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ZÁRUKA SOTHYS
Řada Sothys Organics™ získala 
certifikát bio kosmetiky Ecocert 
podle standardů COSMOS a stala 
se plastově neutrální partnerstvím 
se sociální organizací Plastic Bank.

BOJ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ 
PLASTY
Stejně jako s výrobou obalů, 
které jsou maximálně příznivé 
k životnímu prostředí, podporuje 
značka Sothys sociální organizaci 
Plastic Bank, jejímž cílem je 
předcházet vzniku plastového 
odpadu a zároveň poskytovat 
více příležitostí sociálně 
znevýhodněným lidem a umožnuje 
vám tak hrát aktivní roli a dělat 
zodpovědné a užitečné nákupy.

POSBÍRÁME 1 KG 
PLASTU ZA KAŽDÝ 1 KG 
POUŽITÉHO PLASTU
Za každé kilo plastu, které je 
použito pro výrobu obalů produktů 
řady Sothys Organics™, se ze 
životního prostředí odebere 
kilogram plastu, než se dostane  
do vodních toků a oceánů.  
Plasty sbírají sociálně 
znevýhodnění lidé, kteří za něj 
dostávají peníze nebo sociální 
odměny. 

OCHRANA NAŠICH 
OCEÁNŮ
Organizace Plastic Bank se 
sídlem v kanadském Vancouveru 
zakládá recyklační řetězce pro 
plastový odpad. Působí v Brazílii, 
Filipínách, Indonésii, Egyptě, 
na Haiti, a nově expanduje do 
Thajska, Vietnamu, Kamerunu 
a mnoha dalších zemí.

1 % INVESTOVANO DO 
BOTANICKÝCH ZAHRAD 
LES JARDINS SOTHYS™
Sothys také investuje 1 % svých 
příjmů do ochrany přírody 
prostřednictvím botanických 
zahrad Les Jardins Sothys™ 
a udržitelně spravuje svůj 
4hektarový areál v rámci chráněné 
lesní rezervace o rozloze  
26 hektarů.

V srdci Corrèze, prostřednictvím našeho 
pokročilého výzkumu laboratoří Sothys, vznikla 
řada Sothys Organics™, dokonalá kombinace 
organické péče o pleť a cílené účinnosti: 
CERTIFIKOVANÁ BIO A VEGANSKÁ ŘADA 
s kosmeceutickým účinkem. 

CERTIFIKACE
—  Abychom vám mohli nabídnout plnou transparentnost, 

společnost Sothys se rozhodla mít celý sortiment certifikován 
ecocertifkátem ECOCERT podle mezinárodních standardů 
COSMOS. 

SMYSLOVÝ PROŽITEK
—  Objevte nové profesionální ošetření s vysokou účinností 

a čtyři produkty na domácí použití se svěží, anýzovou vůní.

V SOULADU S PŘÍRODOU
—  Zaručení vysoké kvality díky použití kvalitních surovin 

rostlinného původu, pocházející z ekologického zemědělství 
nebo kontrolovaného sběru bylin či plodů v přísně 
vymezených lokalitách s ohledem na ochranu životního 
prostředí. 

CÍLENÁ ÚČINNOST
—  Spojení vysoké účinnosti a splnění přísných standardů  

s pravidelnými kontrolami je zárukou vysoké kvality  
a efektivity.

—  ZÁVAZEK kvality a účinnosti splňuje společnost Sothys už od 
samého začátku svého založení. 

Hanka
Sticky Note
1 % INVESTOVÁNO...



PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ 
SOTHYS ORGANICS™
Kosmetické ošetření se svěží vůní probudí pokožku a dodá jí 
okamžitý jas. Ponořte se do srdce přírody za doprovodu jedinečné 
hudby a užijte si chvilku hluboké relaxace po dobu 60 minut.

