
ZNAČKA SOTHYS VYTVOŘILA  
sÉruM MlÁdÍ pro dokoNalÉ 
koNturY obliČeJe.



Od lícních kostí až k dekoltu

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

V SALONU
proFesioNÁlNÍ oŠetŘeNÍ  
pro dokoNalÉ koNturY 
obliČeJe

peeliNg, ModelÁŽ  
a potÉ dVoJitÁ Maska

CÍL: VYHLAdIT/ pOSíLIT

Dvojitý účinek: VYpíNAcí A pOSILující

OŠETŘENÍ VHODNÉ 
PRO ŽENY I MUŽE !

Doporučujeme také  
mužům, kteří mají obavy  
z tzv. dvojité brady.



DOMÁCÍ PÉČE
sÉruM MlÁdÍ pro dokoNalÉ  
koNturY obliČeJe 
od VĚku 25 let - NeZbYtNÁ ČÁst VaŠeHo 
obliČeJoVÉHo rituÁlu krÁsY 
Díky jedinečné koncentraci účinných látek sérum  
okamžitě zpevní kontury obličeje, remodeluje  
Vaši tvář a dodá jí mladistvý vzhled. 

Bylo inspirováno dvěma dermo-estetickými technikami. 
Je obohaceno o dermo-mimetickou účinnou látku  
vybranou Pokrokovým výzkumem Sothys. 

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

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

VÝSLEDEK:
koNturY obliČeJe  
se obNoVuJÍ do tVaru pÍsMeNe „V“
koNturY Jsou ViditelNĚ VYlepŠeNÉ  
a dokoNalÝ tVar Je opĚt obNoVeN.  
krk a partie dekoltu Jsou VYHlaZeNÉ.

po 2 MĚsÍcÍcH
Vyhlazení dekoltu

100% 
SPokojenoSt**

Oddálení zásahů  
typu lifting pro

76% 
UŽivAteLŮ**

Za 1 MĚsÍc
Vylepšení vzhledu

84% 
SPokojenoSt*

Liftingový účinek

88% 
SPokojenoSt* 
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Profesionální péče Vám bude poskytnuta:

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

* Dle sebehodnocení 19 osob, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé kontury obličeje 2krát denně po dobu jednoho měsíce.
** Dle sebehodnocení 17 osob, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé kontury obličeje 2krát denně po dobu dvou měsíců.
*** Výsledky testů zaznamenané ve dnech: 0. a 30. den. Prováděno na 19 osobách, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé 
kontury obličeje 2krát denně po dobu jednoho měsíce.

**** Přístrojové měření v den 0. a den 30., které bylo prováděno na 17 osobách, které aplikovaly Sérum mládí pro dokonalé kontury 
obličeje 2krát denně po dobu dvou měsíců.

Za 1 MĚsÍc

po 2 MĚsÍcÍcH

VÝsledkY pŘed a po

0. deN 30. deN***

0. deN 30. deN 60. deN****

poŽÁdeJte VaŠÍ kosMetiČku 
sotHYs o bliŽŠÍ iNForMace  
k tÉto tecHNice.


