Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΑΤΑ ΠΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
Αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τις δερμο-αισθητικές διαδικασίες
με στόχο τη γρήγορη ανανέωση της νεανικότητας της επιδερμίδας: οι cosmeceutical θεραπείες στα
ινστιτούτα αισθητικής, οι τεχνικές ιατρικής αισθητικής στα δερματολογικά ιατρεία ή οι αισθητικές
χειρουργικές διαδικασίες.

COSMECEUTICAL
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

AΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ

Lifting προσώπου κλπ.

Laser, δερμοαπόξεση,
μεσοθεραπεία, παλμικό φως

Χημικά peeling,
μικροδερμοαπόξεση κλπ.

ΑΛΛΑ

AΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΕΡΜΟ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ!
Μετά από αυτού του τύπου τις διαδικασίες, η επιδερμίδα σας μπορεί να είναι ερεθισμένη ή με αίσθημα
καύσου, μπορεί να τραβάει ή να έχει αίσθηση κνησμού.Πολλά άτομα παρουσιάζουν ερυθρότητα, οίδημα, ή
δυσάρεστη αίσθηση κλπ. Οι φυσικές προστατευτικές λειτουργίες διαταράσσονται, και αυξάνεται ο κίνδυνος
της αφυδάτωσης!

Σημαντική υποστήριξη από τα
κοσμετολογικά προιόντα μετά από τις
δερμο-αισθητικές διαδικασίες.
"Σήμερα, άνδρες και γυναίκες αναζητούν γρήγορες λύσεις για την
απομάκρυνση των σημαδιών του χρόνου από τα πρόσωπά τους. Ολο και
περισσότεροι, επιλέγουν διαδικασίες ιατρικής αισθητικής σε σχέση με τις
χειρουργικές αισθητικές διαδικασίες. Αυτός είναι ο λόγος που οι δερμοαισθητικές διαδικασίες πραγματοποιούνται πια τόσο συχνά. Ανάλογα
με τη διαδικασία, το βάθος και το τύπο της προσωρινής διαταραχής της
επιδερμίδας που μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο σημαντική, οι
οπτικές ενδείξεις δεν είναι πάντα οι ίδιες. Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά
από τις δερμο-αισθητικές διαδικασίες, η επιδερμίδα συνήθως χρειάζεται
ανάπλαση για την αποκατάσταση της άμυνάς της καθώς και τη διατήρηση
της λειτουργίας του φραγμού και της βέλτιστης δομής της. Η κατάλληλη
κοσμετολογική απάντηση θα αποτελέσει τη καλύτερη υποστήριξη για αυτούς
τους τύπους επιδερμίδας, που χρειάζονται ειδική θεραπεία πριν επανέλθουν
στη συνηθισμένο πρόγραμμα ομορφιάς."

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.
Μετά από κάθε δερμο-αισθητική διαδικασία, είναι σημαντικό να υποστηρίξετε την
επιδερμίδα σας κατά τη φυσική διαδικασία επούλωσης , για την όσο το δυνατόν
πιο ποιοτική και γρήγορη ανάπλαση.

Για την
αναδόμηση
του δέρματος

TΡΙΠΕΠΤΙΔΙΑ GF

Για τη προστασία του
μικροβιώματος

EKXYΛΙΣΜΑ BOLDO

Για υψηλής
ποιότητας ανάπλαση
των ιστών

GLYCO-REPAIR™

Για τη μείωση
της ερυθρότητας

Vegf
booster

Για την άμεση ανακούφιση

Για την
αποκατάσταση της
πυκνότητας της
επιδερμίδας

ΠΕΠΤΙΔΙΑ
M3.0

Για την εντατική ενυδάτωση

·E
 ΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΦΕ ΦΥΚΙΩΝ

· Γ λυκερίνη

·E
 ΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ
ΦΡΑΓΜΙΤΗ KΑΙ ΤΟΥ
ΜΥΚΗΤΑ PORIA COCOS

· παράγωγο ουρίας

·A
 ΛΛΑΝΤΟΙΝΗ ΚΑΙ
D-ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ

· β ούτυρο και έλαιο shea

* In vitro τεστ των ενεργών συστατικών

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Θέση Σφραγίδας

www.sothys.com

· υαλουρονικό οξύ
· αγγούρι
· φωσφολιπίδια
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Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ SOTHYS
έχει επιλέξει ενεργά συστατικά που είναι αναγνωρισμένα για τις επιστημονικά
αποδεδειγμένες τους ιδιότητες* και τις έχει συνδυάσει με ειδικά ενεργά συστατικά
για την βέλτιστη αποκατάσταση και τη μακροπρόθεσμη ευεξία της επιδερμίδας.

Η λύση για την
ανάπλαση της
επιδερμίδας σας.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ ΠΑΝΩ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
ΔΕΡΜΟ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

αποκλειστικα στα ινστιτουτα αισθητικης

&

spa

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ SOTHYS:
4 εξαιρετικά στοχευμένα προιόντα για την υποστήριξη της επιδερμίδας που
παρουσιάζει προσωρινή ταλαιπωρία από οποιοδήποτε τύπο δερμο-αισθητικής
διαδικασίας πριν την επαναφορά στο συνηθισμένο πρόγραμμα ομορφιάς.

RA

REGENERATIVE
AMPOULES

ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Αποτέλεσμα
ανάπλασης στο

96%

των
περιπτώσεων**

TΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ.

Ενεργά συστατικά: TΡΙΠΕΠΤΙΔΙΑ GF
και GLYCO-REPAIR™
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η επιδερμίδα σας αναπλάθεται σημαντικά
και αναζωογονείται.

