Mytologia.

Astu Sothys maailmaan.

Sothys – kauneuden jumalatar
Sothys on nimi, jonka antiikin Egyptiläiset antoivat taivaan
kirkkaimmalle tähdelle; tähti symbolisoi heille ulkoista kauneutta.

Kului satoja vuosia, eikä maailma kuullut sanaakaan Sothys tähdestä,
kunnes eräänä päivänä...
Sothys tulee esiin paljastaakseen salaisuutensa maan kansalle:
hän omistautuu täysin naisten kauneuden ja onnellisuuden asialle,
minkä seurauksena miehet kunnioittavat häntä jumalattarena.
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Eräänä taivaallisena iltana, Saturnus tapasi nuoren ja kauniin
Sothys tähden – ei edes Venus ollut koskaan näyttänyt niin kauniilta.
Heidän tapaamisensa oli mykistävä ja Saturnus hullaantui täysin;
tämä tunnelataus järisytti tähtien rytmin sekasortoon.
Venus ei kestänyt sitä, ettei hän ollut enää taivaan kaunein tähti.
Hän päätti kostaa ja Sothys putosi yön pimeyteen ja katosi.
Saturnus itki yli 40 päivää ja 40 yötä aiheuttaen maan päälle tulvan.

”Beauty is our Passion,
Science is our Guide,
Nature is our Soul”

Kun tiede
kohtaa aistit.

SOTHYS, MAAILMANLAAJUISESTI TUNNETTU YLELLINEN
KOSMETIIKKASARJA, JONKA LEGENDAARINEN NIMI EDUSTAA
TEHOKKUUTTA, TURVALLISUUTTA, HEMMOTTELUA JA
KAUNEUDEN MIELIHYVÄÄ.

Tarjoamme jokaiselle asiakkaalle yksilöidyn ratkaisun niin hoitolahoitojen kuin
kotihoitotuotteiden suhteen. Tarvitsitpa sitten tehokasta hoitotulosta tai rentouttavaa
irtiottoa arjen kiireistä, löydät valikoimastamme sinulle sopivan vaihtoehdon.
Vahvuutemme ovat Sothys erikoishoidot, joiden tehokkaat täsmätuotteet
yhdistettynä rentouttavaan Digi-Esthétique® hierontaan takaavat täydellisen
hoitonautinnon ja näkyvän tuloksen jo ensimmäisen hoidon jälkeen!

– BERNARD MAS

Yli 70 vuoden ajan olemme sitoutuneet tuottamaan kokonaisvaltaista hyvää oloa ja
tehokkaita hoitotuloksia. Sothys on ranskalainen ammattikosmetiikan edelläkävijä, joka
on saavuttanut arvostetun asemansa panostamalla huipputason tiedetutkimukseen ja
luomalla ainutlaatuisia innovaatioita.
Vuodesta 1966 saakka Mas´n perheen omistuksessa toiminut yritys on säilyttänyt
juurensa vahvasti kotiseudullaan Corrèzen alueella, jossa sijaitsevat hallinto,
tiedetutkimus- ja tuotantoyksiköt sekä kasvitieteellinen Auriacin puutarha, Les Jardins
Sothys™. Pariisissa toimii kansainvälinen koulutuskeskus sekä lippulaivahoitolamme
arvostetussa osoitteessa 128 Fbg Saint Honoré.
Luonto on tuotteidemme rajaton alkulähde, josta ammennamme inspiraatiota,
luovuutta ja energiaa tuotekehittelyyn. Koko yritystoimintamme pohjautuu kestävän
kehityksen noudattamiseen, luontoa, ihmisiä ja eläimiä kunnioittaen.

KOE IHOLLASI AINUTLAATUINEN SOTHYS KAUNEUS.

TIEDE

Sothys tiedetutkimusyksikkö tekee jatkuvaa tutkimustyötä pystyäkseen tarjoamaan
alan viimeisimmän tietotaidon ja innovaatiot osaksi tuotekehittelyämme. Muutamia
esimerkkejä luonnosta ovat mm. ruusun kantasolututkimus, patentilla suojattu
Boletus–kivitattiuute sekä mausteteollisuuden ylijäämästä kosmetiikkaan hyödynnetty
sahramin kukkauute.

Laaja hoito-/
tuotevalikoima tarjoaa
täydellisen yhdistelmän
hyvää oloa
ja hemmottelua.

Sothys tuotteissa
yhdistyvät aina
tehokkuus, luonto
ja miellyttävyys
iholla.

Sothys tuotteet ovat
turvallisia ja testattuja.
Tuotantoprosessimme
noudattaa tiukkoja
laatustandardeja.

Sisällys.
Koe ihollasi koulutetun
Sothys DIGIESTHÉTICIENNE™
-kosmetologin ammattitaidon ja
hoitavien käsien yhteisvaikutus.
Anna ihonhoidon ja kauneuden
ammattilaisen suunnitella ihollesi
sopiva Sothys hoito-ohjelma.

luksus

kasvot

aurinko

Monipuolisesta Sothys
tuotevalikoimasta löydät
täsmäratkaisun kaikkiin
ihonhoidon ongelmiin.

Vartalohoitomme tarjoavat
hemmottelevaa hyvinvointia,
täydellistä rentoutumista ja
kauneutta vartalollesi.
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36-41

Hoitorituaalit vartalolle

50-51

14-17

Perushoitolinjat

42-43

52

Silmät

18-25

Kiinteyttä ja
kosteutta ihollesi

Kiinteyttävä ja
hoikentava vartalolinja

53

Huulet

26-27

Energialinja

28-29

Kosmeseuttiset
tuotteet
Täsmätuotteet

Secrets de Sothys®
luksustuotteet

44-45

Sothys Athletics.™

Tehokas suoja säilyttää ihon
nuorekkaana.

meikit

Ainutlaatuisissa koostumuksissa
yhdistyy Sothys tietotaito ja
tiedetutkimuksen uusimmat
tulokset.

30-33
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vartalo

46-49

Aurinkolinja

Sothys meikkivalikoima:
meikkipussin päivittäiset
perustuotteet, joilla korostat
luonnollista kauneuttasi.

miehet

Sothys tarjoaa kattavan
hoitolinjan miehille…

54-55 Sothys Homme
miesten linja

Kasvot
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luksus

HOIDON AKTIIVIAINEET

SOTHYS RUUSUN
KANTASOLUT JA
POSLIINIKUKKAÖLJY

vartalo

kasvot

Uniikki 360° nuorentava
vaikutus syvällä ihossa.

HOITOLASSA
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Secrets de Sothys®
Lumoava luksushoito kasvoille.

Auriacin puutarhan ruusupensaat, Monsieur Bernard Mas’n mukaan nimetty
ruusulajike ja tiedetutkimus: Sothys ruusun kantasolut ovat ainutlaatuinen
kasvitieteellinen aarre! Viiden vuoden intensiivisen tutkimustyön tuloksena
syntyi käänteentekevä bioteknologinen menetelmä, jonka avulla pystytään
keräämään talteen parhaat kantasolut ja hyödyntämään täydellisesti niiden
ylivertainen tehokkuus. Tuloksena jopa 360° asteen kiinteyttävä vaikutus
entistä syvemmällä ihossa!

Aisteja hivelevä hemmottelukokemus yhdistettynä ennennäkemättömän
tehokkaaseen kiinteyttävään hoitotulokseen! Hoidon jokainen vaihe
on suunniteltu tuottamaan mielihyvää, jonka kruunaa pitkäkestoinen,
välittömästi näkyvä hoitotulos: juonteet silottuvat, huokoset supistuvat ja
koko olemus on nuorekkaampi. Luksushoidon paras vaihtoehto on 2,5 h
kasvot + vartalohoito, mutta hoito voidaan tarjota myös 1,5 h kasvohoitona tai
tunnin vartalohoitona.

meikit

AINUTLAATUINEN TIEDETUTKIMUS, RUUSUN KANTASOLUT,
POSLIINIKUKKAÖLJY JA VIHREÄ KEMIA:

miehet

Lumoavaa luksusta!

Kun asetut hoitopetiin hemmoteltavaksi, kaikki arkihuolesi unohtuvat!
Hoito alkaa pehmeällä vartalokuorinnalla, joka poistetaan iholta lämpimillä
kompresseilla. Sitten seuraa rentouttava hieronta ravitsevan pehmeällä
hierontavoilla, joka jättää ihosi samettisen pehmeäksi. Tämä hierontanautinto
irrottaa sinut arjesta, koet täydellisen rentoutumisen ja ihostasi tulee
elinvoimainen...

aurinko

Secrets de Sothys®
Lumoava luksushoito vartalolle.
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luksus

AKTIIVIAINEET

SOTHYS RUUSUN
KANTASOLUT JA
POSLIINIKUKKAÖLJY

vartalo

kasvot

Uniikki 360° nuorentava
vaikutus syvällä ihossa.

Secrets de Sothys®
luksushoitolinja

Posliiniin kätkettyä ylellisyyttä, luksusvoiteiden ykkönen...
Sothys ja Bernardaud yhteistyön taidonnäyte:

La crème 128
Posliiniin kätketty salaisuus…ensimmäistä kertaa ylellinen kosmetiikkatuote
on pakattu kuuluisan posliininvalmistajan purkkiin! Sothys ja Bernardaud ovat
molemmat ranskalaisia perheyrityksiä ja oman toimialansa ykkösnimiä; Bernardaudin
koristeposliinia on valmistettu käsityönä jo yli 150 vuoden ajan. Niinpä Sothys on
valinnut tämän tunnetun nimen edustamaan oman taidonnäytteensä, ylellisen
La Crème 128 voiteen ainutlaatuista pakkausta. Sothys Pariisin lippulaivahoitolan
katuosoitteen numerosta nimensä saanut ylellinen luksusvoide kätkee sisäänsä
ainutlaatuisen kiinteyttävän salaisuuden: ruusun kantasolujen ennennäkemätön
tehokkuus yhdistettynä posliininkukkaöljyyn… Tuloksena näkyvästi madaltuneet
juonteet, uudistunut, nuorekkaampi ja kauniin elinvoimainen iho! Tämä unelmien
kuningatarvoide on pakko kokea itse!
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Ainutlaatuinen, silottava kasvovoide paljastaa
ensimmäiset salaisuutensa heti iholle levitettäessä:
sen ihastuttava koostumus muodostaa iholle
biomimeettisen, satiinin ohuen kiinteyttävän
kalvon. Luksusvoide hoitaa ihoasi päivittäin ja
auttaa sitä säilyttämään nuorekkuutensa
taistelussa stressin vanhentavaa vaikutusta ja
muita ikääntymisen merkkejä vastaan.

