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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

sme radi, že ste si opäť našli chvíľku na prečítanie nášho pravidelného mesačníka. Ako zvyčajne 
vás zoznámime s vašimi úspechmi, zrekapitulujeme uplynulý mesiac, doplníme pár našich tipov  
a taktiež vám predstavíme úplne novú rubriku s názvom "Môj príbeh s ESSENS". 

1 Akadémia DS s.r.o.

2 Ľubica a Viliam Lalinskí

3 Mgr. Tatiana Bochničková

4 Ing. Lenka Borková

5 Tatiana Kováčová

6 20008752

7 Akadémia IS s.r.o.

8 Martina Musilová

9 Mgr. Rudolf Kubík - GOLDEN DROP, s.r.o.

10 Daniela Hnidenková

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

LÍDROV ESSENS V SR 
V MÁJI 2016

TOP
10

1 Dámsky parfum 50 ml w107

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

3 Aloe Vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

4 Colostrum ESSENS Probiotiká 6 ks

5 Dámsky parfum 50 ml w104

6 Aloe vera 99,5% gél na pitie - vitamín C

7 Dámsky parfum 50 ml w117

8 Pánsky parfum 50 ml m008

9 Aloe vera koncentrát s výťažkami z bylín 100 ml

10 Výživný telový krém s colostrom 200 ml

NAJPREDÁVANEJŠIE  
PRODUKTY 

MÁJ 

2016

stačí nastaviť počtom ratanových 
tyčiniek. Zbavte sa nepríjemných 
pachov a v duchu čistoty a 
sviežosti dlhodobo prevoňajte vašu 
domácnosť či pracovisko. 
A kto už náš difuzér vlastní, môže si 
len za 13,20 € zakúpiť novú náplň, 
ktorá taktiež vydrží voňať niekoľko 
dlhých týždňov.

Náš tip: 
Aj keď sme aróma difuzéry Home 
Perfume uviedli na trh len koncom 
minulého roka, získali si vďaka 
svojej kvalite veľmi rýchlo vašu 
priazeň. 
Dokážu totiž veľmi jemne a pritom 
účinne prevoňať požadované 
priestory, pričom intenzitu vône si 
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ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
Predstavujeme exkluzívny a úplne výnimočný výživový doplnok ESSENS LACTOFERRIN TABLETS.

TENTO SKUTOČNE MIMORIADNY PRODUKT NENÁJDETE V ŽIADNEJ KONKURENČNEJ SPOLOČNOSTI NA TRHU!

Autorom myšlienky predstaviť svetu čisto prírodný produkt 
s tak obrovským pozitívnym vplyvom na ľudský organizmus 
je medzinárodne uznávaný expert a farmaceut zaoberajúci 
sa vývojom, výskumom a výrobou prírodných výživových 
doplnkov, pán PharmDr. Milan Krajíček.

Ide o prevratný výživový doplnok, ktorý vďaka svojím vlastnostiam, ale i technológiou spracovania vysoko prevyšuje obdobné 
produkty s prídavkom lactoferrinu. Náš LACTOFERRIN JE TOTIŽ ZÍSKAVANÝ ZÁSADNE Z ČERSTVÉHO BOVINNÉHO 
MLIEKA. Lactoferrin používaný v najrôznejších produktoch iných spoločností sa spracováva zo srvátky – odpadového 
materiálu vznikajúceho pri výrobe tvarohu a tvarohových výrobkov. Avšak pri porovnaní s lactoferrinom získaným z mlieka, 
dosahuje lactoferrin zo srvátky maximálne 20 % kvality. Samotný proces izolácie z mlieka u nami používaného lactoferrinu 
prebieha špeciálnymi technologickými postupmi tak, aby pri nich nedošlo k jeho poškodeniu a boli zachované všetky jeho 
výnimočné hodnoty.

ČO JE LACTOFERRIN?
Lactoferrin je multifunkčný proteín z rodiny transferínov (prenášačov stopových prvkov v krvi, ako sú napr. železo, meď a 
zinok), ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele, je zastúpený v exokrinných sekrétoch a predovšetkým v krvnej plazme 
a bielych krvinkách. Lactoferrin je v malom množstve obsiahnutý vo VŠETKÝCH telových tekutinách, je totiž súčasťou 
VRODENEJ imunity.

