
EEN ENERGIE- 
BOOSTER  
VOOR EEN 
JEUGDIGE  
UITSTRALING. 

Eleuterococcus - Siberische 
ginseng, bron van jeugdigheid.

Exclusief in
Instituten en spa’s. 

technische 
documentatie



Het vermogen van deze plant om zich aan te passen aan de specifieke behoeften 
van elke vrouw verleent haar een kracht die tot nu toe was voorbehouden
aan een handjevol ingewijden.

Onder aanvoering van haar oprichter Bernard Mas, heeft de Researchafdeling 
van Sothys dit juweel, afkomstig uit afgelegen streken, intensief bestudeerd en 
gebruikt als het belangrijkste actieve bestanddeel van de nieuwe Intensieve energie 
opwekkende Instituutbehandeling van Sothys en als bron van het buitengewone 
vermogen om het energiekapitaal van de huid te optimaliseren.

De eleuterococcus (Siberische ginseng) omhult de huid met een vloed van
licht, waardoor haar jeugdigheid duidelijk zichtbaar wordt.

M. Bernard Mas, oprichter.

DE ELEUTEROCOCCUS (SIBERISCHE 
GINSENG), EEN PLANT MET 
BUITENGEWONE EIGENSCHAPPEN, 
IS AFKOMSTIG UIT VERRE, KOUDE 
SIBERISCHE STREKEN.



Deze kleine struik van de Siberische steppen
wordt ook wel ‘geheime plant van de Russen’
genoemd, omdat zij als eersten de adaptogene
eigenschappen van deze plant ontdekten.  
De eleuterococcus (Siberische ginseng) staat  
er nu om bekend dat de plant zijn werking  
aanpast aan de behoeften van het organisme.

De geavanceerde Research van Sothys heeft de
cosmetische eigenschappen van dit originele
actieve bestanddeel kunnen aantonen door te
testen op een gereconstrueerde epidermis,
een uiterst innovatieve wetenschappelijke
techniek.

NA EEN MAANDENLANGE ANALYSE 
TONEN TESTS AAN DAT HET EXTRACT  
VAN DE ELEUTEROCOCCUS 
(SIBERISCHE GINSENG) IN STAAT  
IS INVLOED UIT TE OEFENEN OP  
DE GENEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ 
DE KWALITEIT EN DE WEERSTAND 
VAN DE HUID. VERGELEKEN MET DE 
CONTROLEMOLECULEN WERKT
HET EXTRACT VAN DE 
ELEUTEROCOCCUS (SIBERISCHE 
GINSENG) OP EQUIVALENTE WIJZE OP 
BEPAALDE GENEN:

GEEN DIE EEN ROL SPEELT BIJ DE STRUCTUUR 
VAN DE DERMOEPIDERMISCHE VERBINDINGEN.

GEEN DIE EEN ROL SPEELT BIJ DE STRUCTUUR 
VAN DE DERMOEPIDERMISCHE VERBINDINGEN.
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GEEN DIE EEN ROL SPEELT BIJ DE
KWALITEIT VAN DE BARRIÈREFUNCTIE.
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DE RADICALENBESTRIJDENDE 
EIGENSCHAPPEN ZIJN AANGETOOND 
DOOR EEN AANVULLENDE TEST.

ELEUTEROCOCCUS 
(SIBERISCHE GINSENG)  
BRON VAN JEUGDIGHEID.

0 200

DE GEAVANCEERDE RESEARCH VAN  
SOTHYS HEEFT DE COSMETISCHE 
EIGENSCHAPPEN VAN DIT ORIGINELE 
ACTIEVE BESTANDDEEL KUNNEN AANTONEN.



Al op de eerste dag van het leven krijgt de huid een
energiekapitaal dat de bron is van een jarenlang frisse en
stralende huid.

Wanneer de huid te weinig energie heeft, straalt zij niet meer.
Vroeger of later vertoont deze huid dan duidelijker tekenen van
ouderdom.

Op basis van deze eenvoudige constatering, heeft Sothys het
principe Fil de vie ™ in het leven geroepen. Dit principe heeft
als doel de integriteit van het jeugdigheidskapitaal van de huid
te compenseren en te behouden, zodat de huid fris en stralend
blijft, de bron van schoonheid.

Door regelmatige SOTHYS-behandelingen in het Instituut en
dagelijks gebruik van Sothys-producten, wordt dit resultaat
moeiteloos behaald.

Alle producten, alle professionele behandelingen en Intensieve 
Instituutbehandelingen van Sothys zijn zo ontwikkeld en 
samengesteld dat ze elkaar aanvullen, zodat het principe van  
Fil de vie™ nooit wordt onderbroken. Centraal binnen Fil de vie™ 
staat de eleuterococcus (Siberische ginseng), die is geselecteerd 
vanwege de kracht van zijn natuurlijke energie.

