Zapraszamy do świata Sothys.

exclusively in b
 eauty institutes

&

spas

Cztery główne
fundamenty Sothys.
Francuski, rodzinny biznes.

Natura.

Niezmiennie od 1966, przekazywana z ojca
na syna, pasja rodziny Mas z zamierzonym
efektem rozwija i uświetnia markę Sothys.
Obecnie firma nadzorowana jest przez dwóch
braci Christiana i Frederica.
Rodzina Mas pochodzi z regionu Corrèze
w południowo-zachodniej Francji, gdzie
do dnia dzisiejszego znajdują się jednostki
naukowo-badawcze, produkcyjne, wydział
administracyjny oraz Les Jardins Sothys ™
(ekologiczne ogrody Sothys).
W Paryżu znajduje się międzynarodowe
centrum szkoleniowe oraz ekskluzywny,
flagowy Instytut Sothys pod prestiżowym
adresem 128 Faubourg Saint Honoré.

Natura zawsze była
sercem Sothys, filozofią
i źródłem inspiracji.
Opierając się na swoich
korzeniach w regionie
Limousin, Sothys czerpie
energię i kreatywność
z badań i preparatów
roślinnych.
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Doświadczenie w
Nauka.
tworzeniu zabiegów. Zaawansowane badania prowadzone w
Sothys zawsze inwestował w
rozwój unikalnych rytuałów
zabiegowych, łączących w sobie
zmysłowość, efektywność oraz
indywidualne podejście, tak aby
każda wizyta w instytucie urody
Sothys była niezapomnianym
przeżyciem, zarówno dla ciała,
jak i dla zmysłów.
To jest właśnie sztuka, która
czyni markę Sothys wyjątkową.

Laboratoriach Sothys, stanowią podstawę
naukowych innowacji i osiągnięć marki.
Filozofia Sothys skupia się na wydajności,
bezpieczeństwie, naturze, doznaniach, z
jednoczesnym naciskiem na nowoczesność
oraz szybkie tempo rozwoju.
Zaawansowane badania Sothys stanowią
podstawę innowacji naukowych marki.
Co pociąga za sobą wyodrębnianie i
zatwierdzanie nowych składników aktywnych
stosowanych potem do wytwarzania
absolutnie ekskluzywnych formuł.

WYBIERAJĄC SOTHYS, JEDNĄ Z PIERWSZYCH MAREK PROFESJONALNYCH
NA ŚWIECIE,WYBIERASZ SUKCES, INNOWACYJNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ ORAZ
ZMYSŁOWOŚĆ.
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Oferta.
Odkryj know-how oraz
eksperckie dłonie Sothys
DIGIESTHÉTICIENNES ™,
ambasadorów marki ...
Wraz z profesjonalistą Sothys przygotuj
swoją receptę na urodę. Dowiedz się
czego potrzebuje Twoja skóra.

PRESTIŻ
Wyjątkowe formuły, łączące
kwintesencję know-how marki
Sothys z najnowocześniejszymi
rozwiązaniami naukowymi.

TWARZ
Oferując kompletne, zaawansowane
programy pielęgnacyjne i nowe
koncepcje, Sothys odpowiada na
wszystkie problemy skóry w ściśle
ukierunkowany sposób.

KOSMECEUTYKI
Alternatywa lub zamiennik dermokosmetycznych zabiegów lub maszyn
wykorzystywanych w gabinetach
medycyny estetycznej.
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CIAŁO
Dzięki wyjątkowym protokołom
zabiegowym, rytuały stanowią
niezapomnianą podróż do świata
zmysłów, doskonałego samopoczucia
i pięknej, jędrnej skóry.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA
Zwiększona ochrona w celu
zachowania młodości skóry.

MAKIJAŻ
L’essence du maquillage:
Twój niezbędny zestaw do
makijażu, aby podkreślić i wydobyć
naturalne piękno.

PIELĘGNACJA
MĘSKA
Kompleksowa linia produktów
dla mężczyzn.
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PRESTIŻ.

Secrets de Sothys. Linia Premium.
KWINTESENCJA zmysłowości i perfekcyjnej pielęgnacji skóry.
Odkryj WYRAFINOWANĄ linię Secrets de Sothys®, opracowaną
specjalnie dla wszystkich tych, dla których piękno jest najcenniejszym
SEKRETEM...
W GABINECIE
UNIKALNY RYTUAŁ SECRETS DE SOTHYS EXCELLENCE
W zabiegu Sekrety Sothys elegancja i styl łączą się
z zaawansowanymi składnikami aktywnymi i
niezapomnianym doświadczeniem zmysłowym.
Już po pierwszym zabiegu: Twoje ciało jest głęboko
zrelaksowane, twoja twarz promienieje pięknem.
Nigdy dotąd po zabiegu nie czułaś się tak dobrze!
(1) Samoocena 21 osób po 1 zabiegu.
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4 LATAMNIEJ
PO 1 ZABIEGU!(1)

PRESTIŻ

Kluczowe Składniki Aktywne

TWARZ

KOMÓRKI MACIERZYSTE
Z RÓŻY SOTHYS
ORAZ CENNY OLEJ
Z PORCELANOWYCH
KWIATÓW HOI

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

360° - unikalna akcja odmładzająca
w głębi skóry

La creme 128
PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

La creme 128 – wkład uzupełniający

Najbardziej wysublimowany krem, najcenniejszy sekret.
Krem wypełniony jest wyjątkowymi składnikami aktywnymi, zawiera największy sekret - receptę na
zachowanie młodej skóry. Zmysłowy zapach i konsystencja produktu urzeka, a jego aplikacja stanowi
najbardziej zachwycający zabieg pielęgnacyjny.
Skóra jest wygładzona, napięta i piękniejsza niż kiedykolwiek.
Skóra olśniewa urodą i wygląda młodziej.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

MAKIJAŻ

Skóra jest zregenerowana, a jej młodzieńcza witalność przywrócona.