LACTOFERRIN JE ĽUDSKÉMU TELU VLASTNÝ, TZN., ŽE HO VIE ROZPOZNAŤ A AKCEPTOVAŤ BEZ REAKCIÍ.
NAVYŠE NAŇ DOPOSIAĽ NEVZNIKLA REZISTENCIA (AKO NAPR. NA ANTIBIOTIKÁ A INÉ LIEČIVÁ), VĎAKA 
ČOMU JE NEUSTÁLE ÚČINNÝ PRE KAŽDÉHO Z NÁS BEZ ROZDIELU POHLAVIA I VEKU.

ABSOLÚTNE PRÍRODNÝ VÝŽIVOVÝ DOPLNOK ESSENS LACTOFERRIN NEOBSAHUJE ŽIADNE CHEMICKÉ 
LÁTKY A VYZNAČUJE SA TÝMITO VLASTNOSŤAMI:
•	 antimikrobiálny (pôsobí proti mikroorganizmom)
•	 antibakteriálny (pôsobí proti baktériám)
•	 antivirálny (pôsobí proti vírusom)
•	 antifungálny (pôsobí proti hubám)
•	 antioxidačný (chráni organizmus proti škodlivým účinkom chemických látok, s ktorými sa človek denne stretáva)
•	 pôsobí proti parazitom
•	 pôsobí proti rakovinotvorným bunkám
•	 pôsobí pred nebezpečným žiarením
•	 má protizápalový účinok

NA TRHU NIE JE MOŽNÉ NÁJSŤ PRÍPRAVOK, KTORÝ BY PONÚKAL KOMPLEXNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE 
POZITÍVNE VLASTNOSTI!

ESSENS LACTOFERRIN TABLETS MAJÚ FORTIFIKOVANÝ IMUNOSTIMULAČNÝ EFEKT! 
Tzn., že sa bežne veľmi nízka koncentrácia lactoferrinu v ľudskom tele vďaka externému podaniu v podobe tabliet 
mnohonásobne zvýši, a dochádza tak k obrovskému POSILNENIU IMUNITNÉHO SYSTÉMU.

SVETOVÁ 

NOVINKA
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PREČO JE VÝŽIVOVÝ DOPLNOK ESSENS LACTOFERRIN TABLETS VÝNIMOČNÝ?
Lactoferrin sa skladá zo 700 aminokyselín. Zaujímavosťou je, že ľudský a bovinný lactoferrin sa líši len v 2 aminokyselinách, 
pričom u jednotlivých ľudí sa môže líšiť až v 8 aminokyselinách! Lactoferrin využívaný v produktoch ESSENS je získaný z 
bovinného mlieka, pretože je najviac podobné tomu ľudskému a pri porovnávacích testoch má ROVNAKÚ účinnosť.

Veľmi významným parametrom je tzv. nativita lactoferrinu. Molekula lactoferrinu má dva veľkopriestorové laloky, dôležitú 
úlohu zohráva ich spoj. Pokiaľ je lactoferrin natívny (nezničený teplom, enzýmami ani chemikáliami), je tento spoj pružný 
a môže sa aktívne dobre pohybovať. Pokiaľ je lactoferrin denaturovaný (zničený), vypadá síce vzhľadovo rovnako, ale 
jeho aktivita je dramaticky znížená. Preto kladieme dôraz na to, aby bol lactoferrin spracovaný špičkovou technológiou Z 
ČERSTVÉHO odstredeného mlieka a nie z výroby srvátky, ako je tomu u konkurencie.

Ďalším dôležitým faktorom pre vysokú kvalitu lactoferrinu je stupeň saturácie (nasýtenia) železom (ale aj meďou či zinkom). 
A to z dôvodu optimálnej regulácie a udržiavania stálej hladiny týchto stopových prvkov v tele, ktoré sú nevyhnutné pre 
správnu funkciu buniek v organizme. Za normálnych okolností kolíše saturácia lactoferrinu medzi 10 – 30 %. Pokiaľ je 
lactoferrin nasýtenejší na viac ako 80 % železom, jeho antimikrobiálna a protizápalová účinnosť je podstatne nižšia. Náš 
lactoferrin prechádza prísnou kontrolou saturácie železom a jeho hodnota je len 23 %, teda veľmi nízka. A v tom je tajomstvo 
jeho extrémneho účinku.

Molekula Lactoferrinu má ďalšiu obrovskú prednosť v tom, že je stabilnejšia oproti kyselinám a enzýmom. Akékoľvek zápaly 
v tele totiž sprevádzajú okyslenie zapáleného tkaniva a mnoho aktívnych látok (napr. antibiotiká) v tomto prostredí stráca 
svoju účinnosť. Lactoferrin je však i vo vnútri sekrétu STÁLE AKTÍVNY A ÚČINNÝ.

Dlhoročný výskum dokázal, že doplnením Lactoferrinu o špeciálnu väzbu jódu a selénu sú významne zlepšené terapeutické 
vlastnosti tabliet. Jód i selén sú dôležité pre správnu funkciu imunitného systému, regulujú činnosť štítnej žľazy a chránia 
bunky proti voľným radikálom kyslíka.

ESSENS Lactoferrin Tablets sú vytvorené špeciálnou technológiou SOFT tabletting. Ide o špeciálny postup výroby, kedy 
NEDOCHÁDZA k denaturácii a tým k zníženiu aktivity lactoferrinu. TÚTO TECHNOLÓGIU PRI SPRACOVANÍ LACTOFERRINU 
NEPOUŽÍVA ŽIADNA INÁ SPOLOČNOSŤ NA SVETE!

KEDY UŽÍVAŤ ESSENS LACTOFERRIN TABLETS?
•	 pri akútnom nachladnutí a chrípke
•	 pri intenzívnych problémoch zažívacieho traktu (vírusové hnačky, alimentárne nákazy, upokojenie pri Crohnovej chorobe, 

ulceróznej kolitíde, celiakii)
•	 ako prevencia a ochrana organizmu napr. v priebehu ožarovania pri onkologických pacientoch

Odporúčané dávkovanie: 1 - 2 tablety denne počas jedla. Pri ťažkých stavoch možno prijať až 5 tabliet denne podľa potreby
Obsah balenia: 30 tabliet
Cena pre členov Klubu ESSENS: 39,00 € / 32,5 bodov
Odporúčaná predajná cena: 54,60 €

LACTOFERRIN VYUŽÍVANÝ V ESSENS LACTOFERRIN TABLETS MÁ TIE NAJLEPŠIE MOŽNÉ HODNOTY A IDE  
O NAJKVALITNEJŠÍ LACTOFERRIN NA SVETE. 

PDF NA STIAHNUTIE:www.essens.sk/blog

http://www.essens.sk/podpora-home-pharmacy-blog.php
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NOVINKA – PRODUKTOVÝ RAD ESSENS SUN CARE
S blížiacim sa príchodom letných mesiacov a dovoleniek predstavujeme novinku – PRODUKTOVÝ RAD 
ESSENS SUN CARE.

NAJSKÔR SI ZODPOVIEME PÁR DÔLEŽITÝCH DOTAZOV: 

PREČO SA OPAĽOVAŤ S ESSENS SUN CARE? 
Produkty ESSENS Sun Care prinášajú vysokú ochranu pred vznikom kožných ochorení a vrások z opálenia. 
Opaľovacie krémy obsahujú filtre proti UVA a UVB žiareniu a vhodná kombinácia zloženia podporuje kvalitné 
a zdravé opálenie a pokožke dodáva potrebnú hydratáciu. Opaľovacie krémy obsahujú antiadhezívnu 
prísadu, vďaka ktorej pôsobia nepriľnavo voči piesku, odevu a sú odolné voči vode. 

PREČO POUŽÍVAŤ OCHRANNÝ FAKTOR? 
Mnohí z vás si kladú otázku, prečo sa opaľovať s tak vysokým ochranným faktorom, ktorý ESSENS Sun 
Care ponúka. Odpoveď je jednoduchá - ionizujúce žiarenie (napr. RTG) i UV žiarenie majú tzv. aditívny efekt 
- tzn., že sa počas celého života sčíta. Poškodenie žiarením sa kumuluje, a to je treba mať na pamäti! Preto 
jednoznačne odporúčame používať vysoké ochranné faktory, ktoré zabránia vniknutiu nebezpečného 
žiarenia do pokožky, ktorá by bola bez ochrany vystavená vysokému riziku vzniku melanómu, zhubnému 
ochoreniu kože.

PREČO SÚ OPAĽOVACIE KRÉMY SUN CARE VHODNÉ PRE ALERGIKOV? 
Alergia patrí medzi civilizačné choroby a alergické reakcie na najrôznejšie krémy i slnečné lúče nie sú ničím 
výnimočným. Opaľovacie krémy ESSENS Sun Care sú vytvorené pomocou úplne novej technológie, ktorá je 
však vďaka svojej vysokej cene dostupná len na "západnom trhu". Ide o špeciálne sklenené perly, v ktorých 
sú "uzamknuté" kvalitné UV filtre, ktoré tak vôbec neprídu do styku s pokožkou. To je OHROMNÁ prednosť 
oproti bežne dostupným krémom, do ktorých sú tieto UV filtre len pridávané. S opaľovacími krémami teda 
nehrozí žiadna alergia, žiadna toxicita, žiadna chémia! 

VIETE, ŽE SLNEČNÉ OKULIARE JE VHODNÉ NASADIŤ SI AŽ PO 15tich MINÚTACH? 
Áno, to nie je vtip! Prirodzená ochrana pokožky pred vznikom kožných ochorení je aktivovaná mozgovou 
činnosťou. Mozog však dostáva signál o slnečnom žiarení jedine prostredníctvom očí. Keď ich skryjeme 
za ochranné čierne okuliare, tento signál mozog do pokožky nevyšle a prirodzená obranyschopnosť sa 
nedostaví. Preto jednoznačne odporúčame: slnečné okuliare áno, ale až po 15tich minútach na slnku. Aj tak 
sa riziko vzniku kožných ochorení podstatne znižuje. 

TIEŽ STE SA UŽ VRÁTILI Z DOVOLENKY NACHLADNUTÍ ALEBO S ANGÍNOU? 
Mnohí z vás sa stretli s tým, že sa z dovolenky vrátili s nádchou, kašľom alebo dokonca s angínou. To nie 
je nič divné. Nadmerné zvýšenie slnečného žiarenia, na ktoré počas celoročných pracovných povinností v 
uzatvorených priestoroch nie sme zvyknutí, je veľmi imunosupresívne, tzn., že znižuje imunitný systém. 
Od toho tu je unikátne zloženie výživového doplnku ESSENS Before Sun Care Tablets, ktorý okrem iného 
obsahuje aj karotenoidy, ktoré stimulujú imunitu.

MÁJOVÁ NOVINKA

REVOLUČNÝ 

SPÔSOB 

OPAĽOVANIA
ANTIALERGÉNNE 

ZLOŽENIE

NAJLEPŠÍ 

POMER 

KVALITY, 

CENY 

A OBJEMU

MYSLÍME 

NA VAŠE 

ZDRAVIE
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ESSENS Before Sun Care Tablets – výživový doplnok
Čisto prírodný produkt s obsahom Aloe Vera pomáha pripraviť pokožku na slnko a zároveň veľmi účinne 
podporuje dosiahnutie bronzového opálenia a predlžuje jeho trvanlivosť.
Balenie obsahuje 60 tabliet, ktoré vystačia pre 2 osoby! 
Produkt ESSENS Before Sun Care Tablets je samostatne nepredajný, zakúpiť si ho môžete len  
vo zvýhodnenej sade.

ESSENS Before Sun Care Gel
Viskózny gél s Aloe Vera na ošetrenie pokožky pred opaľovaním je vhodný pre všetky typy pleti, účinne 
hydratuje a chráni pokožku pred alergickými reakciami a zároveň ju udržuje pružnú. Neobsahuje parabény.
Produkt ESSENS Before Sun Care Gel je samostatne nepredajný, zakúpiť si ho môžete len vo zvýhodnenej 
sade.

ESSENS Sun Care SPF 30, ESSENS Sun Care SPF 50
Opaľovacie krémy s Aloe Vera pre dlhodobú a účinnú ochranu pokožky pri opaľovaní. Krémy sa veľmi 
jednoducho nanášajú a rýchlo vstrebávajú. Obsahujú účinnú ochranu proti UVA i UVB žiareniu, sú odolné 
voči vode a oteru. Neobsahujú parabény.

ESSENS Sun Care SPF 30 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 25,00 € / 20,5 b.
Odporúčaná predajná cena: 35,00 €

ESSENS After Sun Care Milk
Telové mlieko po opaľovaní s Aloe Vera je vhodné pre všetky typy pleti. Predlžuje opálenie, ošetruje 
a regeneruje pokožku, chráni ju pred vysušovaním a znižuje začervenanie pokožky po pobyte na slnku. 
Neobsahuje parabény.

