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NOVINKA
DETOX 
ENERGIE ™
Je nejvyšší čas dopřát své pleti 
pořádnou dávku energie.

— Znečištěné ovzduší: příčina předčasného stárnutí

Znečištěné ovzduší naši pleť ovlivňuje bez ohledu na to, kde žijeme (ve městě nebo na venkově),  
a je příčinou PŘEDČASNÉHO STÁRNUTÍ pleti na různých úrovních:

 PŘEDČASNÉ BIOLOGICKÉ STÁRNUTÍ
znečišťující látky spouští řetězové reakce.

 PŘEDČASNÉ BUNĚČNÉ STÁRNUTÍ
znečištěné ovzduší ničí buněčnou energii.

Celkové zvýšení citlivosti pleti, ucpávání pórů  
a dehydratace nejprve způsobí oslabení pokožky  
(matná, mdlá pleť, nevyvážená kožní mikrobiální rovnováha)  
a to má za následek rychlejší stárnutí pleti. 

ŘADA VHODNÁ  
ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

- ať už žijete ve městě nebo na venkově, 

-  pokud má vaše pleť nedostatek energie  
a ztrácí svůj jas, 

-  když potřebujete podpořit vaši přirozenou 
krásu...

Každý chce zachovat mládí své pleti. 

ESENCE
— ochranný štít proti znečištěnému ovzduší

SÉRUM
— detoxikace/okysličení

KRÉM
— obnova mikrobiální rovnováhy
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SÉRUM
— detoxikace/okysličení

KRÉM
— obnova mikrobiální rovnováhy

ESENCE
— ochranný štít proti znečištěnému ovzduší

KOREKTOR
— sjednocení pleti

AMPULE
— okamžité vyhlazení
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VÝSLEDKY TESTŮ
Energizující sérum
1.  Sebehodnocení 23 osob po 14 dnech používání dvakrát 

denně - testováno v Číně ve znečištěné městské oblasti. 
Procento získané po 28 dnech: 91 %.

2.  Sebehodnocení 23 osob po 14 dnech používání dvakrát 
denně - testováno v Číně ve znečištěné městské 
oblasti. Procento získané po 28 dnech: 91 %.

3.  Sebehodnocení 23 osob po 14 dnech užívání dvakrát 
denně - testováno v Číně ve znečištěné městské 
oblasti. Procento získané po 28 dnech: 96 %.

Detoxikační krém mládí*
4.  Sebehodnocení 20 osob po 28 dnech používání krému 

dvakrát denně. Test provedený v Číně ve znečištěné 
městské oblasti.

5.  Klinické skóre 20 osob, kteří používali krém ráno 
a večer po dobu 28 dnů. Test provedený v Číně ve 
znečištěné městské oblasti.

Detoxikační esence*
6.  Sebehodnocení 22 osob po 15 dnech používání 

dvakrát denně.
*   detoxikace = pomáhá omezit poškození kůže 

způsobené znečištěným ovzduším

— Inspirován zahradami „Les Jardins SOTHYS™“ 
a více než čtyřmi lety výzkumu,

může nyní pokročilý výzkum Sothys Paris odhalit ještě komplexnější řešení založené 
na jedinečné a exkluzivní trojici aktivních látek: 
výtažku z organického černého bezu,
výtažku z kořene organického sibiřského ženšenu
a biomimetických detoxikačních peptidů.

  SNÍŽENÍ DOPADU ŠKODLIVÝCH LÁTEK ZE ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ NA PLEŤ
 OCHRANA A POSÍLENÍ BUNĚČNÉ ENERGIE

Nová řada DETOX ENERGIE TM zvyšuje odolnost pleti vůči negativním vlivům znečištěného životního prostředí.  
Pleť je nabitá energií, působí projasněně a rozzářeně. Mladistvost pleti je zachována.

VýTAžEK 
Z OrgANiCKéHO 
ČErNéHO bEZu
(podaný patent FR 18 53898)

biOMiMETiCKé 
DETOxiKAČNÍ 
PEPTiDY

VýTAžEK Z KOŘENE 
ORGANICKÉhO 
SibiŘSKéHO 
žENŠENu

92 %*

360°

99 %**

  KOMPLETNÍ AKTIVNÍ 
LÁTKA NA OCHRANU PROTI 
ZNEČIŠTĚNÉMU OVZDUŠÍ

  BOJUJE PROTI VOLNÝM 
RADIKÁLŮM

  CELKOVÁ OCHRANA PLETI 
PROTI ZNEČIŠTĚNÉMU 
OVZDUŠÍ

  CHRÁNÍ BUŇKY PRO 
ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ 
BUNĚČNÉ ENERGIE

  [NOVINKA] PODPORUJE 
VNITROBUNĚČNOU ENERGII

OCHrANA PrOTi ŠKODLiVýM LÁTKÁM ZE ZNEČiŠTĚNéHO OVZDuŠÍ 

DETOxiKACE

ENERGIE

* Ochrana proti škodlivým látkám ze znečištěného ovzduší: 92 % - in vitro testování keratinocytů vystavených městskému znečištění ovzduší. 
** Zvyšuje až o 99 % hladinu ATP - test in vitro.



SYNErgiCKý PrOgrAM/PrOFESiONÁLNÍ OŠETŘENÍ
— Intenzivní ošetření

SYNErgiCKý PrOgrAM/DOMÁCÍ PéČE
— Kompletní řešení k ochraně proti negativním vlivům 
znečištěného ovzduší, detoxikaci a dodání energie.Ošetření (1h 15 min) se silnou kombinací účinných složek, bylo speciálně vyvinuto k ochraně pleti před nežádoucími 

účinky stresu ze znečištěného životního prostředí, který může urychlit její stárnutí. 

INTENZIVNÍ DETOXIKAČNÍ 
ČIŠTĚNÍ

ROVNOVÁHA PLETI

MLADISTVOST–OKYSLIČENÍ

OCHRANNÉ ZAKONČENÍ

  HLAVNÍ PODSTATOU OŠETŘENÍ JE TROJICE EXKLUZIVNÍCH AKTIVNÍCH LÁTEK: 
ORGANICKÝ ČERNÝ BEZ, ORGANICKÝ SIBIŘSKÝ ŽENŠEN A PEPTIDY *.

  K OCHRANĚ PROTI VLIVŮM ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ, DETOXIKACI A DODÁNÍ 
ENERGIE. 

FÁZE 1:

FÁZE 4:

FÁZE 3:

FÁZE 6:

OCHRANA PROTI ZNEČIŠ TĚ
NÉMU OVZDUŠÍ–DETOXIKACE

OCHRANA PROTI 
ZNEČIŠTĚNÉMU OVZDUŠÍ–
SYSTÉM DETOXIKAČNÍ MASKY

FÁZE 2:

FÁZE 5:

+ NAbÍDKA 
ENErgiZuJÍCÍHO SérA

* Kromě transformačního roztoku (pouze organický extrakt černého bezu). * Pomáhá omezit poškození kůže způsobené znečištěným ovzduším. ** Energy Enhancer / Dodává energii

Sérum k prodloužení účinků  
na domácí použití  
(7denní aplikace).

SPOKOJENOST OD PRVNÍHO 
OŠETŘENÍ*

PO 1 OŠETŘENÍ
+ 1 TÝDNU POUŽÍVÁNÍ SÉRA**

PO 3 OŠETŘENÍCH
+ 3 TÝDNECH POUŽÍVÁNÍ SÉRA**

DrAMATiCKé 
VýSLEDKY
PO SÉRII 3 OŠETŘENÍ  
A 3 TÝDNECH APLIKACE 
ENERGIZUJÍCÍHO SÉRA*

100 %

+ 27 % + 27 % + 43 % + 62 %

85 % 100 %
PLEŤ JE NABITÁ 
ENERGIÍ
PŮSOBÍ 
PROJASNĚNĚ 
A ROZZÁŘENĚ 

VYHLAZENÍ ROZZÁŘENÍ VYHLAZENÍ ROZZÁŘENÍ

MLADISTVOST 
PLETI JE 
ZACHOVÁNA

PLEŤ JE ZNOVU 
OKYSLIČENÁ, 
JAKOBY MOHLA 
SNADNĚJI DÝCHAT
PLEŤ JE MNOHEM 
VÍCE ODOLNĚJŠÍ 
PROTI ÚNAVĚ 
A ZNEČIŠTĚNÍ

*   % spokojenosti po 1 ošetření a aplikaci energizujícího séra po dobu 1 týdne ráno a večer nebo po sérii 3 ošetření a 3 týdnech aplikace energizujícího 
séra ráno a večer. Test byl proveden na 28 osobách (21 žen a 7 mužů).

**   Klinické hodnocení prováděné na 28 osobách (21 žen + 7 mužů). Průměrné výsledky po 1 ošetření a aplikaci energizujícího séra po dobu 1 týdne 
ráno a večer nebo po sérii 3 ošetření a 3 týdnech aplikace energizujícího séra ráno a večer.

SéruM éNErgiSANT iNTégrAL/ENErgiZuJÍCÍ SéruM
Extrémně jemné a lehké sérum. Po aplikování působí jako silný koktejl detoxikačních, okysličujících 
a energizujících látek. Sérum bylo vyvinuto na ochranu před škodlivými účinky stresu ze znečištěného 
životního prostředí, který může urychlit stárnutí kůže.
Výsledek: 
pleť je detoxikovaná, projasněná a okysličená. Její vitalita a mladistvost je obnovena. 
Pokožka je vyhlazená a rozjasněná.
Sérum s velmi lehkou texturou je perfektní pomocník v péči o pleť. Může být aplikováno před dalším 
sérem a také vylepšuje účinky současně používaných krémů.

CrÈME JEuNESSE DéPOLLuANTE*/DETOxiKAČNÍ* KréM MLÁDÍ
Znečištění životního prostředí může být příčinou nerovnováhy kožního mikrobiomu. Pleť je 
oslabená a ztrácí svou ochrannou schopnost. Tento ochranný, energizující a regenerační krém 
odhaluje přirozený jas všech typů pleti. Posiluje nevýraznou, matnou a stresovanou pleť a zároveň 
chrání proti nepříznivým vlivům městského života a znečištěného prostředí.
Tajemství účinnosti: mořský komplex, který chrání mikrobiomy kůže a pomáhá tak posilovat obranyschopnost 
pokožky a zároveň ji ochraňuje před environmentálním stresem.

Výsledek: 
pleť je posilněná a detoxikovaná. Její rovnováha je obnovena a přirozený jas je oživen. 
Pleť vypadá viditelně mladší.  

87%
PLEŤ JE PROJASNĚNÁ, 
DETOXIKOVANÁ A VYČIŠTĚNÁ

SPOKOJENOST(1) 83%
SÉRUM VYLEPŠUJE ÚČINNOST 
KRÉMU

SPOKOJENOST(2) 91%
PLEŤ LÉPE DÝCHÁ

SPOKOJENOST3)

95%
85%

DEN PO DNI JE PLEŤ LÉPE CHRÁNĚNA 
PROTI NEGATIVNÍM VLIVŮM 
ZNEČIŠTĚNÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 

PLEŤ ZÁŘÍ

+37 %(5)
PROJASNĚNÍ

+34 %(5)
VYHLAZENÍ

SPOKOJENOST(4)
SPOKOJENOST(4)

95%

PLEŤ JE LÉPE OCHRÁNĚNA 
PROTI ŠKODLIVÝM ÚČINKŮM 
ZNEČIŠTĚNÉHO PROSTŘEDÍ:

SPOKOJENOST(6) 100%

PRODUKT ZANECHÁVÁ NA PLETI 
OCHRANNOU HYDRATAČNÍ 
BARIÉRU: 

SPOKOJENOST(6)

AMPOULES ÉCLAT ÉNERGISANTES/
ENErgiZuJÍCÍ rOZJASŇuJÍCÍ AMPuLE
Tyto ampule fungují jako okamžitá průsvitná maska, která viditelně redukuje vrásky 
a to díky vyhlazující a zpevňující dvojici výtažku z pupenů buku a biovlákna mandlí. 
rada od profesionálů:
váš obvyklý krém Sothys naneste na čistou pleť a poté aplikujte jemnými 
hladivými tahy obsah ampule na obličej a krk. Ampule může být smíchána 
s make-upem pro dlouhodobější účinek!

CORRECTEUR ÉNERGISANT INSTANTANÉ/
KOrEKTOr PrO OKAMžiTé POSÍLENÍ ENErgiE PLETi
Úžasná textura, která se během aplikace přizpůsobí všem odstínům a typům pleti. 
Tento EE** krém obsahuje zapouzdřené pigmenty, které zacílí na nedostatky 
viditelné na povrchu pleti a okamžitě je eliminují. V jednom kroku jsou vizuální 
nedokonalosti vymazány a pleť je sjednocena. 
rada od profesionálů:
korektor může být použit jako make-up báze před nanesením make-upu 
nebo samostatně. Je vhodný také pro ženy, které se málo líčí.

ESSENCE DéPOLLuANTE* PrOTECTriCE/
DETOxiKAČNÍ* ESENCE
Nová zbraň v boji proti environmentálnímu stresu, která se zapojí do vašeho 
každodenního rituálu krásy a zachovává mládí vaší pleti. Tento produkt  
ve dne chrání pleť proti nepříznivým vlivům městského života a večer  
ji detoxikuje. Inovativní lahvička s kapátkem poskytuje ideální množství  
a zahaluje pleť do ochranného hydratačního závoje.
rada od profesionálů:
pro dokonalé spojení esence s pokožkou nakapejte několik  
kapek do dlaně ruky a jemně vklepejte do pleti na obličeji a krku.  
Používejte RÁNO po krému (a před make-upem)  
a VEČER před sérem a krémem. 


