
NEWS
č. 02/2017

Newsletter

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

1 esseNs Aloe Vera Gel Drink - Grape

2 esseNs Flow`eN

3 esseNs Colostrum

4 esseNs Aloe Vera Concentrate

5 esseNs Perfume 50 ml w107

6 esseNs Colostrum Probiotics

7 esseNs Vitamin C

8 esseNs Aloe Vera Gel Drink - Vitamin C

9 esseNs es´Pure

10 esseNs Aloe Vera tooth Paste

Vážení členovia Klubu ESSENS, 
keďže sa nám zima neustále pripomína, doprajte si šálku obľúbeného horúceho 
nápoja, pohodlne sa posaďte do vášho obľúbeného kresla a relaxujte s našim 
druhým tohtoročným newsletterom, ktorý opäť prináša informácie o uplynulých 
udalostiach, ale aj o horúcich novinkách. 

tOP 10
lÍDrOV V sr V JANUÁrI 2017

1 Akadémia DV s.r.o.

2 Mgr. tatiana Bochničková

3 BIOtAsO s.r.o. - tatiana Kováčová

4 Ing. lenka Borková

5 J&P network s.r.o. 

6 Daniela Hnidenková

7 Akadémia Is s.r.o.

8 Dušan levko

9 Martina Musilová

10 slavomíra Florišová

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

tOP 10
PrODUKtOV V sr V JANUÁrI 2017

PODPORUJEME VAŠE PODNIKANIE
My vám požičiame Promo stolík alebo roll-up 
banner a vy budete zarábať! Prezentujte sa 
vo svojom okolí a podporte svoje podnikanie. 
Odmenou vám bude stabilný príjem a časová  
i finančná nezávislosť. Podmienky zapožičania 
nájdete v našom e-shope. 

http://www.essens.sk
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KICK OFF TOUR 2017 V OBRAZOCH 
14. januára 2017 prebehol v Brne pre členov Klubu esseNs zo slovenskej a Českej republiky veľmi 
úspešný a zaujímavými informáciami nabitý seminár Kick OFF tour 2017.

Prítomní členovia Klubu si pri prezentácii pána Uliho waltera, obchodného konzultanta esseNs, 
osvojili mnoho užitočných predajných zručností, zoznámili sa s novým výhodným produktom Bestseller 
set i so všetkými úžasnými výhodami, ktoré tento produkt prináša.

Plné pozitívnych emócií bolo následne vystúpenie pána Michala Kovářa, zakladateľa, majiteľa a CeO 
spoločnosti esseNs, ktorý vyhlásil unikátny motivačný program - limitovanú edíciu automobilov BMw 
pre členov Klubu už od 25 % pozície. súčasne uviedol jedinečnú novinku - 100 % Garanciu vrátenia 
peňazí!

seminárom, zakončeným návštevou centrály esseNs, sa vinula pohodová a veselá atmosféra a za to 
patrí všetkým prítomným naše veľké Ďakujem. Už teraz sa tešíme na ďalšie príjemné stretnutia!

http://www.essens.sk
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GARANCIA SPOKOJNOSTI

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ V 100 % VÝŠKE! S NAMI NIČ NERISKUJETE! 
Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, a preto sú všetky produkty esseNs koncipované tak, aby splnili 
akékoľvek vaše očakávania.

V dnešnej dobe sa každý oháňa kvalitou, ale my vám ju GArANtUJeMe!

Natoľko veríme našim výrobkom, že si môžeme dovoliť prísť s úžasnou novinkou – garanciou 100 % 
vrátenia peňazí, platnou od 1. 1. 2017. 

ESSENS GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ 30 DNÍ
-     garancia vrátenia peňazí v 100 % výške sa vzťahuje na všetky produkty esseNs, s ktorými pri ich 
používaní nebudete spokojní a vrátite nám ich bez udania dôvodu do 30tich dní od ich nákupu

ESSENS GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ 90 DNÍ
-     garancia vrátenia peňazí v 100 % výške sa vzťahuje na všetky nepoužité produkty esseNs, ktoré 
nám vrátite bez udania dôvodu do 90tich dní od ich nákupu 

http://www.essens.sk
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BUSINESS PREZENTÁCIA V E-SHOPE AJ V PDF
Nestihli ste účasť na KICK OFF tOUr 2017? Nevadí. 
Zakúpte si našu novú predajnú pomôcku Business prezentáciu.  
Nájdete v nej stručné informácie o spoločnosti esseNs, zrozumiteľné tipy na budovanie vašej siete  
a motivačné programy pre vás i vašich členov. 
Business prezentácia by mala byť súčasťou vybavenia každého úspešného člena Klubu esseNs. 
Zakúpiť si ju môžete v tlačovej forme v e-shope alebo si ju môžete stiahnuť vo formáte pdf v záložke 
"Podpora". 

