Tijdelijk:
‘Mijn huid verdraagt op dit moment
mijn gebruikelijke producten niet.’

WELK PRODUCT GEBRUIKEN AFHANKELIJK
VAN MIJN BEHOEFTEN ?
DOELEN / BEHOEFTEN

Crème
veloutée
apaisante

Fluide fondant
apaisant

BESCHERMEN





KALMEREN DAG NA DAG









TEGEN AGRESSIEVE INVLOEDEN VAN BUITENAF

ONMIDDELLIJK KALMEREN

2. HET ONCOMFORTABELE

IN BALANS BRENGEN

Sérum SOS
apaisant

Masque
nutri-apaisant









GEVOEL VERZACHTEN

3. DE TOLERANTIEDREMPEL
VAN DE HUID IN BALANS BRENGEN

Waarde die is waargenomen bij een panel van de unit Biometrologie en sensoriële expertise van de Sothys Groep,
bestaande uit 487 vrouwen tussen 20 en 71 jaar.
(2)
Bron van natuurlijk mineraalwater Marie-Henriëtte afkomstig uit een beschermde omgeving.
(3)
Gevoelig geworden huid = huid die af en toe gevoelig is.
(4)
Test op 20 personen na 1 Soin professionnel apaisant in de cabine.
(5)
Na 30 dagen tweedagelijks gebruik op 40 personen (20 personen Fluide fondant apaisant
+ 20 personen Crème veloutée apaisante)
(6)
85% tevreden na 8 dagen / tevredenheidsgraad op 20 personen die 2 weken lang het Sérum SOS apaisant
2 keer per dag hebben gebruikt.
(7)
90% tevreden na 14 dagen / tevredenheidsgraad op 20 personen die 2 weken lang het Sérum SOS apaisant
2 keer per dag hebben gebruikt.
(8)
85% tevreden / tevredenheidsgraad op 20 personen die 1 maand lang het Masque nutri-apaisant
2 keer per week gedurende een maand hebben getest.
(1)
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1. BESCHERMEN

Huid is rood, trekt en voelt warm aan.
Voortdurend:
‘Mijn huid kon nooit
ergens tegen’

EINDELIJK IS AANGETOOND DAT EAU
THERMALE SPA™(2) HET DAGELIJKS
LEVEN VAN IEDERE GEVOELIGE HUID
ZICHTBAAR AANGENAMER MAAKT.

SOTHYS | GEVOELIGE HUID

sothys paris , siège social et institut de beauté ,

De parfumvrije, hypoallergene nieuwe serie met Eau Thermale
Spa™(2) is speciaal geformuleerd om de gevoelige huid de formules
te bieden die optimaal rekening houden met de kwetsbaarheid
van de huid. Dankzij de zorgvuldige keuze van elk actief
bestanddeel met Eau Thermale Spa™(2) kan aan de hoogste
eisen van de gevoelige huid worden voldaan:

WAT MIJN HUID ERVAART:

photos

Als unieke bron van kalmering vormt Eau Thermale Spa™(2)
het hart van de high performance oplossing van Sothys met
een Professionele behandeling in de cabine en een serie van
5 persoonlijke producten voor thuis die het dagelijks leven
van de huid die van nature gevoelig is en de huid die tijdelijk
gevoelig geworden is, aangenamer te maken(3).

60%

VAN DE VROUWEN
HEEFT EEN
GEVOELIGE
HUID(1), EN U?

beschermen

kalmeren

in balans
brengen

Op een hoogte van tussen de 300 en 450 meter,
in het hart van de Belgische Ardennen, borrelt een
bron van natuurlijk mineraalwater op met fenomenale
eigenschappen. Sinds de 16de eeuw is Eau Thermale
Spa™(2) bekend en wordt dit gebruikt door
duizenden bezoekers van kuuroorden.
Het licht gemineraliseerde, zuivere Eau Thermale Spa™(2) heeft
een pH-waarde die lijkt op die van de huid. Dit is een zogeheten
actief water waarvan de in balans brengende eigenschappen
tegenwoordig wetenschappelijk bewezen zijn.
HET GEAVANCEERDE ONDERZOEK VAN SOTHYS HEEFT EEN
EX-VIVOTEST UITGEVOERD OP HUIDEXPLANTATEN OM DE
IN BALANS BRENGENDE EIGENSCHAPPEN VAN
EAU THERMALE SPA™(2) AAN TE TONEN

Nieuwe serie gevoelige
huid met Eau Thermale Spa™(2)
Exclusief in
Instituten en spa’s.

