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 ™VMAסדרת מוצרים לפנים ולגוף עם                                 

                                 (Vegetal Moisturizing Activator™) 

                                

  ®®ביוטי גרדןביוטי גרדן       
 דפי מידע מורחבדפי מידע מורחב    --

    םםביולוגים ואורגניביולוגים ואורגני, , םםמוצרים אקולוגימוצרים אקולוגי           

  ..עם מרכיבים פעילים צמחייםעם מרכיבים פעילים צמחיים                                  
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 היופיהיופי  להשראתלהשראתהמוזה המוזה   -הטבע -הטבע 

 טרנד אופנתי או שיגעון כעוד  לא. באורח החיים המודרניאקטואלי הטבעי והטבע חזרו לכותרות והפכו למוקד עניין 

 אך רבים מהם משתמשים באוצרותיו ללא הבנה מספקת  , אנשים רבים מגלים את עולם הטבע או שבים לחיקו, חולף

 . אף מבלי להעניק לו את הכבוד הראוי, ופעמים רבות

 אלא כאל  , בלבד" אמצעי"או " כלי"מעולם לא התייחסו אל הטבע כאל  SOTHYS בקרב  ,כבר מתחילת הדרך

"Raison d’être- " פילוסופיה וסיפור אהבה אמיתי, תכלית חיים, סיבת קיום . 

  Corrèz במחוז,   AURIAC -ב SOTHYS הגנים של  שהקים את, מייסד החברה, זהו סיפור האהבה של ברנרד מאס

סדרת מוצרי טיפוח   -®BEAUTY GARDENבטבעיות ללידתה של הסדרה  השהוביל אהבה. שבלב צרפתבחבל לימוזן 

 .אוצרות הטבעשבמיטב הם המחייה את העור ומעניקה לו את גים ואורגניוביול, אקולוגים

 

 

      LLeess  JJaarrddiinnss  SSootthhyyss™™  ((SSootthhyyss  GGaarrddeennss))  -הספור מתחיל ב-הספור מתחיל ב

  תיבת אוצרות טבעית אמיתית תחת כיפת השמייםתיבת אוצרות טבעית אמיתית תחת כיפת השמיים: : גני היופי של סוטיס גני היופי של סוטיס 

 ...הפראי עד אובדן החושים בו ניתן להיטמע בחיקו של הטבע, רחוק מהמולת היומיום, מקום קסום דמיינו

פורחת ומשגשגת צמחייה כה עשירה בה ( Auvergne)והרי אוברנייה ( Dordogne)פיסת גן עדן ירוקה בין נהר הדורדון 

 . חסינה בפני טירדות העולם החיצוןנותרה ושלוותה  מעולםבה כף רגל אדם לא דרכה ש נדמהעד כי  ,ומגוונת

גן  רד מאס להגשים את חלום חייו ולהקיםברנ יטהחל, של הטבע שנשתמר להפליא וטוהרו נפעם ומלא השראה מכוחו

המוקדש כל כולו , מקום ייחודי ומיוחד. מוקף בנופי טבע טהור אינסופי, גדות האגםעל ,  Auriac -בוטני יחיד במינו ב

 אמינות, מעורבות, קיימא-פיתוח ברל שסמל  .חיים טיפוח הטבע הפך לאומנות ולאורחבו , SOTHYS -אהבת היופי ולל

 . לשמירת ההרמוניה וכבוד האדם והטבע SOTHYSההתחייבות התמידית של : אותנטיותו

 לא יאומן ונרחב עד ( Biodiversity)התפתח מבחר עצום של צמחים המציע מגוון ביולוגי ,  Xaintrieמצפון למחוז , כאן

 . Natura 2000להיות מסווג כחלק מהמורשת האקולוגית האירופאית של הפרוייקט שזכה  ,כדי כך

ר אווירה רצה יוצר הגן ליצו, ותר מכלי .שהרעיון להקמת הגן המיוחד הזה נבט וצמח על אדמה זו, אין זה מקרה אם כך

