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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

prajeme krásny deň a predstavujeme nový newsletter, v ktorom si ako vždy zrekapitulujeme 
uplynulý mesiac z pohľadu úspešných členov Klubu ESSENS, najpredávanejších produktov  
i udalostí, ktoré sa na pôde ESSENS udiali. Zároveň vám prezradíme mnoho ďalších informácií, 
rád i plánov. 

1 AKADÉMIA DV s.r.o.

2 Ľubica a Viliam Lalinskí

3 Ing. Lenka Borková

4 Tatiana Kováčová

5 Mgr. Tatiana Bochničková

6 20008752

7 Akadémia IS, s.r.o.

8 Martina Musilová

9 Daniela Hnidenková

10 Dušan Levko

Poradie v tabuľke je uvedené na základe dosiahnutej pozície  
a výšky provízií. 

LÍDROV V SR  
V AUGUSTE 2016

TOP
10

1 Dámsky parfum 50 ml w107

2 Aloe vera 99,5% gél na pitie - hrozno 500 ml

3 Aloe vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

4 Flow`EN ESSENS 30 tabliet

5 Colostrum ESSENS Probiotiká 6 ks

6 Pánsky parfum 50 ml m008

7 Výživný telový krém s colostrom 200 ml

8 Dámsky parfum 50 ml w117

9 Aloe vera 99,5% gél na pitie - vitamín C 500 ml

10 Aloe vera ESSENS Soft spray 100 ml

NAJPREDÁVANEJŠIE  
PRODUKTY 

AUGUST 2016

... NA COLOSTRUM ESSENS
Jeseň sa blíži a s ňou sychravé počasie, plieskanice, dážď. 
Nastal presne ten čas na zahájenie jesennej kúry na posilnenie 
imunitného systému. Čas na Colostrum ESSENS.
Ideálne dávkovanie sú 2 kapsuly večer. Osobám  
s autoimunitným ochorením odporúčame dávkovanie  
2 kapsuly ráno.
A nezabudnite, že kúpou 8 balení získate 1 balenie ÚPLNE 
ZADARMO! Pri kúpe 14 ks DOSTANETE ZADARMO 2 balenia 
a pri nákupe 18 ks OBDRŽÍTE ZADARMO hneď 3 balenia!
To je jedna trojmesačná kúra ZADARMO!

UŽ JE  

ČAS...
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SILIKÓNOVÉ NÁRAMKY 
Silikónové náramky patria nepochybne k najpopulárnejším reklamným predmetom.
A preto ESSENS prináša tieto módne doplnky vo farebných variantoch odrážajúcich 
jednotlivé produktové rady, ktorých názvy sú spolu s logom ESSENS v náramku 
vytlačené a zvýraznené farebnou potlačou.

Silikónový náramok
Šírka: 1 cm
Obvod: 20,5 cm
Farba: modrá, tmavo zelená, svetlo zelená, biela, šedá, žltá

Cena pre členov Klubu ESSENS: 1,20 € / 0 bodov

LETNÉ 
HRÁTKY

A kto sleduje naše facebookové stránky, neunikla mu informácia 
o príležitosti vyhrať celú sadu silikónových náramkov!

10. augusta sme totiž zverejnili súťaž "STAŇTE SA SÚČASŤOU 
KREATÍVNEHO TÍMU ESSENS", v ktorej ste nám pomohli vybrať 
farebný variant diára pre rok 2017. Stačilo dať LIKE farebnému 
variantu, ktorý sa vám najviac páčil a okamžite ste boli zaradení 
do žrebovania. 

Po sčítaní LIKE na všetkých facebookových stránkach ESSENS 
zvíťazil s jednoznačným náskokom diár v tradičnej tmavomodrej 
farbe. Na jeho reálnu podobu sa môžete tešiť už čoskoro!

Zároveň sme zo všetkých hlasujúcich vyžrebovali výhercu sady 
silikónových náramkov ESSENS, ktorým sa stala pani Iveta 
Turzová z Hornej Poruby. Blahoželáme!!!!



NEWS
č. 9/2016

Newsletter

www.essens.sk Essens Slovakia info@essens.sk +421 41 555 72 11

BUBLALO TO A VRELO! 
Letné mesiace zachvátila výpredajová smršť. Jedna lepšia akcia striedala druhú a len málokomu sa podarilo 
odolať tak výhodným ponukám, vďaka ktorým bolo možné získať produkty zadarmo v hodnote takmer až 66 €!
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ESSENS
Pretože podľa mnohých ohlasov sa vám naše nové webové stránky páčia, prinášame 
vám zopár rád, ktoré by vám mohli pomôcť využiť ich maximálny potenciál. Ďalšie 
funkčnosti sa neustále vyvíjajú a po ich spustení vás budeme vždy informovať. 

NOVÝ 

WEB

Viete, že si môžete zmeniť svoje 
kontaktné údaje a doplniť svoju 
fotografiu? Nezabudnite všetko 
potvrdiť tlačítkom "uložiť". 

Máte vo svojej sieti za posledných 
30 dní Novo registrovaných členov? 
Teraz ich nájdete v záložke Moja 
kancelária / Novo registrovaní 
členovia. Po kliknutí na meno 
sa zobrazí karta nového člena s 
prehľadnými údajmi. 

Novinka ESSENS Messenger! 

