
LA CRÈME 128
DE MEEST PRECIEUZE CRÈME  

BESCHERMD IN PORSELEIN.



De Roos, de bloem der bloemen.
De roos staat voor excellentie… 

Van de oevers van de Nijl naar de kwintessens  
van de bloemen, is maar één stap… 

Aan de vooravond van haar 70ste verjaardag gunt  
Sothys zichzelf een wedergeboorte in het hart van  
de mooiste bloem die er bestaat. 

De Sothys roos, speciaal ontwikkeld ter ere van haar  
oprichter Bernard Mas, wordt de volkomen nieuwe 
inspiratiebron van een unieke crème, La Crème 128,  
én van een uitzonderlijke Instituutbehandeling. 

VERLANGEN NAAR SCHOONHEID 
EN ZINTUIGLIJKHEID.

Unieke texturen,  
een subliem parfum.  

De uitzonderlijke combinatie van heerlijke galenische 
producten met een ongelooflijk geraffineerd en tijdloos 
parfum zorgt voor een explosie van zintuiglijkheid. 

Sothys, al 70 jaar expert op het gebied van 
schoonheidsbehandelingen, brengt al haar knowhow 
samen in onweerstaanbare texturen, die van elke 
toepassing een werkelijk uiterst unieke ervaring maken. 
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DE KUNST VAN PORSELEIN  
VOLGENS BERNARDAUD.

Al meer dan 150 jaar staat Bernardaud  
bekend om zijn decoratieve kunst en Franse luxe. 

Van serviezen tot woondecoratie via de finesse  
van sieraden: de collecties van Bernardaud  
omhullen ieder object met raffinement.  
Porselein volgens Bernardaud is een ambacht,  
een nijverheid, een kunst.

EEN PRECIEUS JUWEEL  
VAN PORSELEIN.

Sothys en Bernardaud brengen hun knowhow en hun  
gezamenlijke passie voor excellentie samen en creëren  
de meest precieuze verpakking tot stand die men  
de schoonheid kan bieden. 

Voor de eerste keer in de cosmetica bevat een porseleinen pot, 
vervaardigd door Bernardaud, de geheimen van een  
unieke crème met uitzonderlijke eigenschappen. 

Sothys en Bernardaud.
De authentieke geschiedenis van 
twee internationaal beroemde 
Franse familiebedrijven… 
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WETENSCHAP  
EN EFFICIËNTIE. 

EEN ONGEKENDE 360° VERJONGENDE WERKING  
IN DE KERN VAN DE HUID: 

Nieuw. 
BESCHERMING  van de huidstamcellen. 

Nieuw. 
BEPERKING van het vroegtijdige verouderingsproces dat te wijten  
is aan dagelijkse microstress: het ‘inflamm’aging’ fenomeen.

REACTIVERING van de synthese van bestanddelen  
die essentieel zijn voor een jonge en mooie huid. 

REGENERATIE van de opperhuidcellen 

BEPERKING  van de tekorten aan celenergie

GLUCANEN VAN DE BLADEREN VAN DE 
PERZIKBOOM, EEN ECHTE CELLULAIRE COACH OM:

De natuurlijke afweer van de huid te versterken dankzij een geavanceerde 
antistress-oplossing geïnspireerd op de wetenschap van de vitagenen. 

De meest geavanceerde wetenschap 
voor de meest sublieme crème.
Het Geavanceerde onderzoeksteam van Sothys heeft 
geput uit het hart van de natuur en de meest geavanceerde 
wetenschappelijke ontwikkelingen om het beste uit de 
wetenschap te halen en iedere vrouw een ongekende 360° 
verjongende werking te bieden.

HET EXCLUSIEVE DUO VAN STAMCELLEN  
VAN DE SOTHYS ROOS EN KOSTBARE  
OLIE VAN DE PORSELEINBLOEM IS EEN  
ECHTE SCHOONHEIDSARCHITECT OM:  

DE BASIS VAN  
EEN JONGE HUID 
TE BEWAREN. 
Een preventieve werking. 

EEN 
HERSTELLENDE 
WERKING OP DE 
HUIDINTEGRITEIT 
TE GEVEN

360°

DE BESTE PLANTAARDIGE 
ACTIEVE BESTANDDELEN. 

Procedimento di estrazione etico.
E’ in un contesto etico e responsabile che
la Ricerca avanzata Sothys ha orientato
le sue ricerche per proporre il meglio delle
cellule staminali della Rosa Sothys che si 
ottengono attraverso un processo
biotecnologico esclusivo che permette di estrarre
le cellule staminali migliori e di sfruttare il loro
potere infinito per un’efficacia ineguagliabile.
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LA CRÈME 128  
SECRETS DE SOTHYS®.

De meest sublieme crème voor  
de meest kostbare geheimen.

Deze crème boordevol uitzonderlijke actieve bestanddelen omsluit 
het meest kostbare geheim, namelijk het geheim van het uiterlijk  
van een jonge huid. De luxueuze en subtiel geparfumeerde textuur  
omhult de huid in een heerlijk schoonheidsritueel. 