La crème yeux - lèvres
Tämä sulavan pehmeä, hajusteeton voide
pehmentää ja kiinteyttää välittömästi silmänja huultenympärysihoa. Säännöllisesti käytettynä
tämä 2-in-1 täsmätuote antaa tehohoitoa
näiden kahden herkästi ikääntymisen merkkejä
paljastavan kasvoalueen kiinteytykseen.

Secrets de Sothys®
l’Eau de parfum
Ylellisen hienostunut
parfyymi vaativaan makuun!
Naisellinen, viettelevän
arvoituksellinen tuoksu
viimeistelee tyylikkyytesi
raikkaan hedelmäisellä
mustaherukan, vesimelonin
ja omenan latvatuoksulla.
Aromaattinen ruusun,
jasmiinin ja freesian
sydäntuoksu yhdistyy
makean vaniljan ja patsulin
lopputuoksuun, jotka tuovat
ihollesi intensiivisen, mutta
pehmeän tuoksun.

meikit

La crème Secrets de Sothys®

aurinko

Uudistuneet Secrets de Sothys® tuotteet:

miehet

KOTIHOITOTUOTTEET
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luksus
kasvot

Lait démaquillant vitalité

Lait démaquillant clarté

Virkistävä, sitrustuoksuinen
puhdistusemulsio, joka poistaa meikin 		
ja epäpuhtaudet iholta.

Hellävarainen, tasoittava puhdistus
emulsio couperoottiselle iholle.

Lotion vitalité

Hellävarainen kasvovesi, joka
tasoittaa ja rauhoittaa
couperosaihoa.

RASVAINEN/ONGELMAIHO
Aktiiviaine: Iirisuute

KAIKILLE IHOTYYPEILLE

Lait démaquillant pureté

Hellävarainen, hajusteeton
misellivesi kasvo- ja silmämeikin
poistoon. Silmälääkärien testaama,
sopii myös ripsipidennysten
käyttäjille. Ihanteellinen tuote
mukaan matkoille tai kesämökille!

Raikkaan, puhtaan tunteen iholle jättävä
puhdistusemulsio rasvaiselle iholle.
HOITOLASSA

Peeling Resurfacant tehokuorinta.
Hoitolassa tehtävä tehokuorinta, jonka
perustana on kaksi kuorivaa menetelmää:
kemiallinen kuorinta (glykolihappo +
salisyylihappo) ja mekaaninen kuorinta
(korundum-kristallikiteet). Hoito sopii
kaikille ihotyypeille, paitsi herkälle iholle ja
sitä suositellaan mm. stressaantuneelle ja
huonosti toimivalle iholle sekä erityisesti
ensimmäiseksi hoidoksi tehostamaan
erikoishoitojen vaikutusta. Ihosta tulee
välittömästi pehmeä, heleä ja elinvoimainen.
10

KOTIHOITOTUOTTEET

Päivittäinen puhdistus/
meikinpoisto.
Puhdistusvalikoimastamme löydät
yksilöidyn vaihtoehdon kaikille eri
ihotyypeille. Tuotteiden luonnolliset
aktiiviaineet on valittu huolella eri
ihotyyppien tarpeiden mukaan.

Lotion pureté
Puhdistava kasvovesi rasvaiselle iholle.
Sisältää kaoliinia, joten ravista ennen
käyttöä!
HERKKÄ IHO
Aktiiviaineet: Lähdevesi- ja puuvillauute

Lait démaquillant confort spa
Hypoallergeeninen, hajusteeton ja
rauhoittava puhdistusemulsio herkälle ja
kuivalle iholle.

Lotion confort spa
Hellävarainen, hajusteeton kasvovesi 		
joka tasapainottaa ja pehmittää kuivaa ja
herkkää ihoa.

Eau démaquillante micellaire

aurinko

Kun poistat kuolleet solut iholtasi päivittäin, valmistat ihoasi
vastaanottamaan muut ihonhoitotuotteet tehokkaammin. Puhdistus
on kauneudenhoidon välttämätön ensi askel...

Lotion clarté

SILMÄMEIKIN POISTOON		
Aktiiviaine: Unikkouute

meikit

Raikas sekaihon kasvovesi, joka
viimeistelee puhdistuksen.

vartalo

COUPEROSA IHO
Aktiiviaine: Hamamelisuute

Fluide démaquillant
yeux et lèvres
Hajusteeton, hellävarainen
meikinpoistoaine silmille ja huulille,
poistaa myös vedenkestävän meikin.
Silmälääkärien testaama, sopii myös
piilolinssien käyttäjille. Bi-faasinen
koostumus, ravistettava ennen
käyttöä.

miehet

Ihonhoidon
lähtökohta,
puhdistus.

NORMAALI- JA SEKAIHO
Aktiiviaine: Greippiuute
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luksus
kasvot

KAIKKI, PAITSI HERKKÄ IHO

RASVAINEN IHO

Gel moussant purifiant
Rasvaisen ihon puhdistusgeeli, joka
tekee ihosta puhtaan ja raikkaan
tuntuisen.

Kuorinta-aineet.
KAIKKI IHOTYYPIT

Desquacrem
Syväpuhdistava kuorinta, jonka
ansiosta ihostasi tulee säteilevän
raikas. Käyttö: Levitä pieni määrä
kostealle iholle, anna vaikuttaa hetki,
vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

Gelée gommante visage
Tehokas kuorinta-aine, joka jättää ihon
samettisen pehmeäksi. Sopii kaikille, paitsi
herkälle iholle. Käyttö: Levitä kuivalle
iholle ja pyörittele sormenpäillä, jolloin
geelikoostumus muuttuu öljymäiseksi.
Emulgoi vedellä, jolloin koostumus
muuttuu maitomaiseksi ja huuhtele
huolellisesti.

Gommage á grains visage
Helppokäyttöinen, rakeinen kuorintaaine, joka poistaa hellävaraisesti
kuolleet ihosolut, jättäen ihosi joustavan
pehmeäksi. Käyttö: Levitä kuivalle,
puhtaalle iholle ja pyörittele sormenpäillä,
silmänympärysihoa välttäen. Huuhtele
huolellisesti lämpimällä vedellä ja
viimeistele ihotyypillesi sopivalla
kasvovedellä.

Ampulleista saat ihosi tarpeisiin
sopivia viikon tehokuureja, joita voit
yhdistellä tarpeidesi mukaan vaikkapa
ennen juhlia. Kevyt muoviampulli on
turvallinen käyttää ja helppo ottaa
myös matkoille mukaan. Käytä puolet
ampullista aamulla ja loput illalla,
ampulli säilyy hyvin, kun katkaiset
korkin ja suljet ampullin ylösalaisin
käännetyllä korkilla.

Masque nutri-apaisant
Rauhoittava naamio. Välitön ensiapu,
jonka täyteläinen koostumus ravitsee
ja kosteuttaa herkkää ihoa. Se
palauttaa herkän ihon tasapainon ja
helpottaa epämiellyttävää tunnetta
iholla.           

vartalo

Hellävarainen puhdistusvoide, joka
jättää ihon puhtaan pehmeäksi.

Naamioita suositellaan käytettäväksi
1-2 kertaa viikossa. Valikoimassamme
4 perusnaamiota:

aurinko

Nettoyant du matin

Hellävarainen, rakeeton kuorinta-aine, joka
sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle
iholle. Käyttö: Levitä kuivalle iholle ja
anna vaikuttaa n. 2 min. Poista tuote
sormenpäillä pyöritellen.

KAIKKI IHOTYYPIT
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Gommage exfoliant

Ampullit kotihoitoon.

Ampoules essentielles 7 x 1,5 ml:

Masque hydra-lissant

Anti-âge

Kaikille ihoille sopiva kosteuttava,
silottava ja ravitseva naamio, joka
antaa iholle miellyttävän pehmeyden
ja raikkauden.

Kiinteyttävä ampulli.
Aktiiviaineet: Arganiapuun polyfenolit,
suurimolekyylinen hyaluronihappo

Masque absorbant

Kirkastava ampulli.
Aktiiviaineet:Glykolihappo,
kaktusviikuna

Tasoittava, rauhoittava ja talia imevä
naamio rasvaiselle ja epäpuhtaalle
iholle. Tuloksena puhdas, matta
pintainen ja terve iho.

Masque éclat [w.]™+
Kirkastava naamio, joka antaa iholle
kuulautta ja uutta elinvoimaa.
Erinomainen tuote juhliin valmistau
tuessa, esim. morsiamille ennen häitä.

Lumiére
meikit

Vaahdotettavat
puhdistukset.

Kasvonaamiot.

Oxygenant
Happiampulli (tuoksuton).
Aktiiviaineet: Hamamelis, soija

Hydratant
Kosteuttava ampulli (tuoksuton).
Aktiiviaineet: Hyaluronihappo,
Aloe Vera

miehet

KOTIHOITOTUOTTEET
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HOITOLASSA

Peruskasvohoito.
Hoida, suojaa, ylläpidä: oman ihotyyppisi
tarpeita vastaava säännöllinen hoito on
kauniin ihon salaisuus.Peruskasvohoito
mukautetaan juuri sinun ihotyyppisi
tarpeiden mukaan, kaikki tuotteet valitaan
100 % asiakaskohtaisesti. Hellävarainen
puhdistus, puhdistava kuorinta, naamio
ja hoitovoide aina yksilöllisten tarpeidesi
mukaan.
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HYDRA-PROTECTIVE SOTHYS™

Hydra-Protective Sothys™ hoitolinja
kehitettiin suojaamaan normaalisekaihoa päivittäisiltä rasituksilta.
Aktiiviaineet kosteuttavat ja suojaavat
ihoa sekä antavat iholle mattapinnan.
Voiteet sisältävät myös stabiloituja
vitamiineja, jotka auttavat ihoa
säilyttämään sen luonnollisen
tasapainon.