ESSENS After Sun Care Milk 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 12,00 € / 10 bodov
Odporúčaná predajná cena: 16,80 €

ESSENS Sun Care Set
Výhodná sada obsahuje všetkých päť jedinečných produktov ESSENS Sun Care za neuveriteľne výhodnú 
cenu!!! Zadarmo navyše získate praktickú taštičku ESSENS a Katalóg ESSENS Sun Care!
Cena pre členov Klubu ESSENS: 72,00 € / 60 bodov
Odporúčaná predajná cena: 101,00 € 

LONG-LASTING AND EFFECTIVE UVA / UVB PROTECTION

ESSENS Sun Care SPF 50 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 30,00 € / 25 b.
Odporúčaná predajná cena: 42,00 €

SPÔSOB POUŽÍVANIA NÁJDETE V KATALÓGU ESSENS SUN CARE
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NOVÉ DENNÉ A NOČNÉ KRÉMY COLOSTRUM+
V máji sme uviedli na trh úplne nové Denné a Nočné krémy Colostrum+. 

Krémy boli inovované a vytvorené podľa novej prevratnej receptúry. Tá bola konzultovaná s externými 
partnermi s dlhoročnými skúsenosťami a špecializáciou na vývoj a nové trendy v oblasti zdravotnej 
kozmetiky. Nová receptúra tak vznikla na základe najnovších výskumov a poznatkov!

Ide o prírodnú kozmetiku, ktorá bezozvyšku spĺňa klasifikáciu "BIO produkt". 

Krémy neobsahujú parabény a oproti pôvodnej receptúre z nich boli odstránené konzervačné látky, ktoré 
po novelizácii legislatívy už nezodpovedali aktuálnej legislatíve EU. 
Došlo k navýšeniu obsahu prírodnej látky Colostrum, čo vedie k zosilneniu pozitívnych účinkov, medzi ktoré 
patrí:
•	 vplyv rastových faktorov – pozitívne pôsobí na regeneráciu buniek pokožky
•	 antibakteriálne a protizápalové účinky lactoferrinu a laktoperoxidázy – zabraňujú zápalovým 

ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 pozitívne účinky fosfolipidov (tukov a organických kyselín), ktoré umožňujú hlavne jednoduchší prienik 

účinných látok vrchnou vrstvou pokožky a následnou tvorbou lipidického filmu (tenká vrstva výrazne 
spomaľujúca odparovanie vody z pokožky).

Krémy ďalej obsahujú Aloe Vera a makadamiový olej, ktorý je známy ako silný antioxidant a zabraňuje 
poškodeniu bunkových membrán.

Krémy sú vhodné pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny, najvyššie benefity však ponúkajú vekovej 
skupine 30+. 

DENNÝ KRÉM 50 ml COLOSTRUM+ parfumovaný / neparfumovaný
Pleťový krém vďaka starostlivo zvoleným zložkám obmedzuje prejavy starnutia, podporuje obnovu kožných 
buniek a zjemňuje vrásky.

NOČNÝ KRÉM 50 ml COLOSTRUM+ parfumovaný / neparfumovaný
Pleťový krém pre nočnú regeneráciu pokožky obmedzuje prejavy starnutia, vďaka prírodnej zložke 
cyklopeptid účinne zlepšuje elasticitu a pevnosť kožných buniek.

Cena pre členov Klubu ESSENS: 25,20 € / 21 bodov
Odporúčaná predajná cena: 35,30 €

Doprajte svojej pleti to najlepšie, doprajte jej luxusné inovované krémy Colostrum+.
BIO PRODUKT

NOVÁ RECEPTÚRA

MÁJOVÁ NOVINKA
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VOŇAVÉ VISAČKY ESSENS - PREVONIAME KAŽDUČKÝ KÚT
Zakúpte si nádherne voňajúce visačky ESSENS vyrobené v chránenej dielni z 
kvalitných vonných esencií, ktoré majú klasický dizajn stromčeka a k dispozícii 
sú v piatich intenzívnych a dlhotrvajúcich vonných variantoch:

- Coconut  – jemná vôňa zrelého kokosu
- Aloe Vera – vôňa sviežej a čistej Aloe Vera
- Orchid – svieža kvetinová vôňa orchideí
- Absorbed – vôňa citrusových plodov pohlcujúcich pachy a dym
- Mystic  – tajomná vôňa citrusov, tabaku a pomarančovej kôry

Cena pre člena Klubu ESSENS: len 1 € / 0 bodov

ROZŠIRUJEME TÍM ESSENS EUROPE
Spoločnosť ESSENS nikdy nepatrila medzi maličké firmy v pozadí, ale i tak sa z nej počas neuveriteľne 
krátkej doby stala medzinárodne uznávaná, veľmi úspešná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá 
neustále expanduje do zahraničia, otvára svoje možnosti zárobku v ďalších krajinách a závratným tempom 
rozširuje svoje portfólio kvalitných produktov.

Preto sme sa rozhodli rozšíriť rady nášho tímu a hľadáme schopných ľudí na pozície PR Manager  
a Assistant of International Department Manager. 

Podrobnosti k obom pozíciám nájdete v aktualitách na webových stránkach www.essens.sk. 
Svoje štruktúrované životopisy môžete zasielať až do 30.6.2016 na adresu kariera@essensworld.com. 

MÁJOVÉ NOVINKY

HĽADÁME 

KOLEGOV
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PREZENTAČNÝ DEŇ ESSENS S PREDSTAVENÍM HORÚCICH NOVINIEK
Obľúbené stretnutie členov a priaznivcov ESSENS, uskutočnené dňa 21.5.2016 tradične v Žiline, bolo 
tento krát lákavé pre všetkých. 

To, čo sme sa o horúcich novinkách v skratke dozvedeli na Grand Openingu v Brne v apríli počas prednášok 
PharmDr. Milana Krajíčka, nám prišiel podrobne predstaviť pán Filip Kopel,  produktový manažér spoločnosti 
K2Pharm, kde sa naše úžasné produkty vyrábajú.  

Podrobná prezentácia k novým produktovým radom Lactoferrin a Sun Care ohromila všetkých prítomných. 
Tak exkluzívne produkty, akými disponuje spoločnosť ESSENS, snáď nebolo treba nejako nútene 
vychvaľovať, len s ľahkosťou predstaviť ich jedinečnosť.

Zloženie Lactoferrinu hovorí za všetko. Jeho unikátnosť si mali už mnohí z vás možnosť vyskúšať  
a  presvedčiť sa tak o jeho kvalite a účinkoch. Z pozitívnych ohlasov už teraz dokážeme potvrdiť, že tento 
produkt je ulahodením pre mnohých. 

Počas posledných horúcich dní prišla vhod aj predstavená slnečná kozmetika z radu Sun Care. Nielen pre 
skorých dovolenkárov tak bolo jeho uvedenie na trh prínosom. Aj my na Slovensku sme sa mohli presvedčiť, 
že bude mať miesto v našich domácnostiach!

Aby sme si pripomenuli úžasne strávený čas v Brne na Grand Openingu, vystúpili z radu dvaja pozitívne 
naladení členovia, ktorí priblížili túto atmosféru svojimi zážitkami a odprezentovanými fotografiami. 

Slavomíre Florišovej a Petrovi Zelenecovi týmto ďakujeme za vystúpenie a želáme nielen im, ale aj vám 
neutíchajúci optimizmus a všetko dobré a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!

PREZENTAČNÝ

DEŇ
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WORKSHOP ÚSPEŠNÝCH ČLENOV KLUBU ESSENS
V máji sme sa opäť stretli s našimi úspešnými distribútormi na v poradí druhom tohtoročnom workshope, 
aby si vzájomne odovzdali svoje praktické skúsenosti a nabrali inšpirácie do svojej ďalšej práce. Tentokrát 
to bolo v našej obľúbenej lokalite Oščadnica, v hoteli Marlene. 

V prvý deň workshopu každý z účastníkov odprezentoval, v čom vyniká na tému „Ako naučím nového 
spolupracovníka úspešne viesť prvé stretnutie so zákazníkom“. Distribútori si odovzdali mnoho tipov. 
Večer sme si pripili na spoločné úspechy a zabávali sa za sprievodu tónov heligónky. O tom, že tento deň 
bol veľmi plodný na nové informácie svedčí fakt, že aj počas večera sa k danej téme horlivo diskutovalo.

