
Sothys,
l’essence du maquillage.
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Sothys, l’essence
du maquillage.
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Pleť

Oči

Rozjasnění

Rty
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Make-up
Teint satiné

s anti-âge  
a vyhlazujícím účinkem

Make-up
Teint mat

pro matný efekt pleti

Účinky
OCHRANA

Výtažek z tropického keře senna alata, anti-âge 
efekt, působí proti volným radikálům

PÉČE O PLEŤ
• Komplex omega 3, 6, 9 • Hydratuje • Tvaruje  

• Posiluje

HRA sE světLEm
• Pigmenty odrážející světlo • Vrásky jsou méně 

viditelné • Projasňující efekt 

Prokázaná Účinnost
95 % klientů zaznamenalo okamžitý vyhlazující efekt*
Po 1 h: hloubka vrásek je redukována až o 13 %**
Po 2 týdnech použití: 80 % klientů zaznamenalo, 

že je jejich pleť hladší***

Účinky
OCHRANA

Výtažek z šípků maximalizuje buněčné funkce

PÉČE O PLEŤ
• Výtažek z šípků • Snižuje rozšiřování pórů  

• Stahuje stávající rozšířené póry

HRA sE světLEm
• Ultrazmatňující pudry zachycují přebytek séba, 

eliminují lesk pleti, zmatňují 

Prokázaná Účinnost
95 % klientů je spokojených se zmatňujícím 
efektem a korekcí lesklých partií na obličeji*

Fluidní  
a PříjeMná

TexTuRa

Fluidní  
a Odlehčená 

TexTuRa

STředně 
kRycí

MaTující
SaTénOvý 

eFekT  
na PleTi

jeMně až 
STředně 

kRycí

*Sebehodnocení 20 osob na základě testu při použití výrobku  
1x denně.  **Průměrný výsledek 20 osob dle přístroje visioscan  
1 hodinu po aplikaci 1x denně.  *** výsledky získané autoevaluací 
dle 20 osob od první aplikace a po 2 týdnech při 1 aplikaci denně.

*výsledky získané autoevaluací dle 20 osob  
po 2 týdnech při 1 aplikaci produktu denně.

hydratační  
make-up 
Teint naturel
pro zářivou pleť

Efekt „nahého“ líčení, perfektně hydratovaná pleť.

Účinky
OCHRANA

Výtažek Boletus 1055*, který působí proti volným 
radikálům

PÉČE O PLEŤ
• Výtažek Boletus 1055* optimalizuje hospodaření  

s vodou • Zvláčňující komplex, který zvlhčuje  
a zlepšuje elasticitu

HRA sE světLEm
• Prosvětlující mikročástice

Prokázaná Účinnost
95 % klientů cítí pleť jako více pružnou a vláčnou.**

Nepřetržitá hydratace po dobu 8 hodin***

Svěží  
a velMi 
Fluidní 

TexTuRa

Zářicí  
Pleť

PROjaSňující  
a jeMně  

kRycí

*číslo patentu ve Francii: 1055097  ** výsledek získaný 
autoevaluací dle 18 osob při aplikaci výrobku 1x denně.   
*** Průměrné výsledky dle přístroje corneometer dle 10 osob  
8 hodin po aplikaci výrobku na předloktí.

Viditeln
ě mlad

ší  

a vyhla
zená pl

et ̌

Štětec  
na make-up

Pinceau fond de teint

Profesionální štětec na make-up  
je ideální k aplikaci tekutého make-upu.

Štětec je vyroben z vysoce kvalitních  
syntetických vláken, které zabezpečí  

dokonalé nanesení make-upu.

1 270 Kč

1 120 Kč

1 120 Kč

700 Kč
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Fixační  
transparentní  

kompaktní pudr
Teint transparent

Hedvábná textura,  
která zanechává matující  

a transparentní efekt na pleti.  
Dokonalá příprava pleti na celý den.

Projasňující trio 
pro obličej a oči
Trio enlumineur teint 

& yeux

Štětec na pudr  
& Štětec  

na tvářenku
Pinceau poudre  
& Pinceau blush

Tři odstíny rozjasňujícího tria můžete použít 
samostatně nebo jemně smíchat všechny odstíny 

pro dosažení různých stylů líčení.
Použijte jako sluneční pudr, tvářenku,  

rozjasňovač nebo jako oční stíny. 

Široký štětec zajišťuje snadnou  
a precizní aplikaci kompaktních  

a sypkých pudrů.

Šikmým štětcem na tvářenku  
lehce vykouzlíte krásný tvar kontur obličeje.

Oba tyto štětce jsou vyrobeny  
z pravých kozích chlupů,  

které zajistí dokonalé nalíčení. 

Sametový  
kompaktní  
make-up 

Teint lumineux

Zářivá, projasněná, zmatněná pleť.

PŘÍnosy VÝroBkU
Obsahuje více než 70% minerálních pudrů.

ulTRa  
jeMná 

TexTuRa

SaMeTOvý 
eFekT

STředně  
až Silně 

kRycí

*výsledky získané autoevaluací dle 20 osob  
po 2 týdnech při 1 aplikaci produktu denně.