 . חושיות ושפע תגליות מרתקות-אינספור חוויות רב המציעה למבקר, של הרמוניה ויופי

חוויית היופי האורגני יוצאת לדרך ומקבלת , של יוצרה העשירהאישי מהשפעות העולם החיצון ועל רקע הניסיון  וגנתמ

 .משמעות חדשה

 

  מהווים גם השראה למחקר ופיתוחמהווים גם השראה למחקר ופיתוח  ™™LLeess  JJaarrddiinnss  SSootthhyyss ,,סמל של חיי טבע שוקקיםסמל של חיי טבע שוקקים 
הגנים של סוטיס היוו  -חממה של משאבים טבעיים רבי עוצמה , ריכוז עשיר של מרכיבים פעילים חיוניים, חוויה לחושים

 . 'יתופי עם אוניברסיטת לימוזשמחקר להקמת פרוייקט , בהמשךמקור השראה לקבוצת מחקר ראשונית ו

 פיתוח  באמצעות וליישמו להבין לעומק את הפוטנציאל הטמון בה, ת הפלורה המקומיתהינה לחקור א מטרת הפרוייקט

. SOTHYS-בלעדיים ל, מוצרים קוסמטיים טבעיים

 ,והפך לפרוייקט של ממשלידת הגנים הבוטנים בה שהחל בסיפור האה

 בשם, לסוטיס ליצירת תרכובת פעילה חדשנית ובלעדיתכבר הביא 

 VVMMAA™™  ==  VVeeggeettaall  MMooiissttuurriizziinngg  AAccttiivvaattoorr™™,   שהיוותה את 

 , ביולוגים ואקולוגים הנקראת, אורגניםהבסיס לפיתוח סדרת מוצרים 

 .על שם גני היופי של סוטיס, כמובן
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  ™™VVMMAA™™   = =VVEEGGEETTAALL    MMOOIISSTTUURRIIZZIINNGG    AACCTTIIVVAATTOORR   ::מרכיב פעיל צמחי בלעדימרכיב פעיל צמחי בלעדי
  

VMA™ המכילה שלושה מרכיבים צמחיים הידרטנטיים רבי עוצמה  תרכובת פעילה לליחוח העורבליבה של א הו

 .המגן על העור ומונע ייבוש, בשילוב גליצרין ממקור צמחי( ליקה ועוזרד'אנג, ניצני עץ דובדבן)

 

 (. סטרטום קורניאום)י השכבה הקרנית "וחיץ מובטח ע תיפקוד העור כמעטה מגן

, אם באמצעות קשירת מולקולות מים ואם פיזית, המים בעורהשכבה הקרנית לוקחת גם חלק פעיל באיזון תכולת 

 .בהיותה שכבת מגן המונעת התאיידות מים מן הפנים אל החוץ

 .העור הופך פגיע יותר בפני נזקי הסביבה השונים, אם מעטה המגן של העור ניזוק או תיפקודו נפגם

 

VMA™ הלחות הנאותה בשכבה הקרנית והגנת י שימור רמת "מחזק את מעטה המגן העורי ומשפר את תיפקודו ע

 .הוא מאפשר לאפידרמיס למלא את תפקידו גם כמעטה מגן לחותי, בכך. האפידרמיס מפני נזקים סביבתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנערכו  (Corneometer)בליחוח העור הוכחה מדעית באמצעות מדידות בקורניאומטר  ™VMA -יעילותו של ה

: תוך השוואה לטסט זהה עם פלצבו, מתנדבים 12על 

 ממריחת התרכובת שעות 3הידרטציה אחרי  34%+ 

 ממריחת התרכובת שעות 8הידרטציה אחרי  27%+ 
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  ::דבןדבןבבעץ דועץ דו  מיצוי אורגני של ניצנימיצוי אורגני של ניצני       

  החייאה והמרצההחייאה והמרצה, , חידושחידוש, , לחותלחות            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שאינו פוגם במרכיביה ומשמר את ( Cryoextraction)קר  תמצית הניצנים מתקבלת באמצעות תהליך של מיצוי

