Välkommen till Sothys värld
av skönhetsprodukter och
behandlingar.

Partner till salonger och SPA
i mer än 75 år.
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ANSIKTE

Välkommen in i Sothys värld.

KROPP

Sothys, en värld av kvalitativa produkter och unika upplevelser, ett
legendariskt namn som representerar excellens och prestige på
skönhetssalonger och spa över hela världen.
Samma passion för perfektionism och ambition för absoluta resultat tillägnat kvinnor
och män genom upplevelse och effektivitet i över 75 år.

SOLSKYDD

Sothys är ett professionellt märke, där ett extraordinärt engagemang till forskning
och innovation har en central betydelse och där Sothys utmärker sig.
Sothys respekt för naturen, användning av närproducerat, återvinning av
samprodukter från miljön, är alla värderingar som styr Sothys forskning.
Inspirationen kommer från Sothys trädgårdar i samarbete med universitet.

MAKEUP

Sothys har skapat Digi-Esthétique®, en exklusiv massagemetod som tillsammans med
terapeutens skicklighet förvandlar behandlingen med dess effektiva produkter till en
oförglömlig upplevelse och fantastiska resultat.
Sothys är ett av världens ledande spa och hudvårdsmärken som endast säljs på
salonger och spa. Sothys finns i 120 länder och på ca 20 000 salonger och spa.
Tillverkning och kontroll av alla produkter möter upp till den högsta nivå, utmärkt
utförande av tillverkning och har ISO 9001 för kvalitet, OHSAS 18001 för säkerhet,
ISO 14001 för miljö, och följer europeisk regel 76/768/CEE som säkerställer att
produkterna inte kan skada människans hälsa.
Säkerhetstester av alla produkter utförs av oberoende experter på toxologi.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Les Jardins Sothys®, en utsökt botanisk trädgård
(som täcker fyra hektar mitt i en 26 hektar stor
skogspark), öppnade 2007.
Den tilldelades märket Jardin Remarquable och har
en fin restaurang och en butik.
Denna exceptionella plats lockar nu över 12 000
besökare varje år!

Les Jardins Sothys® är en källa till ständig inspiration
och vittnar om varumärkets engagemang i hållbar
utveckling.
Syftet är att identifiera och godkänna nya aktiva
ingredienser inspirerade av Les Jardins Sothys®.
Sothys Advanced Research är grunden för
varumärkets vetenskapliga innovationer.

Ansiktsvård

Make-up rengöring
Genom att ta bort döda celler som byggs
på din hud varje dag förbereder du huden
för att ta emot en anpassad hudvård.
Detta är ditt första och viktiga steg mot en
korrekt hudvård.
Normal till kombinerad hud
VITALITY CLEANSING MILK
Rengöringsmjölk med grapefruktextrakt. Tar bort
makeup och gör huden ren.
VITALITY LOTION
Ansiktsvatten med grapefruktextrakt,
alkoholfri, PH balanserande och
porsammandragande.
Fet hud
PURITY CLEANSING MILK
Rengöringsmjölk med irisextrakt som tar bort
makeup och gör huden ren. Löser upp fett i
tilltäppta porer.
PURITY LOTION
Ansiktsvatten med irisextrakt, alkoholfri.
Porsammandragande och matterande ansiktsvatten
med hjälp av mineralpuder. Skaka flaskan innan
användning.
Känslig hud / Torr hud
COMFORT MILK SPA
Fyllig rengöringsmjölk med bomullsextrakt.
Lugnar och återfuktar huden.
COMFORT LOTION SPA
Lugnande ansiktsvatten med
bomullsextrakt, alkoholfri. Innehåller
termalvatten från källan Marie Henriett.
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Ytliga blodkärl och röd hud
CLARITY CLEANSING MILK
Rengöringsmjölk som dämpar rodnad och stärker
blodkärlen med hasselextrakt.
CLARITY LOTION
Ansiktsvatten med hasselextrakt som
dämpar rodnader, alkoholfri.
För ögon och läppar
EYE AND LIP MAKE-UP
REMOVING FLUID
Tar bort alla typer av makeup även
vattenfast från ögon och läppar.
Innehåller malva.
Skaka flaskan innan användning, använd
bomullsrondeller.
Oftalmologisk testad.
MICELLAR WATER SPA
3-i-1 rengöring som tar bort makeup i ett svep utan
vatten. Appliceras med bomullsrondell.
Fungerar både som rengöring och
ansiktsvatten. Utmärkt produkt för dig med
lösfransar då rengöringen inte löser upp limmet.
Hypoallergenic produkt.

ANSIKTE

Rengöring & underhåll
Rengöring/ peeling
MORNING CLEANSER
En skonsam rengöring för alla hudtyper, även den
känsliga. Innehåller kamomill och
sötmandelextrakt. Tvättcrèmen blandas med vatten
till en mousse. Används morgon och kväll.

BIOLOGICAL SKIN PEELING
Ansiktspeeling med jasminextrakt för torr och
känslig hud. Appliceras över ansikte och hals.
Låt sitta 2 minuter, gnugga sedan av med
fingertopparna. Avsluta med att tvätta av
resterande peeling med vatten och torka torrt.

KROPP

Alla hudtyper

Fet hud
SOLSKYDD

PURIFYING FOAMING GEL
Ansiktsrengöring i gelform som löddras upp med
vatten för kombinerad till fet hud.
Innehåller irisextrakt som gör huden ren och klar.
Används morgon och kväll.
Djuprengöring

MAKEUP

MICRO-GEL PEELING
Tuffare kornpeeling som omvandlas från gel till olja
till ” mjölkig” konsistens. Peelingen slipar huden
lätt och tar bort döda hudceller och orenheter.
Tag en klick och fördela ut över ansikte och hals
med cirkulerande rörelser. Applicera sedan vatten
på fingertopparna och fortsätt. Skölj av.
Peelingen är inte lämpad för känslig hud.

FACE SCRUB
En enklare kornpeeling som tar bort döda
hudceller på hudens yta och gör huden ren.
Används tillsammans med vatten. Peelingen kan
användas på alla hudtyper 1 - 2 ggr i veckan.
DESQUACREM
Por-rengörande och sammandragande
djuprengöring med aktiva aminosyror som löser
upp fett i porerna. Tvättcremen appliceras på
fuktat ansikte som en mycket tunn mask. Låt den
sitta i en minut.
Tvätta sedan med vatten i cirkulerande rörelser till
ett skum. Skölj av produkten och repetera enbart
med vatten om och om igen till huden är riktigt
ren. Produkten kan användas som kur för riktigt
oren hud varannan dag i tre veckor. Underhåll
därefter huden 1 - 2 gånger i veckan.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Masker
Ansiktsmasker
SOOTHING MASK SPA
Omedelbart lugnande ansiktsmask för känslig och
röd hud. Används vid behov. Applicera masken på
rengjord hud, låt sitta 10 minuter, tvätta av.
Utmärkt mask även för torr hud.
HYDRA SMOOTING MASK
Superverkande mask med hyaluronsyra som ger en
fuktfattig och torr hud allt vad den behöver på 10
minuter. Huden ser betydligt yngre och fräschare ut
efteråt. Masken kan användas 1 till 2 gånger i veckan
eller efter behov. Skölj av masken efter 10 minuter
eller torka av och låt sitta under natten för ett
intensivt resultat.
ABSORBANT MASK
En mask som gör huden ren och klar och har en
sammandragande verkan på porerna.
Lämplig för fet hud.
Applicera masken i ett medeltjockt lager låt sitta 15
minuter, tvätta av och följ upp med ansiktsvatten
och lämplig creme. Används en till två ggr i veckan.
PURIFYING TWO CLAY MASK.
Rengörande skonsam ansiktsmask med vit och grön
lera för kombinerad eller fet och oren hud. Masken
gör huden ren och fräsch och matterar hudens yta.
Sammandragande för porerna. Appliceras en eller
två gånger i veckan i ett tjockt lager över hela
ansiktet eller i T-zonen, låt sitta i 15 minuter och
tvätta sedan av masken och följ upp med
ansiktsvatten och avslutande creme. Det går bra att
punktbehandla blemmor och kvisslor. Låt masken
sitta över natten och tvätta av på morgonen. Masken
innehåller salicylsyra som tar bort döda hudceller
och gör huden extra ren.
BRIGHTENING MASK [W.]™ +
Gör huden ljusare och tillför lyster.
Ansiktsmask för grå, trött och livlös hud med
pigmentstörningar eller ojämn pigmentering.
Kan användas innan festliga tillställningar för att ge
huden extra lyster. Applicera masken i ett
medeltjockt lager låt sitta 15 minuter, tvätta av och
följ upp med ansiktsvatten och lämplig creme.
Används en till två ggr i veckan.
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CHRONO-DESTRESSING SLEEPING MASK
Mask som används på natten. NO2ctuelle TM med
dess behagliga doft kombinerar styrkan av
stabiliserat C-vitamin och effektiviteten av
krasseextrakt för att syresätta huden under natten.
Huden ser återupplivad ut på morgonen.
Applicera masken med anvisade massagegrepp
på väl rengjord hud låt sitta 10 minuter, ta bort
överflödet och sov med resterande mask som en
nattcreme.
PERFECT SHAPE MASK
Sheetmask i
enkelförpackning som
hjälper att strama upp
ansiktskonturen.
Masken fästs under
hakan och över
käklinjen. Fäst masken
öra till öra. Kan användas
en till två ggr i veckan,
låt sitta i 15 minuter.
Vi rekommenderar att
använda Perfect shape
serum som komplement.
EXPRESS EYE PATCHES
Ögonmask som ligger förpackade i par i en
förpackning. Rengör huden, lägg masken under
ögonen och täck ”kråksparkarna” låt sitta i
10 minuter, drag bort masken och klappa in
resterande produkt under ögonen. Masken slätar
ut, dränerar och ljusar upp ögonkonturen.

ANSIKTE
KROPP
SOLSKYDD
MAKEUP
Sothys - endast på salonger och SPA.
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Nya produkter Sothys Organics
Högeffektiva biologiska produkter som ger resultat
Sothys organics är en biologisk serie har ingredienser som
är 99 % av naturligt ursprung. En serie som gör huden ren,
återfuktad och hälsosam lyster genom organisk björksaft.
Serien är ecocertifierad och veganmärkt.
Sothys har ett samarbete med plasticbank som arbetar för
att få bort farlig plast ur haven och använda denna plast i
recycling.
CLEANSING OIL FACE & EYES
Effektiv rengöringsolja för ansikte som tar bort
orenheter från hudytan och makeupen runt
ögonen, även vattenfast makeup.
Oljan är berikad med antioxidanter från kaprifol.
RADIANCE MASK
Ansiktsmask som ger omedelbar uppfräschning
och fukt till huden. Organisk björksaft ger fin lyster
och är en riktig fuktbomb. Används vid behov eller
1 – 2 gånger i veckan. Låt sitta 10 minuter på väl
rengjord hud. Tvätta sedan av masken och följ upp
med ansiktsvatten och dag eller natt creme.
SKIN RADIANCE EXFOLIANT
Ansiktspeeling som gör huden riktigt ren och tar
bort döda hudceller från hudens yta med hjälp av
hallonfrö och camargue ris. Applicera peelingen
lätt fuktad hud, arbeta i cirkulerande rörelser och
skölj sedan av peelingen. Används 1 gång i veckan.
REVITALISING EMULSION
En lätt återfuktande ansiktsemulsion med ett
komplex av aktiva organiska plantor som björksaft,
havtorn, blomstervatten och retinolliknande
alfalfaextrakt. Cremen tar bort trötthetstecken
och har en utjämnande effekt. Emulsionen ger en
omedelbar fräschör och lyster till huden.

SALONGSBEHANDLING

Organic certified radience
treatment
Ansiktsbehandling för dig som vill ha 99 %
naturliga ingredienser. Behandlingen ger en
uppfräschning av huden och en riktig splash
av fukt.
En skön behandling med fräscha dofter och
produkter med organisk havtorn & björksaft.
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ANSIKTE

Regelbunden
hudvård

KROPP

Du är unik... så är även din hud.
För att bibehålla hudens utseende så
behöver den regelbundet anpassade
behandlingar och vård.

Daglig hudvård
SOLSKYDD

För normal till kombinerad hud.
Hydra protective serien togs speciellt fram
för att skydda och återfukta normal till
kombinerad hud.

HYDRA-PROTECTIVE CREAM
Skydd och komfort ger denna crème för en
normal hud som ibland kan kännas torr.
Används morgon och kväll.

SALONGSBEHANDLING

Fundamental treatment.
Förbered, bibehåll och förbättra.
Den klassiska ansiktsbehandlingen som
skräddarsyr behandlingsprodukterna efter din
hudtyp och behov.
Efter noggrann rengöring och peeling följer
massage och mask anpassad till de olika områdena i ditt ansikte.

MAKEUP

HYDRA-PROTECTIVE SOFTENING
EMULSION
Dag och nattcrème. En lätt emulsion för
normal till kombinerad hud som ibland kan
bli lite fet. Skyddar, återfuktar och matterar
huden. Perfekt makeupbas.

SALONGSBEHANDLING

Oxygenating treatment
Ett speciellt framtaget koncept som kombinerar
kronobiologi, ljuvliga dofter och konsistenser.
Behandlingen boostar upp huden inför
sommar - och vintersäsong för att få fram lystern i
huden, öka syresättningsförmågan i cellerna
genom en hög dos av vitaminer och mineraler.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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SALONGSBEHANDLING

Soothing professional treatment
Ansiktsbehandling för allergiker, känslig hud, eller
röd hud med couperose, eller för dig som är torr eller
fuktfattig i huden. En ansiktsbehandling som lugnar
och förstärker hudens immunförsvar och förstärker
kärlväggarna.
Behandlingen minskar hettningar och stickningar och
ger huden en möjlighet att bygga upp och förstärka
huden på ett skonsamt sätt.

60%

AV ALLA KVINNOR
HAR KÄNSLIG HUD,
HAR DU ?
SOOTHING VELVET CREAM SPA
Dag och nattcreme för känslig och allergisk
hud som är torr.
SOOTHING FLUID SPA
Dag och nattcreme för känslig och
allergisk hud som är normal till
kombinerad.
SOS SOOTHING SERUM SPA
Ett serum som verkligen lugnar överkänslig och
irriterad hud snabbt och bygger upp
moståndskraften i huden.
Resultat märks redan efter 15 dagar!
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Allergitestade produkter. Huden blir ordentligt
återfuktad och smidig med termalvatten från SPA.
Med hjälp av olika och spännande massagetekniker
med kylt porslin lovar vi dig den ultima avkopplingen
såväl för ansikte och själ. Hypoallergenic.

HYDRA-MATT FLUID
En fräsch och lätt gel som matterar,
återfuktar och skyddar.
En dag - och nattcrème för dig som har fet hud och
lätt blir glansig under dagen.

CLARTÉ & CONFORT LIGHT CREAM
Daglig vård för att balansera upp hud med ytliga
blodkärl eller lokalt och permanent röd hud.
Crèmen reglerar, lugnar och skyddar.
Används morgon och kväll.
Light cream är lämpad för dig som har en fetare
hud eller transpirerar ofta.

SOLSKYDD

PURIFYING SERUM
Anticeptiskt serum som används lokalt på
orenheter och blemmor. Serumet torkar ut och
förhindrar uppkomsten av blemmor.
Används när helst som det behövs under dagen.

CLARTÉ & CONFORT PROTECTIVE CREAM
Daglig vård för att balansera upp hud med ytliga
blodkärl eller lokalt och permanent röd hud.
Crèmen reglerar, lugnar och skyddar.
Protective cream är för en normal till torr hud.
CLARTÉ & CONFORT
CONCENTRATED SERUM
Ett serum med en effektiv koncentrerad
formula. Används lokalt eller över hela
ansiktet under crèmen morgon och kväll under
en månad. Fortsätt sedan med serumet på
morgonen innan crèmen.
Serumet minskar rodnader och stärker
kärlväggarna.

MAKEUP

ACTIVE CREAM
Mjukgörande och lugnande dag - och
nattcrème för fet och problematisk hud.
Hjälper mot utslag, kvisslor och oren hud.

ANSIKTE

För hud med sköra kapillärer och
rodnader.

KROPP

För fet hud.

SALONGSBEHANDLING

Resurfacing peeling professional
treatment.
En behandling inspirerad av medicinsk
hudvård som intensivt och djupgående
förnyar huden.
En djuprengörande sensation där hudens
struktur blir slätare, syretillsättningen i
cellerna ökar och resultatet blir en strålande,
klar och slät hud.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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ANSIKTE

Ett nytt komplett Anti-Age
system

KROPP

Sothys har skapat ett helt nytt innovativt system när det
gäller att bromsa det kronologiska åldrandet.

SOLSKYDD

Med en helt ny formula bestående av saffran (kraftig
anti-oxidant) och saffron som verkar som en en katalysator och
boostar immunförsvaret mot fria radikaler och Tri-peptider som
motverkar rynkor och slapp hud, har detta blivit en oslagbar
kombination av formula som är nyckeln i Sothys nya
anti-age system.
Varje creme har sin målinriktade verkan på ålder och
kompletterande viktiga ingredienser för att möta upp
hudens kronologiska behov i åldrandet.

MAKEUP

Varje creme tillämpas en specifik ålder, och alla serum har ett
speciellt mål. Serumen går att applicera över varandra och
passar alla crèmer.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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DETOXIFYING ANTI-FREE RADICAL YOUTH
SERUM
Detta anti-age serum avgiftar huden och
stoppar upp nedbrytningen av fria radikaler.
Perfekt för trött och glåmig hud,
storstadsmänniskor och rökare, eller för dig som
behöver mer lyster och klarare hud.
UNIFYING YOUTH SERUM
Utjämnande anti-age serum som gör hudens
färgton mer jämn, matterar och drar samman
porer, motverkar pigmentstörningar.
FIRMING SPECIFIK YOUTH SERUM
Anti-age serum som ger en
uppstramande och lyftande effekt.
WRINKEL SPECIFIC SERUM
Anti-age serum som förebygger
rynkor och uppkomsten av nya
samt jämnar ut existerande rynkor.
RECONSTRUCTIVE YOUTH
SERUM
Anti-age serum som ger huden nytt
liv och återskapar hudens vitalitet.
Med hjälp av en cocktail på
vitaminer och essentiella fettsyror
reparerar och återskapar detta
serum en livlös, tunn eller skadad
hud.
Lämpligt serum för en äldre hud eller en hud som
behöver en riktig vitamin injektion.
PERFECT SHAPE SERUM
För dig som vill arbeta på ansiktsovalen.
Detta serum fungerar som en avslankande och
dränerande creme för hals och decolletage.
Lämpad för dig som vill ha en slätare, smalare hals
och mer synlig ansiktskontur. Serumet får enbart
appliceras från under kindbenet och nedåt
decolletaget, massera in noga efter angiven
instruktionsblad i förpackningen.
Följ upp med vanlig creme över hela ansiktet och
halsen.
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VITALITY YOUTH CREAM
En första start på anti-age creme från 25-35 års
ålder som bibehåller hudens spänst och
vitalitet och motverkar bildandet av rynkor.
Cremen innehåller saffran, saffron och tripeptider
i kombination av fytinsyra, magnesium, koppar,
zink, kalcium och salt samt japansk klätterros som
gör porerna synligt mindre och reglerar överflödigt
talg. Kan användas som dag och nattcreme.
WRINKEL TARGETING YOUTH CREAM /
COMFORT YOUTH CREAM
Anti-age creme med saffran, saffron, peptider och
ett liposomkomplex med mjölktistel är till för dig
som är mellan 35-45 år och börjar få synliga
uttryckslinjer och lite rynkor.
Cremen jämnar ut linjer och bevarar hudens
ungdomlighet och spänst längre.
Wrinkle youth creme är för normal till
kombinerad hud.
Comfort för dig med normal till torr.
Kan användas som dag och nattcreme.
FIRMING YOUTH CREME / FIRMING
COMFORT YOUTH CREME
Anti-age creme med saffran, saffron, peptider,
hibiskusfrö och svartkämpe som är till för dig
mellan 45-55 år.
Cremen arbetar på hudens elasticitet och stramar
upp huden, förebygger pigmentstörningar och
suddar synligt ut rynkor.
Firming youth creme är till för normal till
kombinerad hud. Firming comfort youth creme är
till för normal till torr hud.
Kan användas som dag och nattcreme.
RESTRUCTURING YOUTH CREAM
Anti-age creme med saffran, saffron, peptider,
kalcium och D-vitamin som är till för dig mellan
55-65 år där huden förlorat sin stadighet, fått djupa
rynkor och där huden fått en ojämn hudton och
eventuella pigmentstörningar.
Kan användas som dag och nattcreme.

ANSIKTE

NOCTUELLE
RENOVATIVE NIGHT CREAM
Väldoftande, avgiftande och syrsättande
nattcreme med 1 % C-vitamin som kraftig
antioxidant. Kombinationen av denna
C-vitamin och krasse gör huden helt
strålande.

SOLSKYDD

KROPP

REDENSIFYING YOUTH CREAM
Denna anti-age creme med saffran, saffron,
peptider och svart te är till för dig som är 65 år
och uppåt. Cremen återskapar hudens vitalitet och
färgton. Huden får en helt ny lyster och cremen ger
förbättring på form och volym.
Kan användas som dag och nattcreme.

MAKEUP

RENOVATIVE MICRO CAPSULES
SERUM WITH PURE VITAMINE C
Nattserum med rent C-vitamin för att
stärka ditt kollagen och ge huden maximalt
med antioxidanter. Öppna en kapsel och
applicera innehållet på väl rengjord hud
över ansikte och hals. Följ upp med nattcreme. Används med fördel med Noctuelle
nattcreme men kan användas tillsammans
med annan crème också, Förpackningen
innehåller 60 kapslar.

SALONGSBEHANDLING

Intensive youth treatment
Sothys presenterar en anti-age behandling som ger
ett omedelbart resultat på linjer, rynkor,
elasticiteten i huden och ett rejält lyft.
Med hjälp av digi-estetik massage:
bindvävnadsmassage, rynkkorrigeringsmassage och
avslappningsmassage blir upplevelsen tillsammans
med exklusiva ingredienser ett enastående resultat.
Gå gärna tre gånger med en veckas mellanrum som
kur och se upp till 6 år yngre ut.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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DETOX ™
ENERGIE .
Inspirerad av Sothys
trädgårdar.

Föroreningar kan skapa obalans i hudens
microbiom.
Huden blir skörare och får svårare att försvara sig själv.
Sothys har tagit fram en serie som motarbetar miljöns
nedbrytning av huden. Huden blir renare, klarare och
får ett naturligt skydd mot yttre aggressioner.
Serien avgiftar huden samtidigt som huden får mer
energi tack vare ett komplex av organisk ginsengrot,
organiskt fläderbär och avgiftande peptider som utgör
grundformulan i denna härliga serie som även
motverkar hudens åldrande.
Denna serie passar alla hudtyper och ålder oavsett om
man bor på landet eller i stan.
20

PROTECTIVE DEPOLLUTING ESSENCE
Ett nytt vapen mot effekten av miljön runt omkring
som stressar huden.
En ny skönhetsrutin som används varje dag och
skyddar hudens ungdomlighet.
Produkten fungerar likt en barriär mot
luftföroreningar. Ger just den rätta mängden
skydd, varje dag samtidigt som den omhuldar
huden med en ultra komfortabel återfuktande
slöja. Produkten används över dagcremen och
under makeupen. Man kan även använda
produkten för att avgifta huden på natten men då
appliceras produkten på väl rengjord hud innan
serum och creme.

Detta serum hjälper din hud att försvara sig själv
i varje situation där negativa effekter uppkommer
genom miljön runt omkring, vilket kan leda till att
huden åldras snabbare. Serumet motverkar trött
och och glåmig hud, för den som vill se yngre ut
och få en riktig boost.
Serumet används morgon och kväll under passande
dag/nattcreme.

ANSIKTE

ENERGIZING SERUM
Extremt mjukt och lätt serum vid applicering.
En kraftfull cocktail av avgiftande, syresättande och
energigivande ingredienser.

KROPP

DEPOLLUTION CREAM
En effektiv partner mot dagliga yttre påfrestande
faktorer.
Avgiftande och renande, energigivande och
återbalanserande creme som ger lyster till alla
hudtyper även glåmig och stressad hud.
Kan användas både morgon och kväll.

SOLSKYDD

ENERGIZING RADIANCE AMPOULES
En sann energibooster! Ampullen fungerar som en
omedelbar transparant mask för att släta ut
uppkomsten av rynkor.
Appliceras ovanpå dagcremen inför den fina festen
eller speciella tillfället då man vill ha en
askungeneffekt!

MAKEUP

INSTANT ENERGIZING CORRECTOR
En EE cream som omedelbart korrigerar
synliga skavanker på hudens yta.
EE Står för Even Enlighten och genom cremens
universala pigmentsammansättning får huden en
uppljusande lyster.
Appliceras ovanpå dagcremen för att få en
utjämnade effekt eller används som primer
under foundation.

SALONGSBEHANDLING

Detox – energie
Den kompletta ansiktsbehandlingen som
gör rent på djupet, tar bort orenheter och
toxiner och lämnar huden strålande ren,
klar och med ett fantastiskt lyster, man
lyser! Lägg till en fantastisk energimassage
och en underbart avkopplande massage som
ingår i denna behandling så är upplevelsen
total. Enormt avslappnande.
Denna behandling är för alla åldrar, och
utan kontraindikationer.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Sothys har återgett
hyaluronsyran en ny
effektivitet.

Ha.
hPM*

Ha.
bPM*

b1055.
Boletus extract.

Trippel
hyaluronsyra.
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ANSIKTE
SOLSKYDD

KROPP

Hydra3Ha

Aldrig någonsin har Sothys forskningsinstitut hittat en mer kraftfull och effektiv
formula i återfuktning av huden på ett helt nytt och komplett sätt.

MAKEUP

Genom att kombinera en lättvikts- och en högviktsmolekyl av hyaluronsyra och boosta
dessa med en kraftig antioxidant från Karl Johan svampen, blir resultatet
revolutionerande.
Sothys egen patent Boletus 1055 bevisar polysaccaridernas effekt och ökar syntesen av
hyaluronsyra med 23% i epidermis och 29 % i dermis, vilket ger en kombination av
återfuktning i hudens olika lager.
Huden ser yngre och vitalare ut på bara ett dygn.

Upp till

+71%
återfuktning efter
en behandling.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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INTENSIVE HYDRATING SERUM
Supersnabb effektiv formel av återfuktande serum.
En kombination av lågviktiga molekyler av
hyaluronsyra och återuppbyggande kompletterande
aktiva ingredienser som förbättrar och förnyar
hudens fuktnivå och behåller dess fukt länge.
Serumet är till för alla hudtyper och går att
kombinera med alla Sothys olika vårdande crèmer.
Appliceras under dag och nattcreme.
HYDRATING COMFORT YOUTH CREAM
Intensiv dag och nattcreme för dig med
fuktfattig hud med dragning mot torr hud.
Den perfekta cremen som återställer fuktbalansen
och gör så att huden ser synligt yngre ut på bara
några dagar.
HYDRATING YOUTH CREAM
Lätt dag och natt creme med hyaluronsyra som ger
huden mängder av fukt. Lämplig till en hud som är
uttorkad men kombinerad.

SALONGSBEHANDLING

Hydra3Ha. Hyaluronic acid™
Hydrating Intensive treatment
Missa inte denna fantastiska
ansiktsbehandling som inte bara är ljuvligt
avslappnande med massor av massage
men som också ger ett extremt resultat på
fuktbalansen i huden på bara en enda
behandling. Upp till 71 % återfuktning
efter denna ljuvliga 6 stegs
ansiktsbehandling som gör att din
hud ser synligt yngre ut.
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ANSIKTE

Ge näring till torr hud och
förhindra ålderstecken.

KROPP

Nutritive Line

SOLSKYDD

Sträv, fjällande och osmidig hud i samband
med ett för tidigt åldrande är typiska
tecken på en torr hud.
Alla hudtyper (utom fet hud) kan drabbas
av detta i perioder eller tillfälligt.
NUTRITIVE REPLENISHING CREAM RICH
Underbar krämig dag - och nattcrème för riktigt
torr hud. Cremen innehåller fettsyror som omega
3, 6 och 9 vilket ger tillbaka huden sin smidighet.
Används morgon och kväll.

MAKEUP

NUTRITIVE REPLENISHING CREAM ULTRA
RICH
Den här ultrakrämiga formula påminner om de
gamla cold-creams. Denna tjocka kraftiga crème
är till för den absoluta torra och uttorkade huden.
Cremen hjälper en riktigt torr hud och på bara
några dagar blir huden smidig igen.
Hjälper mot nare, torrfläckar eller på väg mot
eksem. Används morgon och kväll på ansikte och
hals. Kan användas lokalt på områden som är
riktigt torra som fötter, knä, armbågar och händer
med hudsprickor eller nare.
SOS LIPID ELIXIR
Detta vegetabiliska olje serum gjort på jojobaolja
används under dag/natt creme på mycket torr hud.
Kan också appliceras lokalt på torrhetsfläckar.
Serumet kan användas när som helst under hela
året då det behövs. Detta serum är mycket bra för
dig med psoriasis.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Målinriktade
behandlingar
Lösningar för specifika områden eller
behov.

Ögonen
Prescription Jeunesse TM
Då huden kring ögonen är tunnare och
känsligare så är detta det område som först visar
tecken på åldrande. Sothys nya stamcellsforskning
har tagit fram en revolutionerande upptäckt om
linblomman och dess skyddande egenskaper.
Denna aktiva ingrediens är kärnan för Sothys
ögonvårdande produkter och minskar ålderstecken
runt ögonen.
ANTI-PUFFINESS CRYO ROLL-ON
En fräsch gel som dränerar bort svullnader.
Tack vare tre metallkulor som underlättar
appliceringen blir produkten extra effektiv om den
bevaras i kylskåp. Oftalmologiskt testad, parfymfri
och utan färgämnen. Kan användas både morgon
och kväll. Bra för torrt och trött ögonområde.

RADIANCE CREAM FOR
WRINKLES - DARK CIRCLES – PUFFINESS
En multiverkande ögoncrème som motverkar
mörka ringar, svullnader och rynkor.
Oftalmologiskt testad. Parfymfri.
DARK CIRKLE ERASER
En behandlande produkt mot mörka ringar runt
ögonen. Produkten har ett unikt pigment som
passar alla och ljusar upp området omedelbart
medan de andra aktiva ingredienserna får arbeta
på mikrocirkulationen och pigmenteringen.
Bevisade resultat redan efter 15 dagars användning.

SALONGSBEHANDLING

Cryo eye professional treatment
En absolut toppbehandling med olika
dränerande massagetekniker med kylt porslin
från Limoge.
En absolut avkopplande upplevelse där
ögonpartiet får att rejält lyft med
förbluffande resultat. Missa inte denna
fantastiska och unika behandling om man
har problem med rynkor och svullnader runt
ögonpartiet.
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ANSIKTE

Hyperpigmentering

KROPP

Hudens minskade lyster är lika mycket en indikator på hudens åldrande som rynkor.
Mörka fläckar eller en ojämn matt hy kan i förtid åldra ett ansikte.
Med [W] + serien har Sothys skapat en dubbel lösning som är både mot
åldrande samt gör huden ljusare och minskar mörka fläckar.
Resultatet blir en lysande, strålande och jämn hud.

[W.] +

SOLSKYDD

CLEANSING CREAM
En pärlemorliknade tvättcrème som
exfolierar huden lätt med BHA syra.
Löddra upp till ett skum och tvätta ansiktet
morgon och kväll.
PREPARATIVE LOTION
En lotion som förbereder huden för
behandlande blekande produkter för bättre effekt.
Lotionen återfuktar och återupplivar huden.
Cosmeceutical produkt.

MAKEUP

BRIGHTENING FLUID
Vårdande cosmeceutical dag - och nattcrème som
gör huden strålande ungdomlig med en vacker
lyster.
HIGHLY PROTECTIVE FLUID SPF 50
- UVA/UVB/IR skydd
- Förebygger ålderstecken
- Underhåller en jämn hudton
Komplett skyddande komplex från den nya
solserien och [W.]™+ Complex.
30 ml lätt förpackning att ta med sig och som
ger ett solskydd närhelst under dagen som det är
önskvärt.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Cosmeceutics.

SALONGSBEHANDLING

Glysalac pro peel treatment
För att slipa ner och förfina hudens struktur
och få en klar och ren hud och hudton,
erbjuder Sothys en trestegs peeling där man
använder olika sorts peeling för att få bästa
möjliga resultat. Behandlingen kan även
användas som kur tre gånger med en veckas
mellanrum. Den kemiska peelingen består av
20% glykolsyra i kombination av
2% salicylsyra vilket maximerar effekten av
hudslipning. Denna behandling kan
rekommenderas att starta med för att rengöra
huden intensivt och få bättre effekt med
Intensive Hydrating 3 HA Treatment eller
Intensive Youth treatment.

Två serier av produkter som kompletterar Dermo-cosmetiska tekniker.
Detta är en medicinskt inspirerad serie för dig som behandlar huden efter platikkirurgi,
microneedeling, laserbehandlingar, fillers, botox eller andra ingrepp av maskiner där huden
snabbt måste reparera sig och byggas upp på nytt.
Läker ärr snabbt och snyggt, dämpar rodnader och irritationer, ökar celldelning och
mycket mer. Produkterna är utan parfym, kemiska parabener och färgämnen.
Produkterna används som en kur efter ingrepp av mer medicinsk karaktär.
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BX WRINKEL CORRECTOR
För dig som vill förstärka och förlänga effekten av
botox eller fillers. Denna produkt är synkroniserad
med injektioner i sina ingredienser och används på
de områden som man injicerat. En produkt man
inte kan vara utan och som ger dig mer för dina
pengar.
RA REGENERATIVE AMPOULES
Ampuller som hjälper att återskapa huden snabbt
efter ingrepp som laser, microneedling,
plastikkirurgi, kemiska peelingar med mera.
Då huden verkligen snabbt behöver repareras,
läka, återskapas och förnyas.
14 ampuller i en ask. Använd en halv ampull på
morgonen och resten av ampullen på kvällen.
Appliceras under serum och creme eller alternativt
under creme.
CALM ANTI-REDNESS AMPOULES
Ampuller som hjälper till att lugna ner röd och
irriterad hud eller för den med många ytliga kärl.
Lugnar och dämpar omedelbart.
14 ampuller i en ask. Använd en halv ampull på
morgonen och resten av ampullen på kvällen.
Appliceras under serum och creme eller
alternativt under creme.

ANSIKTE
KROPP
SOLSKYDD

GLYSALAC DERMOBOOSTER
Ett serum som boostar upp huden medan du sover.
Glysalac Dermobooster innehåller glycolsyra och
blandas med nattcremen. Serumet slipar huden,
gör huden ren från orenheter och är lämpad för en
kraftigare och fetare hud.

GLYSALAC SKIN PREPARER
Tuffare rengöring för fet och oren hud eller hud
med pigmenstörningar, rengöringen används på
morgonen eller på väl rengjord hud. Rengöringen
innehåller glykolsyra och är inte till för makeuprengöring. Rengöringen slipar huden samtidigt
som den gör rent på djupet. Rengöringen får inte
kombineras med syror i cremer eller serum efteråt.
Vi rekommenderar också en spf på dagen efter
rengöringen använts.

REP REPAIR BALM
En dag och nattcrème för en försvagad hud som
blivit utsatt för dermo-estetiska ingrepp som laser,
microneedling eller kemiska peelingar.
Läker ärr från plastikkirurgi snabbt.
Huden får tillbaka sin naturliga balans och
repareras på sikt. Utmärkt creme även för alla
typer av problem då huden måste komma
tillbaka i sin balans och förstärkas.

MAKEUP

LACTIC DERMOBOOSTER
Ett Anti-age serum som boostar upp huden medan
du sover. Lactic Dermobooster innehåller
mjölksyra och blandas med nattcremen. Serumet
slätar ut linjer och ger huden en ny lyster och
jämnare hudton.

RS REGENERATIVE SOLUTION
Universalprodukt som kan användas både som
serum eller mask. Gelén ger en extrem
återfuktning, lugnar och läker huden snabbt.
För dig som precis har genomgått medicinskt
estetiska behandlingar. Används under Repair
balm för bästa möjliga resultat och snabb läkning.
Produkten är hypoallergen.
DESQUACREME FORTE
Djuprengörande peeling för problematisk hud med
orenheter. Slipande effekt av 0,25% salicylsyra
och riskorn. Används som kur varannan dag i tre
veckor eller någon gång i veckan över hela ansiktet
eller lokalt.
Fukta ansiktet, applicera en ärtas storlek och låt
sitta någon minut, fukta fingertopparna och jobba
med cirkulerande rörelser. Skölj av och repetera
enbart med fingertoppar och vatten då det
kommer löddra upp igen, fortsätt så till all produkt
har försvunnit.
Sothys - endast på salonger och SPA.
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Secrets de Sothys ® är Sothys prestigeserie inom
forskning och hudvård.
Hudvårdsserien är en ljuvligt väldoftande anti-age
serie som reducerar ålderstecken och stress
på ett totalt och effektivt sätt.
En serie för den mycket kräsna kvinnan.
Sammanfattningsvis, det mest exklusiva Sothys har att erbjuda.
SALONGSBEHANDLING FÖR
ANSIKTE 90 MIN

The Secrets de Sothys® Soin excellence.
DEN ULTIMATA BEHANDLINGEN
Soin excellence Secrets de Sothys ® är en ansiktsbehandling som
föryngrar huden upp till 4,5 år i en enda behandling! Det är en elegant
och stilfull ansiktsbehandling som kombinerar de bästa ingredienser
och behandlingsmetoder till den mest unika ansiktsbehandling som
marknaden har att erbjuda. En oförglömlig upplevelse för själen och
för huden. Vill man göra upplevelsen än mer avkopplande kan man
lägga till kroppsskrubb och massage i en ljuvlig upplevelse av
doft och konsistens som gör huden helt mjuk och slät innan
ansiktsbehandlingen.
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ANSIKTE
KROPP
SOLSKYDD
SECRETS PARFUM
Denna eleganta och sensuella parfym hedrar en
ljuvlig ros förfinad med fresia och jasmin doftnoter
som skapar en elegant tvist i hjärtat av parfymen.
Svartvinbärs doftnoter toppas av söt vanilj som bas
och skapar en varm, pudrig doft som fångar sinnet,
en subtil doft av patchouli skapar en signatur som
är både intensiv och mjuk.

SECRETS PREMIUM EYE & LIP YOUTH CREAM
För dig som vill ha en ögon och läppcreme som är
utöver det vanliga som både lyfter och slätar ut.
Tack vare hyaluronsyran och tripeptider slätar den
ut konturen både runt läppar och ögonen. Den
smältande balmen masseras även in mellan
ögonbrynen där rynkor kan uppstå. Används på
morgonen eller morgon och kväll. Följ Sothys
anvisningar i förpackningen för bästa resultat.

LA CREME 128
Den absoluta toppen inom exklusiv hudvård som
har allt du kan drömma om.
Från stamcellsforskning på rosen Bernhard Mas
och porslinsblomma har en fantastisk creme tagits
fram som har alla aktiva ingredienser som din hud
behöver. Cremen används morgon och kväll på väl
rengjord hud.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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MAKEUP

SECRETS PREMIUM YOUTH CREAM
Sagolik creme för alla hudtyper från 25 år och
uppåt, används morgon och kväll.
Persikolövextrakt och plommonolja tillsammans
med peptider gör denna lyxiga creme något långt
utöver det vanliga och gör huden samhetslen,
slätar ut rynkor, stramar upp och ger en känsla av
behag både i konsistens och doft.

Sothys Homme, en
exklusiv serie för män.
Sothys har skapat en effektiv serie för män som tillgodoser
alla hudens behov och välmående.
Genom att kombinera en skräddarsydd anti-stress
behandling på salongen med lättanvända hemmaprodukter
får huden ett perfekt resultat.
Produkterna i Sothys Homme serie innehåller vulkansten
rik på magnesium, en aktiv ingrediens som boostar hudens
syretillförsel och ger energi och avgiftar samtidigt.

SALONGSBEHANDLING

Sothys Homme skräddarsydd behandling.
45 minuters avkopplande ansiktsbehandling för män.
Vulkansten är en mineral som är rik på magnesium. Magnesium både avgiftar och syresätter huden.
I såväl behandlingen som i herrarnas egen hudvårdsserie hittar vi denna ingrediens.
Eftersom mannens hud är annorlunda mot kvinnans anpassas behandlingen efter mannens hud för att få
maximal effekt och resultat.
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ANSIKTE
KROPP
SOLSKYDD

ENERGIZING FACE CLEANSER
En 3 i 1 produkt, rengöring, peeling och mask.
Anpassad för alla hudtyper och används innan
rakning och applicering av hudvård.

EAU DE TOILETTE INTENSE
En lite tyngre sensuell doft för den perfekte
gentlemannen, tonkabönor, lavendel,
sandelträd, vitmysk och cederträd gör denna
parfym spännande och exklusiv.

MAKEUP

HAIR AND BODY REVITALIZING GEL
En 2 i 1 produkt för att rengöra kropp och hår.
SOFTENING SHAVING FOAM
Raklödder för män som vill undvika irriterad hud i
samband med rakning.
AGE DEFYING HYDRATING FLUID
En 2 i 1 daglig emulsion som återfuktar huden och
tar upp kampen mot de första ålderstecken i ett
enda steg.
EAU DE TOILETTE
En tidslös doft med fräscha träiga dofter från ceder
och lavendel.
SOOTHING AFTER SHAVE BALM
En perfekt vårdande och lugnande produkt efter
rakning, huden blir lugn, mjuk och väldoftande.
DEODORANT ROLL-ON
Aluminiumfri och alkoholfri deodorant för män
med en fräsch doft som är i harmoni med Eau de
Toilette

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Kroppsvård

Body Escape kroppsbehandlingar
och produkter.
Upptäck Sothys kroppsbehandlingar där dina
sinnen får en helt ny upplevelse.
Sex unika dofter och olika konsistenser med
olika typer av massage ger dig den totala
spaupplevelsen.
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HANAKASUMI
”Blomblad för vinden”

Lotus och körsbärsblomma ger denna
produktserie dess underbara doft.
CHERRY SHOWER CREAM
Duschcrèmen rengör huden på ett skonsamt och
mjukt sätt. Efter duschen har huden fått en ljuvlig
doft.

KROPP

SALONGSBEHANDLING

Hanakasumi.
Japansk inspirerad massagebehandling.
Enzympeeling från papaya och citron utförs
med speciella skrubbvantar.
Återupplivande och avkopplande
fotakupressur. Kroppsmassage med
väldoftande sheasmör som gör den mest
torra huden smidig.
En behandling som tar dig på en lång resa och
djupaste avslappning i ditt sinne.

SOLSKYDD

Exceptionella massagebehandlingar för en
vålmående, avslappnad och vacker hud.

ANSIKTE

Signatur behandlingar.

MAKEUP

CHERRY RELAXING BODY SCRUB
Kroppsskrubben med dess micropärlor exfolierar
huden skonsamt, tar bort döda hudceller och gör
huden mjuk och len.
CHERRY NOURISHING BODY ELIXIR
En närande olja som gör huden mjuk och smidig
med en sidenaktig känsla samt ger en underbar
doft. Passar bra för torr hud och kan användas
varje dag istället för bodylotion eller som
massageolja för hemmabruk.
CHERRY SHEA BUTTER
Kraftigt närande sheasmör med den ljuvliga
doftkombinationen av viol, lotus, mysk och
körsbärsblomma.
Produkten rekommenderas för riktigt torr hud.
Tag lite produkt och värm upp i händerna.
Massera sedan in på de områden på kroppen som
är riktigt torra, utmärkt att använda även på torra
händer och fötter.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Orientales Signature treatment
ORIENT SHOWER FOAM
Silkeslen mousse med en ljuvlig doft av amber och myrra. Drygt skum som ger ett ljuvligt lödder i duschen.
ORIENT BODY PASTE
En helt annorlunda bodyscrub som ger en loofha känsla, produkten innehåller amber, myrra och rispuder.
Fukta kroppen, tag en klick med spateln av pastan och arbeta med cirkulerande rörelser över kroppen, skölj
väl. Huden blir sidenlen och väldoftande.
ORIENT NOURISHING BODY JELLIED ELIXIR
En kroppsprodukt som slår det mesta mot torr hud. Unik konsistens av gel/olja med kryddiga dofter av varm
amber, dadelolja och myrra. Kan användas över hela kroppen och även torra fötter.
ORIENT BEAUTIFYING LEGS ENHANCER
Om du vill få snygga bruna ben på ett ögonblick, är denna kroppsfoundation ett måste. Produkten innehåller
väldoftande amber och myrra och färgämnet karamell. Återfukta ben eller den kroppsdel du vill få brun och
slät. Applicera sedan produkten i ett jämnt lager, låt torka innan du klär dig.
Trollar bort fula ojämnheter, kärl och fläckar.

SALONGSBEHANDLING

Sensations orientales.
En exceptionell spa behandling inspirerad av forna Orientens
ritualer. En enzympeeling som tar bort hudens döda celler på
ytan tillsammans med en skrubbande terrakottasten.
Efter peelingen utförs en massage designad exklusivt av Sothys
som verkar stretchande och töjande för leder och muskler och
går djupt ner i musklerna i en kombination av djupast
avslappning. En unik upplevelse med aromaterapi och dofter
av myrra och amber som ger ett oförglömligt minne.
Efter behandlingen får du med dig terrakottastenen hem.
Stenen kan du själv använda i kombination med peeling under
duschen hemma och bevara som ett minne från din unika
spabehandling.
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™

ANSIKTE

Indonésie ancestrale™
En exotisk behandling inspirerat av
förfädernas indonesiska
skönhetsritualer för att skapa
kraftfullt välbefinnande för kropp
och själ genom att balansera
energier.

KROPP

INDONÉSIE
ANCESTRALE

SALONGSBEHANDLING

SOLSKYDD

En upplevelse av Sandelträd och
Jasmin.

MAKEUP

AROMATIC SHOWER OIL
Denna duscholja utvecklas till ett fint skum vid
kontakt med vatten. Den fina väldoftande oljan gör
huden återfuktad och smidig, oljan kan även
användas i bad.
EXFOLIATING BODYWAX
En unik vaxstruktur berikad med 100% naturliga
exfolierande korn som gör huden mjuk, smidig och
väldoftande. Skrubben innehåller korn av organiskt
rörsocker och flingor av kokosnötskal.
AROMATIC SPRAY FOR HAIR AND BODY
Detta mångsidiga parfymerade vatten (kropp, hår)
tillför en sofistikerad blommig, kryddig och träig
arom. Spraya på hud eller hår närhelst det är önskvärt
med en uppfräschning.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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SALONGSBEHANDLING

Inspiration art & Beauté
Signature treatment
En ny palett av upplevelser i en unik
behandling designad av Sothys som
kombinerar alla sinnen i dofter, färger,
konsistenser, avkopplande massage och
specialiserad massage av triggerpunkter med
porslin från Limoges. En högst avkopplande
och avslappnande behandling som återfuktar
huden och ger dig ny energi efteråt.
En behandling designad i konstens tecken.

Liksom konst, påverkar skönhetsprodukter
våra sinnen och känslor.
En palett av färger i kombination av
blommande dofter.
SHOWER BODY SCRUB
Med hjälp av blå irisextrakt och vegetabiliska
exfolierande korn gör denna peeling huden ren på
ett skonsamt sätt. Appliceras i duschen på fuktig
hud. Skölj av. Kan användas istället för duschgelé.
TENDER BODY LOTION
Återfuktar huden skonsamt med hjälp av röd
näckrosextrakt. Huden blir mjuk och väldoftande.
Appliceras generöst över kroppen närhelst man
önskar.
DELICATE SCENTED WATER
Doftvatten med en spännande och uppfriskande
doft. Doftnoter av gul tulpan, ginst och fresia,
rosépeppar och vanilj. Kan användas i solen.
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SALONGSBEHANDLINGAR

Signature slimming treatment
Avslankande kroppsbehandling med en tuff
avslankande bindvävnadsmassage.
Behandlingen börjar med en kraftig skrubb med
bitterapelsin och därefter en värmeinpackning.
En utmanande behandling mot celluliter och
övervikt.

KROPP
SOLSKYDD

Proffsprodukternas dynamiska kapacitet är hämtat från
havet och naturen.
Oligoterapi med alger och lera i kombination av
avslankande koffein, dränerande och essentiella
oljor är bara några huvudingredienser som gör
behandlingarna så effektiva.

ESSENTIAL SLIMMING CARE 24
Denna kroppsprodukt minskar celluliter och
formar kroppen. Den oumbärliga avslankande
produkten förenar aktiva ingredienser som Yerba
Mate, Grönt Kaffe och högsta möjliga koncentrat
av koffein 8% som bryter ner fettceller aktivt
hela dagen.
Essential Slimming Care kan användas över hela
kroppen, för snabbare reultat används
kroppscremen morgon och kväll.
PRO-YOUTH BODY SERUM
Åtgärda problem mot hudförslappning och
celluliter i områden som är svårast att behandla,
mage, midja och armar.
Hudvård speciellt framtagen för mogen hud och
efter viktminskningsprogram och graviditet.
TONING CREAM
Förebygger uppkomsten av hudbristningar.
Är även perfekt för ett vackert dekolletage och byst
då cremen ger stadga, förstärker och stramar upp
vävnaderna.

Light legs professional treatment
Isande, dränerande och uppfriskande behandling
för tunga, svullna och trötta ben.
Efter behandlingen känns det nästan som benen
svävar.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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MAKEUP

Alla kvinnor har olika behov och önskemål om sin
kroppsfigur.
Ju äldre vi blir så minskar hudens vitalitet, spänst,
elasticitet och vävnaders fasthet.
För att få ett optimalt kroppsprogram måste vi
anpassa och skräddarsy kroppsbehandlingen
efter önskat behov.

ANSIKTE

Din kropp förtjänar Avslankande och
en skräddarsydd
uppstramande
behandling.
kroppsvård

Athletics
Athletics är en series som är till för alla
idrottande människor som behöver
lättvindiga resultatinriktade produkter.
Både före och efter idrottsprestation.
Produkterna i denna serie kan också
användas i samband med förbättring av
celluliter och fuktansamlingar.
Även för dig som utsätter huden för
mycket strålning från skärmar och vill ha
en lätt dagcreme med spf rekommenderar
vi Athletics.
Serien är till för både kvinnor och män i
farten och har en fräsch unisex doft och
förpackning.
SMOOTHING WARMING GEL
En produkts som kan
användas till många
områden.
Värmetillförsel / sport:
värmegelén hjälper till att
förbereda huden för träning.
Produkten kan också
användas som linement.
Avslankning: kombinerad
användning med Essential
slimming på benen hjälper till
att förbättra
avslankningseffekten.
Applicera med lätta
strykningar tills produkten blir
absorberad.
Skölj händerna efter varje
användning.
Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med vatten.
Smoothing warming gel är en aktiv produkt och
applicering av den kommer att utlösa rodnad och
uppvärmningsförnimmelser på grund av dess
specifika formel.
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Applicera endast på armar, mage, lår och stuss.
Applicera inte på försvagade områden
(sår, irritationer, slemhinnor, synliga blodkärl,
underarmar etc.)
Utsätt inte behandlade områden för solen.
Använd inte på barn, gravida eller ammande
kvinnor.
Innehåller koffein, metyl nicotinat,
lupin extrakt och grön alg.
NUTRI-RELAXING OIL
Denna tonande och närande
kroppsolja förbättrar hudtonen för
optimerad träningsförberedelse, den
hjälper huden att återfå sin
smidighet även efter träningen.
Användning: Innan du tränar,
applicera kraftigt på områden som
används innan den atletiska
aktiviteten.
Efter träning: massera med djupa tag
för att lindra.
Kan även användas utan träning,
masseras då in kraftigt.
Använd inte på barn, gravida eller ammande
kvinnor.
Innehåller kamfer, arnika och essentiella oljor från
cypress och mandarin.
REVITALIZING CLEANSER FACE, BODY, HAIR
3 i en rengöring, perfekt för
sportiga människor, rengör kropp,
ansikte och hår på ett skonsamt
sätt, mild formula av grön alg och
lupinextrakt, perfekt efter sport.

Produkter innehåller alkohol.
Tvätta händerna efter användning.
Använd inte på barn, gravida eller
ammande kvinnor.
Innehåller: Mentol, Arnika, Kamfer
och magnesiumsalter.

HYDRA-PROTECTING FACE
CREAM SPF 15
Den perfekta partnern som stödjer huden under
motion.
(uttorkning, perspiration, UV, blått ljus från
skärmar etc.)

ANSIKTE
KROPP

Appliceras på morgonen över
ansikte och decolletage.
Kan också appliceras på armar
och händer.
Återappliceras vid motion
utomhus.
Om huden utsätts för mycket
och stark sol rekommenderas att
skydda huden med en högre
solskyddsfaktor , utanpå
cremen.

SOLSKYDD

Applicera en gång om dagen från
fotsulan till låren.

Ansiktscremen är till för vem som helst som vill
återfukta och skydda huden dagligen.
Alla hudtyper som kommer i kontakt med för
mycket blå ljus strålning, oavsett om det är solen
eller artificiellt ljus från skärmar (skärmar från
smarttelefoner, data skärmar,
skärmar på gymmet etc ).

Undvik kontakten med ögonen
Innehåller, Hyaluronsyra, glycerin, extrakt fån
fjärilsbuske och inkapslade pigment.		

MAKEUP

REFRESHING GEL FOR LEGS AND FEET
Sport: hjälper till att lindra överhettade ben och
fötter under och efter träning.
Då produkten är dränerande och hjälper till att få
bort vattenhaltiga celluliter är den också att
rekommendera för dem som samlar på sig fukt
och har arbeten som man står mycket och belastar
benen. Ger omedelbar komfort och fräschör till
benen.

Omhuldar huden på ett återfuktande och matterande sätt.

SALONGSBEHANDLING

Athletics djupgående muskelmassage
I denna massagebehandling använder sig terapeuten
av djupgående och avkopplande massagetekniker
med massageolja som stimulerar och får dina
muskler att koppla av.
Passar såväl före en idrottsprestation som för någon
med muskelspänningar och djup avkoppling.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Massage, kroppsskrubb och inpackning
som skräddarsys med ditt val av doft.
SALONGSBEHANDLING
Upptäck dem var och en för sig eller kombinera
din egen behandling:
Skrubb: Socker och saltskrubb
Massage: Olja, Massagecreme, Massagevax
eller Sheasmör
Återfuktande och närande inpackning:
Hydra-nourishing cocoon mask
Välj upplevelse doft mellan:
Apelsinblomma & Cederträd,
Citron & Petitgrain, Kanel & Ingefära,

CINNAMON SHOWER GEL
Duschgelen rengör huden på ett skonsamt och
mjukt sätt. Efter duschen har huden fått en ljuvlig
doft som stannar och huden är skyddad.
CINNAMON DELICIOUS SCRUB
En kryddig peeling av aromatiska oljor och
naturliga peelingkorn gör att huden blir slät,
sidenmjuk och omedelbart smidig. Man behöver
inte ens smörja in kroppen efteråt då de
aromatiska oljorna tar bort torr hud.
Huden blir ljuvligt väldoftande.
CINNAMON NOURISHING BODY ELIXIR
En närande olja som gör huden mjuk och smidig
med en sidenaktig känsla och ger en underbar doft.
Passar bra för torr hud och kan användas varje dag
istället för bodylotion eller som massageolja för
hemmabruk.
ORANGE BLOSSOM AND CEDERWOOD
NOURISHING BODY ELEXIR
Apelsinblomma och cederträd för en mustig och
förtrollande upplevelse. Denna torra olja gör torr
hud smidig och kan ersätta bodylotion, kan även
användas för massage.
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VELVET HAND CREAM
Handcreme med behandlande egenskaper mot
nare och torrsprickor, används både till händer och
nagelband, kan absolut användas som fotcreme
också på grund av dess närande egenskaper.
För mjuk, sammetslen och lätt parfymerad hud.

KROPP

FRANGIPANI MOISTURIZING FOAM
En kraftigt återfuktande kroppsmousse-gel med
en väldigt annorlunda konsistens som smälter
formligen in i huden. Doftar ljuvligt av
frangipaniblomma och plommon.
ORANGE & CEDARWOOD HAND & FEET ENHANCER
Perfekt för dig med torra händer och fötter.
Denna fot och handskrubb med essentiella oljor
gör dina fötter och händer lena, smidiga och yngre.
De essentiella oljorna gör att du inte behöver
smörja in dig efter du använt denna produkt.

SOLSKYDD

HYDRA NOURISHING BODY LOTION
Detta är en av Sothys absoluta toppsäljare.
Finns det bättre bodylotion?
Näringsberikad trollar den torr hud till smidig hud
på ett par dagar. Använd Bodylotion direkt efter
bad eller dusch och du har lika fin och smidig hud
på kvällen. Oslagbar helt enkelt.