Na druhý deň zrána sme si osviežili pamäť tými najzaujímavejšími tipmi zúčastnených distribútorov a ako 
bonus bola návšteva známeho a úspešného slovenského trénera a špecialistu na predaj a komunikáciu 
so zákazníkmi, pána Martina Mišíka, ktorý prezradil účastníkom moderné techniky, ako čo najúspešnejšie 
zvládnuť prvý kontakt. 

Bolo opäť skvelo a tešíme sa na ďalší z plánovaných workshopov.

WORKSHOP
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JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA 2016
Kvalifikačné obdobie na jedinečný zájazd do Juhoafrickej republiky stále prebieha a bude priamo nadväzovať 
na jubilejné 5. výročie vzniku firmy ESSENS. 

Predĺžené podmienky kvalifikácie: 
Účasť pre jednu osobu získa ten, kto sa trikrát kvalifikuje na pozíciu GOLD MANAGER a súčasne zaregistruje 
a vybuduje novú pozíciu v priamej línii, ktorá trikrát dosiahne pozíciu 17 %.
Všetko platí pre obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016.

Účasť pre dve osoby získa ten, kto sa štyrikrát kvalifikuje na pozíciu PLATINUM NATIONAL MANAGER 
alebo PLATINUM INTERNATIONAL MANAGER a zároveň zaregistruje a vybuduje novú pozíciu v priamej 
línii, ktorá trikrát dosiahne pozíciu 17 %.
Všetko platí pre obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016. KVALIFIKAČNÉ 

OBDOBIE STÁLE PREBIEHA
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ESSENS VITAMÍN C ZADARMO!
Doprajte si vitamín C po celý rok!
Za každých 20 bodov získaných z nákupu výrobkov z produktového radu ESSENS 
Home Pharmacy získate ESSENS vitamín C ÚPLNE ZADARMO!

Vyberať môžete zo šiestich špičkových produktov:
Slim'SS - redukcia telesnej hmotnosti
Flow'EN - ochrana cievneho systému
Head'ES - zníženie miery únavy a vyčerpania, bolesť hlavy
Hard'EN - podpora mužskej erekcie
ES'Leep - zaspávanie a kvalitný spánok
Clea'NS - prírodné antiparazitikum

Prečo je ESSENS Vitamín C jedinečný?
Absorpcia vitamínu C v tráviacom trakte môže byť ovplyvnená najrôznejšími 
prekážkami. Dôsledkom je to, že sa vstrebáva len malé množstvo vitamínu.
ESSENS Vitamín C prináša riešenie v podobe troch tromfov:
•	 vitamín C je mikronizovaný, a tak sa veľmi rýchlo rozpúšťa a môže rýchlo účinkovať
•	 glycirrhizín z extraktu sladkého 

drievka účinne potlačí enzýmy, 
podobne ako v prípade radu ESSENS 
Home Pharmacy a umožní tak 
neobmedzený vstup vitamínu C do 
organizmu

•	 časť vitamínu C je v tzv. pufrovanej 
podobe, lepšie chráni naše zuby 
a sliznicu tráviaceho traktu pred 
samotným vitamínom, ktorý je pre 
mnohých z nás až príliš kyslý

ESSENS Vitamín C je exkluzívny produkt, 
ktorý prinesie užívateľovi oveľa viac úžitku 
ako konkurenčné výrobky, už len svojím 
vysokým obsahom vitamínu C.

Obsah balenia: 60 tabliet
Obsah vitamínu C v 1 tablete: 120 mg
Odporúčané dávkovanie: 1 – 2 tablety 
denne nechať voľne rozpustiť v ústach. 

JÚNOVÁ 
AKCIA

NIE JE 

ČASOVO 

OBMEDZENÉ
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V ESSENS OSLAVUJEME DEŇ DETÍ CELÝ MESIAC
Zabávajte sa, vyberajte a zbierajte!
Je tu Deň detí a s ním prinášame aj jedinečnú zberateľskú edíciu 
guľôčkových pier FUN Hands ESSENS. Štýlové FUN Hands guľôčkové 
pero získate v priebehu júna za každých 50 bodov.

Je čas vrátiť sa do detstva a aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti 
všedných dní. 

JÚNOVÁ 
AKCIA

PLATÍ 

AŽ DO 

30. 6. 2016

PRODUKTY ZADARMO V SUPERPACKOCH
Nezabúdajte, že stále máte možnosť získať mnoho výrobkov ESSENS ÚPLNE ZADARMO v časovo 
neobmedzených akciách superpackov. 