 .העולמי ECOCERTשל ארגון  תעודהובעל  אורגני BIOהמיצוי מוכר כמוצר . תכונותיהם

העושר , בדומה לכל התמציות שמקורן בניצנים. חומרים אינאורגניים ופלאבונואידים, עשירים בסוכרים ניצני הדובדבן

הודות , בנוסף (.Energizing)והמרצה ( חידוש והחייאה)רגנרציה מעניק למיצוי יכולת , הרב בחומרים מעודדי גדילה

 .וכרותמ( העלאת רמת הלחות)תכונות ליחוח המיצוי הינו בעל  ,להרכבו המיוחד

  

 

 

GEMMOCOSMETICS-  הקוסמטיקה של מקור החיים 

 ".נבט"או " ניצן"אלא גם  "אבן חן"הוא לא רק   ”Gemmae“פירוש המילה הלטינית 

היא ענף מדעי החוקר את התכונות והתועלת של מרכיבי הניצנים והנבטים ומתמקד  Gemmocosmetics -ה

 (. נביטה)בפוטנציאל האנרגטי של צמחים בשלבי הגדילה המוקדמים ביותר 

נמצאו מרשמים  ,(פרמקופיה)ניצני צמחים היו בשימוש אלכימאים מאז ימי הביניים וכבר בספרי הרוקחות העתיקים 

 .וח וצפצפההמכילים ניצני עץ אש

 .משתמשים בניצנים או נבטים כתרופה למחלות שונות( Gemmotherapy)מותרפיה בתחום הג

 .קצב חלוקת התאים גבוה מאד בתוכו, הניצן מהווה את החלק העוברי של הצמח וככזה

 .של מרכיבים תזונתיים חשובים המבטיחים את גדילתו והתפתחותו של הצמח הניצן מהווה מאגר עשיר

 .של הצמח העתידי" כוחות"כל ה -וצר ומרכז בתוכו את כל האנרגיות הביולוגיות הפוטנציאליות הניצן א

: מחקרים מדעיים  הוכיחו את הפוטנציאל העצום הטמון בחלק זה של הצמח

. ניצנים מכילים ריכוז של חומרים פעילים גדול בהרבה מזה הקיים בצמח הבוגר    -

 ...('קליפה וכו, עלים, פרחים)כל הפעילויות הספציפיות של חלקי הצמח הבוגר הניצנים משלבים בפעילותם את    -

 .הפעילות הפארמאקולוגית והקוסמטית של מיצוי ניצנים גבוהה הרבה יותר מזו של מיצוי צמחים בוגרים, משום כך

 

 :ניצני הצמח צופנים בחובם את סוד אריכות הימים

 .האחראיים להתפתחות הראשונית של כל הרקמותהם , הנקראים תאי בלאסט, תאי הניצנים   -

 הם מרכזים בתוכם את כל החומרים המטאבוליים הנחוצים לצמח.... אמיתי "שיקוי חיים מרוכז"תאים אלו מהווים    -

 . לפרוח ולתת פירות, יומיום על מנת לצמוחבחיי ה    
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  ::ליקהליקה''אנגאנג  מיצוי אורגני שלמיצוי אורגני של        

  בקטריאליבקטריאלי-אנטי-אנטי, , מרגיעמרגיע  , , נוגד רדיקלים חופשייםנוגד רדיקלים חופשיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

היא בעלת שורש רחב ובשרני . מטרים 2שנתי שיכול להגיע לגובה של -היא צמח דו( בעברית" מלאכית)"ליקה 'האנג

, הקיץהמופיעים בחודשי , צהבהבים-פרחיה הירוקים, כבת למשפחת הסוככיים. ועלים גדולים בעלי קצוות משוננים

. קרם או חום בהיר-מוארך ושטוח וצבעו צהוב, ליקה הוא אובלי בצורתו'פרי האנג. מסודרים במעין סוככים גדולים

 תעודתוגם הוא בעל  שורשיםברפואה המסורתית משתמשים בכל חלקי הצמח אך המיצוי בו אנו משתמשים מקורו ב

BIO  שלECOCERT . 

 .פלאבונואידים ושמן ארומתי חיוני, ניניםטא, פנולים-פוליליקה מכילה בעיקר 'האנג

 ליקה הוא בעל פעילות'שמיצוי האנג, מכאן

 המעכבת את הופעת סימני הגיל הראשונים  -נוגדת רדיקלים חופשיים    -

 מעכבת התרבות בקטריות  -בקטריאלית-אנטי   -

 .להרגעת האפידרמיס  -מרגיעה   -

 

 

  ::עוזרדעוזרד  מיצוי אורגני שלמיצוי אורגני של        

 אוקסידאנט ומפיג מתחאוקסידאנט ומפיג מתח-אנטי-אנטי              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא ( קוץ=  akanta, חד=  oxus) Oxyantha -כשם משפחתו הלטיני. עץ הפורח באביב/הוא שיח( Hawthorn)העוזרד 

 ניתן להשתמש בכל חלקי. לבנים ומפיצים ניחוח עז ופירותיו הגרגיריים אדומיםפרחי העוזרד . אכן שיח בעל קוצים חדים

 . ECOCERTשל  BIO תעודתוהוא בעל  פרחיםהצמח אך מיצוי העוזרד האורגני שלנו מקורו ב

, B  (1 ,2 ,3 ,5קבוצת הויטמינים וב Cויטמין , טאנינים וחומצות פנוליות, פלאבונואידים ,פנולים-פוליהעוזרד עשיר ב

 (.וחומצה פולית 12ואף , 6

-אנטי)מעכב הזדקנות , (אוקסידאנט-אנטי)נוגד חמצון , (סטרס-אנטי)מרגיע ומפיג מתח כמיצוי פרחי העוזרד ידוע 

(. גם הגרגירים ידועים כמחזקי לב מעולים ונוגדי יתר לחץ דם) מרחיב ומחזק את כלי הדם( 'אייג
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  גליצרין צמחיגליצרין צמחי        

  ליחוח ומניעת יובשליחוח ומניעת יובש, , ריכוךריכוך              

, בגליצרין ממקור צמחי הידוע ביכולתו לרכך את העור,  ™VMA -בתוך תרכובת ה, ל משולבות"שלושת התמציות הנ

 .להעניק לחות ולהגן על האפידרמיס מפני יבוש

 

 

  מרכיבי מפתח פעילים נוספים בסדרהמרכיבי מפתח פעילים נוספים בסדרה

  

  

  ::אורגניאורגני( ( HHeelliiaanntthhuuss))שמן חמניות שמן חמניות         

  99-ו-ו  66עשיר באומגה עשיר באומגה , , הזנההזנה, , תתלחולחו              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (.אך לא רק)המשמש בעולם כולו להפקת שמן  (Asteraceae)המורכבים שנתי ממשפחת -החמנית היא צמח חד

השמן הטוב ביותר (. 45%עד )הנפוץ מכולם הוא הזן השחור בו תכולת השמן גבוהה במיוחד , זני החמניות 80מבין 

 .מופק מן הזרעים בתהליך של כבישה קרה

: ב שמן החמניות מכיל חומצות שומן חיוניות והוא עשיר במיוחד :הרכב

( חומצה לינולאית 63%בערך ) 6אומגה     -

 (חומצה אוליאית 26%בערך ) 9אומגה     -

 :תכונות

 (TEWL)אפידרמי -מפחית את איבוד המים הטראנס  -הידרטנטי    -

 את העור מרגיע ומזין    -

. תומשיב את האיזון בין חומצות השומן ומשמר את רכות העור וגמישו: משקם את מאגר השומנים    -
 

 

 חומצות השומן אומגה וחשיבותן

התאים  המהוות מרכיב בסיסי וחיוני בקרום, (ממשפחת הליפידים)סדרת האומגה היא קבוצה של חומצות שומן 

 .או רגיש/יבש יותר ו, חוסר בהן פוגם במבנה קרום התא והופך את העור כולו לפגיע(. הממברנה)

: מכיוון שהגוף אינו מסוגל לייצר אותן וחייב לקבלן ממקור חיצוני" חיוניות"חומצות שומן אומגה מסויימות זכו לכינוי 

 .'תוספי מזון וכו, מוצרים קוסמטיים, תזונה

מונעות היווצרות קמטים ועוזרות בשיקום סימני , תאית-חומצות השומן אומגה משתתפות גם בהסדרת התקשורת הבין

 .והן משתתפות בהובלת ויטמינים מסיסים בשמן UV-לקתית ואנטיד-יש להן גם פעילות אנטי, בנוסף(. Stria)מתיחה 

נבט , דגים שמנים', שמן בוראז, שמן נר הלילה, שמן זרעי פשתן, הן נמצאות בשמן חמניותילמינאומגה חומצות השומן 

. שקדים ואגוזים, חיטה

 :היתרונות לעור הפנים שמציעות חומצות השומן אומגה המצויות בשמן החמניות

> Omega-6-  מונעות , מפחיתות תופעות אלרגיות ותגובות דלקתיות, לינולאית-כוללות את החומצה הלינולאית והגמא

 .הזדקנות מוקדמת של העור ומגינות עליו מפני ייבוש

> Omega-9-  מעניקה גמישות ורכות , בפעילותה נגד אלרגיות ודלקות 6מגבירה את יעילות האומגה , ליאיתוחומצה א

 .ושומרת על מראהו הצעירלעור 

http://sauverlesabeilles.free.fr/images/tournesol.jpg
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  ::חיוני של רוזמריןחיוני של רוזמריןארומתי ארומתי שמן שמן         

  נוגד חמצוןנוגד חמצון, , מחייהמחייה, , ממריץממריץ              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, עלים מחטיים מעובים וארומה חזקה. או לבן/ורוד ו, בעל פרחים קטנים בצבע כחול, שנתי נפוץ-תיכוני רב-צמח ים

לרוזמרין יתרונות רבים ושימושים לרוב והינו  .לניחוח לבנדר וניואנס של קמפורהמזכירה ריחות יער ועצי אורן עם רמז 

 .בקטריאליות-אוקסידאנטיות ואנטי-גם בעל תכונות אנטי

דלקות עור ) י אידוי וזיקוק ראשי הפרחים והעלים והוא משמש למטרות רבות בארומתרפיה"שמן רוזמרין טהור מתקבל ע

 ....(.'שפעת לחץ דם נמוך וכו, ברונכיט, ראש כאבי, ריפוי פצעים, ופצעי בגרות

 .קאמפור ובורנאול, (Cineol)מרכיביו העיקריים הם צינאול 

: בין תכונותיו המוכרות בקוסמטיקה

 מעורר וממריץ  -

 מחטא ומטפל בבעיות עור  -

 מחייה וממריץ את תיפקוד התאים  -

 נוגד חמצון ומונע קמטים  -

 

  ::חיוני של לבנדרחיוני של לבנדרארומתי ארומתי שמן שמן         

  מחטאמחטא, , מאחהמאחה, , מרענןמרענן, , מרגיעמרגיע              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

צרים ומחודדים בקצותיהם והפרחים הסגולים , עלי הצמח ארוכים. שנתי נפוץ בארצות הים התיכון ובאירופה-שיח רב

 .עשירה ממריצה וחודרת, פרחונית, לצמח ארומה טיפוסית מתקתקה. קטנים ודמויי צינורות

 .מתקבל מאידוי וזיקוק הפרחים ואף לו שימושים רבים בארומתרפיה שמן חיוני של לבנדר
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: בין תכונותיו המוכרות

 מרענו ומחזק, מרגיע  -

 מסדיר את פעילות מערכת העצבים  -

 (.בעל תכונות אנטיביוטיות)מחטא ומזרז ריפוי פצעים   -

 

 

 ::קליפת אגוזי מלך באבקהקליפת אגוזי מלך באבקה        

  ((בפילינגבפילינג))והחלקה והחלקה לקילוף עדין לקילוף עדין                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