Deze is bestand tegen extreme omstandigheden en wordt
gedoseerd afgegeven al naargelang de behoeften van de
omgeving.

DE FIL DE VIE.™ HOE DRAAGT HET PROGRAMMA ÉNERGISANT 
BIJ AAN DE FIL DE VIE™?

BESCHERMEN
VAN HET 
ENERGIEKAPITAAL
VAN DE HUID.
ELEUTEROCOCCUS  
(SIBERISCHE GINSENG)
+ AANVULLENDE
ACTIEVE BESTANDDELEN

STIMULEREN
VAN DE 
ENERGIEBRON
VAN DE HUID
SPECIFIEKE ACTIEVE
BESTANDDELEN

DOELEN

1. OPLADEN

WERKING

VAN DE CELLEN 
VAN DE HUID 
MET ENERGIE

TOENAME 
VAN DE SYNTHESE 
VAN ATP.

2.
REGENEREREN

CELVERNIEUWING

3. VERLICHTEN

HUID ZIET ER 
FRISSER EN 
STRALENDER UIT 
OP IEDERE LEEFTIJD.



De Intensieve energie opwekkende Instituutbehandeling met Siberische 
ginseng  is het resultaat van een perfecte harmonie tussen de zintuiglijkheid 
van de formules van elk product en de expertise van de exclusieve 
massagehandelingen van de Digi-Esthétique® van Sothys.
De specifieke energiehandelingen zijn geïnspireerd op de 
gezichtsreflexologie en worden uitgevoerd met behulp van de drukpunten op 
specifieke zones van het gezicht om de circulatie van de energie te faciliteren 
en zo de huid te helpen haar natuurlijke vitaliteit en schoonheid weer terug 
te krijgen.
Deze behandeling is een echte booster, en is ideaal als voorbereiding op een 
kuur Intensieve Instituutbehandeling anti-âge of hydratant om de huid weer 
energiek en stralend te maken.

DE INTENSIEVE ENERGIE OPWEKKENDE 
INSTITUUTBEHANDELING MET  
ELEUTEROCOCCUS   
(SIBERISCHE GINSENG).

1. Resultaat verkregen door middel van zelftevredenheidstest op 18 personen,  
die 1 Intensieve energie opwekkende Instituutbehandeling met Siberische ginseng hebben gehad.
2. Technische expertise. Gemiddeld resultaat dat wordt verkregen op 17 personen die  
1 Intensieve energie opwekkende Instituutbehandeling met Siberische ginseng  hebben gehad.
3. Ervaring van een panellid nadat zij 1 Intensieve energie opwekkende Instituutbehandeling met Siberische Ginseng had gehad.

HET GEZICHT GAAT STRALEN. 
DE NATUURLIJKE SCHOONHEID
WORDT ONDERSTREEPT.

EEN UNIVERSELE 
BEHANDELING: IEDER 
HUIDTYPE, IEDERE
LEEFTIJD, IEDER 
GESLACHT, HET GEHELE 
JAAR DOOR. 

GLADDERE 
HUID.2

100% +25%
«Een vriendin vroeg me wat ik met mijn huid had
gedaan, want ik zag er zo stralend uit.3»

EEN STRALENDE DOELTREFFENDHEID IN SLECHTS 1 BEHANDELING!

IS TEVREDEN 
OVER DE STRALENDE, 
FRISSE TEINT.1



De fasen van de behandeling.
Na een nauwkeurige cosmetische diagnose om te bepalen waaraan de cliënt behoefte heeft, vindt 
de behandeling plaats in 5 etappen.

In deze essentiële fase wordt de 
make-up verwijderd, gevolgd
door een Gommage enzymatique 
désincrustant met ananasextract. 
Tijdens deze fase worden 
comedonen verwijderd, een
onontbeerlijke etappe voor een 
perfect voorbereide huid.

1. VOORBEREIDING

Tijdens deze fase wordt 
een manuele modelage 
uitgevoerd met de Crème 
de modelage aux extraits 
d’éleuthérocoque et de 
boldo, om de energiebron 
van de huid te bewaren.

3. ENERGIE-
BALANS

Dubbel masker dat een 
combinatie vormt van, in de 
eerste fase een masker met 
een ongelooflijk zintuiglijke 
stimulerende samenstelling 
en in de tweede fase een 
stralend wit afpelbaar
masker, om de teint te laten 
stralen.

4. MASKER

Dankzij de soft focus poeders 
zorgt de Voile de lumière voor
een stralende teint en worden 
trekken onmiddellijk glad-
gemaakt. Hierna wordt de 
Crème jour énergisante 
aangebracht die geschikt is voor 
het huidtype.

5. ENERGIEKE 
AFSLUITING

Op basis van uw cosmetische diagnose 
wordt het Sérum révélateur à l’huile 
d’argousier aangebracht met een dosis
concentraat van Siberische ginseng  
om de energie van de huid op te 
wekken.