La crème.
Wyjątkowa, promująca młodość skóry pielęgnacja,
która ujawnia swój sekret natychmiast po aplikacji: jej
wspaniała, aktywna faktura tworzy biomimetyczną,
satynową powłokę na powierzchni skóry, zapewniającą
widoczny efekt liftingu. Wyrafinowany, delikatny zapach
produktu uwodzi w kierunku relaksu i doskonałego
samopoczucia. Dzień po dniu krem rozpieszcza skórę,
przywracając jej młodzieńczy blask oraz zwalczając
wszelkie oznaki starzenia się.
• Sekret zachowania młodości:
Glukany z liści brzoskwini i czerwona alga
• Sekret ujawnienia młodości:
Ekstrakt z cykorii o działaniu jak retinol oraz alga Hypanea
INNOWACYJNA FORMUŁA

Powierzchniowe działanie dla
natychmiastowego odmładzającego
efektu, dzięki biomimetycznemu
filmowi na skórze («second-skin»). Poprzez zastosowanie
unikalnej technologii, powstaje na skórze elastyczna
warstewka, która naśladuje naturalne cechy skóry:
- Efekt bariery ochronnej
- Natychmiastowy efekt liftingu
KOMBINACJA
NATURALNYCH
POLIMERÓW

SPOSÓB STOSOWANIA:

Aplikuj krem rano i wieczorem stosując technikę lekkiego
poklepywania.

ZAPACH OPARTY NA AROMACIE
BRZOSKWINI.
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PRESTIŻ
TWARZ

La crème oczy-usta.

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

Balsam o rozpływającej się, jedwabistej konsystencji,
tworzący na powierzchni skóry delikatny film
wygładzający. Przynosi natychmiastowy efekt liftingu i
wypełnienia skóry w okolicach oczu i konturu ust. Dzień
po dniu produkt intensywnie działa, koncentrując się
na specyficznych problemach tych dwóch obszarów
twarzy, będących niezmiernie wrażliwymi i najbardziej
narażonymi na procesy starzenia się.
· Sekret zachowania młodości:
Glukany z liści brzoskwini i olej śliwkowy

CIAŁO

· S
 ekret ujawnienia młodości:
Peptydy M3.0, ziele dziurawca zwyczajnego oraz ekstrakt
z drzewa jedwabnego, mikrosfery kwasu hialuronowego
i botaniczny kwas hialuronowy.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

· Sekret

redukcji zasinień i obrzęków pod oczami:
Wyciąg z kwiatu lotosu, bioflawonoidy z kwiatów neroli
(Bigarade), ekstrakt z brązowej algi Fucus.
INNOWACYJNA FORMUŁA

Działanie intensywnie nawilżające, wynikające z kombinacji
najbardziej znanych nawilżających składników aktywnych,
w tym również masło shea.
EKSKLUZYWNA TECHNIKA APLIKACJI SOTHYS

MAKIJAŻ

Wyjątkowa metoda aplikacji Sothys, inspirowana
profesjonalnymi technikami, została specjalnie opracowana
w kierunku zwiększenia intensywności działania i wydajności
produktu.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

PRODUKT BEZZAPACHOWY

TWARZ.

Niezbędna pielęgnacja przygotowująca.
Ponieważ oczyszczanie jest niezbędnym i pierwszym krokiem do
uzyskania pięknej, młodej skóry, Sothys opracował rytuały kosmetyczne,
uwzględniające każdy typ skóry.
DEMAKIJAŻ

Aby usunąć powierzchowne zanieczyszczenia skóry oraz te nagromadzone
w ciągu dnia.
Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust
Przynosi ukojenie, usuwa makijaż, również
wodoodporny. Zmiękcza i wygładza skórę.
Nie pozostawia tłustego filmu

Comfort SPA mleczko i tonik do cery
wrażliwej
Produkty przeznaczone do oczyszczania
cery wrażliwej, skłonnej do podrażnień.

Oczyszczająca woda micelarna
Idealny produkt dla wymagających typu 2
w 1! Jednocześnie oczyszcza twarz i usuwa
makijaż.

Purity mleczko i tonik do cery tłustej
Przeznaczone do oczyszczania cery tłustej.
Doskonale usuwają makijaż, nadmiar
sebum oraz wszelkie zanieczyszczenia.

Vitality mleczko i tonik do cery normalnej
Doskonale usuwają makijaż oraz wszelkie
zanieczyszczenia.

Clarity mleczko i tonik do cery wrażliwej
i naczynkowej
Produkty przeznaczone do oczyszczania
i ochrony cery naczynkowej.

10

PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA

OCZYSZCZANIE

Aby usunąć zanieczyszczenia codziennie produkowane przez skórę.

CIAŁO
PIELĘGNACJA
SŁONECZNA
MAKIJAŻ

Oczyszczający żel do mycia twarzy
Przeznaczony do skóry tłustej i mieszanej.
Doskonale usuwa makijaż oraz wszelkie
zanieczyszczenia, reguluje wydzielanie sebum.

Desquacrem krem głęboko oczyszczający
Poprawia kondycję cery poszarzałej
i zmęczonej, z widocznymi
zanieczyszczeniami, zaskórnikami oraz
rozszerzonymi porami. Dla każdego typu
skóry.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

Witaminowy krem do mycia twarzy
Delikatny krem myjący do codziennego
stosowania. Przeznaczony dla każdego
typu cery.

PEELINGI

AMPUŁKI

Aby usunąć martwe komórki
naskórka oraz stymulować odnowę
skóry.

Aby zoptymalizować codzienne
rytuały upiększające.

Micro-peeling wygładzający
Delikatny, ziarnisty peeling dla każdego
typu cery z wyłączeniem skóry bardzo
wrażliwej.
Peeling biologiczny
Delikatny krem złuszczający przeznaczony
do każdego rodzaju skóry (nawet bardzo
wrażliwej).
Krzemionkowo-ryżowy peeling do twarzy
Przeznaczony dla każdego typu skóry, z
wyjątkiem wrażliwej. Zawiera puder ryżowy
i drobinki krzemionkowe, które wygładzają
i odświeżają naskórek.
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Ampułki odmładzające
Ampułki rozświetlające
Ampułki dotleniające
Ampułki nawilżające

PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA
CIAŁO

Aby zoptymalizować działanie
kremu i serum.

Maska rozjaśniająca [W.]TM+
Produkt o intensywnych właściwościach
wygładzających i rozjaśniających cerę.
Przeciwdziała tworzeniu się przebarwień
orazwpływa na ich widoczną redukcję.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Maska absorbująca - oczyszczająca
i łagodząca
Przeznaczona dla skóry tłustej, skłonnej do
podrażnień i wykwitów. Dzięki zawartości
białej glinki i pudru z pestek moreli absorbuje
nadmiar sebum, matujei zwęża pory.