Fluide hydra-matité
Raikas mattavoide, joka pitää ihon
himmeänä koko päivän. Erinomainen
meikinalusvoide.

Crème réparatrice
Tulehduksia tasoittava arpivoide, joka
uudistaa ja korjaa ihoa.

Sérum purifiant
Paikallistehoaine tulehtuneelle iholle.
Tehoseerumi, joka rauhoittaa nopeasti
tulehduksen ja korjaa vaurioitunutta ihoa.

luksus
kasvot

Ihon satunnaiseen
punoitukseen tai jatkuviin
couperosaongelmiin tarvitaan
ihoa tasapainottava, rauhoittava
ja suojaava hoito-ohjelma.
Clarté & Confort hoitolinjan
sisältämät luonnon polyfenolit
rauhoittavat ihon punoitusta
ja antavat iholle joustavaa
pehmeyttä.

vartalo

CLARTÉ & CONFORT

Sothys rasvaisen ihon hoitolinja
tasapainottaa ja hoitaa ihon
talineritystä, laajentuneita huokosia
ja pieniä ihovirheitä. Huolella valitut
aktiiviaineet säätelevät ihon talineritystä
ja kosteuttavat ihoa. Ultrakevyet
koostumukset tekevät ihosta miellyttävän
tasaisen ja mattapintaisen.

Clarté & Confort
crème légère /
crème protective
Couperosaihon päivittäiseen
hoitoon sopivat voiteet
sekaiholle tai kuivalle iholle.

aurinko

Elinvoimaa normaalija sekaiholle.

PEAU GRASSES

Clarté & Confort
sérum concentré
Couperosaihoa rauhoittava ja
tasapainottava tehoseerumi
hoitovoiteen alle.

Emulsion douceur
Kevyt, nopeasti imeytyvä emulsio,
joka pehmentää ihoa ja jättää iholle
mattapinnan.

Crème protectrice
Suojaava ja kosteuttava voide, joka
hoitaa myös ihon epäpuhtauksia.
Tuloksena joustavan pehmeä,
hyvinvoiva ja suojattu iho.

meikit

Olemme kaikki ainutlaatuisia, myös
ihomme kaipaa yksilöllistä hoitoa.
Ihosi säilyy kauniina, kun hoidat
sitä säännöllisesti juuri omalle
ihotyypillesi sopivilla hoitotuotteilla.

KOTIHOITOTUOTTEET

Tasapainoa
couperosaiholle.

HOITOLASSA

Soin correcteur professionnel
– rasvaisen ja ongelmaihon hoito.
Monivaikutteinen hoito ongelmaiholle: poistaa ihon epäpuhtauksia
ja kuorii ihon terveeksi salisyylihapon avulla. Tuloksena puhdas ja
kirkas iho, joka tuntuu raikkaalta ja terveeltä.

miehet

Päivittäiseen
ihonhoitoon.

Puhtautta
rasvaiselle iholle.
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luksus
kasvot

Suojaa herkälle iholle.

2. RAUHOITTAA
ärtynyttä ihoa

EAU THERMALE SPA™

HOITOLASSA

Eau Thermale Spa™
Rauhoittava herkän ihon hoito.

3. TASAPAINOTTAA
ihon omaa
puolustukykyä

Rauhoittava seerumi, joka neutralisoi
välittömästi herkän ihon reagointia
ja ihon herkkyysreaktioista
johtuvaa epämiellyttävää tunnetta
ja punoitusta. Seerumia voi
käyttää ihon tarpeiden mukaan
kuuriluonteisesti tai osana joka
päiväistä ihonhoitoa ympäri vuoden.

Créme veloutèe apaisante /
Fluide fondant apaisant
Hellävarainen, rauhoittava ja ihoa
tasapainottava voide kuivalle ja
herkälle iholle sekä fluide herkälle
sekaiholle.

aurinko

Sèrum sos apaisant

Eau démaquillante micellaire
2-in-1 puhdistusneste kasvojen
ja silmien hellävaraiseen
puhdistukseen, kätevästi yhdellä
tuotteella.

Masque nutri-apaisant
Rauhoittava herkän ihon naamio,
joka antaa iholle miellyttävän
pehmeyden.
miehet

Hellävarainen, rauhoittava ja suojaava hoitolahoito herkälle
ja herkästi reagoivalle iholle. Välittömästi rauhoittava
kasvohoito, jonka erikoisuutena viileät posliiniset
hierontalusikat. Hemmotteluhetki vailla vertaa!

KOTIHOITOTUOTTEET

meikit

Tuoksuton, väriaineeton ja hypoallergeeninen Eau Thermale Spa™
lähdevesilinja suojaa ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä, rauhoittaa ärtynyttä
ihoa ja tasapainottaa ihon omaa puolustuskykyä. Eau Thermale Spa™
on ´aktiivinen´ vesi, joka todistetusti vähentää herkän ja ärtyneen ihon
epämiellyttävää tunnetta.

vartalo

1. SUOJAA
ulkoisilta
ärsykkeiltä
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luksus
kasvot

Jopa 6 vuotta
nuorekkaampi iho
3 hoitokerran
jälkeen**!

Naisille, jotka mieluiten pitävät todellisen ikänsä omana tietonaan...

Kaksivaiheinen hoito-ohjelma ikääntymistä vastaan. Sothys tiedetutkimus
on kehittänyt uuden kolmoisyhdisteen, jossa kaksi kasvipohjaista
aktiiviainetta yhdistyvät uuden aikakauden peptideihin, jotka:
1 – TAISTELEVAT OKSIDATIIVISTA STRESSIÄ VASTAAN

SÄILYTÄ ELINVOIMA

Crème jeunesse vitalité
Ensimmäiset juonteet
– ihon kirkkaus (n. 25-35)

2 – SUOJAAVAT IHOA KRONOLOGISEN IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSILTA.

VIIVYTÄ JUONTEIDEN
NÄKYMISTÄ
HOITOLASSA

βP3. Kiinteyttävä erikoishoito.
Kehitetty suojaamaan ihoasi ikääntymisen ongelmilta: juonteet ja ihon
veltostuminen. Tämä taidokkaasti suunniteltu kiinteyttävä erikoishoito
tarjoaa yhdistelmän tehokkaita täsmätuotteita ja rentouttavaa hierontaa.
Viiden hoitovaiheen ja jopa kahdeksan ammattituotteen yhdistelmä
takaavat tuttuun tapaan Sothys hoitotehokkuuden, 1,5 tunnin täydellisen
rentoutumisen ja näkyvästi nuorekkaamman ihon! Paras hoitotulos
saadaan kolmen hoidon sarjana, 1 hoito/vko.
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vartalo

Suojaavat ihoa päivittäin, auttavat
säilyttämään sen elinvoiman ja
häivyttävät näkyvästi ihon
ikääntymisen merkkejä.

Crème jeunesse rides
(2 eri koostumusta)
Juonteet – ihon kimmoisuus
(n. 35-45)
ELVYTÄ JA KIINTEYTÄ

aurinko

βP3. KOLMOISYHDISTE SAHRAMI-SOPHORA-PEPTIDIT

Kiinteyttävät voiteet

PALAUTA IHON
NUOREKKUUS

Crème jeunesse
restructurante
Veltostuminen - maksaläiskät
– syvät juonteet (n. 55-65)
UUDISTA JA KORJAA

meikit

Sothys tiedetutkimuksen vastaus
ihon ikääntymiseen.

KOTIHOITOTUOTTEET

Crème jeunesse
redensifiante
Ravitsevaa elinvoimaa ja
kokonaisvaltaista kiinteyttä
vanhenevalle iholle (n. 65+)

Crème jeunesse fermeté
(2 eri koostumusta)
Syvät juonteet – ihon kiinteytys
(n. 45-55)

**Itsearviointi 1 viikon ja 3 hoitokerran
jälkeen: jopa 6.2 vuotta nuorekkaampi iho
= 12 parhaan tuloksen keskiarvo. Koko
testiryhmän tulosten keskiarvo
= 3.9 vuotta nuorekkaampi iho

miehet

SOTHYS RATKAISU
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luksus

KOTIHOITOTUOTTEET

Kiinteyttävät seerumit

HOITOLASSA

Perfect Shape kaulahoito.
Muokkaava hoitolahoito leuan, kaulan ja dekolleteen iholle! Sothys
tiedetutkimusyksikön taidonnäyte, jonka uskomattoman tehokas hoitotulos on
saanut vaikutteita kahdesta dermoesteettisestä toimenpiteestä: ultraäänestä
ja kohottavista mesolangoista. Perfect Shape hoitolinja tarjoaa kiinteyttävän
ratkaisun kaksoisleuan ja veltostuneen ihon ongelmiin sekä tuo kasvojen
ovaalimuodon paremmin esille. Tuloksena selvästi napakampi ja kimmoisampi iho
sekä kauniit kasvonpiirteet. Paras tulos saavutetaan 3 hoidon sarjahoidolla 		
(1 hoito/vko) sekä kotihoitoon tarkoitetun ovaaliseerumin yhteiskäytön avulla.
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Väsyneelle, huonosti toimivalle
iholle tarkoitettu kirkastava
happiseerumi. Sopii erinomaisesti tupakoitsijoille tai
kaupungin ilmansaasteista rasit
tuneelle iholle. Seerumi antaa tehokkaan
suojan vapaita radikaaleja vastaan ja
tehostaa solujen uusiutumista.
Aktiiviaine: Vihreän teen EGCG
(aminohappo)

Sèrum jeunesse focus rides
Välitön juonteita silottava
vaikutus! Tämä seerumi täyttää
olemassa olevat juonteet,
ennaltaehkäisee uusien muodostumista ja silottaa ihonpintaa.
Aktiiviaine: meriperäiset eksopolysakkaridit.

Sèrum jeunesse reconstituant
Ohuen, hauraan, ikääntyneen
ihon seerumi, joka ravitsee,
muokkaa ja häivyttää kaikki
ikääntymisen merkit! Ihosta
tulee pehmeä ja elinvoimainen.
Aktiiviaine: Vitamiini- ja omega
3-,6-,9-yhdiste.

aurinko

Sèrum jeunesse détoxifiant

vartalo

Kokonaisvaltaisesti kiinteyttävä
seerumi ikääntyneen, veltostuneen ihon ongelmiin.
Palauttaa ihon kimmoisuuden,
tuo esiin kasvonpiirteet ja
kiinteyttää tehokkaasti.
Aktiiviaine: kuparipeptidit

Sèrum jeunesse ovale parfait
Tehoseerumi leuan, kaulan ja
dekolleteen alueelle. Erityisesti
veltostuneen ihon ja kaksoisLeuan ongelmia hoitava
ovaaliseerumi, joka sopii myös
miehille. Erinomainen hoitotuote
jo 25-vuotiaasta alkaen, sillä se
ennaltaehkäisee myös nykypäivänä
yleistynyttä ”tekstarikaula” -ongelmaa,
eli mobiililaitteiden käytöstä aiheutuvia
kaulan ihon juonteita.
Aktiiviaine: M3.0 Peptidit,

meikit

Vanhetessamme kaulan iho paljastaa karuimmin ikääntymisen merkit,
joten sen hoitoon kannattaa aina panostaa. Kaulan ja dekolleteen alueen
kiinteytykseen, näkyvien juonteiden hoitoon sekä kaksoisleuan ongelmiin
suunnattu Perfect Shape hoitolinja tarjoaa helpon ja tehokkaan ratkaisun
kaikenikäisille.
HUOM! Perfect Shape hoito ja seerumi sopivat erinomaisesti myös miehille!

Sèrum jeunesse focus fermeté

Tämä mattapinnan iholle
jättävä tasoittava seerumi
auttaa häivyttämään pigmenttimuutosten ja ihohuokosten
näkyvyyttä iholla sekä silottaa
näkyvästi juonteita ihon pinnalla.
Hyvin imeytyvän voide/geelimäisen
koostumuksen ansiosta seerumi sopii
erinomaisesti muiden tuotteiden alle.
Aktiiviaine: Resveratrolin tetrameerit

miehet

Perfect Shape

Sèrum jeunesse unifiant

kasvot

Tehoseerumit kuuriluontoiseen käyttöön hoitamaan ikääntymisen eri ongelmia.
Voit myös valita ihosi tarpeita vastaavan hoitokuurin useamman seerumin
yhdistelmällä, esim. ovaaliseerumi kaulalle, juonteita silottava seerumi kasvoille ja
sen päälle huokosia supistava, tasoittava seerumi.

maniokkisokeri
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luksus

PATENTOITU

1055 BOLETUSUUTE

Jopa

+71%

Ainutlaatuinen Sothys aktiiviaine,
joka stimuloi ihon
hyaluronihapposynteesiä.

kasvot

kosteutetumpi iho
heti yhden hoitokerran jälkeen. (1)

vartalo

Kosteutta iholle.
Hydra3Ha™

Hydra3Ha™ kosteuttava erikoishoito.
Yksilöity hoito, ennen näkemätön, pitkäkestoinen kosteuttava teho! Hemmottele
ihoasi intensiivisesti kosteuttavalla 90 minuutin erikoishoidolla, joka antaa ihollesi
näkyvät tulokset heti ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Huolella valitut aktiiviaineet ja
miellyttävät hoitotuotteet yhdistettynä rentouttavaan Digi-Esthétique hierontaan
takaavat täydellisen hoitonautinnon. Ihosi on täyteläisen pehmeä ja nuorekas!

(1) Corneometer laitemittaus, viiden henkilön tulosten keskiarvo. Kokonaispaneelin (14 hlöä)
tulosten keskiarvo: +39% parempi kosteuspitoisuus.
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Tehokosteuttava seerumi, joka
antaa välittömän avun kuivalle iholle.
Pitkäkestoinen kosteuttava vaikutus,
palauttaa ihon kimmoisuuden ja
nuorekkaan täyteläisyyden. Ihosi
tuntuu miellyttävän pehmeältä ja
elinvoimaiselta.

Kosteuttavat ja suojaavat hoitovoiteet
ihon päivittäiseen hoitoon. Hoitovoiteet
palauttavat ihon kosteuspitoisuuden
välittömästi ja antavat iholle
miellyttävää pehmeyttä ja suojaa.

aurinko

Sèrum intensif hydratant

PALAUTTAA VÄLITTÖMÄSTI IHON
KOSTEUSPITOISUUDEN JA ANTAA
PÄIVITTÄISTÄ SUOJAA:

UUDISTAA JA KOSTEUTTAA
PITKÄKESTOISESTI:

Crème hydratante jeunesse ja
Crème hydratante jeunesse confort

meikit

HOITOLASSA

KOTIHOITOTUOTTEET

SYNERGINEN SUPERKOSTEUTTAVA VAIKUTUS:
SEERUMI JA VOIDE YHDESSÄ
Kosteuttavan seerumin pitkäkestoinen vaikutus yhdistettynä välittömästi
kosteuttaviin hoitovoiteisiin tarjoaa tehokosteuttavan ratkaisun: seerumi
optimoi voiteiden kosteuttavan ja elvyttävän vaikutuksen.

miehet

Hyvin kosteutettu iho on silminnähden nuorekkaampi ja paremmin
suojattu ajan kuluttavaa vaikutusta vastaan. Sothys tiedetutkimusyksikön
patentoima ainutlaatuinen aktiiviaine Boletus 1055 saa uudessa
kosteuttavassa hoitolinjassa kumppanikseen kahta molekyylikooltaan
erikokoista hyaluronihappoa, joiden tuloksena syntyy kolmivaikutteinen
hyaluronihappotrio. Vaikutukset: palauttaa iholle kosteuden välittömästi,
aktivoi uudelleen ihon omat kosteutusmekanismit ja uudistaa epidermiksen
pitkävaikutteisesti.
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luksus
kasvot

Ultraravitseva hoitovoide kuivalle
iholle. Helposti levittyvä voide,
joka ravitsee sekä pehmentää
ihoa. Uudistunut ja vahvistunut
iho saa takaisin kykynsä suojautua
ikääntymiseltä. Erinomainen talviajan
yövoide! Käyttö ihon tarpeiden
mukaan aamuin ja/tai illoin.

VÄLITÖN HÄTÄAPU
KUIVALLE IHOLLE

Elixir relipidant essentiel
Ravitseva seerumi kuivalle iholle.
Tehokas täsmätuote, joka pehmentää
välittömästi ja vähentää kuivuuden
aiheuttamaa ärsytystä iholla.
Käytä paikallisesti kuiville ihoalueille
tai koko kasvoille hoitovoiteen alla
(aamuin ja illoin).

miehet

Kuivan ihon hoitoon kehitetty Nutritive hoitolinja sisältää Nutri-omega
3.6.9.-yhdistettä, joka pehmentää ihoa välittömästi sekä vahvistaa ihon
suojarakennetta.

Crème nutritive confort

aurinko

Ihon kutina, punoitus ja epämiellyttävät tuntemukset sekä ihon näkyvä
ennenaikainen ikääntyminen (rypyt, juonteet…) ovat tyypillisiä merkkejä ihon
kuivuudesta. Kaikki ihotyypit (paitsi rasvainen iho) voivat tarvita apua kuivan ihon
hoitoon. Pehmeä, ravittu iho näyttää aina nuorekkaammalta.

KOTIHOITOTUOTTEET

meikit

Nutritive, ihoa ravitseva hoitolinja

vartalo

Ravittu iho näyttää
nuorekkaammalta.
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luksus
kasvot

DETOX ENERGIE™ erikoishoito
Energisoiva erikoishoito, joka herättää
ihosi ja auttaa sitä suojautumaan ulkoisen
stressin aiheuttamalta haitalliselta ja
ihoa ennenaikaisesti vanhentavalta
vaikutukselta. Hoidon päätteeksi asiakas saa
lahjaksi pienen seerumituubin jatkamaan
hoidon vaikutusta kotona. Erikoishoidon
ydin: patentoitu aktiiviainetrio seljanmarja
- siperian ginseng - peptidit, jolla saasteilta
suojaava/detox/energisoiva vaikutus.
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ORGAANINEN SELJANMARJAUUTE
• SUOJAA LMANSAASTEILTA
• SUOJAA VAPAILTA HAPPIRADIKAALEILTA
PUHDISTAVAT PEPTIDIT
• PUHDISTAVA DETOX-VAIKUTUS
• SUOJAA SAASTEILTA (ULKOILMA/
SISÄILMA/ SOLUJEN SISÄINEN)
ORGAANINEN SIPERIAN GINSENGUUTE
• AUTTAA SOLUJA SÄILYTTÄMÄÄN
KORKEAN ENERGIATASON

Ampoules éclat énergisantes

Koostumukseltaan kevyt energisoiva
seerumi, joka puhdistaa ja kirkastaa ihoa.
Antaa iholle suojaa saasteita vastaan ja
vahvistaa ihon omia toimintoja, jolloin iho
säilyttää nuorekkuutensa.

Energisoiva ja kirkastava ampulli,
joka silottaa välittömästi ja
näkyvästi juonteita. Erinomainen
meikinalusampulli, jonka voit
pysyvämmän meikin halutessasi
sekoittaa myös suoraan
meikkivoiteeseen!

Crème jeunesse dépolluante
Saasteilta suojaava - energisoiva –
tasapainottava voide toimii suojana
päivittäisiä ärsykkeitä vastaan ja saa
huonosti toimivan ja stressaantuneen ihon
elinvoiman ja kirkkauden palautumaan.