1. ODLÍČENÍ
2. EXFOLIACE
3. REVITALIZUJÍCÍ SÉRUM Z BŘÍZOVÉ MÍZY
4. MODELOVACÍ MASÁŽ – MASKA
5. REVITALIZUJÍCÍ SÉRUM Z BŘÍZOVÉ MÍZY
6. KONEC OŠETŘENÍ

SPOKOJENOST

100 %
PLEŤ JE ROZZÁŘENÁ,  
S POCITEM POHODLÍ,  
JE PRUŽNĚJŠÍ 
A VLÁČNĚJŠÍ*

HODNOCENÍ UŽIVATELŮ

2x MÉNĚ STRESU***

PŘÍSTROJOVÉ MĚŘENÍ

22 %
PLEŤ JE DALEKO VÍCE 
PROJASNĚNÁ**

*Sebehodnocení 20 osob (skupina obou pohlaví) po 1 ošetření.
**Přístrojové měření 20 osob (skupina obou pohlaví) po 1 ošetření.
***Vlastní hodnocení 20 osob (panel smíšeného pohlaví) po 1 ošetření.

* Sebehodnocení 30 osob starších 
28 let. 

** Sebehodnocení 21 osob, které 
používali produkt 2krát týdně  
po dobu 2 týdnů.

* Test korneometru proveden na  
12 osobách. 

** Sebehodnocení 22 osob (skupina 
obou pohlaví), které používaly 
přípravek 2krát týdně po dobu  
2 týdnů, včetně jedné aplikace 
jako noční masky podle návodu 
k použití. 

***Působí jako retinol.
**** Sebehodnocení 22 osob 

(skupina obou pohlaví).

OBALY 
100% RECYKLOVATELNÉ

MASQUE HYDRATANT ÉCLAT 
/ ROZJASŇUJÍCÍ MASKA 
Dodává pokožce pocit hydratace, ozdravuje ji a osvěžuje, a to 
díky síle z březové mízy.

Okamžitá dávka hydratace a obnova přirozené zářivosti 
vaší pleti. 

EMULSION HYDRATANTE 
REVITALISANTE / OBNOVUJÍCÍ 
HYDRATAČNÍ EMULZE 
Tento lehký hydratační krém obsahuje komplex organických 
rostlinných aktivních látek (březová míza, květinová voda z hlohu 
a extrakt z vojtěšky podobný retinolu***), snižuje známky únavy, 
viditelně vyhlazuje rysy a dodává pokožce svěžest a prozáření.

Omlazení pleti a dodání vitality den po dni.

GOMMAGE VISAGE ÉCLAT 
/ ROZJASŇUJÍCÍ PEELING
Tento jemný peeling kombinuje malinová semínka a rýži 
Camargue s revitalizující březovou mízou. Jemně zbavuje 
pokožku nečistot a odumřelých buněk. Používejte jednou až 
dvakrát týdně.

Pokožka je krásně hladká, jemná, pročištěná a projasněná.

JAKO MASKA: 

+ 31 %
HYDRATACE OD PRVNÍ 
APLIKACE*

KLINICKY PROKÁZANÉ VÝSLEDKY****

100 % HYDRATACE

85 %  POKOŽKA JE REVITALIZOVÁNA  
A VIDITELNĚ OMLAZENA 

POKOŽKA JE HLADŠÍ: 85 %**
POKOŽKA JE JEMNĚJŠÍ: 100 %**

DODÁVÁ OKAMŽITÝ 
POCIT HYDRATACE**

95 %

JAKO NOČNÍ MASKA: 

+ 64 %
HYDRATACE  
PO PROBUZENÍ*

PO 1 MĚSÍCI POUŽÍVÁNÍ:*

87 % PLEŤ JE ZÁŘIVĚJŠÍ

90 %  PLEŤ JE PRUŽNĚJŠÍ

OFTALMOLOGICKY TESTOVÁNO. VHODNÉ PRO CITLIVÉ 
OČI A NOSITELÉ KONTAKTNÍCH ČOČEK.

HUILE DÉMAQUILLANTE VISAGE 
& YEUX / ČISTÍCÍ OLEJ 
NA OBLIČEJ A OČI
Tento odličovací olej, obohacený o olejový extrakt ze zimolezu 
s antioxidačními vlastnostmi, účinně eliminuje nečistoty na 
povrchu pokožky a odličuje dokonce i voděodolný make-up.  
Jeho textura se při kontaktu s vodou mění na mléko.

Během jediného kroku je pokožka čistá, s pocitem pohodlí 
a krásně rozzářená. 


