
NOVINKA

ODHALTE TAJEMSTVÍ  
MLÁDÍ VAŠÍ PLETI...

OKAMŽITÝ  
A DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚČINEK



ZTĚLESNĚNÍ smyslnosti a péče o pleť.
Objevte inovovanou řadu Secrets de Sothys®

speciálně vyvinutou pro ty, kterým je krása
jejich největším TAJEMSTVÍM...

Stárnutí je složitý jev mnoha různých faktorů včetně stresu, 
který postupně ovlivňuje naši pleť. 
Po dvou letech výzkumu Sothys odhalil jedinečné kosmetické 
řešení, které zachovává a viditelně odhaluje tajemství mladé pleti.
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Pokrokový výzkum Sothys čerpal z nejnovějších 
vědeckých poznatků o vlivu stresu na stárnutí pokožky, 
aby poskytl jedinečné kosmetické řešení, které 
kombinuje exkluzivní složení s okamžitým účinkem  
a nejnovější aktivní složky pro kompletní řešení 
ochrany a obnovy mladistvého vzhledu pleti.

VĚDECKÁ INOVACE

INOVACE TELOMER

INOVACE VITAGENŮ

VIDITELNÁ PREVENCE MLÁDÍ1

EKOlOgICKý 
prOCEs 
ExtrAKCE

VEDlEJŠÍ prODUKt 
Z pĚstOVÁNÍ 
OVOCE

ČERVENÁ ŘASA BOHATÁ NA GALAKTANY:
napomáhá zachovávat životnost buněk  
a oddaluje stárnutí kůže.

VÝTAŽEK LISTU BROSKVONĚ S GLUKANY:
aktivuje projev vitagenů a napomáhá zachovat 
mladistvý vzhled pleti. 
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DVOJITÁ INOVACE LOX PROTEINŮ:

MEZIBUNĚČNÁ GLYKACE A INOVACE CYTOSKELETONU

VIDITELNÁ OBNOVA MLÁDÍ2

VEDlEJŠÍ prODUKt 
Z VýrOBY 
pOtrAVIN

EKOlOgICKý 
prOCEs 
ExtrAKCE

EKOlOgICKý 
prOCEs 
ExtrAKCE

VÝTAŽEK Z ČEKANKY – PŘÍRODNÍ RETINOL:
napomáhá obnovit mladistvý vzhled pokožky 
s klinickou účinností přírodního retinolu
bez souvisejících nežádoucích účinků.

ŘASA HYPNEA BOHATÁ NA GALAKTANY:
obnova elasticity a pevnosti pleti.

ŘASA HYPNEA BOHATÁ NA GALAKTANY:
přispívá ke kvalitě pleti.

LOX protein je potřebný pro správnou funkci epidermis a dermis. Hraje klíčovou 
roli v buněčném procesu a v tvorbě kolagenu a elastinu.

Cytoskeleton fi broblastů: životně důležitý pro správnou strukturu pokožky.
Glykace: molekuly cukru se přichytí na kolagenová vlákna, způsobí jejich 
ztuhnutí a zabrání jejich řádnému fungování.

Pokrokové výzkumné laboratoře Sothys jsou

spECIAlIstÉ V pÉČI O plEŤ 
JIŽ VÍCE NEŽ 70 lEt.
Představují základní pilíř vědeckých inovací značky s úžasnými 
a okamžitými účinky.

spOJENÍ tOHO NEJlEpŠÍHO Z VĚDY A pŘÍrODY.



SYNERGICKÝ PROGRAM - DOMÁCÍ PÉČE

Secrets de Sothys® 
denní a noční krém
/ Secrets de Sothys® 
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PREVENCE MLÁDÍ

Odhalí svá tajemství okamžitě po aplikaci: 
jedinečná aktivní textura vytvoří biomimetický 
saténový fi lm s vyhlazujícím efektem na povrchu 
pokožky. Jemná vůně → navození pocitu pohody.

·  TAJEMSTVÍ PREVENCE MLÁDÍ:
glukany listy broskvoně a červená řasa.

·  TAJEMSTVÍ OBNOVY MLÁDÍ:
přírodní retinol z výtažku čekanky 
a řasy hypnea.

INOVACE

POUŽITÍ

ZELENÁ KOMBINACE
PŘÍRODNÍCH
POLYMERŮ

Aplikujte jemnými tahy na obličej a krk ráno a večer.

Povrchový účinek pro zachování 
mládí. Biomimetický fi lm „druhé 
vrstvy kůže“ s jedinečnou 
technologií, která vytváří odolný, 
fl exibilní fi lm napodobující 
přirozené vlastnosti pokožky.
→ Ochranný bariérový efekt
→ Okamžitý liftingový efekt
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Okamžitě...

Den po dni...

Po aplikaci: 80 % osob zaznamenalo okamžité vyhlazení vrásek.*

„VElMI VIDItElNý lIFtINgOVý EFEKt, plEŤ ZÁŘÍ 
sVĚŽEstÍ, VrÁsKY JsOU VYHlAZENÉ.  
tENtO KrÉM JE prOstĚ pErFEKtNÍ.“ **

„JEDINEČNý prODUKt. MOJE pOKOŽKA JE 
HYDrAtOVANÁ, pEVNÁ A HlADKÁ pO CElý DEN.“ **

80 %

HYDrAtACE***

VYHlAZENÍ***

JAs***

pEVNOst****

HlOUBKA VrÁsEK***

-20 -10 0 10 20 30 40 50

47 %

37 %

49 %

30 %

-14 %

* sebehodnocení 20 osob, které aplikovaly krém 2krát denně.
** testování používání produktu 2krát denně po dobu 30 dní.
*** Zhodnocení testovacích výsledků 20 osob, které používaly produkt 2krát denně po dobu 30 dní.
**** Výsledky klinických měření 20 osob pomocí přístroje Cutometr po 30 dnech užívání 2krát denně.