Business prezentácia
Cena pre členov Klubu esseNs: 2,00 € / 0 bodov

NAHOR 

S ESSENS 

http://www.essens.sk
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ZÍSKAJTE LUXUSNÝ MODEL BMW - KVALIFIKÁCIA PRÁVE ŠTARTUJE!
Odmeňujeme úspešných členov Klubu esseNs!
I vy môžete jazdiť exkluzívnym BMw z jedinečnej limitovanej edície!
Práve teraz tu pre vás máme 33 luxusných vozidiel BMw 320d xDrive touring Model M sport!

Podmienky kvalifikácie sú dosiahnuteľné pre každého z vás, tak využite našu ponuku a jazdite za svojimi 
obchodnými partnermi v nových automobiloch s logom esseNs. Ukážte im svoj úspech, pretože ten 
je pre nich tá najväčšia motivácia! Buďte úspešní a aj vaša sieť bude úspešná a stane sa stabilnejšia!

Vďaka operatívnemu leasingu s esseNs si doprajte jedinečný zážitok z jazdy, a to bez akontácie  
a akýchkoľvek starostí!

Nemusíte riešiť povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie skiel či poistenie právnej 
ochrany, nestaráte sa o cestnú daň. V priebehu operatívneho leasingu neriešite žiadne neočakávané 
náklady, proste a jednoducho len jazdíte! A v prípade potreby dostanete náhradné vozidlo.

lákavá ponuka, však?
tak prečo ju nevyužiť? Vozidiel máme len 33!

Info. >

ĎALŠIE FIREMNÉ AUTOMOBILY ZMENILI MAJITEĽOV
Hneď na začiatku nového roka sa zaslúženej odmeny dočkali hneď dvaja členovia Klubu esseNs na 
slovensku, pani tatiana Kováčová (BIOtAsO, s.r.o.) a pán Dušan Haulík, ktorí sa zapojili do motivačného  
programu o firemný automobil.

Za úspešné splnenie všetkých podmienok motivačného programu a výborné výsledky po celú dobu  
jeho trvania, bol automobil prevedený do vlastníctva týchto členov, a to za symbolické 1 €.

týmto im gratulujeme a do ďalších rokov im prajeme mnoho šťastne najazdených kilometrov bez nehôd.
Každý člen Klubu esseNs si môže splniť svoj sen a získať auto v našich farbách.
Vyberať môžete z vozidiel značky Peugeot 208 alebo z luxusných BMw.
Podrobnosti o jednotlivých motivačných programoch sú uvedené na našich webových stránkach. 

GRATULUJEME

http://www.essens.sk
https://www.facebook.com/essensslovensko
mailto:info%40essens.sk?subject=
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DOBRÚ NOC A SLADKÉ SNY JEDINE S ESSENS ES´LEEP! 
Ďalší zaujímavý článok, tentokrát venovaný spánkovej hygiene, pre vás napísal PharmDr. Milan Krajíček. 
Dozviete sa v ňom, na akom princípe funguje ľudský organizmus v nočných hodinách a taktiež dôvod, prečo 
sa nám po užití  esseNs es´leep tak výborne spí. 

Článok nájdete na našich webových stránkach v záložke Podpora/Blog. 

Podeľte sa so svojimi skúsenosťami s našim obľúbeným produktom, tešíme sa! 

esseNs es´leep pre podporu lepšieho spánku nájdete v e-shope: 
Cena pre členov Klubu esseNs: 16,70 € / 14 bodov
Odporúčaná predajná cena: 23,40 €

Spánok je tou najprirodzenejšou vecou v živote človeka. Až do chvíle, keď nemôžeme zaspať. Každý z nás to určite  
v živote zažil. Keď sa dobre nevyspíme, vstávame ráno ľavou nohou, zívame, sme unavení. Časté nevyspatie dokáže 
úplne rozhodiť život. Pokusy s tzv. spánkovou depriváciou (nedostatkom spánku) dokázali, že nedostatok spánku 
môže spôsobiť podráždenosť, záchvaty zlosti, sklony k depresiám. U vodičov hrozí riziko dopravných nehôd. Zato 
pravidelný a kvalitný spánok je dobrým predpokladom dlhovekosti.

AKO ZASPÁVAME?

Naše biologické hodiny v mozgu sú umiestnené nad krížením zrakových nervov a počas dňa nám neustále posielajú 
budúce signály. Večer pri zotmení postupne tieto signály ustávajú, stávame sa ospalými, až zaspíme. Dozor nad  
kľudným spánkom má hormón melatonín. Produkcia tohto hormónu v ranných hodinách postupne ustáva a naše  
biologické hodiny začnú byť znovu aktívne.

Pokiaľ nemôžeme zaspať alebo sa prebúdzame uprostred noci a len s ťažkosťami opäť zaspávame, tak taký stav  
sa z lekárskeho hľadiska nazýva insomnia. Dočasná porucha spánku (menej ako 3 mesiace) sa nazýva epizodická  
nespavosť. Štatistiky uvádzajú, že ide o občasný problém asi polovice populácie a dlhodobý asi u 10 % populácie.