De geregenereerde huid(1), herkrijgt de vitaliteit van een jonge huid.
De huid is gladder, als het ware gelift en is mooier dan ooit.
De huid straalt van schoonheid en ziet er jonger uit. 

EEN COMFORTABELE 
TEXTUUR DIE DOOR 
ALLE HUIDTYPEN(2) 
GEWAARDEERD 
WORDT.

 100%
TEVREDEN(2)

DE HUID IS GLADDER, 
ALS HET WARE GELIFT 
EN STRAALT MEER.(2)

 95%
TEVREDEN(2)

LA CRÈME 128 BEPERKT 
ZICHTBAAR HET VOLUME VAN 
DE RIMPELS IN HET GEZICHT.(3)

NEUSPLOOI: TOT

-37%
(6)

KRAAIENPOOTJES: TOT

-38%
(5)

FRONSRIMPEL: TOT 

-43%
(4)

(7)
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De Soin excellence Secrets de Sothys® combineert op elegante  
en verfijnde wijze de bestanddelen van een unieke excellente  
behandeling, een moment van onvergetelijk welzijn in een  
subtiel geparfumeerde ambiance:

·   Een lichaamsbehandeling in 3 stappen: na het ontwaken 
van de zintuigen wordt uw lichaam gesublimeerd door een 
Granité de gommage en brengt een voedende modelage  
u vervolgens in een toestand van diepe ontspanning. 

·   Een gezichtsbehandeling in 8 stappen combineert een 
weldadige make-upverwijdering, een ultradoeltreffende 
gommage, uitzonderlijke modelages, hoogpresterende 
maskers, een afsluitende lissage met ijsblokjeseffect  
en een sublimerende herstellende finishing touch.

·   10 exclusieve technieken voor gezichts- en 
lichaamsmodelages van Sothys, waaronder een geheel 
nieuwe techniek van de Soin excellence Secrets de Sothys®. 
De Liftoplastie™ bestaat uit grondige petrissages die de 
architectuur van uw gezicht herstellen en het gezicht 
veerkrachtig maken. 

11 ULTRAGECONCENTREERDE GALENISCHE 
PRODUCTEN, 2,5 UUR UITSLUITEND GEWIJD AAN  
HET LICHAAM, HET GEZICHT EN DE GEEST, 
VOOR EEN DIEPE ONTSPANNING EN EEN 
RECORDDOELTREFFENDHEID, ZELFS NA EEN WEEK.

ONTDEK DE PERFECTIE VAN 
DE INSTITUUTBEHANDELING.

DUUR:  

·   Gezichts- en lichaamsritueel: 2,5 uur 

·   Alleen gezichtsritueel: 1,5 uur 

·   Alleen lichaamsritueel: 1 uur

NOG NOOIT WAS EEN BEHANDELING  
ZO DOELTREFFEND!(8)

100% TEVREDEN OVER GEHYDRATEERDE,  
STRALENDE EN WEER OPGEVULDE HUID

4,5 JAAR GEWONNEN NA SLECHTS 1 BEHANDELING!(9)

VÓÓR DE 
BEHANDELING 

NA DE BEHANDELING 
ZONDER COMBLEUR 
VELOURS

NA DE BEHANDELING 
MET COMBLEUR 
VELOURS

VISUELE WEERGAVE VAN DE VOORHOOFDSRIMPELS EN DE DICHTHEID VAN DE RIMPELS. (10)

AFNAME VAN HET  VOLUME  VAN DE RIMPELS(11)

DE RESULTATEN ZIJN 1 WEEK NA DE 
BEHANDELING NOG ZICHTBAAR(13)  

AFNAME VAN HET AANTAL 
VERWIJDE PORIËN: -71%(14)

VÓÓR DE 
BEHANDELING

NA DE BEHANDELING 
MET COMBLEUR 
VELOURS

NA DE BEHANDELING 
ZONDER COMBLEUR 
VELOURS

NA DE BEHANDELING 
MET COMBLEUR 
VELOURS

-18%

-53%

+194%

(12)

VÓÓR DE 
BEHANDELING

NA DE BEHANDELING 
MET COMBLEUR 
VELOURS

37%

24%

15%

46%

25%

47%

34%

23%
13%

8%

VERBETERING VAN 
DE HUIDKORREL 

GLADDE HUID

HYDRATATIE

Na 1 behandeling
1 week na 1  
behandeling

STEVIGHEIDSTRALENDE TEINT 
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EEN UITZONDERLIJKE 
BEHANDELING WAARDOOR U 
ZICH NOG MOOIER VOELT.(16)

NA DE BEHANDELING 
ZONDER COMBLEUR 
VELOURS

WELZIJN EIGENWAARDE

NA DE BEHANDELING 
ZONDER COMBLEUR 
VELOURS

NA DE BEHANDELING 
MET COMBLEUR 
VELOURS

NA DE BEHANDELING 
MET COMBLEUR 
VELOURS

VOOR DE 
BEHANDELING

VOOR DE 
BEHANDELING

+49% +77%

+55% +104%

1 10 1 10

ERVARINGEN

‘Bedankt, heerlijk. Iedereen vond dat ik er jonger en stralend uitzag. Deze behandeling is fantastisch,  
een reis door sensaties van zachtheid en rustgevendheid, die u allemaal nog mooier maken.’