2. CONCENTRAAT VAN 
ELEUTEROCOCCUS  
(SIBERISCHE GINSENG)

DE INTENSIEVE ENERGIE OPWEKKENDE 
INSTITUUTBEHANDELING MET  
SIBERISCHE GINSENG.



BESCHERMEN
Extract van eleuterococcus  
(Siberische ginseng)

STIMULEREN
Extract van gist en rijstpeptiden om 
de aanmaak van ATP te bevorderen.

REGENEREREN
Extract van lupine: om de celvernieuwing 
te bevorderen, dankzij een betere 
dichtheid van de vaten en een optimale
microcirculatie van de huid.

Lichte samenstelling voor de normale 
en gemengde huid.
Samenstelling ‘confort’ voor de normale 
en droge huid.

BESCHERMEN
Extract van eleuterococcus  
(Siberische ginseng)

REGENEREREN
Geënt glycolzuur: om de celvernieuwing 
te bevorderen dankzij de exfoliërende 
werking. Extract van de bloesem van de 
Sophora: om de eliminatie van toxinen te 
bevorderen die zich hebben opgehoopt 
gedurende de dag.

KALMEREN
Rijstfytosterolen: om de huid te kalmeren 
na de agressieve invloeden van buitenaf 
die zij overdag ondergaat.

DE CRÈMES
Crème jour
Doel: de jeugdigheid van de huid laten zien door haar 
fris en stralend te maken.

Crème nuit
Doel: het uiterlijk van de huid vernieuwen tijdens de slaap.
De trekken zijn niet langer vermoeid, de huid ziet er frisser
uit bij het ontwaken.

RESULTAAT RESULTAAT

DOELEN/ACTIEVE BESTANDDELEN: DOELEN/ACTIEVE 
BESTANDDELEN:

+80% +89%VAN DE PANELLEDEN VINDT DAT HAAR 
HUID STRALENDER IS GEWORDEN EN 
ER JONGER UITZIET.4

VAN DE PANELLEDEN 
VINDT HAAR HUID MINDER 
VERMOEID EN HAAR 
TREKKEN ONTSPANNEN BIJ 
HET ONTWAKEN.5

4.Resultaat verkregen door middel van zelftevredenheidstest op 39 personen, waarvan 20 personen de Crème jour énergisante 
confort en 19 personen de Crème jour énergisante légère hebben gebruikt gedurende 1 maand, tweemaal daags.

5.Resultaat verkregen door middel van zelftevredenheidstest op 19 personen die 1 maand lang ‘s avonds de Crème de nuit
énergisante hebben gebruikt.



DE PROFESSIONELE 
ADVIEZEN.
Hoe verkopen we de energie opwekkende serie met Siberische ginseng ?

De pluspunten van de 
Instituutbehandeling:
• Intensieve behandeling inclusief 
een fase van grondige reiniging
• Reactivator van energie: Grondige 
werking om het energiekapitaal te 
optimaliseren dat onontbeerlijk is
voor de goede werking van de huid
• Een echte voorbereidende 
behandeling vóór een kuur van 
Instituutbehandelingen hydratant 
of anti-âge.
• Onmiddellijk resultaat
• 100% manueel

De pluspunten van de energie opwekkende 
crèmes:
• Het is mogelijk deze af te wisselen met de 
andere evenwichtsherstellende crèmes.
•Aanvullende werking voor optimale 
resultaten: om optimaal te functioneren, heeft 
de huid energie nodig.
• Heerlijke samenstellingen
• Producten die zijn verkozen door de panelleden.

IN DE CABINE

DE PLUSPUNTEN VAN HET PROGRAMMA:

THUIS

BELOFTE: OPTIMALISEREN VAN HET ENERGIEKAPITAAL VAN DE HUID
UNIVERSEEL: IEDERE HUID, IEDERE LEEFTIJD, HET GEHELE
JAAR DOOR.
AUTHENTIEK: ELEUTEROCOCCUS - SIBERISCHE GINSENG, EEN ORIGINEEL  
ACTIEF BESTANDDEEL DAT EEUWENLANG ‘IN HET GEHEIM BEKEND IS’
INNOVATIE: DE GEAVANCEERDE RESEARCH VAN SOTHYS HEEFT DE COSMETISCHE 
EIGENSCHAPPEN VAN DIT UNIEKE ACTIEVE BESTANDDEEL AANGETOOND.

VERANDER DE GEWOONTEN VAN UW CLIËNTEN!
‘S OCHTENDS: Crème jour énergisante
‘S AVONDS: Crème nuit énergisante 
OF
‘S OCHTENDS: Sérum + Crème anti-âge of hydratant
‘S AVONDS: Sérum anti-âge of hydratant + Crème nuit énergisante 
OF 
‘S OCHTENDS: Sérum anti-âge of hydratant + Crème jour énergisante
‘S AVONDS: Sérum + Crème anti-âge of hydratant
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www.sothys.com