Essence dépolluante protectrice
Tämä innovatiivinen tehoaine suojaa ihoasi
päivällä ja eliminoi saasteiden vaikutuksia
yöaikaan. Kätevän tippakorkin ansiosta saat
juuri oikean määrän suojaa ja miellyttävän
tunteen ihollesi. Käyttö: sormenpäillä
taputellen aamulla päivävoiteen päälle
suojaksi, illalla yövoiteen alle poistamaan
kuona-aineita.

aurinko

Sérum énergisant intégral

Correcteur énergisant
instantané
Ainutlaatuinen koostumus, joka
iholle levitettäessä mukautuu
ihon omaan sävyyn. Tämä EEvoide/ pikakaunistaja sisältää
kapseloituja pigmenttejä,
jotka peittävät ja tasoittavat
ihon ongelmakohtia. Käytä
sellaisenaan tai meikin alla.

meikit

HOITOLASSA

PATENTOITU
AKTIIVIAINETRIO

KOTIHOITOTUOTTEET

miehet

Ilmansaasteiden haitallinen vaikutus ihon toimintoihin on havaittavissa monella
tasolla: Ihon herkkyysreaktiot lisääntyvät, kosteuden haihtuminen kiihtyy ja
huokoset tukkeutuvat, mikä aiheuttaa ihon kunnon heikkenemistä
(ihon sameus, karheus, mikroflooran epätasapaino) ja sen seurauksena iho
ikääntyy ennenaikaisesti. DETOX ENERGIE™ hoitolinjan taustalla on
4,5 vuoden tiedetutkimus, jonka tuloksena kehitetty aktiiviainetrio
suojaa ihoa paremmin saasteiden vaikutuksilta sekä varastoi ja
lisää soluenergian määrää kirkastaen ihoa ja tehostaen sen omia
toimintoja, jolloin ihon nuorekkuus säilyy.

vartalo

DETOX ENERGIE™
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luksus
kasvot

Glykolihappokuorinta.
Glykolihappokuorintahoito
tarjoaa tehokkaan ja nopean
hoitovaihtoehdon nykypäivän
kiireisille asiakkaille. Hoito
parantaa ihon kuntoa hiomalla
entsymaattisesti ihon pintaa,
kirkastaa ja silottaa ihoa ja saa
ihon näyttämään terveemmältä ja
tasaisemmalta. Hoito sopii naisille
ja miehille, mutta ei raskaana
oleville tai herkkäihoisille asiakkaille.
Hoitoa voidaan tehdä sarjahoitona,
kunhan hoitojen välillä on
vähintään 1 viikko ja hoito sopii
myös erinomaisesti ensimmäiseksi
hoidoksi ennen erikoishoitojen
sarjaa. Kaikki kosmeseuttisen
hoitolinjan tuotteet ovat
hajusteettomia.
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BX Wrinkle corrector
Täsmätuote juonteille: tehoaineen
ainutlaatuinen koostumus kätkee sisäänsä
kasvojen pieniä lihaksia rentouttavia peptidejä,
joiden avulla saadaan aikaan botuliinipistoksen
kaltainen, kasvojen mikroliikkeitä hillitsevä
vaikutus täysin turvallisesti. Kasvojen
lihakset rentoutuvat, mikroliikkeet vähenevät
ja ilmejuonteet silottuvat. Tämä uuden
aikakauden ihonhoitotuote on kehitetty
vaihtoehdoksi kosmeettiselle kirurgialle tai
tukemaan dermo-esteettisten toimenpiteiden,
kuten botuliinipistosten, avulla saavutettuja
tuloksia. Modernin pakkauksen kapean kärjen
ansiosta tuote on helppo annostella suoraan
juonnekohtiin ja imeyttää sormin pyöritellen.

Desquacrem forte
Sothys klassikkotuotteen uusi, tehokkaammin
kuoriva versio sisältää salisyylihappoa ja riisin
mikrorakeita. Käyttö: levitä kostealle iholle,
anna vaikuttaa 1-3 min., emulgoi ja huuhtele
(toista tarvittaessa).

RA Ampoules régénérantes
Uudistavat ja korjaavat ampullit,
jotka on suunniteltu parantamaan
ihon laatua ja uudistamaan ihoa
erilaisten toimenpiteiden jälkeen.
Käyttö: puolet ampullista aamuin
illoin kasvoille/vartalolle paikallisesti
ennen hoitovoidetta. Voidaan käyttää
jo tikkien päälle sekä niiden poiston
jälkeen.

Calm ampoules rééquilibrantes
rougeurs
Rauhoittavat, kuumotusta ja
punoitusta vähentävät ampullit, jotka
on suunniteltu rauhoittamaan ihoa
esteettisten toimenpiteiden jälkeen.
Sopii käytettäväksi esim. laserhoidon
tai mikrohionnan jälkeen.

vartalo

Tehokasta täsmähoitoa

Sinisen kosmeseuttisen linjan tuotteiden vaikuttavat aineet on valittu
niiden uudistavien ominaisuuksien ansiosta auttamaan väliaikaisesti
puolustuskyvyltään heikentynyttä ihoa (esim. mikroneulauksen tai
esteettisten toimenpiteiden jälkeen). Näiden tuotteiden avulla edistetään
ihon paranemista ja saadaan aikaan luontainen tasapaino ennen siirtymistä
takaisin tuttuun kauneudenhoitorutiiniin. Hoitolinjaan kuuluu 4 hajusteetonta
ja väriaineetonta tuotetta, joita voi käyttää sekä kasvoille että paikallisesti
vartalolle:

RS Régénérative solution

aurinko

PUNAINEN KOSMESEUTTINEN LINJA
HOITOLASSA

Korjaa ja tasapainottaa

Superkosteuttava hoitotuote
heikentyneelle iholle! Uudistava tehoaine,
joka kosteuttaa ja pehmentää ihoa
sekä rauhoittaa tehokkaasti ihoa, jonka
oma puolustuskyky on heikentynyt.
Erinomainen tuote mm. esteettisten
toimenpiteiden, voimakkaan lääkekuurin
tai muun rasituksen jälkeen. Käyttö:
seerumina puhtaalle iholle, koko kasvoille
ennen päivä/yövoidetta. Voidaan käyttää
myös naamiona: anna vaikuttaa 10 min.
ja imeytä ihoon tai huuhtele.

meikit

KAKSI TUOTELINJAA, JOTKA SOPIVAT IHOLLESI
DERMO-KOSMEETTISTEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN.

SININEN KOSMESEUTTINEN LINJA

Rep baume réparateur
Korjaava ja uudistava hoitovoide, joka
palauttaa toimenpiteiden heikentämälle
iholle tasapainon ja suojan. Erinomainen
tuote laserhoitojen ja kemiallisten
kuorintojen jälkeen.

miehet

Kosmeseuttinen hoitolinja
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KASVOJEN ERITYISALUEILLE SUUNNATUT TÄSMÄHOIDOT

vartalo

Täsmähoitoa.

KOTIHOITOTUOTTEET

Soin regard multi-action

HOITOLASSA

Virkistävä silmänympäryshoito.
häivyttämään väsymyksen ja ikääntymisen merkkejä sekä
turvotusta tai tummia silmänalusia. Hoidon erikoisuus on
Sothysin omat, erikoismuotoillut hierontalusikat. Koe ainutlaatuinen, virkistävä hoitohetki, jossa yhdistyvät kosmetologin
käsin tekemän hieronnan tehokkuus sekä posliinisten
hierontalusikoiden viilentävän raikas tunne iholla!

aurinko

Monivaikutteinen silmänympärys
seerumi. Miellyttävän pehmeä
koostumus, joka pureutuu kaikkiin
kolmeen silmänympärysihon ongelmaan:
silottaa juonteita, vähentää turvotusta
ja vaalentaa tummia silmänalusia. Myös
tehokas kosteuttava vaikutus.

Roll-on anti-poches /anti-fatique
Silmänympärysihon roll-on
geeli/naamio. Virkistävä roll-on
silmänympärysgeeli
poistaa tehokkaasti turvotusta.
Erinomainen tuote mm. päätetyötä
tekeville. Voidaan käyttää myös
seerumin alla tai jättää hetkeksi
vaikuttamaan naamiona.

Correcteur anti-cernes
Korjaava peiteaine tummille
silmänalusille. Enemmän kuin
pelkkä peiteaine! Tämä värillinen,
puuterimainen emulsio sisältää
runsaasti valikoituja, tummuutta
poistavia aktiiviaineita.

meikit

Herkän ja ohuen silmänympärysihon yleisimpiä ongelmia ovat turvotus, juonteet
ja tummat silmänaluset. Sothys on kehittänyt silmänympärysihon hoitolinjan,
johon kuuluu tehokas silmänympärysihonhoito sekä 3 toisiaan täydentävää
kotihoitotuotetta. Hoitolinjan tärkein aktiiviaine on uusi silmänympärysihoa
suojaava pellava & Globularia Cordifolia vuoristokukkayhdiste. Hoitolinja on
testattu silmälääkärien valvonnassa herkillä silmillä sekä piilolinssien käyttäjillä,
eivätkä linjan tuotteet sisällä hajusteita, väriaineita* tai parabeeneja.

miehet

Silmänympärysiholle.

*Poikkeuksena sävyttävä peiteaine.
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vartalo

Pigmenttiongelmat.
KASVOJEN ERITYISALUEILLE SUUNNATUT TÄSMÄHOIDOT

KOTIHOITOTUOTTEET

Päivittäiseen käyttöön sopiva
hoitava kasvovesi, joka kosteuttaa,
silottaa ja kirkastaa ihoa.

[W.]™+ fluide éclat
HOITOLASSA

[W.]™+ kirkastava kasvohoito.
Tunnin mittainen kasvohoito, joka kirkastaa ihoa tehokkaasti ja vaalentaa
liikapigmenttiä. Hoito sisältää kirkastavan C-vitamiiniseerumin, hieronnan
ja kirkastavan naamion. Huom! Tehokkain apu pigmenttiongelmiin saadaan
4 kerran sarjahoidolla (1 hoito/viikko), jossa ensimmäisellä kerralla tehdään
Peeling Resurfacant tehokuorinta, 2 seuraavaa kertaa [W.]™+ pigmenttihoito
ja viimeisellä kerralla jälleen tehokuorintahoito.
32

Kevyt, hyvin imeytyvä emulsio, joka
kirkastaa ihoa ja silottaa juonteita.
Palauttaa ihon kuulauden ja
elinvoiman.

[W.]™+ fluide haute
protection SPF50
Hajusteeton päivävoide, joka
antaa tehokkaan suojan auringon
haitalliselta säteilyltä (UVA-, UVBsekä infrapunasäteet).

meikit

[W.]™+ lotion éclaircissante

[W.]™+ crème
nettoyante éclat
Vaahdotettava puhdistusvoide,
joka kirkastaa ihoa ja puhdistaa
tehokkaasti epäpuhtaudet ja
meikin kasvoilta.

miehet

Rypyt ja juonteet eivät ole ainoita ihon ikääntymiseen liittyviä merkkejä.
Myös harmaa ja eloton ihon väri sekä pigmenttiläiskät saavat kasvojen ihon
näyttämään vanhalta ennen aikojaan. [W.]™+ hoito-ohjelma auttaa säilyttämään
ihon värin tasaisena ja heleänä. Tehokas ihoa kirkastava ja pigmenttiläiskiä
vaalentava hoito-ohjelma on suunniteltu kaikille ihotyypeille ja kaiken ikäisille
käyttäjille. Tuloksena kirkas, tasainen ja heleä iho.

aurinko

[W.]™+ kirkastava hoitolinja.

33

luksus

AKTIIVIAINEET

STABILOITU C-VITAMIINI
JA RUNSAASTI
α-GLUKAANIA SISÄLTÄVÄ
KORISTEKRASSIUUTE

kasvot

Virkistynyt, sileä iho herätessäsi.

vartalo

Kiinteyttävä yölinja
nO2ctuelle™

Nuorekkaampi iho nukkuessasi.

3 HOITOVAIKUTUSTA:

Crème resurfacante
detox nuit

Masque nuit
chrono-destressant

Yöllä nukkuessasi tämä tehokas
ja miellyttävä yövoide vaikuttaa
syvällä ihossa karkottaen kaikki
ulkoisten rasitusten aiheuttamat
ikääntymisen merkit. Aamulla
herätessäsi ihosi on virkeä, heleä
ja sileä. Juonteet madaltuvat,
väsymyksen merkit katoavat, saat
uutta elinvoimaa ja ihosi kirkastuu.

Yöllä käytettävä naamio, joka
sisältää kiinteyttävää stabiloitua
C-vitamiinia, ihoa kirkastavaa
koristekrassiuutetta sekä ihon
hyvinvointia vahvistavia aktiiviaineita.
Yönaamion käyttö: levitä tasaisesti
koko kasvoille, anna vaikuttaa n. 10
minuuttia ja imeytä loput naamiosta
ihoon Sothys hierontaliikkeiden
avulla. Erinomainen tuote mm.
aikaerorasituksista toipumiseen!

miehet

• SUOJAA IHOA PÄIVÄLLÄ KOETTUJEN ÄRSYKKEIDEN 		
VANHENTAVALTA VAIKUTUKSELTA.
• OPTIMOI IHOLLE TARPEELLISEN LEVON MÄÄRÄÄ YÖLLÄ.
• KIRKASTAA JA VIRKISTÄÄ IHOA AAMUUN.

KOTIHOITOTUOTTEET

meikit

Nykyajan kiireinen elämäntyyli ja stressi vaikuttavat unen laatuun
ja määrään, mikä puolestaan näkyy ihossamme ennenaikaisen
vanhenemisen merkkeinä. nO2ctuelleTM hoitolinjan tuotteilla saat
ihollesi kuukauden kiinteyttävän/kirkastavan kuurin, kun käytät
yönaamiota 2 krt viikossa ja muina iltoina levität puhtaalle iholle
uuden yövoiteen.

aurinko

TEKNOLOGISEN TEHOKASTA TÄSMÄHOITOA IHOLLESI YÖAIKAAN!
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luksus
vartalo

kasvot
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Sitruuna & Petit grain

Appelsiinin kukat & Setri

Raikas ja virkistävä

Myskinen ja lämmin

Kirsikankukka & Lootus

Frangipaani & Luumu

Eksoottinen ja kukikas

Herkkä ja sensuelli

Inkivääri & Kaneli

Vaihtuva kevät/syksy kausituoksu

Mausteinen ja pehmeä

Vesimeloni&lime, vanilja&passion
yuzu&greippi ja mango-kookos

100 % yksilöity kuorinta ja hieronta.
4 erilaista hierontatuotetta (öljy/voide/vaha/karitevoi) sekä
vartalokuorinta ja kosteuttava naamio, joista voidaan yksilöidä ihollesi
parhaiten sopiva koostumus ja haluamasi tuoksu. Kaikki ammattituotteet
ovat hajusteettomia, joten hoito voidaan toteuttaa myös ilman tuoksua.
Täysin yksilöity hemmotteleva vartalohoito, joka voidaan toteuttaa
erilaisina versioina asiakkaan toiveiden tai vuodenajan mukaan!

meikit

VALITTAVANASI 6 TUOKSUMAAILMAA:

HOITOLASSA

Kevät/syksy kausihoidot
Tarjoamme kahdesti vuodessa vaihtuvan kausihoidon, joka hoitaa
ihoasi vuodenaikojen mukaan vitamiineilla tai mineraaleilla. Kausihoidot
saatavana kasvoille ja vartalolle, lisäksi joka hoidon yhteydessä
3 vaihtuvaa kotihoitotuotetta samalla hemmottelevalla tuoksulla!
miehet

Hemmottelevat Sothys vartalohoidot tarjoavat monipuolisen valikoiman
toinen toistaan ihanampia tuoksuja sekä sulavan pehmeitä koostumuksia,
jotka hoitavat ihoasi tehokkaasti ympäri vuoden. Valitse ihanan keveät
vartalovedet tai vartalomousse virkistämään kesäpäiviäsi ja hoida talvi-ihoa
ravitsevilla vartaloeliksiireillä tai karitevoilla – näistä tuoksuista löydät
varmasti omat suosikkisi!

aurinko

Vartalon
hemmotteluhoidot.
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luksus
vartalo

kasvot

KOTIHOITOTUOTTEET

Sitruuna & Petit grain
RAIKAS JA VIRKISTÄVÄ

Inkivääri & Kaneli
MAUSTEINEN JA PEHMEÄ

MYSKINEN JA LÄMMIN

Elixir nourrissant corps
Ravitseva vartaloöljy, joka
pehmentää ihosi jättäen sille
miellyttävän tuoksun.

Sublimateur express
mains & pieds
Ravitseva kuorinta-aine käsille
ja jaloille.

Gel douche

Elixir nourrissant corps

Virkistävän raikas suihkugeeli, joka
jättää ihollesi sitrustuoksun. Sopii myös
kylpyaineeksi.

Ravitseva vartaloöljy, joka
pehmentää ihosi jättäen sille
miellyttävän tuoksun.

2-in-1 shampoo

Gel douche

Kosteuttava shampoo/hoitoaine.

Hellävarainen suihkugeeli, joka
jättää iholle mausteisen tuoksun.

Gommage corps tonifiant
Raikkaan sitrustuoksuinen
vartalokuorinta, joka kuorii tehokkaasti
ja jättää ihollesi miellyttävän
pehmeyden.

Gommage délicieux

Frangipaani
& Luumu

aurinko

Ravitseva vartaloöljy, joka pehmentää
ihosi jättäen sille miellyttävän tuoksun.

HERKKÄ JA SENSUELLI

Mousse hydratante cushion
Ilmavan pehmeä ja tehokosteuttava
vartalomousse, joka jättää iholle
keveän kukkaistuoksun.
meikit

Elixir nourrissant corps

Eau légère parfumée
Virkistävä kukkaistuoksuinen
vartalovesi 2 x 15 ml.

Mausteinen vartalokuorinta, joka
kuorii ihosi samettisen pehmeäksi.

miehet

Appelsiinin kukat
& Setri

Lait corps tonifiant
Raikas ja kevyt kosteusvoide vartalolle.
38
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TUOKSU

vartalo

kasvot

KIRSIKANKUKKA JA
LOOTUS
EKSOOTTINEN
JA KUKIKAS.

aurinko

HANAKASUMI

KOTIHOITOTUOTTEET

TM

Kirsikankukka & Lootus
EKSOOTTINEN KUKKAISTUOKSU

Japanilaisen kylpytradition inspiroima
hoito: kuorintapyyhkeillä tehtävä
kirsikankukka- ja riisikuorinta sekä
virkistävä kokovartalo- ja jalkahieronta
hierontaöljyllä, joka jättää iholle
hienostuneen tuoksun.

40

Ravitseva vartaloöljy, joka pehmentää 		
ihosi jättäen sille miellyttävän tuoksun.

meikit

HANAKASUMITM

Elixir nourrissant corps

Crème douche
Hellävaraisesti puhdistava suihkuvoide,
joka jättää iholle kevyen kukkaistuoksun.

Gommage corps ressourcant

Beurre de karite

Kirsikan tuoksuinen vartalokuorinta,
jonka sisältämät mikrorakeet kuorivat
hellävaraisesti ja tekevät ihosta pehmeän.

Kirsikkaisen täyteläinen
karitevoi, joka kosteuttaa ja
ravitsee kuivaa ihoa tehokkaasti.

miehet

HOITOLASSA
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TUOKSU

vartalo

kasvot

MERIPIHKA JA
MIRHAMI
ITÄMAINEN
JA VOIMAKAS.

Oriental vartalohoito.
Hammam-tyylinen rentouttava vartalohoito,
jossa tehdään vartalokuorinta ja pitkä, rentouttava
hieronta. Hoidon erikoisuutena on Sothys tuotteiden
synnyinseudulta, Brive-la-Gaillarden lähikylältä
saatavasta punakivestä käsityönä tehty kuorintakivi,
jonka asiakas saa hoidon päätteeksi mukaansa lahjaksi.
Todellinen rentoutushetki kauas pois arjen kiireistä...
Voit käyttää hoidosta saamaasi kuorintakiveä joko
kuorintapastan tai suihkuvaahdon kanssa.

KOTIHOITOTUOTTEET

Meripihka-Mirhami
tuotteet
Mousse de douche

Elixir gélifié nourrissant corps

Mausteinen suihkuvaahto, joka jättää
iholle miellyttävän pehmeyden.

Ravitseva vartalogeeli, joka ravitsee
ihoasi jättäen sille mausteisen tuoksun.

Pâte de gommage Orientale

Voile sublimateur jambes

Pehmeä vartalokuorinta, joka tekee
ihostasi sileän.

Värillinen meripihkageeli, joka antaa
säärillesi ruskettuneen sävyn.

meikit

HOITOLASSA

aurinko

Sensation Orientales.
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miehet

Huom! Meripihka-Mirhami tuotteita ja Oriental hoitoa
ei suositella raskauden aikana.
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luksus
kasvot

Selluliitin pitkäaikaiseen hoitoon. Seerumi
sisältää aktiiviaineita, jotka rajoittavat rasvan
varastoitumista kaikkina vuorokauden aikoina
ja edistävät rasvan poistumista erityisesti
aktivoimalla mikroverenkiertoa, joten sillä
saadaan tuloksia jopa vain kerran päivässä
käytettynä.

Sèrum jeunesse corps – Lissage/fermeté.
HOITOLASSA

Kiinteyttävä pro-youth vartalohoito (uusi 2019)
Hoikentava selluliittihoito 		
Muokkaava «stubborn areas« vartalohoito
Virkistävä kevyet jalat -hoito
Lisätietoja kosmetologiltasi.
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vartalo

Minceur capitale

Ihosi päivittäiseen kiinteytykseen! Tehokkaasti
vartaloa kiinteyttävä seerumi, joka säilyttää
ihosi nuorekkaana. Miellyttävä, hyvin imeytyvä
koostumus ja raikas greipin tuoksu.

Gommage Sublimateur Silhouette
Kiinteyttävä vartalokuorinta, joka silottaa ja
pehmentää ihosi jättäen sille miellyttävän
tuoksun.

aurinko

Litteä vatsa, kiinteät reidet, sileä, kiinteä ja kimmoisa iho… Kaikki naiset
haaveilevat unelmavartalosta, mutta parhaan hoitotuloksen saavuttaminen
edellyttää yksilöityä hoito-ohjelmaa. Ratkaisuna erilaisiin vartalo-ongelmiin,
Sothys lanseeraa yksilöidyn hoikentavan ja kiinteyttävän vartalohoito-ohjelman.
Hoito-ohjelmassa yhdistyvät Sothys tiedetutkimuksen viimeisin tieto-taito sekä
kosmetologin ammattitaito, joiden ansiosta vartalosi kiinteytyy ja selluliitti
kaikkoaa. Jokaiseen vartalo-ongelmaan löytyy ratkaisu!

Hoitolinjasta löydät 3 tehokasta
kiinteyttävää täsmähoitotuotetta
vartalolle:

Lisäksi vartalolinjassa
saatavana seuraavat
tuotteet:

Lait hydra-nourrissant
corps
Kosteuttava vartalovoide.

Crème mains velours
Samettinen käsivoide.

meikit

SOTHYS VARTALOHOIDOISTA LÖYDÄT KAIKKI KEINOT IHOSI
NUOREKKUUDEN SÄILYTTÄMISEEN!

KOTIHOITOTUOTTEET

Soin douceur postépilatoire
Karvankasvua heikentävä
voide.

Gel frâicheur jambes
légères
Viilentävä jalkageeli.

miehet

Vartalon kiinteytys.
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Caroline Garcia.

kasvot

WTA international
tennis player.

HOITOLASSA

Lämmittävä vartalohoito
Aktivointi: Gel chauffant lissant (5 min.)
Kuona-aineita poistava kääre: Enveloppement mousse detox (35 min.)
Lopuksi: Minceur Capitale selluliittiseerumi tai Nutri-délassante vartaloöljy (5 min.)
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Rentouttava vartaloöljy, joka
kiinteyttää ihoa ja valmistaa sitä
urheilusuoritukseen, ravitsee ja
palauttaa ihon joustavuuden sekä
rauhoittaa ihoa urheilusuorituksen
jälkeen. Vaikuttavat aineet: kamferi,
bisabolol, mandariinin ja sypressin
eteerinen öljy.

aurinko

Huile Nutri-délassante

Lämmittävä ja silottava vartalogeeli,
jota voidaan käyttää ennen
urheilusuoritusta tai kiinteyttävänä
vartalotuotteena Minceur Capitale
selluliittiseerumin alla. Vaikuttavat
aineet: metyylinikotinaatti, energisoiva
yhdiste (mm. tauriini) ja vektoroitu
kofeiini. Tuotteen aktivoiva vaikutus
näkyy iholla punoituksena, joten sitä
ei saa käyttää herkillä ihoalueilla, vaan
täsmähoitona ongelma-alueille: vatsa,
reidet, pakarat ja/tai käsivarret. Älä
myöskään käytä tuotetta raskauden,
imetyksen tai auringonoton aikana.

meikit

Gel chauffant lissant
aurinko

Sothys Athletics. hoitolinja vastaa kuluttajien nykyodotuksiin
yhdistämällä liikunnan ja hyvinvoinnin. Tämä unisex hoitolinja on
suunnattu erityisesti valmistamaan ja palauttamaan urheilusuoritusten
yhteydessä, mutta se sopii myös ei-urheilijoille, jotka haluavat
kiinteyttää vartaloaan. Hoitolinjaan kuuluu 3 kotihoitotuotetta ja
2 vartalohoitoa: lämmittävä ja silottava vartalohoito (45 min.) sekä
rentouttava hierontahoito (1h-1h 15 min.), joka on saanut inspiraationsa
syväkudoshieronnasta.

KOTIHOITOTUOTTEET

TM

Nettoyant révitalisant
– visage, corps, cheveux
Kätevä 3-in-1 tuote treeneihin
mukaan! Unisex puhdistustuote,
jolla peset hiukset, vartalon ja kasvot
samalla kertaa.

miehet

TM

meikit

Sothys Athletics.

vartalo

kausi

vartalo

kosmeseuttiset

kasvot

With
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KOSKA ALTISTUMINEN AURINGOLLE RASITTAA IHON KYKYÄ SÄILYTTÄÄ

AURINKOLINJAN YDIN: SOTHYS TIEDETUTKIMUS
***

aurinko

Aurinkolinja.

****

NUOREKKUUTENSA, SOTHYS ON KEHITTÄNYT UUDEN AURINGOLTA
SUOJAAVAN HOITOLINJAN.

meikit

Sen tuotteet auttavat ylläpitämään ja vahvistamaan ihon luontaista suojaa
auringon säteilyltä, joka vanhentaa ihoa ennenaikaisesti. Linjan tuotteissa on
miellyttävän kevyt koostumus ja kukkainen, vaniljainen tuoksu*. Ne yhdistävät
mielihyvän ja ihon suojaamisen**, jolloin auringonotosta on vain etua – ja
tuloksena hohtava rusketus koko kesäksi.
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miehet

* Paitsi SK 50 HERKILLE IHOALUEILLE
** Linjan suojakertoimelliset tuotteet
*** Valikoidut korallilevät infrapunasäteilyä vastustavan ominaisuutensa ansiosta
**** Noudata kosmetologisi antamia käyttösuosituksia.
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l u klsuukss u s
kasvot

Hyvin suojattu iho ruskettuu
kauniisti ja turvallisesti.

Hoitava ja rauhoittava voide, jonka
kevyt koostumus pehmentää
ihoa ja auttaa säilyttämään sen
nuorekkuuden auringolle altistumisen
jälkeen. Käyttövinkki: voidaan käyttää
rauhoittavana naamiona tai kesäaikaan
yövoiteena tuomaan iholle miellyttävää
pehmeyttä.

Ennen auringonottoa
Sublimateur de bronzage
visage et corps*
Aurinkoon valmistava voide, jonka
käytön voit aloittaa pari viikkoa ennen
aurinkolomaa ja jatkaa loman aikana.
Voide nopeuttaa ruskettumista sekä
pidentää rusketuksen kestoa. Käyttö:
kasvoille päivä/yövoiteen alle ja koko
vartalolle aamuin ja/tai illoin.
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Rusketus ilman aurinkoa
Auto-bronzant visage&corps*
Kevyesti itseruskettava helmiäis
hohtoinen geeli, joka levittyy iholle
tasaisesti. Miellyttävä öljytön koostumus,
joka ei tahraa ja imeytyy nopeasti
antaen kaikille ihoille tasaisen kauniin ja
luonnollisen ruskettuneen sävyn.
* Ei sisällä aurinkosuojaa, joten älä käytä voidetta
auringonoton aikana.

Lait protecteur visage
& corps SPF 30
2-in-1-emulsio kasvoille ja vartalolle.
Tehokas suoja kaikille ihotyypeille.

Fluide protecteur visage
& corps SPF 20
Maitomainen emulsio, jossa
kosteutta hylkivä ominaisuus.
Erittäin kätevä ja taloudellinen
pumppupullo.

Après-soleil corps
Ravitsevan voidemainen, hyvin imeytyvä
koostumus antaa iholle välittömän
raikkauden auringonoton jälkeen.
Käyttövinkki: voidaan käyttää vartalon
kosteusvoiteena koko kesäkauden.

meikit

Hajusteeton, korkean suoja
kertoimen emulsio kasvoille ja
herkästi palaville ihoalueille.

Huile scintillante corps et cheveux
Ravitseva kimalleöljy, joka antaa ihollesi
kauniin hohdon! Voit käyttää koko
vartalolle korostamaan rusketusta tai
hiuksille hoitavana naamiona ennen
pesua (anna vaikuttaa 5 min. ja huuhtele).
Ravista ennen käyttöä, öljy ei sisällä
aurinkosuojaa.

miehet

Fluide protecteur zones
sensible SPF 50

vartalo

Auringonoton jälkeen
Soin après-soleil anti-âge visage

aurinko

Auringolta suojaavat
voiteet
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Puuterit
Teint lumineux

kasvot

Samettinen meikkipuuteri, jonka
peittävyyttä voit säädellä käyttämällä
tuotetta kuivana tai kosteana.
Sisältää yli 70 % mineraalipuutereita,
saatavana 3 sävyä.

Teint transparent

Meikit.

Korjaava peitekynä
Häivyttää punoituksen
ja ihon epätasaisuudet
aktiiviaineidensa ja kaikille
sopivan sävyn ansiosta.
Sopii meikkivoiteen alle tai
korjailuun päivän mittaan.

vartalo

Kiinteä puuteri, jonka läpikuultavan
hienojakoinen koostumus ja kaikille
ihoille sopiva sävy tekevät puuterista
täydellisen tuotteen pitkäkestoisen
meikin viimeistelyyn.

CHIC. MODERNI. SUORAAN PARIISIN SYDÄMESTÄ…

Juhla- ja arkimeikin
tärkein osa on huolellinen
meikinpohjustus, joka
luonnollisesti on myös Sothys
meikkilinjan keskeinen
teema. Tarjoamme 3 erilaista
meikkivoidetta, joista kaikista
löytyy samannimiset sävyt,
eli oman sävysi löydyttyä
voit helposti vaihdella
meikkivoiteen koostumusta
vuodenajan ja tarpeidesi
mukaan.
52

Kiinteyttävä meikkivoide, joka
suojaa ja hoitaa ihoasi, madaltaa
juonteita ja antaa ihollesi
kauniin puuterimaisen ja sileän
lopputuloksen.

MUISTA MYÖS MEIKKILINJAA TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET:
Korjaava peiteaine tummille silmänalusille (s. 31) sekä
Perfecteur de teint mattapohjustusvoide, ultrapehmeä
koostumus antaa tehokkaan “toinen iho” efektin. Pohjustusvoide
peittää ja vähentää huokosten näkyvyyttä, jättää iholle mattapinnan ja parantaa meikin kestävyyttä. Käyttö: meikkivoiteen alla.

Teint mat
Mattameikkivoide, joka vähentää
ihon kiiltoa, supistaa ihohuokosia ja
tekee ihosta tasaisen ja pehmeän.

Teint naturel
Kosteuttava meikkivoide, jonka
miellyttävän kevyt koostumus ja
valoa heijastavat mikropartikkelit
antavat iholle luonnollisen kauniin
pehmeyden ja valonhohdon.

meikit

Meikkivoiteet

Teint satiné

Valon hohtoa iholle
Trio de beiges
Monikäyttöinen meikkitrio, jota
voit käyttää tarpeidesi mukaan
aurinkopuuterina, poskipunana sekä
luomivärinä tai luomien pohjustukseen.
Silmälääkärien testaama tuote.
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aurinko

Sothys meikkilinja tarjoaa joka meikkipussin tärkeimmät tuotteet,
hoitavat koostumukset ja ammattikosmetiikan korkean laadun.
Tutustu uusiin sävyihin ja ihastu! Perusvalikoiman lisäksi
tarjoamme kauden trendimeikit kahdesti vuodessa.

luksus
kasvot

kasvot
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aurinko

Luonnollisen kaunis kiilto ja ihana pehmeys
huulillesi! Sothys kiiltopunat hoitavat ja
ravitsevat huulia tehokkaasti ja niiden
hedelmäinen tuoksu ja huulille sulava,
pehmeä koostumus tuovat taattua
käyttömukavuutta jokaisen naisen arkeen.

Rouge intense Sothys huulipunat
Sothys huulipunien intensiivisen kauniit
sävyt ja pitkäkestoinen kosteuttava
vaikutus takaavat tyytyväiset käyttäjät.
Suojaa, ravitsee ja hoitaa huulia
tehokkaasti.

aurinko

Huultenrajauskynä
Teinte Universelle sävy sopii
kaikkiin Sothys huulipuniin.
Pehmeä puukynä, jolla
saat tehtyä siistin ja tarkan
rajauksen.

meikit

Ohuella, vedenkestävällä kynällä
saat helposti piirrettyä tarkan
kulman rajan tai täytettyä
haluamasi muodon. Hyvä pysyvyys
koko päiväksi. Sävyinä 10. harmaa tai
20. tummanruskea. Vaihtoehtona
myös paksu, vahamainen
kulmakynä Taupe Universelle, joka
kiinnittää kauniisti kulmien muodon.

Rouge doux Sothys kiiltopunat

Huulivoide
Miellyttävä koostumus ja
täyteläisen pehmeät huulet.
Tämä hoitava huulivoide
kannattaa pitää aina matkassa
mukana!

miehet

4 luomivärin paletti, jolla loihdit kauniin
silmämeikin niin arkeen kuin juhlaan.
Kätevä magneettirasia on helppo
avata ja sulkea.

vartalo

kosmeseuttiset

Luomivärikvartetti

Kulmakynät

Sothys mattapunat antavat huulillesi
sametinpehmeän, pysyvän ja kauniin
sävyn.

meikit

Pitkä, kapea sivellin ja hyvin muotoiltu
kynä tekevät eyelinerin käytöstä
helppoa, siistiä ja nopeaa.

Intensiivinen, musta ripsiväri, jonka
harjaosan ansiosta saat ripsistä
pidemmät, tuuheammat ja hyvin
muotoillut. Silmälääkärien testaama
koostumus.

miehet

Kalligrafinen eyeliner

Rouge mat Sothys mattapunat
Ripsiväri

vartalo

Sothys-huulipunien nimet vievät sinut ympäri
maailman kauneinta kaupunkia – Pariisia…

Silmänrajauskynä
Vedenkestävä musta tai ruskea
silmänrajauskynä, jonka voidemaisen
pehmeä koostumus mahdollistaa
lukuisia eri käyttötapoja mm. tarkkaan
rajaukseen tai luomivärinomaisesti
häivyttäen. Kynässä on
sisäänrakennettu teroitin ja
vaahtomuovinen pää häivytykseen.

kausi

HUULET

SILMÄT
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arvot

AKTIIVIAINE

LAAVAKIVI

vartalo

kasvot

Sisältää runsaasti
magnesiumia,
puhdistaa ihoa

Sothys homme.

KOTIHOITOTUOTTEET

1. PUHDISTUS
2. PÄIVITTÄINEN HOITO
3. VIIMEISTELY
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Virkistävä miesten
kasvohoito
Rentouttaa hartiat, puhdistaa
ihon ja antaa kasvoille uutta
elinvoimaa. Noin tunnin
mittainen kasvohoito sopii
kaikenikäisille miehille,
hoitotulosta voidaan yksilöidä
asiakkaan ihon tarpeiden
mukaan eri naamioilla.

1. Puhdistus
Nettoyant energisant visage
Energisoiva 3-in-1 puhdistusaine,
joka kuorii ja puhdistaa ihon
hellävaraisesti. Tuotetta voi käyttää
myös kerran viikossa naamiona:
levitä tasainen, ohut kerros kuivalle
iholle, anna vaikuttaa n. 5-10 min. ja
huuhtele huolellisesti.

Gel douche vitalité
Virkistävä suihkugeeli hiuksille
ja vartalolle. Sopii päivittäiseen
käyttöön, ei kuivata ihoa.

aurinko

HOITOLASSA

2. Päivittäinen hoito
Fluide anti-âge hydratant
Kosteuttava 2-in-1 kasvovoide, joka
suojaa ihoa myös ikääntymisen merkeiltä.
Imeytyy nopeasti ja vähentää ihon kiiltoa.

3. Viimeistely
Roll-on defatigant yeux
Virkistävä silmänympärysihon roll-on,
joka vähentää turvotusta, vaalentaa
tummia silmänalusia ja kiinteyttää ohutta
silmänympärysihoa. Helppo ja nopea
käyttää.

meikit

Sothys Homme on miesten ihon
erityistarpeisiin kehitetty hoitolinja,
joka koostuu hoitolahoidosta sekä
nopeasti käytettävistä ja tehokkaista
kotihoito-tuotteista. Hoitolinjan
aktiiviaineeksi on valittu runsaasti
magnesiumia sisältävä laavakivi,
joka puhdistaa ihoa, poistaa
kuona-aineita ja antaa iholle uutta
elinvoimaa. Kolmivaiheinen ja
helppo hoito-ohjelma:

5 kotihoitotuotetta, joiden
sisältämä laavakivi antaa iholle
uutta elinvoimaa!

Eau de toilette
Lopuksi vielä suihkaus raikasta Eau de
toilettea iholle ja kaikki on valmista!
miehet

PUHTAUTTA JA ENERGIAA MIESTEN IHOLLE!
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Hoitosuosituslomake.

luksus
 Secrets de Sothys®

kasvot
 Puhdistustuotteet
 Perushoitotuotteet
 Kiinteyttä ja kosteutta

ihollesi

vartalo
 Hoitorituaalit vartalolle
 Kiinteyttävä ja

hoikentava vartalohoito
 Sothys Athletics.™

aurinko
 Rusketus ilman 		

meikit
 Kasvot

aurinkoa

 Silmät

 Aurinkosuoja

 Huulet

miehet
 Sothys Homme

 Auringonoton jälkeen

 Kosmeseuttiset tuotteet

KOTIHOITOTUOTTEET

KOTIHOITOTUOTTEET

HOITOLAHOIDOT

HOITOLAHOIDOT

 Täsmähoitotuotteet

