
ESSENS Aloe Vera
Antiperspirant

Obsah: 45 g 
Deo Stick | 5,40 €

Obsah: 50 ml 
Deo Roll-On | 4,10 €

• antiperspirant a deodorant v jednom
• znižuje a reguluje nadmerné potenie
• umožňuje prirodzené dýchanie pokožky
• dlhodobo neutralizuje zápach
• vďaka obsahu Aloe Vera upokojuje pod-

ráždenú pokožku
• bez hliníka, hliníkových solí a parabénu
• nezanecháva škvrny na oblečení
• vhodný pre mužov aj pre ženy



Aloe Vera
Extrakt Aloe Vera je často využívaný v kozmetickom priemysle pre svoje silné 
antibakteriálne a protizápalové účinky. Polysacharidy obsiahnuté v extrakte zaisťujú 
dostatočnú hydratáciu buniek a vďaka aktívnym zložkám extraktu dochádza k ich 
rýchlejšej obnove. Vďaka svojmu adaptogénnemu charakteru vyhovuje všetkým 
typom pokožky, má hydratačné a antioxidačné účinky. Aloe Vera obsiahnuté  
v antiperspirantoch ESSENS pochádza z organických plantáží v Mexiku. 

Čajovník čínsky
Čajovník čínsky (Camellia sinensis) je stále zelená kultúrna rastlina z rodu čajovník. 
Rastlina sa pestuje ako ker alebo strom na plantážach v tropických a subtropických 
oblastiach v rôznych nadmorských výškach po celom svete. Extrakt z čajovníka 
čínskeho je vďaka svojim blahodarným účinkom veľmi využívaný v kozmetickom 
priemysle, pokožka sa upokojuje, uvoľňuje a zároveň hydratuje. Čajovník čínsky 
patrí medzi rastliny s vysokým obsahom polyfenolu, ktorý pôsobí ako prírodný 
antioxidant a tým pomáha neutralizovať škodlivé látky. 

ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
Antiperspirant Deo Stick Unisex je účinný tuhý antiperspirant a deodorant  
v jednom, ktorý efektívne a dlhodobo reguluje potenie. Jeho príjemná svieža vôňa 
navodzuje pocit čistoty a je vhodná ako pre mužov, tak aj pre ženy. Vďaka obsahu 
aloe vera a čajovníka čínskeho je Antiperspirant Deo Stick šetrný k pokožke a 
dodáva jej potrebnú hydratáciu. Ľahko sa aplikuje, rýchlo schne a nezanecháva 
škvrny na oblečení ani na pokožke. Rozmery výrobku sú ideálne do každej dámskej 
kabelky, hravo sa schovajú v pánskej taške, či v priehradke auta. 

ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
Guličkový antiperspirant Deo Roll-On Unisex obsahuje 24 hodinovú účinnú formulu 
efektívne regulujúcu potenie. veľmi príjemná osviežujúca vôňa je vhodná ako pre 
mužov, tak aj pre ženy. Ihneď po aplikácii dochádza k okamžitému a dlhodobému 
pocitu sviežosti a čistoty. Obsahuje extrakt rastliny aloe vera, vďaka ktorému 
upokojuje podráždenú pokožku a dodáva jej potrebnú hydratáciu. Ľahko sa aplikuje, 
rýchlo schne a nezanecháva škvrny na oblečení ani na pokožke. Rozmery výrobku 
sú ideálne do každej dámskej kabelky, hravo sa schovajú v pánskej taške, či v 
priehradke auta.