RS

REGENERATIVE SOLUTION

ΕΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ (SERUM/MAΣΚΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ.

Ενεργά συστατικά: GLYCO-REPAIR™, υαλουρονικό
οξύ*, παράγωγο ουρίας, D Πανθενόλη, αλλαντοίνη
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ανακούφιση και ενυδάτωση,
η επιδερμίδα σας αναπλάθεται,
ανακτά άνεση και ευεξία.

Καταπραυντική
και ενυδατική
δράση από τη πρώτη
εφαρμογή στο

97%

των περιπτώσεων****

*Σε διάλυμα ** Tο προιόν έχει αναπλαστικό αποτέλεσμα στο 96% των περιπτώσεων. Τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε 28 άτομα για περισσότερες από 14 μέρες (πρωί
και βράδυ πριν τη συνηθισμένη κρέμα), μετά από δερματολογικό χειρουργείο μικρής εμβέλειας με ράμματα και αφού αυτά είχαν απομακρυνθεί.
*** Tο προιόν έχει ορατό αντιφλογιστικό αποτέλεσμα στο 77% των περιπτώσεων, με μείωση στην εμφάνιση της ερυθρότητας μετά τη διαδικασία κατά 76%. Tεστ που
πραγματοποιήθηκαν σε 30 άτομα για δυο βδομάδες, πρωί και βράδυ πριν τη συνηθισμένη κρέμα τους, μετά από αγγειακό laser ή διαδικασία δερμοαπόξεσης.

Ορατό αντιφλογιστικό
αποτέλεσμα στο

77%

των
περιπτώσεων***

CALM

REDNESS REBALANCING AMPOULES

ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΥΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΕΡΜΟ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ενεργά συστατικά: VEGF BOOSTER, εκχύλισμα
Φραγμίτη και του μύκητα Poria cocos
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η επιδερμίδα σας προοδευτικά ανακουφίζεται.
Η ερυθρότητα μειώνεται, η ισορροπία της
επιδερμίδας αποκαθίσταται.

Αναπλαστική και
καταπραυντική
δράση: στο

100%
των
περιπτώσεων*****

REP

REPAIR BALM

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟ BALM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ιδιαίτερα ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΔΕΡΜΟ-ΑΙΣΘΗΤιΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

Ενεργά συστατικά: GLYCO-REPAIR™
και πεπτίδια M3.0, αλλαντοίνη, D-πανθενόλη,
εκχύλισμα καφέ φυκιών και Boldo
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αποκαθίσταται σταδιακά η φυσική άνεση και η
ισορροπία της επιδερμίδας.
**** Tο προιόν έχει ανακουφιστική και ενυδατική δράση από τη πρώτη εφαρμογή στο 97% των περιπτώσεων. Μείωση της ξηρότητας, της δυσάρεστης αίσθησης, του
τραβήγματος κλπ στο 52%. Tεστ μετά από μεσοθεραπεία ή θεραπεία ανανέωσης με laser ή παλμικό φως. 1 εφαρμογή μάσκας, σε 30 άτομα.
***** Tο προιόν έχει αναπλαστική και ανακουφιστική δράση: στο 100% των περιπτώσεων. Μείωση της δυσάρεστης αίσθησης και του τραβήγματος: κατά 97%. Tεστ που
πραγματοποιήθηκαν σε 30 άτομα για περισσότερες από 30 μέρες (πρωί και βράδυ), μετά από θεραπεία fractional laser ή χημικό peeling.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
Η cosmeceutical γκάμα της Sothys σας προσφέρει τέσσερα προιόντα με επιλεγμένα
ενεργά συστατικά για την αναπλαστική τους δύναμη για να βοηθήσουν τη προσωρινά
ταλαιπωρημένη επιδερμίδα να αποκαταστήσει τη φυσική της ισορροπία πριν την
επαναφορά του καθημερινού προγράμματος ομορφιάς.

1.

REGEN E R A TI VE A MPO UL E S
REDN E S S R E BA LA NC IN G AM PO UL E S

Τοπική χρήση στις στοχευμένες περιοχές
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Πρωί και βράδυ, εφαρμόστε στις περιοχές (πρόσωπο και σώμα)
που παρουσιάζουν ερυθρότητα ή απαιτούν ανάπλαση. Εφαρμόστε μετά το Regenerative solution.

2.

REGEN E R A TI VE S OL UT IO N

Εφαρμογή στο πρόσωπο ή το σώμα 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Aπλώστε στις στοχευμένες περιοχές στο πρόσωπο και το σώμα.Εφαρμόστε μετά το Repair
balm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα (αφήστε για 10 λεπτά, κάνετε να απορροφηθεί η περίσσεια του
προιόντος ή ξεβγάλτε).

3.

REPA IR BA L M

Εφαρμογή στο πρόσωπο ή το σώμα
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Πρωί και βράδυ, απλώστε στο πρόσωπο και το λαιμό
στις στοχευμένες περιοχές του σώματος.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Πρόγραμμα

Τελετουργικό
Sothys

Δερμο-αισθητική
παρέμβαση

Τα προιόντα στη σειρά Cosmeceutique της Sothys αποτελούν καλλυντικά προιόντα. Μπορεί να εφαρμοστούν ή προτείνονται μετά από δερμο-αισθητική διαδικασία
(διαδικασίες ιατρικής αισθητικής ή χειρουργική διαδικασία) αν το δέρμα είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς τραύματα και μετά από ιατρική συμβουλή.

