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Profesionální péče vám bude poskytnuta: 

Nová řada  
noční péče
Nedostatek spánku, aktivní životní styl, každodenní nepříznivé 
vlivy vnějšího prostředí – vaše pleť musí každý den zdolávat 
náročnou zkoušku. 

Noční pokroková regenerační péče NoctuelleTM s obnovujícím 
nočním krémem a sérem v kapslích s vitamínem C intenzivně 
regeneruje pleť během noci a prokazatelně zlepšuje její pevnost 
a obnovu. 

Pleť se během spánku vyhladí a ráno je vypnutá a zářivá. 
Vrásky jsou vyhlazeny a pleť opět září mládím. 

Protože obnova buněk je dvakrát důležitější během noci než 
přes den, vybral pokročilý výzkum Sothys nejnovější generaci 
vysoce účinných aktivní složek pro zachování mládí vaší pleti. 

Tato ikonická řada noční péče Sothys se nyní 
zaměřuje na všechny typy pletí, dokonce i citlivou 
a je obohacena vůní s aromachologickým účinkem, 
redukující stres a navozující stav tělesné  
a duševní pohody.

VÝSLEDKY:

OBNOVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM
* Samotestování 22 osob, které noční krém používaly 30 dní.

SÉRUM V KAPSLÍCH S VITAMÍNEM C
*  Procento osob, které zaznamenaly příznivý účinek / zlepšení po 2 týdnech používání séra 

v kapslích. Výsledky byly zaznamenány pomocí přístrojových měření (spektrofotometr  
/ kolorimetr) na 30 lidech. 

**  Průměrný výsledek získaný pomocí přístrojových měření (spektrofotometr / kolorimetr)  
na 30 osobách po použití séra v kapslích.

***  Klinická studie (přístrojové měření) procenta osob, které zaznamenaly účinek po použití séra 
v kapslích každý den po dobu 8 týdnů, z 30 osob, z toho 10 s citlivou pokožkou.

**** Klinická studie (kolorimetr) po dobu 8 týdnů na 30 osobách včetně 10 s citlivou pokožkou.



Obnovující noční krém 
Každou noc tento krém s relaxační vůní viditelně 
obnovuje mládí vaší pleti.

Obsahuje vysoký obsah aktivních látek, dvojitý kolagen, 
účinný AHA komplex a výtažek organického černého 
bezu pro obnovu pleti ráno pro probuzení. 

VÝSLEDEK: 
Pleť se během spánku zregeneruje a ráno je vyhlazená, 
bez známek únavy, prozářená a mladistvá. 

Obnovující kapsle
S VITAMÍNEM C
Nový krok, který jednoduše ale účinně rozšíří vaši 
noční péči o pleť. Noc za nocí je vaše pokožka viditelně 
proměňována účinky tohoto séra pro projasnění pleti  
a redukci výskytu známek stárnutí. Efektivní řešení  
pro pevnou pleť bez vrásek a pigmentových skvrn. 

Tyto jedinečné mikroampule, které jsou rostlinné a 100 % 
biologicky odbouratelné, dodávají vaší pokožce správné 
množství čistého vitamínu C (20 %).

KLÍČOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY
REGENERACE
–  Rakytníkový olej: bohatý na 

mastné kyseliny omega 3/6/7/9
–  Vysoká koncentrace výtažku  

z řasy Jania Rubens 

RESTRUKTURALIZACE
–  Dvojitý kolagen: 

řasa Jania Rubens a mořský kolagen
–  Koktejl vitamínů A/C/E/F

OBNOVA
–  AHA: roubovaná kyselina glykolová
–  Využití síly účinků 

ORGANICKÝCH pupenů 
černého rybízu

VELMI OBLÍBENÝ 
KRÉM 

90 %
osob je spokojených  
s vyhlazuzujícím a 
obnovujícím účinkem 
produktu.*

95 %
osob zaznamenalo posílenou 
pleť, ochráněnou před 
negativními účinky stresu.* 

100 %
osob si pochvaluje 
odpočinutou pleť po 
probuzení.*

UVNITŘ KAPSLÍ 
20% čistý vitamín C 

Složení kapsle využívá síly stabilního 
a velmi účinného vitamínu C pro 
přirozeně prozářenou a vyhlazenou 
pleť bez pigmentových skvrn. 
Je to jedinečná aktivní látka pro 
zachování mládí pleti. 

ČISTÝ  
VITAMÍN C

KLINICKY PROKÁZANÁ ÚČINNOST
VÍCE PROZÁŘENÁ PLEŤ

VIDITELNĚ MLADŠÍ PLEŤ***

100 %
osob je spokojených  
s prozářenější pletí.*

O 18,3 %
prozářenější pleť.**

PO  
8 TÝDNECHPŘED

PO 2 TÝDNECH

5,7% 5,6%

REDUKCE TMAVÝCH SKVRN
REDUKCE 

INTENZITY 
TMAVÝCH SKVRN

REDUKCE 
VELIKOSTI 

TMAVÝCH SKVRN

PO 4 TÝDNECH

14,5% 10,5%
PO 8 TÝDNECH

22,9% 16,7%

OBNOVENÍ PLETI BĚHEM NOCI

POSÍLENÍ OBNOVY MLÁDÍ

Sérum v kapslích 
s vitamínem 
C jsou skvělé 

k doplnění 
vašeho 

kosmetického 
programu: mládí, 

hydratace atd. 

Obnovující noční 
krém může být 

používán se 
všemi ostatními 
krémy Sothys.

PROJASŇUJÍCÍ OČNÍ KRÉM  
PRO REDUKCI VRÁSEK, 
TMAVÝCH KRUHŮ A OTOKŮ
Na oblast kolem očí  
(se zásahem mezi obočí  
a do oblasti „vraních stop“).

KRYO ROLL-ON  
PROTI OTOKŮM OČÍ
Přímo na otoky pod očima. 

OBNOVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM
Na celý obličej a krk  
s použitím speciální  
techniky Sothys. 

SÉRUM V KAPSLÍCH  
S VITAMÍNEM C
Na celý obličej a krk. 

SÉRUM V KAPSLÍCH  
S VITAMÍNEM C
Na celý obličej a krk.

SÉRUM MLÁDÍ  
DLE TYPU VAŠÍ PLETI
Na celý obličej a krk.

OBNOVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM
Po dobu 1. měsíce. 

KRÉM MLÁDÍ DLE 
VAŠEHO TYPU PLETI
Po dobu 2. měsíce. 

Hanka
Sticky Note
C je skvělé..

Hanka
Sticky Note
SKVRN****

Hanka
Sticky Note
jednoduše, ale...

Hanka
Sticky Note
restrukturalizace nahradit za
VYLEPŠENÍ STRUKTURY