MAKIJAŻ

Łagodząca maska odżywcza
Łagodzi wszelkie podrażnienia skóry Zawiera
wodę termalną Spa™ Thermal Water, która
stymuluje blokadę receptorów
odpowiedzialnych
za odczuwanie bólu i świądu.
Hydra 3Ha maska nawilżającowygładzająca
Natychmiast przywraca skórze ochronę i
optymalne nawilżenie. Przeznaczona dla
każdej odwodnionej i zmęczonej cery.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

MASKI

Pielęgnacja podstawowa.
Jesteś wyjątkowa... podobnie jak Twoja skóra. Aby jak najdłużej pozostała w
doskonałej kondycji, wymaga regularnej i dostosowanej do jej potrzeb pielęgnacji.
W DOMU
Skóra normalna i mieszana

Linia Hydra-Protective™
Produkty stworzone specjalnie dla ochrony
pięknego wyglądu skóry normalnej i
mieszanej. Nawilżające, matujące oraz
ochronne składniki aktywne w połączeniu z
witaminami,balansują skórę.

proces nadmiernego wydzielania się sebum,
dotlenia, łagodzi i niweluje zaczerwienienia.

Krem regulujący do cery tłustej
i Emulsja nawilżająco-matująca

Produkty chroniące, matujące i utrzymujące
odpowiednie nawodnienie skóry. Działają
antybakteryjnie i przeciwzapalnie, pobudzają
odnowę komórkową.

Delikatna emulsja i Krem ochronny

Serum oczyszczające

Pozostawiają skórę sprężystą i bardziej
odporną na czynniki zewnętrzne.

Intensywny koncentrat działający na skórę
naprawczo, regulująco i przeciwzapalnie.

Skóra tłusta i niedotleniona.

UZUPEŁNIENIE PIELĘGNACJI.

Linia Purifiant
Linia oczyszczająca i redukująca
niedoskonałości skóry tłustej. Reguluje
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Maska absorbująca

PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA

Skóra naczynkowa.

Linia Clarté & Confort

CIAŁO

Linia przeznaczona dla skóry
z rozszerzonymi naczynkami i widocznymi
zaczerwienieniami. Łagodzi podrażnienia,
ujednolica cerę i dodaje blasku.

Delikatna emulsja
i Krem ochronny

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Łagodzące produkty,bogate
w odżywcze i nawilżające składniki
aktywne, zwalczające zaczerwienienia oraz
rozszerzone naczynka skórne.

Serum do cery naczynkowej

(1) Na podstawie testów, przeprowadzonych na 20 osobach, po 1 zabiegu.
(2) Na podstawie ekspertyzy Grupy Badawczej Sothys - Biometrology end Sensorial.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

MAKIJAŻ

Skoncentrowane serum poprawiające stan
skóry podrażnionej i naczynkowej.

Skóra naturalnie wrażliwa
lub podrażniona.

Linia Sensitive Skin
Grupa badawcza Sothys przeprowadziła
testy ex-vivo udowadniające balansujące
właściwości wody źródlanej Spa™
Thermal Water, będącej głównym
składnikiem linii.
Codzienna ochrona jest niezbędnym
elementem w pielęgnacji skóry wrażliwej.
Sothys oferuje produkty o wysokiej
tolerancji przez skórę,
dostępne w różnych konsystencjach:

Aksamitny krem łagodzący

Prawdziwa rozkosz dla skóry wrażliwej,
skłonnej do przesuszenia.
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Aksamitna emulsja łagodząca
Świeży fluid, doskonały dla cery
wrażliwej i mieszanej.

SOS serum łagodzące

W celu szybkiego zneutralizowania stałego
lub doraźnego uczucia dyskomfortu.
UZUPEŁNIENIE PIELĘGNACJI.

Łagodząca maska odżywcza

PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA
PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Przeznaczony specjalnie dla cery tłustej
i problematycznej (trądzikowej).
Przebiega w czterech etapach, podczas których
stosowane są produkty o wysokiej zawartości
silnie działających składników aktywnych,
zapewniających zdrową i idealnie oczyszczoną
cerę.
Zabieg przyspiesza proces gojenia się stanów
zapalnych.

MAKIJAŻ

Niezwykle delikatne konsystencje zostały
sformułowane tak, aby każda skóra
wrażliwa poczuła się komfortowo i
odzyskała spokój.
50 minut najprzyjemniejszego relaksu.
Wyciszona i ukojona skóra w niespełna
1h!(1)

Zabieg korygujący

(1) Na podstawie testów, przeprowadzonych na 20 osobach, po 1 zabiegu.
(2) Na podstawie ekspertyzy Grupy Badawczej Sothys - Biometrology end Sensorial.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

Kojący zabieg na bazie wody
źródlanej Spa™ Thermal Water

CIAŁO

W GABINECIE

Działanie ukierunkowane.
Wybrane problemy skóry lub partie twarzy.

Linia Multi-Action eye contour
Aby zachować młodość spojrzenia.
W DOMU
Multi-action krem odmładzający pod oczy
Produkt o wyjątkowo delikatnej
konsystencji, o wielokierunkowym działaniu:
spłycanie zmarszczek, likwidowanie
obrzęków i zasinień wokół oczu.
Chłodzący roll-on pod oczy
Delikatny żel szybko likwiduje obrzęki.
Aplikator typu roll-on, chłodząc nasila
działanie żelu.
Odżywczy korektor pod oczy
Więcej niż korektor! Pudrowa kryjąca
emulsja, bogata w składniki aktywne
działające w kierunku likwidacji zasinień
okolicy oczu.
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W GABINECIE
Multi-Action eye contour specjalistyczny
zabieg na okolice oczu.

Stworzony i dopasowany do wrażliwych
okolic oczu, natychmiast zmniejsza oznaki
zmęczenia i starzenia się skóry.

PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA

Linia [W.]™+
Profesjonalne rozjaśnianie i odmładzanie

Emulsja odmładzająco-rozjaśniająca
Rozświetla i dodaje młodzieńczego blasku
skórze.
Ekran ultra-ochronny SPF50
Posiada kompleksowe działanie: chroni
przed promieniowaniem UVA, UVB oraz
IR (podczerwień). Redukuje zmarszczki
oraz zapobiega przebarwieniom i ciemnym
plamkom.