SYNERGICKÝ PROGRAM - DOMÁCÍ PÉČE

Secrets de Sothys® na oči a rty
/ Secrets de Sothys® yeux – lèvres
Balzám s tající texturou, který vytváří hladký fi lm 
na povrchu pokožky a přináší okamžitý pocit pohodlí 
a liftingový účinek kolem očí a kontury rtů. Den po dni 
se zaměřuje na specifi cké problémy těchto dvou oblastí 
obličeje, které jsou extrémně citlivé na projevy stárnutí.

·  TAJEMSTVÍ PREVENCE MLÁDÍ:
glukany listů broskvoně a švestkový olej.

·  TAJEMSTVÍ OBNOVY MLÁDÍ:
peptidy M 3.0, třezalka tečkovaná + extrakt 
z hedvábí. Mikrosféry kyseliny hyaluronové + 
botanická kyselina hyaluronová.

·  TAJEMSTVÍ OCHRANY PŘED TMAVÝMI 
KRUHY A OTOKY OČÍ:
extrakt z posvátného lotosu, biofl avonoidy 
bigarádie (pomerančovník hořký), výtažek 
z hnědých fukusových řas.

INOVACE
Silný hydratační účinek s vysokou kombinací téměř 10 %
zvlhčujících složek, včetně bambuckého másla.

POUŽITÍ
Exkluzivní aplikační technika Sothys inspirovaná technikami salonů krásy, 
speciálně vyvinuta pro zvýšení účinnosti při aplikaci 2krát denně.
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Okamžitě...
80 % osob zaznamenalo okamžitý účinek této unikátní textury.*

Příklad: průměrná redukce vrásek po 30 dnech při používání 2krát denně.

VIDITELNÉ VÝSLEDKY
VYHLAZENÍ:

+28 % pO 15 DNECH       +42 % pO 30 DNECH**

MNOŽSTVÍ VRÁSEK:
-30 % pO 15 DNECH       -38 % pO 30 DNECH***

TMAVÉ KRUHY:
-25 % pO 30 DNECH**

OTOKY:
-17 % pO 30 DNECH** 

80 %

* sebehodnocení 21 osob po používání 2krát denně po dobu 15 dnů.
** Expertní měření. průměrné výsledky měřené kolem očí u 20 osob po použití 2krát denně.
*** Instrumentální měření. průměrné výsledky měřené kolem očí u 21 osob po použití 2krát denně.



10

SYNERGICKÝ PROGRAM - V SALONU KRASY

Prestižní péče Secrets de Sothys
®

Protože kombinace salonní a domácí péče  
je ideální cestou k odhalení tajemství mládí.

Rituál Secrets de Sothys® elegantně a stylově kombinuje složení pro exkluzivní ošetření  
a nezapomenutelný zážitek: 

·  jedenáct unikátních formulí aktivních látek použitých v jedenácti krocích ošetření obličeje a těla,  
které jsou stejně smyslové, jako účinné. 

· exkluzivní obličejová technika Sothys – LiftoplastieTM – pro okamžité načechrání pleti.

· biocelulozní maska Sothys – technologie „druhé kůže“.

· jemnost modelovacích porcelánových lžiček pro kryo efekt.*

·  dvě a půl hodiny výhradně věnovaných tváři, tělu a mysli –  
pro hlubokou relaxaci s účinností i po týdnu. 

· excelentní péče je cestou pro všechny vaše smysly a naprosto oslnivou pleť...

ÚČINEK VIDITELNÝ UŽ OD PRVNÍHO OŠETŘENÍ: 
VAŠE TĚLO JE HLUBOCE UVOLNĚNÉ, VAŠE PLEŤ JE  
JAKO ZNOVUZROZENÁ. JEŠTĚ NIKDY JSTE SE NECÍTILI  
TAK SKVĚLE PO SALONNÍM OŠETŘENÍ.

Po 1. ošetření! 

získáte omlazení o 4,5 roku.(1)

* chladící efekt
(1) sebehodnocení 21 osob po ošetření prestižní péčí secrets de sothys®.



OŠETŘENÍ:
sUCHÉ NEBO MOKrÉ 

TRVÁNÍ:
·  OŠEtŘENÍ OBlIČEJE A tĚlA:  
2 HOD. 30 MIN.

·  pOUZE OBlIČEJE: 1 HOD. 30 MIN.
·  pOUZE tĚlA: 1 HOD.



ELEGANCE s.r.o. - majitelka firmy Mgr. Taťána Zajarošová
Výhradní dovozce exkluzivní francouzské profesionální kosmetiky SOTHYS Paris  

pro Českou republiku

Ředitelství firmy
Vizážistické centrum

Tyršova 9
702 00 Moravská Ostrava

Mobil: +420 736 607 275, +420 774 555 133
E-mail: marketing@sothys.cz

Školicí centrum 
Palác AUSTRIA

Štefánikova 25, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
E-mail: praha@sothys.cz

www.sothys .cz

profesionální péče Vám bude poskytnuta:




