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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

posledný kvartál tohto roka nás privítal chladným počasím a preto prinášame váš obľúbený 
newsletter, ktorý si môžete vychutnať so šálkou horúceho nápoja a dopriať si tak vytúžený 
krátky relax. V našom mesačníku sa opäť dozviete mnoho užitočných informácií a tipov, 
ktoré iste využijete pre vaše podnikanie s ESSENS. 

1 Ľubica a Viliam Lalinskí

2 Akadémia DV s.r.o.

3 Mgr. Tatiana Bochničková

4 Tatiana Kováčová

5 Ing. Lenka Borková

6 Akadémia IS s.r.o.

7 Martina Musilová

8
Mgr. Rudolf Kubík  
GOLDEN DROP, s.r.o.

9 20008752

10 Daniela Hnidenková

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

LÍDROV ESSENS V SR 
V SEPTEMBRI 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 Pánsky parfum 50 ml m008

5 Colostrum ESSENS 60 kapsúl

6 Dámsky parfum 50 ml w104

7 Dámsky parfum 50 ml w117

8 Aloe vera ESSENS Soft Spray 100 ml

9 Colostrum ESSENS Probiotiká 6 ks

10 Pánsky parfum 50 ml m007

NAJPREDÁVANEJŠIE 
PRODUKTY

SEPTEMBER 2016

Kozmetická taška Colostrum+
Taktiež patríte medzi milovníkov kozmetiky Colostrum+? 
Tak nezabudnite, že výhodná akcia na získanie praktickej 
striebornej tašky je stále aktuálna! Stačí si zakúpiť výrobky 
z produktového radu Colostrum+ len za 36 bodov a strieborná 
taštička je vaša!

ŠTÝLOVÁ, 

PRAKTICKÁ

...TÚ PROSTE 

MUSÍTE MAŤ

očný gél krém

sérum
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INOVOVALI SME VAŠU OBĽÚBENÚ TELOVÚ KOZMETIKU COLOSTRUM
V septembri sme predstavili sprchový gél aj telové krémy s Colostrom s vylepšenou 
modernou receptúrou!

Všetky tri výrobky sú ideálne pre každodenné použitie aj pre všetky typy pleti 
a výborne sa tiež postarajú i o citlivú pleť. Jednotlivé zložky pokožku vyživujú, 
dodávajú jej pružnosť, hebkosť a hydratáciu. 

Kozmetiku navyše obdržíte v štýlových krabičkách vybavených multijazyčným 
príbalovým letákom s podrobnými informáciami o výhodách použitých zložiek. 
Tie pochádzajú od popredných svetových výrobcov, dosahujú tie najvyššie možné 
kvality a sú plne biodegradabilné, teda biologicky rozložiteľné a tým pádom 
netoxické pre naše životné prostredie. 
Obsiahnuté Colostrum vyvažuje mikrobiálnu flóru a plne nahrádza hodváb (silk). To dodáva pocit jemnosti 
a príjemnej sviežosti. Colostrum navyše poskytuje pokožke potrebné látky nevyhnutné pre jej vitalitu 
a regeneruje kožné bunky, má tzv. anti-aging efekt.

Sprchový gél s Colostrom obsahuje okrem Colostra aj konopný olej a zmes špeciálne vybraných prírodných 
látok. 

•	 Konopný olej spomaľuje proces starnutia pokožky, hydratuje ju a zvláčňuje. Taktiež má výrazné 
protizápalové účinky a pôsobí antibakteriálne.

•	 Laurylpolyglucosid zaisťuje v sprchovom géle penivú funkciu. Ide o látku získanú z výťažkov kukurice 
a kokosového oleja, ktorá vytvára bohatú, hustú a veľmi stabilnú penu. Táto kombinácia je ideálna pre 
osoby s citlivou pokožkou.

•	 Vynikajúcu schopnosť sprchového gélu v odstraňovaní nečistôt z povrchu pokožky zaisťujú špičkové 
umývacie látky, ktoré majú výborné samoemulgujúce vlastnosti. Zaisťujú plnú absorpciu medzi dvoma 
nemiešateľnými kvapalinami (voda, olej) a umožňujú ideálne premiešanie týchto látok. Obsah glukózy  
v čistiacich látkach garantuje najvyššiu možnú jemnosť sprchového gélu.

•	 Vďaka vhodnému zloženiu nie je sprchový gél citlivý na tvrdosť vody, čo vedie k efektívnemu zachovaniu 
výbornej čistiacej účinnosti, pretože nedochádza k vyzrážaniu nerozpustných vápenatých zložiek.

Obsah balenia: 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 4,90 €  / 4 body
Odporúčaná predajná cena: 6,30 €

SEPTEMBROVÉ NOVINKY
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Výživný telový krém obsahuje Colostrum, arganový a erukový olej, bambucké 
maslo, vitamín E, kyselinu pyroglutámovú a patentovanú látku Olivem.

Telový krém pri celulitíde obsahuje Colostrum, arganový olej, bambucké maslo, 
extrakt brečtanu, kofeín a patentovanú látku Olivem. 

•	 Arganový olej pochádzajúci z biosférickej rezervácie UNESCO v juhozápadnom 
Maroku, patrí medzi najvzácnejšie a najdrahšie oleje na svete. Vyznačuje sa 
vysokým percentom účinných látok, ktoré spomaľujú proces starnutia buniek 
pokožky, vyhladzujú ju a hydratujú. Často sa používa i pri liečbe komplikovaných 
kožných ochorení.

•	 Erukový olej je vysoko čistý kozmetický esterový olej vyrobený na prírodnej báze, bohatý na vitamín 
E. Ide o prírodný antioxidant zabraňujúci starnutiu kože, zároveň regeneruje a stará sa o dehydrovanú 
pokožku.

•	 Bambucké maslo sa po stáročia vyrába tradičným spôsobom v rovníkovej Afrike z plodov stromu 
maslovníka. Bambucké maslo výborne hydratuje pokožku, pôsobí proti jej predčasnému starnutiu, 
stimuluje mikrocirkuláciu kožných buniek a chráni pleť pred nepriaznivými vplyvmi.

•	 Prémiová zložka Olivem od popredného svetového výrobcu vysoko kvalitných surovín založených 
na olivovom oleji vytvára v emulzii tekuté kryštály, ktoré majú na koži dominujúci vplyv pre ľahké 
vstrebávanie, zaisťujú dostatočnú hydratáciu, odolnosť voči vode a veľmi príjemný pocit po aplikácii 
krému. Olivem taktiež vyniká samoemulgujúcou vlastnosťou, teda schopnosťou ideálneho premiešania 
dvoch inak nemiešateľných kvapalín (voda, olej).

•	 Kyselina pyroglutámová (PCA) sa prirodzene vyskytuje v pokožke ako súčasť prírodného zvlhčujúceho 
faktora, ktorý je zodpovedný za správnu hydratáciu a pružnosť pokožky. Má hydrofilné a hygroskopické 
vlastnosti, udržuje v pokožke vodu, zvlhčuje ju, zjemňuje a vyhladzuje.

•	 Extrakt brečtanu a kofeín zrýchľujú metabolizmus lipidov v koži, čím efektívne potláčajú výskyt celulitídy, 
zlepšujú kvalitu pokožku a eliminujú jej nerovnosti.

Obsah balenia: 200 ml 
Cena pre členov Klubu ESSENS: 6,70 € / 5,5 bodov 
Odporúčaná predajná cena: 8,90 €

SEPTEMBROVÉ NOVINKY
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AJ VLASOVÁ KOZMETIKA ALOE VERA ZÍSKALA NOVÉ VYLEPŠENÉ ZLOŽENIE! 
V septembri sme predstavili aj veľmi očakávaný inovovaný rad vlasovej kozmetiky 
Aloe Vera!

Doprajte svojim vlasom to najlepšie! Doprajte im zdravie, objem, hebkosť 
a neskutočne oslňujúci lesk.

Úplne nové moderné zloženie s odľahčenou receptúrou je to, na čom dlhé 
mesiace pracoval skúsený tím pod vedením Pharm.Dr. Milana Krajíčka. Tento tím, 
zaoberajúci sa najmodernejšími trendmi v kozmetickom priemysle, pre vás vytvoril 
presne to, čo vaše vlasy potrebujú a čo im s čistým svedomím môžete dopriať 
každučký deň. Všetky použité zložky sú totiž biodegradabilné, teda biologicky 
rozložiteľné a tým netoxické pre naše životné prostredie.

Šampóny obsahujú zmes veľmi efektívnych umývacích zložiek, ktoré zaručujú výbornú penivosť aj stabilitu 
výslednej peny a tým dochádza k starostlivému zmytiu všetkých nečistôt z povrchu vlasov. Navyše majú 
vysokú zmáčavosť – schopnosť priľnúť k povrchu vlasov, čo umožňuje ľahšie zmývanie a zrýchlenie 
procesu umývania. Zloženie šampónov bolo obohatené o kondicionačné látky, ktoré prispievajú k ľahkému 
rozčesávaniu i bez použitia kondicionéru. Špičková kombinácia obsiahnutých látok má upokojujúce účinky, 
pôsobí proti vysúšaniu pokožky hlavy a vylepšuje finálnu kvalitu vlasov.

Kondicionéry obsahujú zmes prírodných látok a prírodne identických zložiek, izolovaných z olív a repky. 
Navyše sú obohatené o zmes veľmi efektívnych kondicionačných látok, ktoré veľmi uľahčujú rozčesávanie 
ako vlhkých, tak suchých vlasov. Vytvárajú zvláštny lubrikačný mikrofilm, ktorý je rozprestretý v rovnomernej 
vrstve medzi jednotlivými vlasmi. Následný proces sušenia vždy znamená pre vlasy tepelnú záťaž, preto 
kondicionéry obsahujú látky obmedzujúce tepelné poškodenie vlasov, ktoré po vysušení pôsobia bohato 
a lesklo.

Šampón a Kondicionér na farbené a suché vlasy navyše obsahuje špeciálne stabilizujúce látky, 
ktoré napomáhajú udržiavať stálosť farby a účinne umývajú prípadný farebný pigment uvoľňovaný z povrchu 
vlasov, ktorého prítomnosť vo vlasoch je nežiaduca.

Všetky štyri výrobky obsahujú Aloe Vera Barbadensis, ktoré zaisťuje zdravý rast vlasov, výrazne zlepšuje 
ich kvalitu, dodáva im objem, hebkosť a nádherný lesk. Preniká hlboko do štruktúry, kde dokonale hydratuje 
a regeneruje poškodené vlasy i vysušené končeky.  

ALOE VERA ŠAMPÓN PRE VŠETKY TYPY VLASOV 
ALOE VERA ŠAMPÓN NA FARBENÉ A SUCHÉ VLASY

•	 Jednou z kľúčových patentovaných látok je ABIL® Soft AF 300, vyvinutý popredným nemeckým výrobcom 
zaoberajúcim sa najmodernejšími technológiami v oblasti kozmetiky. Vyznačuje sa výnimočnými 
vlastnosťami uľahčujúcimi rozčesávanie mokrých aj suchých vlasov, ktoré sú po umytí jemné a hebké.

•	 Tiež ANTIL® HS 60 je patentovaná látka nemeckého výrobcu. Zaručuje rýchle vytvorenie bohatej peny 
a veľmi dobre pôsobí proti vysúšaniu pokožky hlavy.

Penivú funkciu šampónu zabezpečuje na trhu pomerne nová zložka laurylpolyglucosid. Ide o látku získanú z 
výťažkov kukurice a kokosového oleja, ktorá zaisťuje bohatosť, hustotu a stabilitu výslednej peny. 
Táto kombinácia je ideálna i pre osoby s citlivou pokožkou.

Obsah balenia: 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 4,30 € / 3,5 bodov
Odporúčaná predajná cena: 5,90 €

SEPTEMBROVÉ NOVINKY
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ALOE VERA KONDICIONÉR PRE VŠETKY TYPY VLASOV
ALOE VERA KONDICIONÉR NA FARBENÉ A SUCHÉ VLASY

Jednou z kľúčových patentovaných látok je Olivem® VS Feel, ktorý vo vnútri emulzie 
formuje štruktúru tekutých kryštálov, vytvárajúcich hydrolipidický (ochranný) film 
na povrchu vlasov a kože, kde sieťová štruktúra extraktu navyše stabilizuje nízky 
elektrický náboj. Výsledným benefitom je neuveriteľne príjemný pocit na dotyk, 
a to i po veľmi dlhú dobu.

VARISOFT®EQ 100 je patentovaná látka vyvinutá popredným nemeckým výrobcom zaoberajúcim 
sa najmodernejšími technológiami v oblasti kozmetiky. Vyznačuje sa výnimočným výkonom a vynikajúcimi 
vlastnosťami, uľahčujúcimi rozčesávanie ako vlhkých, tak suchých vlasov, zabraňuje tepelnému poškodeniu 
vlasov pri vysúšaní. Tie sú vo výslednej fáze vláčne, hodvábne, bohaté a lesklé.