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

Ponuka sa vzťahuje na výrobky: 
- Parfumy ESSENS 50 ml štandardnej edície podľa vlastného výberu
- Sprchový gél 200 ml podľa vlastného výberu
- Telový balzam 200 ml podľa vlastného výberu
- Colostrum ESSENS 60 tabliet
- Aloe Vera gél drink - hrozno 500 ml
- Aloe Vera gél drink - vitamín C 500 ml
- Aloe Vera + Boswellia 60 kapsúl
- Aloe Vera + Q10 60 kapsúl
- Koncentrát Aloe Vera s výťažkami z bylín 100 ml
Uvedené produkty nie je možné vzájomne kombinovať. 

NIE JE ČASOVO OBMEDZENÉ

8+1
14+2

18+3
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MÔJ PRÍBEH S ESSENS
Pripravili sme pre vás úplne novú rubriku "Môj príbeh s ESSENS", kde budeme 
zverejňovať tie najzaujímavejšie príspevky, ktoré nám už teraz zasielate. 
Ďakujeme za ne, a predovšetkým ďakujeme za možnosť ich zverejniť.  

Ak máte aj vy nejaký pekný či emotívny zážitok alebo životný príbeh, ktorý je 
spätý s niektorým z produktov ESSENS alebo sa ESSENS nejakým spôsobom 
týka, neváhajte a napíšte nám ho na e-mailovú adresu: info@essens.sk. 

Na vaše príspevky sa veľmi tešíme!

Ďakujeme, že ste nám venovali pozornosť a svoj drahocenný čas, prajeme príjemné júnové dni, 
školopovinným pekné vysvedčenie a nielen slečne Markéte silu a chuť bojovať s osudom. 

Váš tím ESSENS Slovakia

NOVÁ 

RUBRIKA

Slečna Markéta Š. 
Keď som sa pred štyrmi rokmi stretla s ESSENS, končila som strednú školu a chystala sa na vysokú. 
V tej dobe som sa zaregistrovala a bola som vďačná za každé euro, ktoré som si zarobila popri štúdiu 
vďaka predaným produktom. V škole našťastie prevažovala dievčenská populácia, takže som vlastne 
mala stály odbyt. Triedu sme mali prevoňanú od septembra do júna a myslím, že aj to čiastočne prispelo 
k príjemnej atmosfére a priateľskému prostrediu. Na vysokú školu som sa prvý rok bohužiaľ nedostala 
a osud mi cestu skrížil úplne opačným smerom, ako boli moje predstavy. Cez prázdniny sme s priateľmi 
odišli na pár dní do prírody, lenže cestou naspäť sme mali ťažkú autonehodu. Nasledoval dlhý pobyt  
v nemocnici a rehabilitačných zariadeniach, avšak verdikt bol jednoznačný. Zlomenina chrbtice poškodila 
miechu a ja som zostala na invalidnom vozíku. O tom, čo som prežívala psychicky nemá zmysel hovoriť, 
to by poznačilo každého, nezávisle na veku či pohlaví....
Keď som sa po dlhých mesiacoch ocitla doma, kde moji rodičia medzitým vybudovali bezbariérový 
prístup, spadla na mňa celá ťažoba sveta a zase som preplakala niekoľko nocí i dní. 
Ale ako sa hovorí - všetko raz prebolí. Aj ja som sa vyrovnala s osudom, dokonca som sa zoznámila  
s mužom, ktorý s mojim hendikepom nemá problém. Plánujeme spoločné bývanie a keď sa všetko bude 
uberať správnym smerom, mohli by prísť aj deti. 
Ale čo má ESSENS spoločné s mojím životom? Je to skutočne jednoduché. Zohnať prácu pre niekoho 
ako som ja, po maturite, bez praxe a na vozíku bolo ťažké. Vďaka ESSENS sa mi však darí mať pravidelný 
príjem, a čo je hlavné - dáva mi dôvod k socializácii, k stretávaniu s priateľmi a rozvíjaniu seba samej pri 
tvorbe vlastných prezentácií a starostlivosti o svoju, dnes už početnú skupinu členov. 
Ďakujem ESSENS, že mi pomáha byť stále plnohodnotným človekom. 