CIAŁO

Podstawowy zabieg rozjaśniający [W.]™+
Połączenie odmładzania, modelujących
ruchów masażu z elementami rozjaśnienia
skóry, przeciwdziałania tworzeniu się
przebarwień i ich niwelowaniu.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Linia produktów przeciwdziałająca
tworzeniu się przebarwień oraz wpływająca
na ich widoczną redukcję.

W GABINECIE

Zabieg wybielający [W.]™+ Peeling
wygładzający
Zabieg wzbogacony o zastosowanie
rozjaśniającego serum z czystą witaminą
C. Pielęgnacja inspirowana metodami
medycyny estetycznej.

MAKIJAŻ

W DOMU

ABY ZLIKWIDOWAĆ PORY
Baza wygładzająca
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

UZUPEŁNIENIE PIELĘGNACJI
Maska rozjaśniająca

100%

Młodość
i promienność
cery!

Intensywny, zbalansowany
program odmładzający.
Nawet największe osiągnięcia naukowe, nie są w stanie zatrzymać procesów
starzenia się skóry. Mogą natomiast widocznie zmniejszyć ich skutki.
Walka z oznakami starzenia, optymalizacja rezerwy energetycznej w skórze,
nawilżenie i intensywne odżywienie to klucze do zachowania młodzieńczego
wyglądu skóry.

Energia Młodości - Linia z żeń-szeniem syberyjskim
W DOMU
W sercu formuły każdego z produktów z linii Energia Młodości znajduje się adaptogenny
ekstrakt żeń-szenia syberyjskiego, połączony ze specyficznym składnikami aktywnymi, w celu:
POBUDZENIA wewnętrznego źródła energii skóry
OCHRONY jej kapitału energetycznego
STYMULACJI odnowy komórkowej.
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PRESTIŻ

główny

Składnik Aktywny

ŻEŃ-SZEŃ SYBERYJSKI:
ADAPTOGENNA ROŚLINA
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

MAKIJAŻ

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

TWARZ

źródło optymalizacji kapitału
energetycznego skóry

EE energizujący krem korygujący

Stworzone na bazie intensywnego
Kompleksu Rozświetlającego. Redukuje oraz
ogranicza pojawianie się niedoskonałości
skóry, z łatwością przywraca cerze
naturalną promienność.

Produkt o niesamowitej konsystencji, która
w trakcie aplikacji dopasowuje się do danego
tonu skóry. Produkt zawiera drobne kapsułki
Pigmentów Jednoczących, które
błyskawicznie odnajdują niedoskonałość
na powierzchni skóry, korygują ją,
pozostawiając cerę rozświetloną oraz idealnie
gładką.

Krem na noc

Ampułki energizująco-rozświetlające

Poprawia kondycję cery podczas snu.
Rano skóra jest zregenerowana,
wyrównana i rozjaśniona.

Skuteczny wzmacniacz rozświetlenia:
ampułki działają jak przezroczysta maska,
nałożona w celu redukcji zmarszczek.

Serum intensywnie rozświetlające
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PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA
CIAŁO
PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

W GABINECIE
Energia Młodości Intensywny Zabieg energizującoodmładzający z żeń-szeniem syberyjskim.

(1) Samoocena 18 osób, po 1 zabiegu.
(2) Samoocena 20 osób stosujących serum rano i
wieczorem, przez 1 miesiąc.
(3) Samoocena 19 osób stosujących krem na noc
przez 1 miesiąc.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

MAKIJAŻ

Działanie przeciwzmarszczkowe i ujędrniające odniesie
skutek, jeśli komórki skóry będą dysponowały odpowiednim
zasobem energii. Zabieg z żeń-szeniem syberyjskim
dostarcza jej optymalną ilość. Działa jak buster, który
w połączeniu z ekskluzywnym, modelującym masażem
Digi-Esthétique® oraz głęboką fazą oczyszczającą stanowi
doskonały wstęp do Intensywnego Zabiegu odmładzającego
lub nawilżającego.

3 zabiegi,
6 lat mniej!

βP3 - Linia intensywnie odmładzająca

Dla kobiet, które chcą przedłużyć młodość oraz swój wiek zachować tylko dla
siebie.
W DOMU
Serum udoskonalające

Serum przywracające owal twarzy

Serum detoksykujące

Serum przeciwzmarszczkowe

Matuje cerę, redukuje niedoskonałości,
zapobiega pojawianiu się przebarwień
i rozszerzonych porów.
Świetlista konsystencja produktu jest
natychmiast wchłaniana w skórę. Chroni ją
przed wolnymi rodnikami oraz wpływa na
optymalizację odnowy komórkowej.

Serum przeciwzmarszczkowe

Natychmiastowo wygładza zmarszczki,
wyrównuje powierzchnię skóry oraz
widocznie ogranicza oznaki starzenia się
skóry.

Serum odbudowujące

Posiada żelowo-oleistą konsystencję,
która otulając skórę intensywnie ją odżywia,
dodaje gęstości i witalności. Redukuje
wszystkie oznaki starzenia się skóry.
24

Produkt posiada otulającą konsystencję,
która błyskawicznie modeluje kontury
twarzy oraz wygładza dekolt.
Natychmiastowo wygładza zmarszczki,
wyrównuje powierzchnię skóry oraz widocznie
ogranicza oznaki starzenia się skóry.

Serum odbudowujące

Posiada żelowo-oleistą konsystencję,
która otulając skórę intensywnie ją odżywia,
dodaje gęstości i witalności. Redukuje
wszystkie oznaki starzenia się skóry.

Serum przywracające owal twarzy

Produkt posiada otulającą konsystencję,
która błyskawicznie modeluje kontury
twarzy oraz wygładza dekolt.

PRESTIŻ

Główny Składnik Aktywny
TWARZ

βP3. TRI-COMPLEX ™
SZAFRAN SOFORA
PEPTYDY(1)

KOSMOCEUTYKI

Polifenole kwiatu szafranu –
Innowacja Grupy Badawczej
Sothys. Skuteczna walka ze stresem
oksydacyjnym oraz oznakami
chronologivznego starzenia się.

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

UDOWODNIONA
SKUTECZNOŚĆ!

Redukuje zmarszczki, napina skórę oraz
nadaje jej zdrowy koloryt.

Ujędrniający krem odmładzający

Poprawia elastyczność i napięcie skóry,
wygładza i redukuje zmarszczki oraz
przebarwienia.