Kondicionér na farbené a suché vlasy navyše obsahuje ABIL® ME 45, ďalšiu prvotriednu látku nemeckého 
výrobcu. Ide o vysokomolekulárne silikóny poskytujúce vynikajúcu ochranu farbeným a poškodeným 
vlasom a sú vhodné pre starostlivosť o silne poškodené vlasy a zvlášť pre ochranu ich končekov. Silikóny 
vlas obaľujú, uzatvárajú a chránia pred UV žiarením, tepelným, mechanickým a ďalším poškodením. 
Obal je čiastočne nepriepustný pre vodu, a tak zabraňuje strate prirodzenej vlhkosti vlasov a zamedzuje 
deformáciám vlasov vo vlhkom počasí. 

Obsah balenia: 200 ml
Cena pre členov Klubu ESSENS: 4,90 € / 4 body
Odporúčaná predajná cena: 6,70 €

Urobte pre svoje vlasy to najlepšie a pripravte ich na príchod chladného a sychravého počasia. 
Zaistite im hĺbkovú hydratáciu a svieži, mladistvý a zdravý look.

SEPTEMBROVÉNOVINKY
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ROZOSLANIE VÝZVY NA UDRŽANIE ČLENSTVA V KLUBE ESSENS 

Na základe Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS došlo na konci mesiaca september k rozoslaniu 
informatívnych správ všetkým členom Klubu ESSENS, od ktorých poslednej objednávky uplynulo viac 
ako 365 dní.
Prehľad členov, ktorí boli z našej strany oslovení, nájdete v prehľadnej tabuľke v záložke Moja kancelária/ Členovia 
pred deaktiváciou.
Pokiaľ u oslovených členov Klubu v nasledujúcich 30-tich dňoch nezaznamenáme žiadnu bodovanú objednávku, 
členstvo bude v súlade s bodom 19. (b) Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS deaktivované. 
Tieto zrušené členstvá budú v systéme aj naďalej zobrazené, a to šedou farbou, avšak všetky osobné údaje budú 
vymazané.

NECHAJTE SI ZASIELAŤ MARKETINGOVÉ SPRÁVY AJ V INÝCH JAZYKOCH
Budujete svoje siete v zahraničí? 
Nechajte si zasielať marketingové informácie určené pre danú krajinu, kde máte svoju sieť. 
Len tak budete v obraze, ktorá výhodná akcia práve prebieha alebo kedy došlo k naskladneniu očakávaného 
tovaru. A ak máte sieť v krajinách, kde pobočka ESSENS zatiaľ  nie je, platia pre ne akcie uverejnené na www.
essenseurope.com. V tomto prípade môžete dostávať e-maily v angličtine. 
A pozor! Tí, ktorí pracujete so sieťou v Španielsku, nechajte si posielať správy v španielčine! 
Všetky požiadavky na cudzojazyčné marketingové správy zasielajte na e-mail: info@essens.sk.

NOVINKY 

NA NOVOM 

WEBE

BUĎTE V OBRAZE AKÉ AKCIE PLATIA VO VAŠEJ ZAHRANIČNEJ SIETI
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POŽIČIAME VÁM PROMO STOLÍK ALEBO ROLL-UP
Opäť sme dali na vaše prosby a v septembri sme začali ponúkať zapožičanie 
promo stolíka ESSENS aj roll-up bannerov. 

Promo stolík
10 €/deň, 20 €/3 dni, 40 €/4 dni a viac 
vratná záloha: 40 € 

Roll up banner
5 €/deň, 10 €/3 dni, 20 €/4 dni a viac
vratná záloha: 20 €

Teraz sa obrovské možnosti ponúkajú všetkým!
Všetky záležitosti ohľadom zapožičania s vami vyriešime cez e-mail: manager@essens.sk. 

A kto má záujem, môže si svoju vlastnú prezentáciu zorganizovať priamo na pobočke ESSENS 
Slovakia, kde je k týmto účelom k dispozícii konferenčná miestnosť s kapacitou 12 ľudí. Prenájom 
tohoto priestoru je úplne zadarmo! 