Výhoda
: 

univerzá
lní 

odstín
Použití

: 

za such
a  

či za v
lhka

Nesmí 
chybět 

 

v žádné
 kosme

tické 

taštičce

1 350 Kč

1 400 Kč

1 300 Kč

980 Kč

750 Kč
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Úžasně hebká textura pro perfektní pleť  
a zjemnění pórů.  

Zakrývá nedokonalosti pleti  
a má zmatňující efekt. 

Pleť je okamžitě vyhlazenější,  
sjednocená, bez nedokonalostí. 

Víceúčelový výrobek:  
tvářenka, projasňovač očí,  

vytvarování kontur obličeje.  
Tři odstíny můžete použít samostatně nebo jemně 

smíchat pro dosažení různých stylů líčení. 
Velké kompaktní pouzdro zabalené  

do semišového pouzdra.

*Sebehodnotící test dle 19 osob,  
které aplikovaly výrobek 1x denně během 1 měsíce.

korektor v tužce 
Stylo correcteur 
imperfections

Zmatňující  
podkladová 

péče
Perfecteur de teint

Projasňující trio 
růžových odstínů 
pro obličej a oči

Trio enlumineur  
harmonie rosée

korektor  
na tmavé kruhy 

pod očima
correcteur  
anti-cernes

Univerzální odstín s aktivními látkami:  
vitamin F, bisabolol, kyselina salicylová. 

Napomáhá dosáhnout jednotného odstínu pleti, 
zmírňuje zčervenání a výskyt pigmentových skvrn.

Nepoužívejte na oblast kolem očí a rtů.

84  testova
ných os

ob 

zaznam
enalo ú

činek 

na tma
vé kruh

y  

Již po 
15 dnech 

jsou tm
avé kru

hy 

redukov
ány 

Víceúče
lový výr

obek

Zabezpe
čí doko

nalý 

vzhled l
íčení Perfekt

ní pod 
make-u

p 

nebo pr
o úpra

vu  

make-u
pu běhe

m dne

1 190 Kč 800 Kč 540 Kč

Více než jen korektor.  
Tato tónovaná krémová emulze je obohacená  

o účinné látky se specifickým účinkem  
proti tmavým kruhům pod očima. 

1 400 Kč

11Sothys. Exclusivement en instituts & spas.
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univerzální  
černá tužka  

na oči 
crayon  

yeux noir universel

univerzální 
šedá tužka  

na oči
crayon yeux gris

univerzální  
hnědá tužka  

na oči
crayon yeux brun  

intense

Štětec na oči 10  
& Štětec  
na oči 20

Pinceau yeux 10  
& Pinceau yeux 20

*Oftalmologicky testováno.

Konturovací černá tužka má krémovou texturu, 
která umožňuje lehce vytvořit různé styly líčení,  

od jemných až po více sofistikované.  
*Oftalmologicky testované složení. 

Tužka na oči s aplikátorem na stínování  
a ořezávátkem. 

Tužka na oči dokonale zvýrazní Váš pohled  
a dodá Vašim očím svůdný vzhled. 

Snadno se nanáší a umožňuje vytvořit  
dokonalé líčení očí.

Pro perfektní vzhled Vašich očí!

Hnědá tužka na oči  
umožňuje širokou škálu stylů líčení.  

Má krémovou texturu.

Štětec na oči 10 je vyroben částečně z pravých 
kozích chlupů a částečně z chlupů syntetických, 

což umožní precizní rozetření linky  
nebo nanesení očních stínů. 

Střední velikost štětce poskytuje lepší kontrolu  
a více možností při aplikování očních stínů  

nebo vystínování tužky na oči. 

Štětec na oči 20 je vyroben z chlupů z poníka  
a má zaoblený tvar.

Díky těmto dvěma aspektům profesionálně 
rozetřete přechody stínů nebo zjemníte linky.Výhoda

:

aplikáto
r na st

ínování
 

a ořezá
vátko

Výhoda
:

aplikáto
r na st

ínování
 

a ořezá
vátko

460 Kč 460 Kč 480 Kč

460 Kč 480 Kč
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řasenka 
Mascara essentiel

Tužka 
na obočí

Stylo sourcils

Intenzivní barva pro řasy husté a prodloužené. 

VÝHoDy VÝroBkU
3 větší plošky kartáčku oddělené  

3 řadami hustě seskupených štětinek zaručují 
přesné a stejnoměrné nanesení řasenky.

Štětinky pomáhají precizně nalíčit a natočit řasy.

Dokonale vykreslené obočí díky tvrdší,  
ale komfortní textuře.  

Tužka na oči má dlouhotrvající efekt  
a je voděodolná. 

Snadné vyplnění případných mezírek v obočí.  
Byla speciálně vytvořena  
i pro horké a vlhké klima.

Nebude
te bez 

ní chtít
 

odejít z
 domu!

Výhody
:

precizní
 apliká

tor.  