Restrukturyzujący krem odmładzający

Otulający krem, przywracający skórze
młodość. Działa intensywnie w kierunku
likwidacji głębokich zmarszczek, redukcji
wiotkości i ograniczenia przebarwień.

CIAŁO

Preparat intensywnie regenerujący
o gęstej, rozpływającej się w trakcie
aplikacji konsystencji. Działa w kierunku
zagęszczenia struktury skóry, przywrócenia
jej promienności oraz redukcji widocznych
objawów starzenia się.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Przeciwzmarszczkowy krem
odmładzający

Zagęszczający krem odmładzający

W GABINECIE
Intensywny zabieg odmładzający
βP3. TRI-COMPLEX ™
SZAFRAN - SOFORA - PEPTYDY
1 godzina i 15 minut ukierunkowanego
działania, w celu zwalczania oznak
starzenia się skóry: redukcja i zapobieganie
pojawianiu się zmarszczek, przeciwdziałanie
wiotczeniu się skóry.
Pięć kroków zabiegu, osiem specyficznych
formuł, efektywność i niezapomniany relaks,
w celu uzyskania widocznie młodszej skóry.

MAKIJAŻ

Zapobiega utracie blasku, skutecznie
redukuje drobne zmarszczki. Każdego
dnia chroni przed pojawianiem się
przedwczesnych oznak starzenia się skóry.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

Energizujący krem odmładzający

+71%

wzrost nawilżenia
już po 1 zabiegu

Hydra 3Ha - Linia intensywnie nawilżająca
Optymalnie nawilżona skóra wygląda młodo i jest bardziej odporna
na oznaki upływającego czasu.

W DOMU
Hydra 3Ha Serum intensywnie
nawilżające
Regeneruje i trwale nawilża skórę.
Przywraca jej elastyczność i promienną
młodość.

Hydra 3Ha lekki krem intensywnie
nawilżający
Hydra 3Ha komfortowy krem
intensywnie nawilżający
Produkty o dwóch jedwabiście gładkich
konsystencjach, które natychmiast przynoszą
skórze optymalne nawilżenie, komfort oraz
ochronę.
26

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Hydra 3Ha maska nawilżającowygładzająca

Linia Nutritive - odżywianie skóry
Komfortowy krem odżywczy

Zapewnia głębokie odżywienie skóry oraz
zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu się.

Eliksir lipidowy

Zapewnia intensywne odżywienie
i natychmiastowe złagodzenie dyskomfortu
typowego dla suchej skóry. Nie pozostawia
tłustego filmuna jej powierzchni.

PRESTIŻ

Główny Składnik Aktywny
1055 EKSTRAKT
Z BOROWIKA
SZLACHETNEGO(9)

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

TWARZ

Opatentowany przez markę Sothys.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

W GABINECIE

27

PIELĘGNACJA
MĘSKA

MAKIJAŻ

Ekskluzywny, nawilżająco-odmładzający
rytuał stworzony w celu nawodnienia każdego
typu skóry, oparty na specjalnym protokole
sześciu wyjątkowych faz oraz ekskluzywnych
technikach masażu Digi-esthétique®,
połączonych z nowoczesnymi składnikami
aktywnymi.

Linia nO2ctuelle™ - odmładzanie nocą
Ty śpisz, a Twoja skóra młodnieje!

Noc po nocy, linia nO2ctuelle™
o przyjemnym, relaksującym
zapachu, łączy siłę działającej
przeciwstarzeniowo, stabilizowanej
witaminy C z efektywnością
zastrzyku tlenowego dla skóry, jakim
jest ekstrakt z Nasturcji. Dzięki temu
skóra budzi się rano zregenerowana,
rześka i promiennie odmłodzona.
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Prawdziwa koncentracja technologii dla
ultra ukierunkowanej wydajności w nocy.

3 WSPÓLNE KLUCZOWE
DZIAŁANIA:
· OPTYMALIZACJA NOCNEGO WYPOCZYNKU
SKÓRY.
· AKTYWNA WALKA Z WPŁYWEM NA SKÓRĘ
SZKODLIWYCH
· CZYNNKIÓW ZEWNĘTRZNYCH.
· UZYSKANIE ODMŁODZONEJ I RZEŚKIEJ
SKÓRY O PORANKU.

PRESTIŻ

Główny Składnik Aktywny
STABILIZOWANA
WITAMINA C

TWARZ

EKSTRAKT Z NASTURCJI
BOGATY W α-GLUKANY

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

Dla odnowionej skóry o poranku.

Skóra wygładza się podczas snu,
zmarszczki stają się mniej widoczne,
oznaki zmęczenia zostają zredukowane.
Skóra odzyskuje młodzieńczy blask.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Połączenie technologii i sensoryczności
powoduje, że krem głęboko działa w
skórze, skutecznie walczy z widocznymi
skutkami dziennej ekspozycji na szkodliwe
czynniki zewnętrzne.

Wypełniona i wypoczęta skóra o poranku!
Maska na bazie stabilizowanej witaminy
C o działaniu przeciwstarzeniowym
oraz ekstraktu z Nasturcji, który dotlenia
rozjaśnia i rewitalizuje cerę.
Specjalna relaksacyjna technika
nakładania maski oraz unikalny zapach
są pierwszym krokiem do uzyskania
błogiego snu i odprężenia dla skóry.
Po przebudzeniu skóra jest wygładzona,
wypełniona i wypoczęta. Odzyskuje
świetlistość i młodzieńczość.

MAKIJAŻ

Rewitalizacja skóry o poranku,
przywrócenie blasku i świeżości!

Wygładzająco-relaksująca
maska na noc
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

Detoksykująco-regenerujący
krem na noc

Kosmeceutyki.
Dwie grupy produktów perfekcyjnie uzupełniających techniki dermo-estetyczne.
W DOMU
WZMOCNIENIE/OPÓŹIENIE

RÓWNOWAŻENIE/NAPRAWA

Testowane pod kontrolą dermatologów.

Wysoce tolerowane, hypoalergiczne formuły,
bezzapachowe, nie barwione.

BX korektor zmarszczek

RA ampułki regenerujące

Poprawia efektywność działania botoksu

96%

W przypadku ostrzyknięcia botoxem,
zwiększa jego skuteczność.

87%

przypadków(1)

Przedłuża działanie botoxu

63%

rpzypadków(1)

W przypadku braku iniekcji botoxem, uzupełnia
codzienny rytuał odmładzający, poprzez spłycenie
i wygładzenie zmarszczek

80%

usatysfakacjonowanych użytkowników(2)

Desquacrem forte mikropeeling
Produkty kosmeceutyczne. Mogą być stosowane lub zalecane po zabiegu dermo-estetycznym
(medycyny estetycznej lub zabiegach chirurgicznych), jeśli skóra jest w dobrej kondycji, bez
śladów uszkodzenia i tylko pokonsultacji medycznej.
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Efekt naprawy

przypadków(3)

CALM ampułki redukujące zaczerwienienia
Widoczny efekt

77%

przypadków(4)

RS preparat regenerujący
Efekt optymalnego nawilżenia i wygładzenia
skóry, już po pierwszej aplikacji

97%

przypadków(5)

REP balsam naprawczy

Regeneracja i wygładzenie potwierdzone

100%

przypadków(6)

PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA
Aby udoskonalić strukturę skóry
oraz wydobyć jednolity odcień skóry.

Peeling glikolowy

Dla kompletnej odnowy skóry. Idealny jako
przygotowanie przed zabiegami intensywnymi.

Zabieg z peelingiem glikolowym
+ Hydra 3Ha zabieg intensywnie nawilżający

MAKIJAŻ

Aby zwiększyć intensywność zabiegu
oraz zoptymalizować jego rezultaty.

Badanie kliniczne przeprowadzone na 30 osobach, które otrzymały zastrzyk z toksyny botulinowej 6 do 10 tygodni przed zastosowaniem BX korektora zmarszczek i które stosowały
produkt dwa razy dziennie przez 90 dni.
(1) Ogólne wrażenie wśród dermatologów.
(2) Samoocena przeprowadzona na 30 osobach.
(3) Produkt działa naprawczo w 96% przypadków. Testowany na 28 osobach przez 14 dni, po drobnej procedurze dermatologicznej lub chirurgicznej ze szwami i po ich usunięciu.
(4) Testowano na 30 osobach przez dwa tygodnie, rano i wieczorem przed aplikacją codziennego kremu. Testowany po mikrodermabrazji.
(5) Produkt ma działanie kojące i nawilżające od pierwszego zastosowania w 97% przypadków. Testowany po mezoterapii lub odmładzaniu lampą laserową.
(6) Produkt działa naprawczo i kojąco: w 100% przypadków. Zmniejsza odczucie dyskomfortu w 97%. Testowany na 30 osobach przez 30 dni (rano i wieczorem), po zabiegu laserowym
lub peelingu chemicznym.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

Zabieg z peelingiem glikolowym

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

W GABINECIE

Pielęgnacja sezonowa.
W DOMU
Odkryj produkty do twarzy i ciała
w limitowanej, sezonowej edycji.

ODKRYJ NA NOWO W KAŻDYM SEZONIE!
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PRESTIŻ
TWARZ

Le soin saisonnier.

KOSMOCEUTYKI

SEASONAL TREATMENT

WIOSNA - LATO 2019

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

Yuzu · Grejpfrut

Perfumowany koncentrat do ciała

Nowatorska koncepcja pielęgnacji skóry, oparta
na zasadach chronobiologii i smakowitych
aromatach, ukazująca młodzieńczy blask skóry,
sezon po sezonie.

Zapach danego sezonu tworzony jest na bazie
perfumowanego koncentratu, który można w
100% dostosować do zabiegów na ciało.

Optymalna doza tlenu, połączona z koktajlem
witaminowym, aby wzmocnić, odżywić i
rozpromienić skórę.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

Sezonowy zabieg dotleniający

MAKIJAŻ

W GABINECIE

CIAŁO.
Doznania orientu.
W GABINECIE
Wyjątkowy zabieg, inspirowany rytuałami dalekiego wschodu: syrop
przygotowujący skórę do peelingu, następnie masaż modelujący w celu
optymalnego odżywienia i wzmocnienia skóry.
Doznanie czystego relaksu i przywrócenie doskonałego samopoczucia.

34

PRESTIŻ

zapach

AMBRA I MIRRA

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

TWARZ

AROMATYCZNY
I ZMYSŁOWY

W DOMU

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Orientalna pianka pod prysznic
Produkt o lekkiej, puszystej i kremowej konsystencji.
Pozostawia skórę delikatną, pachnącą i czującą się komfortowo.
Orientalna pasta peelingująca
Posiada działanie złuszczające, pozostawia skórę gładką i aksamitnie miękką.
Doskonale oczyszcza, zmiękcza oraz nadaje zmysłowy orientalny aromat.

Żel upiększający nogi
Bursztynowo-czekoladowy preparat poprawiający wygląd skóry. Otula nogi delikatnie
kryjącą mgiełką zdrowej opalenizny, wygładza i ujednolica. Pozostawia na skórze
orientalny aromat.
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PIELĘGNACJA
MĘSKA

MAKIJAŻ

Żelowy eliksir odżywczy
Jedwabiście gładki żel o urzekającym, orientalnym aromacie, pieści skórę swoją
delikatnością. Odżywia ją i wygładza, sprawia, że staje się delikatna i jędrna.
Bursztynowy kolor podkreśla orientalny styl produktu.

HANAKASUMI ™
W GABINECIE
Unikalna procedura zabiegu, inspirowana
Japonią: peeling wykonany za pomocą
złuszczających rękawic, odżywczy
i modelujący masaż całego ciała oraz
specjalny, odprężający masaż stóp.
Całość w relaksującej atmosferze aromatów
kwiatów wiśni i lotosu.
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PRESTIŻ

zapach

KWIAT WIŚNI I LOTOSU

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

TWARZ

DELIKATNY I PUDROWY

Hanakasumi eliksir odżywczy
Suchy olejek o jedwabistej i delikatnej
konsystencji. Szybko się wchłania nie
pozostawiając na skórze tłustego filmu.
Odżywia ją, wygładza oraz rozświetla.

Hanakasumi relaksujący peeling do ciała
Gęsty, ziarnisty żel o zapachu kwiatu wiśni i
lotosu. Doskonale łączy skuteczność
z delikatnością dzięki powstającej podczas
stosowania oleistej piance. Pozostawia skórę
idealnie gładką i miękką.

Hanakasumi masło shea
Aksamitne masło do ciała o ciepłym
zapachu kwiatów wiśni i lotosu. Bogata
i komfortowa konsystencja produktu
przyjemnie rozpływa się na skórze,
pozostawiając ją odżywioną, miękką,
elastyczną i jedwabiście gładką.
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PIELĘGNACJA
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Hanakasumi krem pod prysznic
Jedwabisty produkt do mycia ciała.
Pozostawia na skórze relaksujący aromat
kwiatu wisni i lotosu. Pozostawia skórę
gładką i miękką.

MAKIJAŻ

W DOMU

Aromatyczne podróże Sothys.
W 100% spersonalizowana pielęgnacja ciała.
W GABINECIE
PREPARATY DO MASAŻU, PEELING
I MASKI, DOBIERANE SĄ WEDŁUG TWOICH
UPODOBAŃ ZAPACHOWYCH.

Wybierz produkt i skomponuj
zabieg dla siebie:

Wybierz zapach:

Peeling z cukrem i solą

Cytryna i gorzka pomarańcza – świeży, cytrusowy,
orzeźwiający

Olejek do masażu, Krem do masażu,
Wosk lub Bezzapachowe masło shea

Kwiat pomarańczy i drewno cedrowe – piżmowy,
drzewny

Nawilżająco-odżywcza
maska do ciała

Cynamon i imbir – aromatyczny, ambrowy
Kwiat frangipani i śliwka – kwiatowy, słoneczny
Męski
Sezonowy
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PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI

Cytryna i gorzka pomarańcza

Cynamon i imbir

Orzeźwiający żel pod prysznic
Aromatyczny żel oczyszczający pozostawia
skórę miękką i delikatnie pachnącą.

Eliksir odżywczy
Odżywczy, suchy olejek do ciała

Orzeźwiający balsam do ciała
zapewnia świeży i orzeźwiający
zapach cytryny i petitgrain, nawilża skórę.

Orientalny żel pod prysznic
Bursztynowy żel oczyszczający zapewnia
aromatyczną podróż z cynamonem i
imbirem, pozostawiając skórę miękką i
delikatnie pachnącą.

Eliksir odżywczy
Odżywczy, suchy olejek do ciała

Kwiat pomarańczy i drewno cedrowe

Balsam peelingujący i upiększający dłonie i
stopy
Delikatny peeling, bogaty w drobinki cukru i
olejek bawełniany. Wygładza i odżywia skórę.

CIAŁO
PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Perfumowana woda do ciała
Świeży i orzeźwiający zapach, cytrusowokwatowe nuty

Orientalny peeling rozkoszny
Bursztynowa konsystencja z dodatkiem
przypraw w proszku do delikatnego
złuszczenia i pobudzenia skóry.

Kwiat frangipani i śliwka

Egzotyczna woda do ciała
Perfumowana woda do ciała. Delikatny
i zmysłowy zapach z nutami kwiatowymi,
egzotycznymi i tropikalnymi.

MAKIJAŻ

Orzeźwiający peeling cytrynowy
Eliminuje zanieczyszczenia, poprawia
kondycję suchej
i bardzo suchej skóry.

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

Eliksir odżywczy
Odżywczy, suchy olejek do ciała

Egotyczna nawilżająca pianka do ciała
Puszysta nawilżająca pianka, prawdziwa
ucieczka w świat relaksu. Pozostawia
satynowe wykończenie na skórze oraz
delikatny aromat.
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W DOMU

SOTHYS ATHLETICS.

Oficjalny partner
Caroline Garcia.
Sothys Athletics - Twój trener nr 1!
Ponieważ tenis i piękno łączą dwie wartości:
doskonałość i wydajność.

Znajdź w swoim instytucie urody Sothys produkty
opracowane w celu zaspokojenia potrzeb skóry
przed i po treningu. Skorzystaj z zabiegu!

W DOMU

Wygładzający żel rozgrzewający

W GABINECIE
Zabieg wygładzająco-rozgrzewający.
Zabieg ma na celu rozgrzać ciało
i przygotować skórę do wysiłku fizycznego
Tonizuje skórę, detoksykuje oraz wspiera ciało
w uzyskaniu idealnej sylwetki

Oryginalna formuła rozgrzewającą,
polecana dla:
- Sportowców: rozgrzanie mięśni
-O
 sób modelujących sylwetkę: element
programu wyszczuplającego

Zabieg odżywczo-relaksujący.

Zabieg odżywczo-relaksujący.

Stworzony w celu potrójnego działania:
- a by tonizować skórę i przygotować ją do
treningu
- a by odzyskać jędrność i odżywić skórę
- a by przywrócić skórze komfort

Zabieg zaprojektowany z myślą o absolutnym
komforcie i odprężeniu. Obejmuje mocny
masaż tkanek głębokich.

3 w 1 rewitalizujący żel
oczyszczający - twarz, ciało, włosy
Wielozadaniowy produkt, ułatwiający
szybki prysznic, szczególnie po treningu.
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PRESTIŻ

Pomyśl Sothys
- przed i po treningu!
Główne Składniki Aktywne

TWARZ

NIKOTYNIAN METYLU
KOMPLEKS REENERGIZUJĄCY

KOSMOCEUTYKI

WEKTOROWANA KOFEINA

Udowodnione rezultaty:
mniej cellulitu

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

bardziej gładka i jędrna skóra

Caroline Garcia.
Międzynarodowa
tenisistka WTA.
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MAKIJAŻ

20%

PIELĘGNACJA
MĘSKA

27%

Modelowanie sylwetki.
Linia produktów wspomagających wyszczuplanie oraz
redukcję cellulitu, ujędrniających i odmładzających skórę.
W GABINECIE
Zabieg intensywnie wyszczuplający i antycellulitowy
Kompleksowy zabieg wyszczuplającyredukujący wszystkie rodzaje cellulitu.
Precyzyjnie dopasowany do klienta - poprzedzony
profesjonalną diagnozą i oceną stopnia zaawansowania cellulitu.
Intensywny masaż wyszczuplający marki Sothys
Zabieg lekkie nogi
i nowoczesne składniki aktywne decydują o szybkich
Zabieg ekspresowy, pozwalający odzyskać
i długotrwałych efektach działania.
komfort i lekkość w nogach. Oparty na
modelującym masażu drenującym.
Po 5 zabiegach

Zabieg intensywnie ujędrniający
- konkretne obszary

użytkowniczek czuje się
komfortowo nosząc swoje ubrania*

Zabieg zaprojektowany specjalnie
dla obszarów ciała, wymagających
zdecydowanego i intensywnego
działania: uda, kolana, brzuch, pośladki, biust.
Stanowi niezbędną pielęgnację podczas
kuracji wyszczuplających, antycellulitowych.

100%

Po 10 zabiegach

-2,6cm

mniej w pasie**
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PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA
CIAŁO

W DOMU

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA

MAKIJAŻ

Ujędrniająco-odmładzające kremowe
serum do ciała
Podstawowy, niezbędny krok do
zachowania młodej i jędrnej skóry całego
ciała. Dzięki intensywnym składnikom
aktywnym skóra staje się wizualnie
młodsza, wygładzona i bardziej napięta.

Peeling modelujący
Orzeźwiający peeling do ciała, świetnie
sprawdzi się w przygotowaniu skóry do
lata lub na wielkie wyjście. Wygładza
skórę, ujędrnia ją oraz wspomaga
redukcję tkanki tłuszczowej. Doskonale
przygotowuje skórę do intensywnych
zabiegów wyszczuplających.

Nawilżająco-odżywczy balsam do ciała
Prawdziwe źródło nawilżenia skóry.
Jedwabisty krem do rąk
Odżywczy i ultra-ochronny preparat.
43

PIELĘGNACJA
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Emulsja wyszczuplająca 24h
Podstawowy sojusznik w walce z
cellulitem. Ogranicza magazynowanie
tłuszczów oraz stymuluje ich spalanie.
Wygładza oraz ujędrnia skórę.

Pielęgnacja słoneczna.
WZMOCNIONA OCHRONA W CELU ZACHOWANIA MŁODOŚCI SKÓRY.

Dzięki zaawansowanym badaniom Sothys, produkty słoneczne zapewniają:
· Optymalną ochronę skóry przed promieniowaniem UVA, UVB,
podczerwonym*
· Maksymalne ograniczenie oparzeń skóry**
· Odporność skóry i łagodzenie podrażnień.

*Wysuszone algi, zwalczające promieniowanie podczerwone
**Stosuj zgodnie z ulotką na produkcie
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PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA
CIAŁO
PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

Przed kąpielą słoneczną
Samoopalacz do twarzy i ciała

Po opalaniu

Ochronne mleczko do twarzy i ciała SPF20

Krem regenerujący do twarzy po opalaniu

Ochronne mleczko do twarzy i ciała SPF30

Łagodzący balsam do ciała po opalaniu
Połyskujący olejek do ciała i włosów
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Ochronna emulsja do twarzy SPF50

MAKIJAŻ

Preparaty ochronne

Makijaż.
Marka Sothys oferuje pełną paletę produktów do makijażu. Proponuje pudry
i podkłady pielęgnacyjne, dla każdego typu cery, wzbogacone w składniki
aktywne z linii do regularnej pielęgnacji twarzy. Szeroka gama pomadek w
trzech konsystencjach zaskoczy każdą wymagającą Klientkę.
Produkty do makijażu oczu ożywią, upiększą i dodadzą blasku każdemu
spojrzeniu.

O każdej porze roku, jesień / zima i wiosna /lato marka
proponuje unikalną, sezonową kolekcję makijażu, stanowiącą
uzupełnienie bieżącego trendu w modzie.
2019 Kolekcja wiosna / lato - Summer Chill!
46

PRESTIŻ
TWARZ
KOSMOCEUTYKI
PIELĘGNACJA
SEZONOWA
CIAŁO
PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

7 nowych produktów
oraz 2 nowe opakowania

MAKIJAŻ

1 Paleta poczwórnych cieni
1 Bronzer
1 Róż
2 Pomadki w kredce
1 Lakier do paznokci
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1 Konturówka do ust

Pielęgnacja męska.
DOSTOSOWANA DO POTRZEB MĘSKIEJ SKÓRY.

W GABINECIE
Detoksykujący zabieg na twarz.
Kompletna pielęgnacja
przygotowana pod kątem potrzeb
skóry męskiej. Relaks połączony
z oczyszczaniem, detoksykacją
i odmładzaniem. Dodaje energii
cerze i aktywuje komórki skory
do procesu regeneracji.
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Spersonalizowany zabieg
na ciało.
Modelowanie, peeling i masaż
w połączeniu z męskim zapachem Sothys
PIELĘGNACJA MĘSKA, o drzewiastym,
piżmowym aromacie.

PRESTIŻ

Główny Składnik Aktywny
SKAŁA WULKANICZNA

CIAŁO

PIELĘGNACJA
SEZONOWA

KOSMOCEUTYKI

TWARZ

Bogata w magnez, stymulująca
proces detoksyfikacji męskiej skóry.

PIELĘGNACJA
SŁONECZNA

W DOMU
Kojący balsam po goleniu

Natychmiastowe przywrócenie odczucia
komfortu i świeżości.
Dla wszystkich mężczyzn oczekujących
efektu łagodzenia po goleniu.

Energizujący krem do mycia
twarzy 3 w 1

Krem do codziennego oczyszczania skóry,
pierwszy krok w pielęgnacji.

MAKIJAŻ

Lekka emulsja do codziennego stosowania.
Preparat typu 2 w 1, działa
nawilżająco oraz hamuje procesy starzenia
się skóry.

Rewitalizujący żel do mycia ciała
i włosów
Pozostawia na skórze świeży i rześki
aromat.

Woda toaletowa Intense

Świeży, drzewny, harmonijny zapach z
przewagą drewna sandałowego
i ambry. Woda toaletowa dla eleganckiego,
ekspresyjnego mężczyzny.
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Odmładzający fluid nawilżający

Mitologia.
Egipska legenda opowiada o olśniewającej,
rozpromienionej gwieździe zwanej Sothys. Gwiazda ta była
tak piękna, że przyćmiła swoim blaskiem Wenus.
Gwiazda Sothys stała się inspiracją dla marki, ktora obecnie nosi jej imię
oraz reprezentuje dążenie do piękna i doskonałości.
Nieprzerwanie, od 1946 roku Sothys oferuje ekskluzywne, wyjątkowe zabiegi i produkty,
jest darzony zaufaniem przez kobiety na całym świecie.
Podobnie jak wszystkie legendy, marka Sothys jest nieśmiertelna ...
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