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BELEZA SOTHYS 

 

CUIDADOS DE ROSTO  

A manutenção da qualidade da pele é imprescindível para mantê-la sempre saudável e bonita. Para 

além dos cuidados diários em casa são necessários e recomendados cuidados em cabine para tratar 

a pele em profundidade. 

A Sothys tem ao seu dispor Produtos e Cuidados Profissionais com toda a qualidade e eficácia 

comprovada apresentando resultados visíveis e duradouros. 

 

Cuidados Básicos  

Limpeza Profunda de Pele    1H30         60.00 € 

Cuidado facial equilibrante e purificante. A limpeza de pele inclui a extracção de comedões para 

uma ação mais profunda. É indicada para todos os tipos de pele. 

Cuidado Peeling Ressurfaçant Profissional  1H00         50.00 € 

Desintoxica a pele, apaga os efeitos do stress, tabaco, poluição, raios UV. Acelera a renovação celular 

para atrasar e melhorar o envelhecimento! A pele fica mais limpa, lisa e renovada e a tez fica mais 

luminosa, uniforme, clara e resplandecente. Um cuidado inspirado em técnicas médicas que renova 

intensamente a pele, graças à alquimia entre tecnologia de ponta e experiência profissional da 

esteticista Sothys. 

Glysalac Pro Peel - Peeling    1H00              45.00 € 

Cuidado para finar a textura da pele, conferir uma resplandecência imediata, alisar a pele e revelar 

uma tez limpa e uniforme. Recomendado antes de iniciar uma cura de cuidados intensivos Sothys. 
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Cuidado Essencial Oxigenante e Vitamínico  55-min.         40.00 € 

Cuidado essencial oxigenante e vitamínico, com notas gulosas de pêssego e alperce para uma pele 

desintoxicada e resplandecente. 

Aconselhado para todos os tipos de pele e particularmente adaptado para a pele com falta de 

luminosidade. 

 

Cuidado Fundamental de Homem   1H00      50.00 € 

A pesquisa avançada Sothys selecionou a pedra vulcânica pela sua riqueza em magnésio para dar 

energia e desintoxicar a pele masculina. A pele fica energizada, mais protegida, mais resistente 

face às agressões externas e aos sinais de envelhecimento. 

 

Cuidados Específicos 

Cuidado Contorno de Olhos    55-min.    40.00 € 

Pack de 3 cuidados (cura):                    104.00 € 

Cuidado especificamente estudado para o contorno dos olhos, de elevada protecção e adaptado 

para olhos sensíveis. Permite esbater imediatamente os sinais de cansaço, olheiras, papos e também 

com ação anti-rugas. 

 

Programa Aclarador / Luminosidade [W.]™+  1H10 Pack 4 cuidados Cura: 175.00 €  

Cura intensiva de 4 sessões, associando dois cuidados complementares que integram um Sérum 

profissional concentrado em Vitamina C pura, ingrediente activador incontornável. 

É indicado para todos os tipos de pele que necessitam de uma dupla solução: luminosidade da tez e 

aclarador de manchas. A pele fica uniforme, luminosa, a tez resplandece de luz e de juventude. 

 

Cuidado para Peles Sensíveis    1H00     45.00 € 

Cuidado facial indicado para todos os tipos de pele sensível por natureza ou sensibilizada 

temporariamente, recuperando conforto e serenidade. Tratamento ideal para suavizar o dia a dia 

das peles sensíveis. 
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Cuidados Intensivos 
Concebidos para preservar a juventude cutânea e, simultaneamente, corrigir os sinais de 

envelhecimento. Recomenda-se a sua realização em cura. 

 

Cuidado Intensivo Hydra3HA™    1H15      65.00 € 

Pack de 3 cuidados (cura):        170,00 € 

Sothys reinventa a abordagem hidratante com um ácido hialurónico triplo. 

Um cuidado de rosto com um protocolo específico em 6 fases, manobras de massagem exclusivas e 

ativos de última geração. 

  

Cuidado Intensivo Jeunesse BP3 Tri Complex™   

(Açafrão e Ácido Hialurónico)    1H30       75.00 € 

Pack de 3 cuidados (cura):        195.00 € 

Cuidado especifico contra os sinais visíveis do envelhecimento: Rugas e flacidez cutânea. 

Este cuidado ultra sofisticado associa produtos ultra específicos com métodos de aplicação 

profissionais através de 5 etapas chave e não menos do que 8 formulas especificas, proporcionando 

um momento de relaxamento e uma pele visivelmente mais jovem.   

 

Cuidado Intensivo Energizante Eleuthérocoque™  1H40    90.00 € 

Verdadeiro intensificador, este cuidado 100% manual inclui uma fase de limpeza profunda de pele 

e é ideal para ser utilizado como cuidado único ou em preparação de uma Cura de Cuidado intensivo 

anti-envelhecimento ou hidratante para devolver energia e luminosidade revelando a juventude da 

sua pele. 

 

Cuidado Prestígio 
Cuidado Excellence Secrets Rosto   1H20      90.00 € 

O cuidado Excellence Secrets conjuga com elegância e requinte os ingredientes de um cuidado único 

por excelência.  Um cuidado com 8 etapas que associam desmaquilhagem profunda com esfoliação 

ultra eficaz, massagens de exceção, máscaras de elevado desempenho, alisamento final com efeito 

gelo, utilizando ativos vegetais de excelência: Rosa Sothys, flor de porcelana, folhas de pessegueiro 

com uma fragrância sublime. 