Není tř
eba oře

závátko

750 Kč 460 Kč
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násleDUjte  
našicH 20 oDstÍnů roUges sotHys  

a VyDejte se na ProcHázkU Po PaŘÍži,  
nejkrásnějšÍm městě sVěta.

jemná rtěnka 
Rouge doux Sothys

intenzivní  
rtěnka 

Rouge intense Sothys

Jemně nalíčené a plné rty.

Účinky
OCHRANA

Mangové máslo a olej z rýžových otrub. Zklidňující 
a zvláčňující.

PÉČE O PLEŤ
Komplex Ω 3, 6 a 9, který zvlhčuje a posiluje rty. 

Plnější rty.

HRA sE světLEm
Polymery+ přírodní guma pro výjimečný lesk.

Prokázaná Účinnost
85 % klientů má v úmyslu zařadit tento výrobek do 
sady svých líčidel.* Oceňují unikátní tající texturu, 

hebkost, ovocnou vůni a vyživující efekt.
Nepřetržitá hydratace po dobu 8 h.**

Hladší, komfortnější, intenzivněji nalíčené rty.

Účinky
OCHRANA

Zvláčňující, vyživující a regenerační bambucké 
máslo.

PÉČE O PLEŤ
Komplex Ω 3, 6 a 9 pro zvlhčení,  

posílení a plnější rty.

HRA sE světLEm
Čisté pigmenty, jasné a zářivé barvy.

Prokázaná Účinnost
85 % spokojenost s celkovým efektem nalíčení*. 

Klienti také oceňují vyživující efekt, pocit hebkosti 
při aplikaci a dlouhodobou trvanlivost. Nepřetržitá 

hydratace po dobu 8 h.**

Tající 
TexTuRa

STředně 
kRycí

leSklý  
eFekT

SaTénOvý 
eFekT

lehce  
kRycí

klOuZavá 
a kRéMOvá 

TexTuRa

*Sebehodnotící test dle 20 osob po 15denní aplikaci.  
85% spokojenost s celkovou účinností výrobku.   
** Průměrné výsledky získané přístrojem corneometer  
dle 10 osob 8 hodin po aplikaci.

*Sebehodnotící test dle 20 oosb.
**Test dle přístroje corneometer dle 10 osob.

Jemné 
 

nebo in
tenzivní

  

nalíčení

750 Kč

750 Kč450 Kč
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univerzální  
tužka na rty

combleur  
lèvres universel

Balzám na rty  
pro větší objem

Baume lèvres  
pulpeuses

Originální koncept pro vyhlazení a vyplnění rtů. 
Aplikujte jako konturovací tužku a/nebo na celé rty 

pro efekt výplně a vyhlazení. 

VÝHoDy VÝroBkU
S ořezávátkem, bezbarvý odstín použitelný  

s jakýmkoliv odstínem rtěnky.  
Pro dokonalé nalíčení rtů.

Díky nelepkavé a lesklé textuře se zářivým 
přirozeným odstínem budou  
Vaše rty jemné a vyplněné. 

Zabraň
uje rozp

íjení 

rtěnek 
a lesků Šikovný 

produkt
,  

který m
ůžete m

ít  

stále s 
sebou

460 Kč

700 Kč

Sothys, 
l’essence du maquillage.

Sothys vám představuje svou novou vizi barev.
elegantní a okouzlující příběh inspirovaný

a vycházející ze srdce Paříže.
Perfektní kombinace odborných znalostí

a nejnovějších technologií.
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doporučené produkty
Odličovací a čisticí přípravky

doporučené produkty
Odličovací a čisticí přípravky

BEZ 
PARABENŮ

BEZ 
PARABENŮ

PleŤoVá mléka
LAIT DEMAQUILLANT VITALITE 

normální a smíšená pleť

LAIT DEMAQUILLANT CONFORT 
citlivá pleť

LAIT DEMAQUILLANT PURETE 
mastná, aknózní pleť

LAIT DEMAQUILLANT CLARTE 
pleť s křehkými kapilárami

PleŤoVé VoDy
LOTION VITALITE 

normální a smíšená pleť

LOTION CONFORT 
citlivá pleť

LOTION PURETE 
mastná, aknózní pleť

LOTION DOUCE CLARTE 
pleť s křehkými kapilárami

oDličoVač očÍ a rtů
FLUIDE DEMAQUILLANT YEUX ET LEVRES 

odličovač očí a rtů

mycÍ emUlze
NETTOYANT DU MATIN VITAMINE 

mycí gel s vitaminy

GEL MOUSSANT PURIFIANT 
mycí gel pro mastnou pleť

DESQUACREM 
hloubkový gumovací krém

GOMMAGE EXFOLIANT 
gumovací krém

GELEE GOMMANTE VISAGE 
gelová odličovací gomáž
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ELEGANCE s.r.o. 
Výhradní dovozce exkluzivní francouzské profesionální kosmetiky SOTHYS Paris  

pro Českou republiku

ředitelství firmy
vizážistické centrum

Tyršova 9, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: +420 596 117 703-4, mobil: +420 736 607 275, 

e-mail: marketing@sothys.cz

Školicí centrum 
Palác auSTRia

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

www.sothysmakeup.cz 
www.sothys.cz

Profesionální péče Vám bude poskytnuta:


