
                               

          

  סוטיססוטיס  על פיעל פיקוסמצבטיקה קוסמצבטיקה הה                                        
  

  הקוסמצבטיקה נותנת מענה לכל אותם הלקוחות התרים אחר מוצרי קוסמטיקה עם יעילות הולכת      

      .ומהווה את  הגל החדש בעולם מוצרי הטיפוח, המאפשרת קבלת תוצאות מהירות יותר, וגוברת      

 

על הגבול , יש תדמית רפואית אך למוצרים הקוסמצבטיים, עדיין הגדרה רשמיתאין " קוסמצבטיקה"למושג 

ניכרות , מוצרים אלו מציעים תוצאות מיידיות, בדרך כלל. ומכאן שמם, צבטיקהלוגיה ופארמוטקוסמשבין 

פעמים , ומהווים קוסמטיקה פעילהבעיני הלקוחות הם נתפסים כמוצרי . לעין וריכוז גבוה של מרכיבים פעילים

 .סטיתבה או פתרון משלים לכירורגיה הפלאלטרנטי, רבות

 

SOTHYS ,שהרי כל דרישות המפתח כבר , ר על קוסמצבטיקהיכולה לדב, עם הסדרות הקיימות כבר עתה

שימוש במולקולות מוכרות בקוסמצבטיקה , יעילות מוכחת, מוצרים עם רמה גבוהה של מרכיבים פעילים: שם

-חומצות אלפא, ויטמינים, מולקולות טבעיות עם יעילות ידועה, מולקולות מוליכות, פפטידים)המודרנית 

 . (בסוף נספח ה/ראי) הם כבר קוסמטיקה פעילהוצרי סוטיס הקיימים מ, למעשה...(.  'הידרוקסיות וכו

 .שכניסתנו לעולם הקוסמצבטיקה אינה סותרת את קיומם של מוצרי סדרות סוטיס האחרות, מכאן

 

, אובדן לחות) מיומיתועוזרים לעור להילחם נגד נזקי הגיל או הסביבה הי SOTHYSהמוצרים הקיימים של 

מוצרים נוספים של סוטיס מתקנים הפרעות (. כתמי פיגמנטציה, רפיון העור, קמטיםהופעת , אובדן הזוהר

 (.עור יבש, רגיש או קופרוזי, עור שמן)תיפקודיות בעור 

 תקין  העורתיפקוד הם יכולים לפעול רק אם , ה הפעילהגם אם מוצרים אלו נכללים בקטגוריית הקוסמטיק

 .הפעילים שבתוכם על מנת לנצל אותם לצרכיו באופן מרבימסוגל לקלוט ולהטמיע את המרכיבים  והוא

הוא משקיע את מלוא האנרגיה , תקפות סביבתיות חוזרות ונישנותומ( עקה)אם העור נתון תחת סטרס 

במערכות ההגנה שלו ונשאר חסר משאבים שיאפשרו לו להפיק תועלת מהאפקט החיובי הפוטנציאלי הטמון 

 .ויציבות וניה התיפקודית של התא מעורערת והוא במצב של חוסר איזוןההרמ .במוצרי הקוסמטיקה הפעילה

 .וזקוק לעזרה על מנת לשוב לפעילות שגרתית ויעילה נמצא במצוקה, במצב זה, התא

 

 הולכת צעד נוסף קדימה ומוסיפה SOTHYSעם הגישה הקוסמצבטית                                                   

 מוצרי =  Active Cosmetics) הפעילה, לקוסמטיקה האקטיבית                                                  

  Dinamic Cosmetics)את הקוסמטיקה הדינאמית (  סוטיס הקיימים                                                  

   (.הקוסמצבטיקה של סוטיס סדרת מוצרי=                                                   
                     

 שרוקנו , עוזרת לכל סוגי העור SOTHYSהקוסמטיקה הדינאמית של                                                   

להשיב את הדינאמיקה הפונקציונלית לקדמותה  , ממשאביהם הטבעיים                                                  

  .את ההרמוניה התיפקודית בתאים ולייצב                                                  

 ר בתאי העור כלומ, לצורך זה בחרה סוטיס להתמקד בלב ליבו של העור                                                  

 .בתיאום ובמיזוג ההרמוני שביניהם, באיזונם ,עצמם                                                  

 

כלומר השיתופיות התיפקודית , אם ההרמוניה. תאי העור הם המקור ובית היוצר של כל מרכיבי העור כאיבר

המסוגל , עור באיכות גבוהה" לייצר"כולים וי ליאאופטימשל תיפקוד התאים נמצאים במצב , שלהם נשמרת

 .למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר

הקוסמטיקה . מלאה הקוסמטיקה האקטיבית מייעלת את תיפקודם ותפוקתם של התאים הנמצאים בפעילות

  על מנת, בחסר ולוקה את התאים שתיפקודם נפגםתקינה משקמת ומחזירה לפעילות , לעומתה הדינאמית

 .להפיק את מירב התועלת ממוצרי הקוסמטיקה הפעילה -ואף יותר מבעבר  -יוכל שוב שהעור 



 

 

  ??  SSOOTTHHYYSSכיצד פועלת הקוסמצבטיקה של כיצד פועלת הקוסמצבטיקה של                            
  

CC  את הסדרה החדשהאת הסדרה החדשה  לדוגמהלדוגמה  ניקחניקח                                         RReenneewwaall  SSyysstteemm™™]]  

  

H2CR™ Cosmeceutical Complex -   פרי התגליות הקוסמצבטית הבלעדית של סוטיס הינה התרכובת

, אותה נמצא במוצרי הסדרה, תרכובת זו .אוקסידנטים -האנטי ובמחקר* ות ביותר בתחום הגנומיקההעדכני

ובאמצעות מנגנון פעילות , תאי עור שתיפקודם נפגם"( מחזירה לעבודה)"משקמת ומחזירה לפעילות תקינה 

 . יצבת את ההרמוניה התיפקודית בעורחדשני היא מחזירה לאיזון ומי

(H2CR = Health Cell Restorer Complex ) 

חשוב ביותר לשמר את בריאות , מכיוון שתאי העור הם המקור ובית היוצר של כל מרכיבי העור כאיבר

 . התאי" מוח"המהוות בעצם את ה, של תאים אלו DNA -מולקולות ה

 .בשיא הכושר, פקד כמו תאים בריאיםלחזור ולת "מותשים"או /ו מאפשרת לתאים פגומים ™H2CRהתרכובת 

הוא אינו יכול להגיב במהירות הנחוצה ולהפעיל את מערכות התיקון , כשמשאבי התא מתרוקנים והתא חלש

 במצב . (ושל DNA-הפוגעים במיוחד במולקולות הו) חשוף בחיי היומיום הנלחמות בנזקים להם הוא  ,העצמי

השפעת הנזקים החוזרים . ללא מוצא" מעגל קסמים"התא נחלש עוד יותר ונכנס ל, זה הנזקים מצטברים

ומוצרי הקוסמטיקה האקטיבית לא מצליחים יותר  ,ונישנים מתחילה להיראות לעין יותר ויותר על פני העור

 :בנקודה זו נכנסת לפעולה הקוסמטיקה הדינאמית .לפעול ביעילות

באמצעות )אותות מצוקה מיידית ברגע בו מתרחש הנזק התא מסוגל לשלוח , ™H2CRהודות לתרכובת 

הטבעי של " צוות ההצלה"המזעיקים במהירות למקום הפגוע את , (פפטידים המתפקדים כמולקולות שליח

או  DNA-על תיקון הנזקים בתוכו ובמיוחד על תיקון נזקי ה, באופן טבעי, אותן מולקולות האחראיות -התא 

 התרכובת מספקת הגנה רבת עוצמה , בו זמנית. הפגומים הבלתי ניתנים לתיקון DNA-מקטעי ה השמדת

 .נגד תהליכי חמצון מזיקים מצד רדיקלים חופשיים

 

 רדיקלים                                                                                                                    

  חופשיים                                                                                                                              

                                                                                                                                    

 גרעין                                                                                                                               

                                                                                                                               DNA 

 ממברנה                                                                                                                              

H2CR עם                                         
™ 

H2CR בלי                                
™ 

    

 

 תאית-תפקודו חוזר להיות תקין וגם התקשורת הבין ,נשמרת והתא מוגן היטב DNA-כששלמות ה

 .ושבים לפעילות בהרמוניה מלאה" נושמים לרווחה"תאי העור . פועלת במיטבה

 

 :לסיכום

את התא למצב של תיפקודיות  המשיבה  -הינה קוסמטיקה דינאמית, SOTHYSהקוסמצבטיקה על פי 

הבין תאית  התיאום והשיתופיות ,התקשורתאת  ומשקמת( Functional dynamics)תקינה ונמרצת 

(Intercellular harmony) . היא מהווה , תיפקודית מרביתתקינות את תאי העור למצב של  בהחזירה

שתפקידה לייעל ולהעצים את הפעילות השגרתית  -למוצרי הקוסמטיקה האקטיבית  או השלמה/הכנה ו

 .של התאים התקינים

 

על מנת להעניק לעור עתיד חדש וטוב , פועלים בלב ליבם של התאים הקוסמצבטיקה של סוטיסמוצרי 

 . רוךאיעיל ולטווח , תקיןבריא ובספקם את האמצעים הדרושים לו בכדי לתפקד באופן , יותר



 

 

 

  SOTHYSקונספט הבלעדי הזה של נציגה קוסמצבטית ראשונית ל

System™ C היא הסדרה   Renewal] המהווה : 

 לילי לשיקום מיידי של העור ולחידוש אינטנסיבי " שוק"טיפול  •

 ,לטווח ארוך  

 ,על סף מצב חרום, וחסר חיות" עייף"עזרה ראשונה לעור  •

 אך גם להשלמה ולהעצמה של יעילות מוצרי הסדרות האחרות  •

 .של סוטיס  

 

   

. אנו מפנים אותך לדפי המידע על הסדרה, לפירוט נוסף  

 

 :נספח

כבר במוצרי הקוסמטיקה הפעילה , דוגמאות להמחשת השימוש במולקולות מוכרות בקוסמצבטיקה המודרנית מספר

 :SOTHYSשל ( המוצרים הקיימים)

 

 .הסרום המרוכז הראשון המיוצר בתוך אמפולות סוטיס מציגה את  -1946. 1

2. MAP - ויטמין אסטר של פעילה נגזרת   -מגנזיום אסקורביל פוספטC רפואיים -המשמשת כיום בתכשירים הפרה 

 .יעילותה בייצור הקולגן במינונים נמוכים ממנו והתאמתה גם לעור רגיש, Cבשל יציבותה הרבה יותר מזו של ויטמין 

 .של סוטיס Noctuelle Vitamin Cכבר מספר שנים בקרם בשימוש נמצאת 

ציטרית , מלית, של חומצה לקטית 8%תרכובת בריכוז   ( -הידרוקסי-חומצות אלפא) AHA 8%קומפלקס של . 3

 . של סוטיס Noctuelle Vitamin Cבקרם , כבר מספר שנים, גם היא. וטרטרית

 ,מגנים על חומרים פעילים המתפרקים בקלות טכנולוגיה באמצעותה ( -Microsponges)ספוגיות -מיקרו. 4

, של סוטיס Retinol 15-ב 1997 -שימשה כבר החל מ. המאפשרת גם שחרור מושהה לאורך זמן של הרכיב הפעיל

 .לייצוב ושחרור מושהה של הרטינול

 טבעיים מהדור האחרון בעלי יכולת חדירה לעור גבוהה עוד " סופר ליפוזומים"  ( -®Sphérulites) ®ספרוליטים. 5

. בצורה מבוקרת ולאורך זמןמתייצבים בו ומשחררים את הרכיבים הפעילים , עורהם חודרים ל .יותר משל הליפוזומים

 .של סוטיס ™Oxylianceבסדרה בשימוש 

 .י סוטיס"ע, חשיפה עולמית ראשונה של השימוש ברטינול במכוני יופי  -1997 - רטינול. 6

 Totalכ גם בסדרה "ואח  ®Lift Defenseינג 'אייג-בסדרת האנטי,  1999-כבר ב  -מימטיים-פפטידים ביו. 7

Cohesion™. 

 .™Immunisceince  בסדרה לעור רגיש  -אמינו ביוטכנולוגיותחומצות . 8

 .של סוטיס, בטיפול הפילינג המקצועי למכון  -15% חומצה גליקולית. 9

 . ®Secrets de Sothysבסדרה   -(neuroactive)אקטיבי -רכיב נוירו. 10

 "    -    -משקד מתוק לאפקט מתיחה        פולימר-ביו. 11

, חומצה היאלורוניתכדוריות מיובשות מחלבוני חיטה המכילות -מיקרו -הידרטנטיות  Micropatchכדוריות מילוי  .12

כמו גם הידרטציה  הן מעניקות אפקט מילוי לקמטים, בצורה זו. סופחות מים ומתנפחות כמו ספוג, החודרות לקמטים

 .®סודות סוטיס"בסדרה בשימוש . עמוקה וארוכת טווח

13 .MSH-Control™ - אמינית-חומצה ליפו (Undecylenol phenilalanine ) של ( נוגדת)המשמשת כאנטאגוניסטית

להבהרת  בסדרהבשימוש . המונעת את הפעלת האנזים המתחיל את ייצור המלנין ,(MSHα-)הורמון מלנוטרופין ה

 .[ ™] Eclaircissante  פיגמנטציה

 .דפי המידע של מוצרי סוטיסאת ה /ראי לפירוט מרכיבים נוספים

 

  ......תמיד צעד אחד קדימהתמיד צעד אחד קדימה    -פריס  -פריס  -סוטיס-סוטיס                                  


