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Vážení členovia Klubu ESSENS, 
veríme, že ste prežili krásne vianočné sviatky v rodinnom kruhu a načerpali nové sily 
do nového roku 2017. V našom prvom tohtoročnom newsletteri zrekapitulujeme 
úspechy a spoločné zážitky v uplynulom roku, samozrejme nechýbajú ani novinky, 
na ktoré sa môžete tešiť v novom roku. 

DOUBLE PLATINUM  
NATIONAL MANAGER

Počet kvalifikácií

Gold manager Platinum  
National Manager

Akadémia DV s.r.o. 12 9

DOSIAHNUtÉ POZÍCIE V Sr V rOKU 2016

tOP 10 
lÍDrOV V Sr V DECEMBrI 2016

1 Akadémia DV s.r.o. 

2 Mgr. tatiana Bochničková

3 Ing. lenka Borková

4 Mgr. rudolf Kubík - GOlDEN DrOP, s.r.o.

5 Štefánia Mirgusová

6 J&P network s.r.o. 

7 Daniela Hnidenková

8 Dušan levko

9 Akadémia IS s.r.o.

10 Slavomír Jaščur

Poradie v tabuľke je uvedené na základe dosiahnutej pozície a výšky provízií. 
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1 Dámsky parfum 50 ml w107

2 Aloe Vera 99,5 % gél drink - hrozno

3 Pánsky parfum 50 ml m007

4 Pánsky parfum 50 ml m008

5 Aloe Vera Zubná pasta 100 ml

6 Dámsky parfum 50 ml w117

7 Dámsky parfum 50 ml w104

8 Pánsky parfum 50 ml m003

9 Pánsky parfum 50 ml m001

10 Pánsky parfum 50 ml m024

tOP 10 
PrODUKtOV V Sr V DECEMBrI 2016 ZAVŔŠENIE ROKA 2016

Stalo sa tradíciou, že tesne pred vianočnými 
sviatkami sa stretávame s najúspešnejšími 
členmi Klubu ESSENS na Slovensku, aby sme 
sa poďakovali za plodnú spoluprácu, zhodnotili  
a oslávili svoje pracovné úspechy.  

tento  rok  sa  spoločné  stretnutie  konalo   
v hotelových priestoroch barokového kaštieľa 
CHÂtEAU GBEĽANY, situovaného uprostred 
nádherného anglického parku.

Slávnostný  večer  sa  začal  oku  i  žalúdku  
lahodiacou  večerou. Celým  večerom  sa  niesla  
bezkonkurenčná  dobrá  nálada,  ku  ktorej  iste  
prispeli vášnivé tóny a pohyby flamenca.  Priateľská  
vianočná atmosféra bola umocnená vyhlásením 
výsledkov úspešných lídrov, vzájomným 
odovzdávaním vianočných darčekov a spoločným 
spievaním vianočných kolied. 



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

NEWS
č. 01/2017

NEwSlEttEr

úSPěŠNý ROK 2016

https://www.youtube.com/user/essensworld
https://www.youtube.com/user/essensworld
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NOVÉ A INOVOVANÉ PRODUKTY ESSENS V ROKU 2016
V roku 2016 bolo uvedených na trh niekoľko nových výrobkov. 

Na jar sme predstavili prémiové produkty ESSENS lactoferrin. Nasledoval produktový rad ESSENS 
Sun Care  a ESSENS Parfumy boli doplnené o príjemné letné telové spreje Body Mist. Na jeseň 
prišlo rozšírenie produktového radu Colostrum o nové výživové doplnky. V priebehu roka bolo tiež 
inovovaných hneď niekoľko výrobkov, medzi nimi celý produktový rad Colostrum+, kde primárne došlo 
k veľkému navýšeniu obsahu colostra. Nové vylepšené zloženie dostala tiež vlasová kozmetika s aloe 
vera i dezodorant aloe vera a telová kozmetika colostrum. rozšírené bolo taktiež portfólio reklamných 
predmetov. 

V ponuke je pre vás v túto chvíľu viac ako 300 výrobkov a v roku 2017 sa toto číslo bude aj naďalej 
zvyšovať. 
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NOVÉ PLEŤOVÉ MYDLÁ A TONIKÁ COLOSTRUM+
V decembri sme na trh uviedli inovované pleťové mydlá a toniká Colostrum+. 