‘Sublieme behandeling’. 

‘Excellente, luxe behandeling, van topkwaliteit’.

WAT VINDT DE OMGEVING(17)

‘Voor 100% van de omgeving is het panellid zichzelf, maar ziet er veel beter uit.’

‘Vrienden, familie en kennissen zeggen, dat de deelnemers er gemiddeld 5 jaar jonger uitzien’.

Een uitzonderlijke behandeling die voldoet aan al uw wensen: 

·   ONTSPANNING EN SENSORIALITEIT

·   GEAVANCEERDE DOELTREFFENDHEID: HYDRATATIE,  
ANTI AGING, STRALENDE TEINT 

·   Perfect voor een toekomstige bruid, een avond uit, een uitzonderlijk  
cadeau of gewoon om uzelf te verwennen…

EN EEN LICHAAMSBEHANDELING WAAR IEDEREEN HET OVER EENS IS… !

1312



(1) In-vitrotests  van stamcellen van de Sothys roos.

(2)  Zelfevaluatie op 40 personen, alle huidtypen door elkaar, die gedurende 1 maand ’s ochtends en ’s avonds La Crème 
128 Secrets de SOTHYS® hebben aangebracht.

(3)  Test uitgevoerd op kraaienpootjes, fronsrimpels en neusplooi op 21 personen die gedurende 1 maand 

’s ochtends en ’s avonds La Crème 128 Secrets de SOTHYS® hebben aangebracht

(4)  Gemiddelde van de 5 beste resultaten op de personen die gedurende 1 maand ’s ochtends en ’s avonds La Crème 
128 Secrets de SOTHYS® hebben aangebracht. Gemiddeld resultaat op alle deelnemers 

(13 personen): fronsrimpels 24%.

(5) Gemiddelde van de 15 beste resultaten op de personen die gedurende 1 maand ’s ochtends en ’s avonds La Crème 128 
Secrets de SOTHYS® hebben aangebracht. Gemiddeld resultaat op alle deelnemers (20 personen): kraaienpootjes 13%.

(6) Gemiddelde van de 10 beste resultaten op de personen die gedurende 1 maand ’s ochtends en ’s avonds La Crème 
128 Secrets de SOTHYS® hebben aangebracht. Gemiddeld resultaat op alle deelnemers (21 personen): neusplooi 17%.

(7) Illustratie van het gemiddelde resultaat dat is verkregen op kraaienpootjes. 

SAMENVATTING VAN DE DOELTREFFENDHEIDSTESTS.

LA CRÈME 128 SECRETS DE SOTHYS®.

LE SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS®.
(8)  Bij Sothys

(9) Zelfevaluatie op 21 personen die een Soin excellence Secrets de SOTHYS® hebben gehad.

(10)  Illustratie van een gemiddeld resultaat dat is verkregen op basis van het criterium van zelfevaluatie van het aantal 
gewonnen jaren op 21 personen die een Soin excellence visage Secrets de SOTHYS® hebben gehad met en zonder 
toepassing van de Combleur velours aan het einde van de behandeling.

(11)  Gemiddelde dat is verkregen door instrumentele metingen na een Soin excellence visage Secrets de SOTHYS® op 
17 personen met en zonder toepassing van de Combleur velours.

(12)  Illustratie van het gemiddelde resultaat van -93% verkregen op 7 personen na een Soin excellence visage Secrets de 
SOTHYS® met toepassing van de Combleur velours. Gemiddeld resultaat op de gehele test (17 personen): -53% 

(13)  Gemiddelde resultaten verkregen door een experimentscore op 15 tot 21 personen, volgens de statistieken, die 1 
Soin Excellence visage Secrets de SOTHYS® hebben gehad, en vervolgens 1 week erna. 

(14)  Gemiddelde en illustratie van het gemiddelde dat is verkregen door instrumentele metingen op 21 personen na een 
Soin excellence visage Secrets de SOTHYS® met toepassing van de Combleur velours. 

(15)  Zelfevaluatie op 21 personen die 1 Soin Excellence visage Secrets de SOTHYS® hebben gehad.

(16)  Zelfevaluatie: gemiddelde dat is verkregen op een schaal van 1 tot 10 uitgevoerd op 21 personen vóór en na 1 Soin 
Excellence visage Secrets de SOTHYS® met en zonder toepassing van de Combleur velours aan het einde van de 
behandeling. 

(17)  Evaluatie uitgevoerd door 20 personen na de Soin excellence visage Secrets de SOTHYS® met toepassing van de 
Combleur velours, door een persoon dichtbij uit de omgeving van de deelnemers.
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