Karta nového člena Klubu ESSENS

Sponzor

Žiadateľ 

ID sponzora Meno a priezvisko sponzora

Meno Priezvisko

Rodné čísloDátum narodenia 

Kontaktné údaje

Mobil

Mesto

PSČ

E-mail

Adresa

Fakturačné údaje

Názov spoločnosti Adresa

Mesto PSČ

IČO DIČ

POMOCNÍK PRI REGISTRÁCII 
NOVÝCH ČLENOV
V záložke Podpora/ Na stiahnutie/ 
Marketingový plán nájdete nový 
dokument "Karta nového člena 
ESSENS", ktorý je ideálnou pomôckou 
pri vašich prezentáciách a stretnutiach 
s vašimi zákazníkmi a novými členmi 
Klubu ESSENS. 

STAČÍ VYTLAČIŤ 

A ÚSPECH MÁTE 

V KAPSE

UĽAHČÍME VÁM VAŠU PREZENTÁCIU



NEWS
č. 10/2016
Newsletter

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

TEŠÍME 

SA!

5th Anniversary ESSENS
Už o pár dní sa v prestížnom hoteli Ritz Carlton v historickom 
centre Viedne uskutoční veľkolepá oslava 5. výročia vzniku firmy. 

Všetkým, ktorí sa na túto nezabudnuteľnú akciu kvalifikovali 
blahoželáme a veľmi sa tešíme na príjemné stretnutie. 

Fotodokumentáciu z celého gala večera i bohatého sprievodného 
programu nájdete krátko po tejto jedinečnej udalosti vo fotogalérii 
na webových stránkach. 

OPÄŤ 
IDEME 

K MORU
Motivačno-relaxačný pobyt 
v krajine tisícich 
vôní a Orientu

Užime si 7 dní all-inclusive v Turecku! 
Čaká nás jednodňový výlet do Istanbulu a exkurzia do spoločnosti SELUZ, popredného 
svetového producenta parfumových esencií, kde pre nás bude pripravený špeciálny 
workshop MIEŠANIA VLASTNÉHO PARFUMU. 

Zatiaľ čo ostatní budú ešte len listovať katalógy cestovných kancelárií, my sa budeme slniť, 
čerpať energiu a inšpiráciu v päťhviezdičkovom hoteli so stravovaním ULTRA All inclusive 
na Tureckej riviére...

Zároveň je potrebné pozíciu 17% plniť aj po jej treťom dosiahnutí, a to do konca kvali� kačného 
obdobia. Rovnako tak nemôže klesnúť až do doby odletu. Predpokladaný termín pobytu je 
1. týždeň v júni 2017, presný termín aj lokalita budú upresnené. Odmenu môžu čerpať len aktívne 
pozície. Kvali� kácia sa týka len tých členov, ktorí sa v predchádzajúcich rokoch nekvali� kovali. 
Odmena je pre jednu osobu a je neprenosná. Pri nečerpaní odmeny nevzniká nárok 
na kompenzáciu. Možnosť dokúpenia zájazdu pre doprovod vo veku 14 rokov a viac.

Pridajte sa k nám! Stačí, keď sa v mesiacoch 
október, november, december (2016), január a február (2017)
aspoň trikrát kvali� kujete na minimálne 17% pozíciu a vyššiu

a v mesiacoch vašej kvali� kácie získate províziu minimálne 300 EUR, tak letíte s nami!

Opäť je tu špeciálna akcia pre sponzorov, ktorí sa už v minulosti kvali� kovali!!!
Ak budete mať vo vašej priamej línii aspoň 2 NOVO kvali� kujúcich sa členov, získate 
nárok na exkluzívny pobyt v Turecku i vy!
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KDE VŠADE NÁS NÁJDETE? 

https://www.facebook.com/essensslovensko/%3Ffref%3Dts


NEWS
č. 10/2016
Newsletter

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

JE ČAS NA VITAMÍN C
Vitamín C patrí medzi najdôležitejšie vitamíny a obzvlášť na jeseň je potrebné jeho príjem zvýšiť, pretože 
pomáha odstrániť stres, pocit únavy a predovšetkým zvyšuje odolnosť organizmu. 

ESSENS vám prináša Vitamín C úplne ZADARMO po celý rok, a to za každých 20 bodov získaných 
za nákup výrobkov z produktového radu ESSENS Home Pharmacy. 

Vyberať môžete zo šiestich špičkových produktov:
Slim̀ 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
Cleà 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

VITAMÍN CZADARMO!
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VIANOCE SA BLÍŽIA, INŠPIRUJTE SA VÔŇAMI ESSENS HOME PERFUME
Len v mesiaci október môžete vyskúšať luxusné ESSENS Home Perfume za 
zvýhodnené ceny a získať tak neoceniteľnú vlastnú skúsenosť a inšpiráciu na 
úžasný vianočný darček!

Aróma difuzéry od ESSENS vydržia voňať po dobu až 8 týždňov a vďaka svojmu 
obsahu 150 ml sú schopné prevoňať miestnosti s rozlohou až 20 m2. Intenzita 
vône je závislá na množstve vonnej esencie a počte ratanových tyčiniek, ktoré 
je vhodné pre optimálnu intenzitu vône každý týždeň otočiť.

Kompletný set ESSENS Home Perfume teraz ponúkame za špeciálnu 
predvianočnú cenu!

Set obsahuje sklenený difuzér naplnený éterickým olejom 150 ml, náplň do difuzéra 150 ml a ratanové 
tyčinky. V jednom sete tak nájdete až 300 ml vône!

Špeciálna predvianočná cena pre členov Klubu ESSENS: 20 € / 16 bodov
Odporúčaná predajná cena: 42 €

Vyberajte z jedinečných vôní:

WATERFALL
Nadčasová vôňa luxusu, ktorá v sebe ukrýva arómu vzácneho drevitého pižma, zmes tuje, borovice, 
cédru, pačuli, vetiveru s jemnými dotykmi zeleného jablka.

WHITE FLOWERS
Jedinečná vôňa s nádychom leta, tvorená opulentnou sýtou kvetinovou vôňou jazmínu, ušľachtilou 
ružou s jemným nádychom citrusov a zelených tónov.

WOODEN DREAM
Pohodová, čistá a po relaxácii volajúca vôňa s prvkami pačuli, pelargónie, eukalyptu v jedinečnej 
kombinácii s citrónom a nádychom ylang ylang.

CANDY FRUIT
Osviežujúca a sladká ovocná vôňa nesúca v sebe jedinečnú arómu pomarančov, jabĺk, broskýň a čiernych 
ríbezlí v sprievode jazmínu, orgovánu a s ľahkými zelenými tónmi.

Využite našu časovo obmedzenú ponuku a zaobstarajte si elegantné difuzéry s jedinečnými parfumami 
pre váš interiér, ktoré váš domov príjemne prevoňajú a navodia v ňom pohodovú atmosféru.  

AKČNÁPONUKA
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Naše produkty sú našou vizitkou! 

O tom, že jesenné počasie sa podpisuje negatívne na našom zdraví, niet pochýb. Tento rok nás jeho 
sychravá stránka zasiahla takmer okamžite po slnečných lúčoch a preto bol tento šok pre náš organizmus 
o to "bolestivejší". 

Doľahlo to aj na nás, niektorých zamestnancov pobočky ESSENS Slovakia. Keďže je našou víziou 110% 
starostlivosť o našich členov Klubu a perfektný chod prevádzky, povinne sme si všetci "naordinovali" 
vysoké dávky Vitamínu C, Colostra a tabliet Lactoferrinu. Nielenže si organizmus nezaťažujeme 
"chemickými parazitmi", ale sme aj plní elánu, optimizmu a môžeme vám tak byť k dispozícii v každý 
pracovný deň! Ak teda aj na vás padá jesenný "opar", nedajte sa mu! 

Váš tím ESSENS Slovakia

Prajeme príjemné prežitie októbrových dní a verte, že aj v tomto mesiaci na vás čakajú zaujímavé 
novinky. 

Váš tím ESSENS Slovakia 

MÔJ PRÍBEH S ESSENS

SILIKÓNOVÉ NÁRAMKY V SILICON VALLEY
Obdržali sme úžasnú fotografiu, ktorú pred sídlom Facebook 
v Silicon Valley v Kalifornii vyhotovila jedna z členiek Klubu 
ESSENS! 
Pretože nás veľmi potešilo, že sme súčasťou vašich ciest, 
nemohli sme si tento obrázok nechať len pre seba. 
Aj vy môžete posielať zaujímavé fotografie s tématikou 
ESSENS, radi ich uverejníme!