Inovované mydlá a toniká obmedzujúce prejavy starnutia boli vyvinuté podľa novej prevratnej receptúry. 
tá bola vytvorená na základe najnovších výskumov a poznatkov konzultovaných s externými partnermi  
s dlhoročnými skúsenosťami so špecializáciou na vývoj a nové trendy v oblasti  zdravotnej kozmetiky. 

Pretože sa jedná o PrÍrODNÚ KOZMEtIKU, sú ideálne pre osoby s citlivou pokožkou. 

ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING TONIC
150 ml parfumované / neparfumované 

Pleťové tonikum s colostrom, extraktom zo zeleného čaju, kyselinou hyaluronovou a patentovanou látkou 
Fucogel®1000 je určené na každodenné čistenie pleti. Primárne slúži na odstránenie nečistôt rozpustných 
vo vode, na rozdiel od pleťového mydla, ktoré predovšetkým odstraňuje nečistoty rozpustné v tukoch. 
Pleťové tonikum pokožku krásne osvieži a dodá jej potrebné hydratačné látky.

ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING FACE MILD SOAP
150 ml parfumované / neparfumované

Pleťové mydlo s colostrom, extraktom z aloe vera a špičkovo kombinovanou zmesou umývacích látok 
je určené na každodenné čistenie pleti. Primárne slúži na odstránenie nečistôt rozpustných v tukoch,  
na rozdiel od pleťového tonika, ktoré predovšetkým odstraňuje nečistoty rozpustné vo vode. Pleťové mydlo 
pôsobí protizápalovo a pokožku upokojuje.

Pre znásobenie účinkov boja proti vráskam sú produkty ideálne v kombinácii s ďalšími produktmi pleťovej 
kozmetiky ESSENS Colostrum+.

Ceny pre členov Klubu ESSENS: 13,70 € / 11 bodov
Odporúčaná predajná cena: 19,20 €

CHRÁŇTE SVOJU 

PLEŤ PRED 

ĽADOVýMI

 MRÁZIKMI
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NOVINKA – ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
Predstavujeme úplne nový dezodorant ESSENS Aloe Vera Deo Stick.

Čaká na vás nové modernejšie balenie i nová účinnejšia receptúra! 

Dezodorant neobsahuje parabény, hliník ani hliníkové soli a vďaka obsahu aloe vera je šetrný aj k tej 
najcitlivejšej pokožke. Ľahko sa aplikuje, rýchlo schne a nezanecháva škvrny na oblečení ani na pokožke. 

Svieža vôňa je vhodná pre mužov aj pre ženy a nijak neovplyvňuje vôňu použitého parfumu.

Dezodorant obsahuje kombináciu veľmi efektívnych účinných látok, ktoré výrazne zabraňujú výskytu 
baktérií spôsobujúcich zápach, zároveň veľmi pozitívne pôsobia na obnovu a vznik prirodzenej kožnej 
mikroflóry. Vďaka týmto zložkám dochádza k zníženiu nežiadúcich prejavov potenia premenou telesného 
pachu na čistú neutrálnu vôňu, a to i pri nadmernom potení spôsobenom zvýšenou telesnou aktivitou, 
stresovými situáciami či inými faktormi. 

Extrakt aloe vera je hojne využívaný v kozmetickom priemysle pre svoje silné antibakteriálne  
a protizápalové účinky, pomáha znižovať rozmnožovanie baktérií, má zvláčňujúce a regeneračné účinky. 
Vďaka tomu je dezodorant vhodný i na okamžitú starostlivosť po holení a depilácii. 

Cena pre členov Klubu ESSENS: 5,80 € / 4,5 bodov 
Odporúčaná predajná cena: 8,10 €
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ZAHÁJENIE PREDAJA ESSENS VITAMÍNU C
Na základe vašich podnetov sme sa rozhodli uviesť do bežného predaja toľko obľúbený výživový doplnok 
ESSENS Vitamín C. tento, vďaka svojmu zloženiu a technológii spracovania, jedinečný produkt, si môžete 
zakúpiť už od 1.1.2017. 

Zároveň ho už k uvedenému dátumu nebude možné získať zadarmo v rámci akčnej ponuky za nákup 
produktov Home Pharmacy v hodnote 20 bodov.