Mnohí z vás si po prihlásení na účet ESSENS stačili všimnúť novú ikonu ESSENS Messenger. Tento nový 
nástroj nám umožní podávať vám jednoduché informácie týkajúce sa napr. vášho užívateľského účtu  
či informácie o spustení nových funkčností na našich neustále sa vyvíjajúcich webových stránkach. 
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KDE VŠADE NÁS NÁJDETE?
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AKČNÁ PONUKA SUPERPACKOV
Pretože nám záleží na vašich prianiach a názoroch, 
upravili sme ponuku obľúbených superpackov. 

AKČNÁ PONUKA TAK VYPADÁ PO NOVOM 
NASLEDOVNE: 

Pri nákupe 8 kusov získate 1 kus ZADARMO! 
Pri nákupe 14 kusov dostanete 2 kusy ZADARMO! 
Pri nákupe 18 kusov dostanete 3 kusy ZADARMO! 

Ponuka sa vzťahuje na produkty, ktoré nie je možné 
vzájomne kombinovať, u parfumovaných produktov 
je kombinácia v rámci jedného druhu produktu možná 
podľa výberu ľubovoľných vôní: 
•	 Parfum ESSENS 50 ml zo štandardnej ponuky
•	 Parfumovaný Sprchový gél 200 ml
•	 Parfumovaný Telový balzam 200 ml
•	 Colostrum ESSENS 60 kapsúl
Vyššie uvedené druhy produktov nie je možné 
vzájomne kombinovať. 

TERAZ však môžete kombinovať podľa vlastného 
výberu obdobné produkty z nasledujúcej ponuky: 
•	 Aloe Vera gél drink - hrozno 500 ml, Aloe Vera 

gél drink - vitamín C 500 ml ALEBO Aloe Vera 
koncentrát s výťažkami z bylín 100 ml

•	 Aloe Vera + Boswellia 60 kapsúl ALEBO Aloe 
Vera + Q10 60 kapsúl 
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ČO NÁS ČAKÁ V SEPTEMBRI? 
Už čoskoro vám predstavíme inovované produkty Colostrum telovej kozmetiky a Aloe Vera vlasovej 
kozmetiky! Tešiť sa môžete na nové receptúry, nové balenia a obsiahle viacjazyčné príbalové letáky, kde 
nájdete všetky bonusy, ktorými sa naše výrobky môžu pochváliť. 

A verte nám, skutočne je na čo sa tešiť! 
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Príbeh pani Jarmily z Nového Mesta nad Váhom
Zlákali ste ma na krásnu vôňu. Nebránila som sa, veď aj ženy v zrelých rokoch chcú pekne 
voňať. Vtedy som ani len netušila, čo bude pre mňa a moju rodinu ESSENS znamenať a že bude pre mňa 
tak veľmi dôležitá. Začali sa mi totiž kopiť zdravotné problémy, ktoré sa mi podarilo prostredníctvom 
vašich produktov vyriešiť. Ako posledný som riešila prasknutý kolenný kĺb. Keby ste len vedeli, aká je to 
bolesť. Vybrala som si kombináciu Aloe vera kapsúl s boswelliou, Aloe s Q10 a Flow´EN. Momentálne 
som úplne bez bolesti a pomerne dobre sa môj kĺb regeneruje aj napriek tomu, že ma lekár nechal s ním 
takmer mesiac chodiť bez akýchkoľvek medikamentov. Teraz sa čuduje.  
Moja dcéra vyriešila Tetániu a to len užívaním Head´ES. Dnes nie je na žiadnych liekoch. Už len preventívne 
denne užije jednu kapsulu. Na základe mojich skúseností vám plne dôverujem a fandím vám! Konečne 
česko-slovenská spoločnosť s ponukou tak výnimočných produktov. Vďaka tomu, že som taká zvedavá, 
ste mi umožnili obzrieť si výrobu výživových doplnkov priamo v K2Pharm a tiež sa stretnúť s takou 
osobnosťou, akou je PharmDr. Milan Krajíček, ktorý mi vysvetlil všetko, ako sa hovorí "po lopate". Dnes 
môžem vaše produkty odporučiť všade a všetkým. Ďakujem vám!
Je tak krásne, keď môžete pomôcť ľuďom v ich zdravotných problémoch, stalo sa to mojou srdcovkou. 
Pri užívaní vašich produktov je ďaľší bonus:  Keď vám v 60-tke povedia, že máte 50 :)

Prajeme krásny september a školopovinným šťastný vstup do nového školského roka!

Váš tím ESSENS Slovakia

PÍŠTE NÁM SVOJE PRÍBEHY AJ SKÚSENOSTI S PRODUKTAMI ESSENS, POSIELAJTE NÁM 
SVOJE FOTOGRAFIE, RADI ICH ZVEREJNÍME! NÁŠ E-MAIL: info@essens.sk. 

NOVÉ VŠEOBECNÉ PODMIENKY ČLENSTVA V KLUBE ESSENS
Radi by sme vás informovali, že vstúpili do platnosti a účinnosti úplne nové Všeobecné podmienky 
členstva v Klube ESSENS. V nadväznosti na ne vstúpili do platnosti a účinnosti aj Podmienky pre výplatu 
provízií člena Klubu ESSENS. 

Aktuálne dokumenty nájdete na webových stránkach ESSENS v zápätí webových stránok a v sekcii 
Podpora. 

MÔJ PRÍBEH S ESSENS


