— Hydratačné omladzujúce krémy
výsledok:

Pokožka je hydratovaná
a komfortnejšia pre 95 %
užívateľov**. Žiarivosť a mladistvosť
pleti sa zachovávajú deň po dni.

hydratácie
po 3 hodinách *

Pretrvávajúca hydratácia
8 hodín.*

+53%
Regenerácia pleti pre
trvalú hydratáciu.
— Intenzívne hydratačné sérum
TIP PRE DOKONALÚ HYDRATÁCIU:
Dlhodobé pôsobenie Intenzívneho hydratačného séra v kombinácii
s bezprostredným pôsobením Hydratačných krémov, ponúka pleti vysoko účinné
hydratačné riešenie. Sérum zvyšuje mladistvý hydratačný účinok krémov. ***
výsledok:

+60%
hydratácie *

Redukcia straty vody: 36 %**
Pleť je intenzívne zvlhčená
a elasticita je obnovená, vyzerá
zregenerovane.
Mladistvosť je zachovaná.

Krémy s možnosťou výberu z dvoch textúr pre okamžitú hydratáciu a ochranu
pleti na dennej báze.
- Hydratačný komfort omladzujúci
krém: krémovo‑balzamová textúra
pre normálnu až suchú pleť.

- Hydratačný omladzujúci krém: ľahká
a svieža textúra pre normálnu až
zmiešanú pleť.

— Hydratačno - vyhladzujúca maska
hydratácia:

+60%

***

www.sothys.sk
www.sothys.sk/eshop

Pleť je hydratovaná,
vyhladenejšia a mladšia.

Vyhladenie: + 30 %****

Táto krémová maska okamžite po aplikácii zjemní pokožku.
*Hodnotenie korneometrom na 24 ľuďoch (Hydratačný omladzujúci krém na 12 ľuďoch + Hydratačný komfort omladzujúci krém na 12 ľuďoch).
**Samohodnotenie 43 ľudí (Hydratačný omladzujúci krém hodnotilo 21 ľudí + Hydratačný komfort omladzujúci krém hodnotilo 22 ľudí), ktorí
používali krém dvakrát denne po dobu 30 dní.
***Hodnotenie korneometrom, 1 hodinu po odstránení masky. Test bol vykonaný na 21 ľuďoch.
****Text vykonaný 1 hod. po odstránení masky. Testovaných bolo 21 ľudí.

sothys, exkluzívne v inštitútoch a spa centrách.

* HA HPM = KYSELINA HYALURONIQUE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE = VYSOKÁ
MOLEKULÁRNA VÁHA KYSELINY HYALURÓNOVEJ.
HA BPM = KYSELINA HYALURONIQUE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE =
NÍZKOMOLEKULÁRNA KYSELINA HYALURÓNOVÁ.
B1055 = SOTHYS EXKLUZÍVNY PATENTOVANÝ 1055 BOLETUS EXTRAKT.

foto : jean - françois verganti · jean - baptiste guiton . hughes - rogerphoto - gr azvydas
paris , siège social et institut de beauté , 128 rue du faubourg saint - honoré ,
75008 paris. siren 451 170 807 rcs paris.

- imprimerie korus - eysines 652421 - 08/15 - sothys

Pre okamžitú obnovu hydratácie
a ochranu pleti na dennej báze.

Posilnite
hydratáciu
svojej pleti!

Ha.
hPM*

Ha.
bPM*

b1055.
*

Boletus extract.

Intenzívne ošetrenie.
1 h 15 min kontinuálnej hydratácie!

1.
Dobre hydratovaná pleť je viditeľne mladšia a lepšie
znáša známky starnutia. Sothys predstavuje svoj najnovší
hydratačný program s trojnásobným množstvom kyseliny
hyalurónovej*, v ktorom hlavnú úlohu zohráva doplnená už
existujúca exkluzívne účinná látka, 1055 boletus extrakt.

Ha.
hPM.**
2.

b1055.

**

3.

Ha.
bPM.**
* Zloženie hydratačnej produktovej rady zahŕňa tri kľúčové účinné látky: patentovaný 1055 boletus
extrakt, nízkomolekulárnu kyselinu hyalurónovú alebo roztok vysokomolekulárnej kyseliny hyalurónovej.
** Ha hPM = Kyselina hyaluronique de haut poids moléculaire = vysokomolekulárna kyselina
hyalurónová.
Ha bPM = Kyselina hyaluronique de bas poids moléculaire = nízkomolekulárna kyselina hyalurónová.
b1055 = Sothys exkluzívny patentovaný 1055 boletus extrakt.

Ha. hPM vo forme náplasti
+ „Kaliace“ aktívne prísady
OKAMŽITÉ OBNOVENIE
HYDRATÁCIE.

Patentovaný 1055 boletus extrakt
+ Regulačná aktívna zložka
ZNOVU AKTIVOVAŤ
HYDRATAČNÚ PAMÄŤ PLETI.

Ha. bPM
+ Reštrukturalizácia aktívnych
prísad

Patentovaný 1055 boletus
extrakt stimuluje syntéza
kyseliny hyalurónovej.

Ponorte sa do intenzívneho zážitku s Intenzívnym
ošetrením Hydra3Ha Hyaluronic AcidTM.

Po

1

ošetrení

Toto luxusné ošetrenie bolo špeciálne navrhnuté tak, aby
vyhovovalo potrebám hydratácie všetkých typov pleti
v kombinácii so špeciálnym protokolom šiestich fáz, exkluzívnej
Digi-esthétique® masážnej techniky a najnovšej generácie
hydratačných účinných látok.

PRED

Viac ako

+71%

hydratácie **

PO

23%
v pokožke

29%

Výsledky v jedinom
ošetrení!
Naboptnaná, viditeľne mladšia
pleť! Doteraz žiadne ošetrenie
nebolo tak efektívne! *

Po

3

ošetreniach

Hydratovaná a mladšie vyzerajúca pleť

100%

spokojnosť ***

„Okamžitý, dlhotrvajúci efekt.“
„Po návrate z ošetrenia, okolie tvrdilo, že
vyzerám mladšie.“ ****

v koži

TRVALE REGENEROVAŤ
POKOŽKU.
* V Sothys hydratačných ošetreniach.
** Merania Korneometrom, priemer 5 ľudí. Priemer všetkých testovaných 14 ľudí: + 39%.
*** Sebahodnotenie 15 ľudí.
**** Ohlasy ľudí, ktorí dostali jednu hydratačnú intenzívnu liečbu.
Fotografie dehydratovanej pleti pred ošetrením/fotografia hydratovanej pleti po jednom ošetrení.

OBNOVIŤ

AKTIVOVAŤ

REGENEROVAŤ