ANSIKTE

Övriga kroppsprodukter

MAKEUP

HYDRATING SOFTENING CREAM POST
EPILATORY
Mjuk creme som bromsar hårväxten. Används efter
vaxning och hårborttagning. Kan användas över
hela kroppen och även i ansiktet, undvik området
runt ögonen. Används morgon och kväll på vaxat
område i 5 dagar, därefter en gång om dagen tills
nästa vaxning.
LEMON BODY LOTION
Ljuvligt väldoftande krämig och återfuktande gör
denna bodylotion din hud till silke och bibehåller
fuktnivån och efterlämnar sig en frisk och behaglig
doft
LEMON INVIGORATING BODY SCRUB
Denna ljuvligt uppfriskande och väldoftande
kroppsskrubb med citronskal och aromatiska oljor,
gör huden len och lämnar en väldoft utan att torka
ut huden.
LEMON SHOWER GEL
Frisk och väldoftande dryg duschgele som gör
huden ren utan att torka ut. Ger ett behagligt
lödder och kan även användas till bad.
LEMON AND PETITGRAIN NOURISHING
BODY ELIXIR
Citron & petitgrain för en fräsch och
uppiggande upplevelse. Denna torra olja gör torr
hud smidig och kan ersätta bodylotion, kan även
användas för massage.
Sothys - endast på salonger och SPA.
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Solskydd

För att se till att vi kan sola
bekvämt och säkert så har Sothys
skapat en ny generation av
solskyddsprodukter.
Doften av mysk och vanilj påminner om
semester, stranden och solen…
Fyra skyddande faktorer designade av
Sothys.
1. PHOTO-SKYDD
Solskyddsfaktor
UVA
UVB
2. IR (infraröda strålar)
3. Skyddar huden mot fria radikaler.
Minskar uppkomsten av ”solbrända
celler”
4. Skyddar epidermala stamceller och
bidrar med att skydda DNA.
Optimerar hudens cellfunktioner och
bevarar dess ungdomlighet.

Kontrollera solen, öka trivseln!
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FACE AND BODY TANNING ENHANCER
Solprodukt som används före och under
solsemestern för att boosta upp pigmenten och
göra solbrännan mer intensiv.
Produkten innehåller inte solskydd men ökar
motståndskraften i huden innan solning.

KROPP

FACE AND SENSITIVE AREAS
PROTECTIVE FLUID SPF 50
Ger huden ett förstärkt skydd och en
gyllene vacker solbränna.
Applicera generöst över ansikte och
känsliga områden innan solbad, undvik
ögonkonturen, repetera ofta.
Undvik kontakt med kläder.

ANSIKTE

Solskydd.

SOLSKYDD

FACE AND BODY PROTECTIVE LOTION
SPF 30
Högt solskydd som gör huden gyllenbrun och
förstärker skyddet mot solen.
2-i-1 emulsion för ansikte och kropp.
Passar alla hudtyper.
FACE AND BODY PROTECTIVE FLUID
SPF 20
Ett mellanskyddande solskydd som är för både
ansikte och kropp.
En vattenfast formula i en smart pumpflaska.

MAKEUP

AFTER SUN ANTI-AGEING FACE
TREATMENT
Nattcreme utan spf för att lugna och förbättra
huden efter solbad. Kan användas som ansiktsmask
för att akut lugna huden från rödhet och värme.
Appliceras en eller två gånger i veckan låt sitta 10
minuter och skölj därefter av.
AFTER SUN REFRESHING BODY
LOTION
Kroppslotion som omedelbart gör huden lugn,
smidig och återfuktad efter solbad. Närande och
mjukgörande gör denna efter sol produkt att
solbrännan blir vackrare och håller längre.
Fortsätt använda produkten även efter semestern
då håller solbrännan längre.
HAIR AND BODY SHIMMERING OIL
Skimmrande ljuvligt doftande olja som kan
användas både på huden och i håret för att
framhäva en ljuvligt vacker solbränna som både ser
djupare och lyxigt skimrande ut.

Sothys - endast på salonger och SPA.
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Make up

När tid har blivit en lyxvara har varje kvinna sina egna små tricks för att lätt
och snabbt framhäva sin egen skönhet.
Sothys styrka har alltid varit hudvård, mer hudvård och ännu mera hudvård.
Därför erbjuder Sothys en helt ny Parisiskt chic makeup som är en helt ny hudvårdande
makeup med häftiga nyheter vår och höst helt i linje med mode och trender.
Bassortimentet erbjuder nyanser på foundation som passar alla hudtyper och
läppstiftsfärger för alla smaker.
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ANSIKTE
KROPP
SOLSKYDD
MAKEUP
Sothys - endast på salonger och SPA.
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Foundation
TEINT DETOX ENERGIE, PERFECT FINISH
En matterande foundation som innehåller
organisk fläderblomma, organisk ginsengrot och
arbetar sammandragande på porerna.
Tar bort överflödigt sebum så att huden håller sig
matt hela dagen men ändå med ett perfekt lyster.
TEINT JEUNESSE, YOUTHFUL RADIANCE
En avancerad anti-age foundation med en mjuk
lättflytande konsistens som både är uppstramande,
vårdande och skyddande.
Innehåller Antioxidanter från saffran och saffron
och tri-peptider
TEINT NATUREL, GLOWING HYDRATING
FOUNDATION
En återfuktande foundation som innehåller
polysaccarider från Karl Johan Svamp och
vetegroddsolja för torr och fuktfattig hud som
ger huden extra fukt och lyster och en naturlig
makeup.

FIXATING COMPACT POWDER
Ett transparent silkesmjukt kompakt puder som
fixerar makeupen på ett perfekt och naturligt sätt.

CONCEALER PENCIL
En krämig täckpenna som används mot
blemmor och rodnader i huden.
Rengörande och lugnande egenskaper.
Får ej användas runt ögonen.
ILLUMINATING TRIO FACE & EYES
Denna multifunktionella produkt används på olika
sätt. Blanda alla färger och få ett fint solpuder,
använd de två mörkaste tonerna till rouge.
Den ljusa färgen kan användas som highlighter
under ögonbrynen och de andra tonerna som
ögonskugga. Oftamologiskt testad.
Perfekt produkt som har allt!
COMPLEXION PERFECTOR
En perfekt primer som täcker
ojämnheter i ansiktet omedelbart.
Appliceras före makeupen efter dagcrèmen.
Alternativt på de områden som ska mattas
ned och slätas ut. Perfekt resultat!
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Ögon

ANSIKTE

Läppar

CONTOUR LIP PENCIL
Läppkonturpenna som markerar läppformen och
passar till vilken färg som än önskas. Kan också
användas över hela läppen för att förbättra
hållfastheten av läppstift eller glans.

SOLSKYDD

EYEBROW PENCIL
Det perfekta redskapet för att få markerade
ögonbryn. Välj mellan två färger.
Speciell formula som passar även i
fuktiga och varma klimat, vattenfast.
CALIGRAPHY EYELINER
Perfekt eyeliner som skapar en dramatisk look.
Designen på förpackningen gör den lätt att
applicera.

MAKEUP

PLUMPING LIP BALM
Glänsande naturligt gloss som utan att ge färg ger
läpparna mer volym och näring. Kan användas för
sig eller förstärka en läppstiftsfärg.

KROPP

INTENSE LOOK EYE PENCIL
En vattenfast ögonpenna som kan användas även
som kohlpenna. Lång hållbarhet på huden
resulterar i perfekt make up som håller hela
dagen.
En måste ha produkt!

ROUGE INTENSE
En lång hållbarhets formula som lätt och smidigt
glider över läpparna och som ger högsta möjliga
komfort. Innehåller sheasmör som ger näring och
återfuktar hela dagen.
ROUGE DOUX
Ett mycket mjukt läppstift med lätt
täckande effekt och mycket glans gjort på
mangosmör som ger näring till läpparna.
För dig som gillar ett mer naturligt
slutresultat.
ROUGE MAT SOTHYS
Ett läppstift som håller länge på läppen samtidigt
som det håller läppen smidig. Läppstiftet är totalt
matt och ger läpparna en mjuk sammets lyster.

ESSENTIAL MASCARA
En behandlande mascara som ger fransarna
volym och längd. På grund av specialborsten kan
fransarna bearbetas en och en.
Oftalmologiskt testad.
Sothys - endast på salonger och SPA.
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Din Sothys salong

Sothys i Sverige: Esperlind AB, Strömstadsvägen 6, 455 30 MUNKEDAL
0524-702 07
0708-172735
www.esperlind.se
info@esperlind.se
L'Institut Sothys, 128 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Services administratifs et commerciaux : 12/14, rue de l'Hôtel de Ville - 19100 Brive - Tél : 05 55 17 45 91
www.sothys.com