. אבקה עדינה של קליפות אגוזי מלך לקילוף עדין והסרת התאים המתים תוך החלקה וליטוש מרקם העור

  

  

  

        CClleeaannssiinngg  aaggeenntt::  

  ((במסיר האיפורבמסיר האיפור))  ניקוי והגנהניקוי והגנה         

  

 .של גלוקוז צמחי (Biodegradable)מתכלה נגזרת 

 .ליפידי הטבעי ושומר על איזון העור-שאינו פוגע במעטה ההידרו, עדיןמרכיב פעיל לניקוי יסודי אך 

 

 

 

(: טיפול מכון+ לטיפול ביתי )מוצרים  7הסדרה כוללת                              

  

  מסיר איפור על בסיס ניצני דובדבן מסיר איפור על בסיס ניצני דובדבן < <                                                             

  ליקה ועוזרדליקה ועוזרד''לפנים על בסיס אנגלפנים על בסיס אנגמי פרחים מי פרחים < <                                                             

  על בסיס זרעי חמניות וקליפת אגוזי מלךעל בסיס זרעי חמניות וקליפת אגוזי מלך' ' פילינג גומאזפילינג גומאז< <                                                             

  קרם פנים עדין על בסיס זרעי חמניות ורוזמריןקרם פנים עדין על בסיס זרעי חמניות ורוזמרין< <                                                             

  ורוזמריןורוזמריןמסכת רכות וזוהר על בסיס זרעי חמניות מסכת רכות וזוהר על בסיס זרעי חמניות < <                                                             

  שמן זרעי חמניות אורגני לעיסוי הפניםשמן זרעי חמניות אורגני לעיסוי הפנים< <                                                             

  תחליב גוף על בסיס ניצני דובדבן ולבנדרתחליב גוף על בסיס ניצני דובדבן ולבנדר< <                                                             
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      BBEEAAUUTTYY  GGAARRDDEENN®®  BByy  SSOOTTHHYYSSמוצרי הסדרה מוצרי הסדרה                                             

  
  המוצרהמוצר          

  

VVMMAA™™            

CCoommpplleexx        

  
  שמן        שמן                        

חמניות חמניות           

  אורגניאורגני            

  

  מרכיב  מרכיב            

ניקוי   ניקוי               

  עדיןעדין            

  

  שמן שמן               

  ארומתי ארומתי           

חיוני  של חיוני  של         

  רוזמריןרוזמרין          

  

  שמן שמן               

  ארומתי   ארומתי             

חיוני  של חיוני  של         

  לבנדרלבנדר            

  

  קליפות קליפות           

אגוזי מלך אגוזי מלך         

  באבקהבאבקה          

  מסיר איפורמסיר איפור    

  על בסיסעל בסיס      

  ניצני דובדבןניצני דובדבן  

            

  מי פרחים מי פרחים       

  לפניםלפנים        

  על בסיס על בסיס     

  ליקה  ליקה  ''אנגאנג    

  ועוזרד  ועוזרד          

            

  ''פילינג גומאזפילינג גומאז

  על בסיסעל בסיס      

זרעי חמניות זרעי חמניות   

  וקליפת אגוזיוקליפת אגוזי

  מלךמלך          

            

  קרם פנים קרם פנים     

  עדיןעדין          

  על בסיסעל בסיס    

  זרעי חמניותזרעי חמניות  

  ורוזמריןורוזמרין      

            

  מסכת רכותמסכת רכות  

  וזוהר וזוהר           

  על בסיסעל בסיס      

  זרעי חמניותזרעי חמניות  

  ורוזמריןורוזמרין      

            

  תחליב גוףתחליב גוף    

  על בסיסעל בסיס      

  ניצני דובדבןניצני דובדבן  

  ולבנדרולבנדר        

            

  שמן שמן           

  זרעי חמניות זרעי חמניות   

  לעיסוי הפניםלעיסוי הפנים

            

  

  

  

  

  

  

  


