilaci pokožky ráno  
a večer po dobu 5 dnů. Poté jednou denně až  
do další depilace.

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.

55Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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Objevte nové tělové ošetření Sothys inspirované uměním  
a krásou. Nová 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

Pižmová,  květinová 
vůně

Květinová,  kořeněná  
vůně  

s dotekem  
vanilky

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.

TĚLOVÉ OšETŘENÍ  
INspIROVANÉ  
uMĚNÍM A KRÁsOu

LAIT FONDANT CORPS 
Jemné tělové mléko

Fluidní mléko.  
Jemně hydratuje pokožku,  
zanechává ji jemnou  
a delikátně provoněnou.

POUžITÍ:  
naneste v dostatečném množství  
jemnými tahy na tělo.

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.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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„Zesílená ochrana  
pro zachování mládí Vaší pleti“

Protože pobyt na slunci  
není bez rizika,
vyvinula značka Sothys pro zdroj mládí Vaší pleti novou řadu sluneční péče. Chrání pokož-
ku a posiluje její přirozenou ochranu proti slunečnímu záření, které způsobuje předčasné 
stárnutí kůže. 7 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.

SRDCEM TÉTO NOVÉ ŘADY JE POKROKOVÝ VÝZKUM SOTHYS
•  cHRáNí Pokožku PŘED uVA, uVB A iNFRAčERVENÝM ZáŘENíM***
• MiNiMAliZujE RiZiko SPálENí****
• jE ZDRojEM ocHRANY PRoti SluNci

* 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.

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).

Sluneční péče
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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.*

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.

86% SpOKOJeNOST KLIeNTŮ  
S pRODLOUŽeNýM eFeKTeM 
OpÁLeNÍ pOKOŽKY.  
96 % SpOKOJeNOST KLIeNTŮ 
S KOMFORTeM A VYŽIVeNÍM 
pLeTI.**

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.

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.

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.*

Péče  
pro ochranu před sluncem
Pro zesílenou ochranu pokožky a pozvolné zářivě bronzové opálení.

Pro opálení  
bez slunce

* Neobsahuje ochranný faktor SPF, nenahrazuje výrobek se sluneční ochranou.

* 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.

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

PŘÍNOSy 
VÝROBKU: 
může být použit 
jako maska pro 
dodání komfortu 
pleti nebo jako 
noční krém během 
léta.
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Péče  
po opalování

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.

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.

NOVINKA
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Sothys 
l’essence du maquillage.
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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.

www.sothysmakeup.cz