Eau Thermale Spa™(2) draagt bij aan de blokkering van de epidermische
receptoren TRPV1, die verantwoordelijk zijn voor het gevoel van pijn en jeuk
op het huidoppervlak. Door deze receptoren te blokkeren, helpt Eau Thermale
Spa™(2) de hypergevoeligheid van de gevoelige huid en de gevoelig gemaakte
huid weer in balans te brengen, en zo de tolerantiedrempel te herstellen.

PROFESSIONELE KALMERENDE BEHANDELING
MET EAU THERMALE SPA™(2).

MILDE REINIGING.

OM DAGELIJKS TE BESCHERMEN
EN TE VERZACHTEN.

VERZACHT EN KALMEERT
ONMIDDELLIJK.

[HER]-ONTDEK HET PLEZIER EN DE DOELTREFFENDHEID
VAN EEN PROFESSIONELE BEHANDELING IN DE CABINE
MET UW SOTHYS SCHOONHEIDSSPECIALIST.

EAU DÉMAQUILLANTE MICELLAIRE :

Omdat dagelijkse bescherming onontbeerlijk is voor het comfort
van de gevoelige huid.

SÉRUM SOS APAISANT

2-in-1 reiniger die mild en doeltreffend gezicht
en ogen in een enkel gebaar reinigt.

voor de gevoelige huid
die snel droog wordt.

De ultramilde texturen van deze behandeling zijn zo geformuleerd
dat ze rekening houden met de gevoeligheid van uw huid.
In 50 minuten voelt iedere gevoelige huid weer comfortabel en rustig aan!
EEN GEKALMEERDE HUID DIE
COMFORTABELER AANVOELT IN MINDER
DAN 1 UUR IN DE CABINE!(4)
VERMINDERING VAN DE GEVOELIGHEID
VAN DE HUID MET 25%!(4)

(aangetoond door middel van stinging test).
Getuigenissen van onze panelleden(4):
‘Het effect van de Porseleinen
Massagelepels van Sothys is sensationeel’
‘Een moment van grote ontspanning
en mijn huid voelt veel prettiger aan’

CRÈME VELOUTÉE APAISANTE :

FLUIDE FONDANT APAISANT :

voor de gevoelige gemengde huid.

DE MICELLEN:
De micellen bestaan uit
mild reinigende actieve
bestanddelen die zich
organiseren in de vorm van
bollen. Wanneer deze in contact
komen met de huid, vangen de
micellen de onzuiverheden die
aanwezig zijn aan de oppervlakte
zodat de huid doeltreffend en mild
gereinigd wordt.

RESULTATEN:

DE HUID WORDT GEHOLPEN MINDER
GEVOELIG TE WORDEN EN VOELT
DAG NA DAG COMFORTABELER AAN.
(80% TEVREDEN) (5)
VERMINDERING VAN DE
GEVOELIGHEID VAN DE
HUID MET 61% (AANGETOOND
DOOR MIDDEL VAN STINGING TEST) (5)

Neutraliseert snel het voortdurende of tijdelijke oncomfortabele
gevoel en zorgt ervoor dat dit gevoel minder snel optreedt.
RESULTATEN:
WERKT ALS ‘COSMETISCH VERBAND’ (6)
AL NA 14 DAGEN IS DE HUID MINDER GEVOELIG
VOOR AGRESSIEVE INVLOEDEN (7)

Voor de van nature gevoelige huid: het
serum dat het hele jaar door wordt gebruikt.
Voor de huid die tijdelijk gevoelig is
geworden: een echt SOS-serum
dat onmiddellijk kalmeert.
MASQUE NUTRI-APAISANT

Noodbehandeling die de huid
omhult met zachtheid en het
oncomfortabele gevoel verzacht.
RESULTATEN:
SOEPEL MAKEND, ONTSTOPPEND
EFFECT (VERMINDERING VAN RODE
HUID), KALMEERT ONMIDDELLIJK. (8)

