
Luxus a péči
pleti mimořádný
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Stejně jako naše duše potřebuje rozmazlovat pří-
ležitostnou návštěvou luxusní restaurace nebo diva-
delního představení, neměli bychom zapomínat ani 
na svou vnější schránku a občas ji hýčkat luxusními 
krémy a péčí v profesionálním kosmetickém salónu. 
Společnost Sothys Paris, která v letošním roce slaví 
70 let působení na trhu, ví, jak nezbytné je dělat ra-
dost sobě i druhým. Proto ke svým kulatým narozeni-
nám přichází s jedinečným výrobkem La Crème 128, 
Secret de Sothys®, který potěší každou ženu hledající 
tajemství mladé pleti. Ve spojení se salonním ošet-
řením rozkvetete jako růže Sothys, která byla speci-
álně vypěstovaná na počest zakladatele společnosti, 
pana Bernarda Mase.

Díky krému plnému výjimečných aktivních látek 
nezůstane dokonale porcelánová, hebká a mladistvá 
pleť pouhým snem. Exkluzivní duo kmenových buněk 
růže Sothys a vzácného oleje z voskovky Hoya lacunosa 
dělá z krému La Crème 128 skutečného architekta krá-
sy pro zachování vitality mladé pleti a obnovu integrity 
pokožky. Pleť je regenerovaná, hladší a zářivá s efek-
tem „nakypření“. Vrásky jsou viditelně redukovány.

La Crème 128 s anti-age rozjasňujícím komple-
xem má zklidňující a antioxidační účinky, snižuje 
proces předčasného stárnutí a posiluje přirozenou 

obranyschopnost pleti. La Crème 128 s jemnou kré-
movou texturou je určen pro každý typ pleti. Zahalí ji 
do smyslné vůně cypřiše, květin i ovoce. Každodenní 
péče se tak stává nádherným rituálem krásy a nebý-
valým návratem k mládí.

Na oslavu 70. výročí svého vzniku společnost So-
thys spojila své know-how a vášeň pro dokonalost 
s další francouzskou rodinnou firmou světového reno-
mé, porcelánkou Bernardaud. Jako první počin své-
ho druhu v kosmetice zahalila tajemství jedinečného 
krému La Crème 128 do designové porcelánové dózy. 
Mimořádné vlastnosti a krása tohoto produktu při-
měly společnost k očíslování všech dóz, z nichž každá  
bude mít samostatný certifikát, a pro svou majitelku 
se tak stane ojedinělým uměleckým dílem. 

Pravidelná Péče  
o Pleť je každodenní 

samozřejmou 
rutinou, o jejíž 

důležitosti nikdo 
nePochybuje. Proč 
Pleti ale nedoPřát 

něco mimořádného? 
odPověď hledejte na 

www.sothys.cz.