Prečo je ESSENS Vitamín C jedinečný?
Absorpcia vitamínu C v tráviacom trakte môže byť ovplyvnená najrôznejšími prekážkami. Dôsledkom je to, 
že sa vstrebe 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 
- glycyrrhizín z ektraktu 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 mnoho z nás až príliš kyslý 

ESSENS Vitamín C je exkluzívny produkt, ktorý vďaka vysokému obsahu vitamínu C prinesie užívateľovi 
oveľa viac úžitku, než konkurenčné výrobky.

ESSENS Vitamín C: 60 tabliet
Cena pre členov Klubu ESSENS: 7,30 € / 6 bodov
Odporúčaná predajná cena: 10,20 €

Odporúčané dávkovanie: 1 - 2 tablety denne nechaťvoľne rozpustiť v ústach.
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NEPREMEŠKAJTE SVOJU ŠANCU
Mali ste výborné výsledky v posledných dvoch mesiacoch roku 
2016? tak nepremeškajte svoju šancu na úžasnú dovolenku  
s nádychom orientu. 

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!

EŠTE 

2 MESIACE
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NOVÉ KATALÓGY ESSENS
S radosťou vám predstavujeme nové katalógy ESSENS!
Prelistovať nimi alebo si ich stiahnuť vo formáte PDF môžete priamo na 
našich webových stránkach.

Catalogue part I: www.essens.sk/catalogue1
Catalogue part II: www.essens.sk/catalogue2

Veríme, že si oba nové katalógy zamilujete a budú pre vás ideálnym 
pomocníkom pre vaše úspešné podnikanie s ESSENS.

NOVINKA 
2017

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/wtj0kZ6xo7sNO1An
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/wRajG7eqVJhXbIEt
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SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE!

sledujte
zdieľajte
lajkujte

komentujte

https://www.youtube.com/user/essensworld
https://www.youtube.com/user/essensworld
https://twitter.com/ESSENS_WORLD
https://twitter.com/ESSENS_WORLD
https://www.instagram.com/essens_official/
https://www.instagram.com/essens_official/
https://www.youtube.com/user/essensworld
https://www.youtube.com/user/essensworld
https://www.facebook.com/essensslovensko
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MÔJ PRÍBEH S ESSENS
Pekný príbeh sme obdržali od pani Márie, ktorá je našou novo registrovanou členkou. rozhodli sme sa, 
že sa s vami oň podelíme. 

Iróniou osudu je bolesť zubov práve počas vianočných sviatkov. Niečo, čo človek prežíva oveľa ťažšie 
počas tohto obdobia ako inokedy. V období, kedy som si chcela vychutnať prítomnosť rodiny, vianočnú 
atmosféru, všetky tie s láskou pripravované dobroty a chvíle pohody sa ozval môj zub. Isto si viete 
predstaviť to sklamanie a hrôzu, ktoré nastali. Pohotovosť sa striedala s lekárňou, deň sa vliekol a 
noc ešte viac. Úľava prišla až s návštevou mojej priateľky, ktorá mi priniesla diamanty v taške - Soft 
Spray ESSENS, Zubnú pastu ESSENS a ES´leep. Ako sa hovorí, človek neuverí, kým sa na vlastnej koži 
nepresvedčí! Zlatom by som vyvážila moju priateľku za ten poklad, ktorý mi priniesla. Antibakteriálne 
účinky a upokojujúce zložky Zubnej pasty nemajú totiž chybu! Zápal sa úplne stiahol. Soft Spray je 
tekutý zázrak, ktorý odstránil opuch a bolesť a tablety ma nielen upokojili, ale ponorili ma do spánku, 
aký som nemala veru už dávno. Už nechcem vidieť žiadnu inú značku u mňa v kúpeľni a odporúčam ju 
úplne každému. Nakoniec som si užila Vianoce so všetkým, čo k ním patrí. A moje zuby? Zamilovali sa do 
zubnej pasty ESSENS a dostali definitívne StOP kazom a iným patáliám! 
Veď si každá žena zaslúži vlastniť diamant. 

úspešný a šťastný rok 2017 praje váš tím

ESSENS Slovakia

VýHERKYŇA SúŤAŽE
V decembrovom newsletteri sme vyhlásili súťaž o obľúbený produkt 
ESSENS Colostrum. 
Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali výherkyňu, ktorou  
sa stala pani Štefánia Mirgusová z Košíc. 

Blahoželáme! 
Na obdobné súťaže sa môžete tešiť v priebehu celého roka. 