AKÁ JE PRÍČINA NESPAVOSTI?  AKÝ JE DÔSLEDOK NESPAVOSTI?

·    dedičná genetická porucha  ·    sklony k depresiám
·    psychiatrické ochorenie  ·    závažné duševné ochorenie
·    dlhodobý stres   ·    riziko vzniku diabetu 2. stupňa
·    poruchy biorytmu   ·    vysoký krvný tlak
·    intoxikácia alkoholom, drogami, jedmi ·    kardiovaskulárne ochorenie

FÁZY SPÁNKU

Samotný proces spánku môžeme rozdeliť na fázy REM a NREM, ktoré sa v niekoľkých cykloch opakujú. Každá fáza má 
pritom iný charakter i význam. Okrem hĺbky spánku v jednotlivých fázach sa líši tiež ich dĺžka.

Fáza spánku NREM je charakterizovaná útlmom mozgovej činnosti, telesným kľudom a uvoľnením. Táto fáza sa delí na 
ďalšie štyri štádia. NREM 1 je začiatok spánku, zaspávania. NREM 2 je stav, kedy zaspíme, trvá približne polovicu celej 
NREM. Fáza hlbokého spánku sa nazýva NREM 3 a NREM 4 je zo všetkých fáz najhlbší spánok a má zásadný význam 
pre ukladanie vnemov a osvojených poznatkov z priebehu dňa do pamäti.

Fáza spánku REM je, keď frekvencia srdca i metabolizmu mozgu dosahujú takmer bdelý stav. Oči pod viečkami  
sa pohybujú (odtiaľ tiež názov fáza - Rapid Eye Movement). V tejto fáze sa nám zdajú sny. Pri nedostatku REM spánku  
sa cítime nevyspatí, a to i keď spíme 8 a viac hodín. Je preto lepšie spať kratšiu dobu, ale s čo najdlhším REM spánkom. 

PREČO ES´LEEP?

ES´Leep kladie dôraz na REM fázu spánku viac než na rýchlosť zaspávania. Významným vplyvom sa na tom podieľa 
extrakt višní, ktoré sú ako jedny z mála, prirodzeným zdrojom hormónu melatonínu. Ten reguluje cikadiánny rytmus  
a spánkový režim tak, že pri vzostupe jeho hladiny dochádza k nutkaniu na spánok. Extrakt višne navyše REM spánok 
predlžuje. Vďaka ES´Leep sa budete po prebudení cítiť odpočinutí a svieži.

A viete, že sny sú vždy egocentrické? Tzn., že v nich hráme hlavnú rolu. A pretože mozog v spánku relaxuje  
svalstvo, obvykle v snoch svojim prenasledovateľom neuniknete a šťastnú spásu pre nás znamená prebudenie.  
Ale zase môžeme lietať...

Autor: PharmDr. Milan Krajíček

ES´Leep
Dobrú noc a sladké sny!

http://www.essens.sk
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ESSENS DETOX 
Je to tu! reVOlUČNÁ NOVINKA! trojmesačná detoxikačná kúra esseNs Detox!

Prečistite organizmus od škodlivých látok, zvýšte si imunitný systém, podporte metabolizmus a doprajte 
telu úľavu. Zatočte po zime s toxínmi a jedovatými látkami!

Čím je esseNs Detox výnimočný?

Ide o synergiu špičkových výživových doplnkov esseNs Home Pharmacy.
tie majú samy o sebe VYNIKAJÚCe výsledky v určených indikáciách!
AVŠAK ÚČINNOsŤ ŠtYrOCH PrODUKtOV V KOMPleXNeJ KÚre sA NesČÍtA, Ale NÁsOBÍ!

trojmesačná detoxikačná kúra esseNs Detox je zostavená zo siedmych produktov: 
1x es´Pure start, 2x es´Pure, 3x Flow´eN a 1x Clea´Ns

ESSENS Detox:
Cena pre členov Klubu esseNs: 72,00 € / 60 bodov
Odporúčaná predajná cena: 100,00 € 

Už ste detoxikačnú kúru s ESSENS zahájili? 

Zverte sa nám s vlastnými skúsenosťami, vaše názory 
nás zaujímajú! Pridajte sa k našej medzinárodnej  
facebookovej skupine esseNs Detox. 

Na vaše príspevky sa tešíme! 

http://www.essens.sk
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ESSENS BESTSELLER SET 
Určite ste si niekedy zamilovali produkt, ku ktorému ste osobne privoňali, vyskúšali ste ho alebo ochutnali 
a na základe tohoto vlastného vnemu sa rozhodli pre jeho kúpu. 

Preto je tu ESSENS Bestseller Set! 
tento set, obsahujúci najpredávanejšie produkty esseNs, je ideálnym nástrojom pre rozvoj vášho 
podnikania s esseNs. set je vhodný aj pre súčasných členov Klubu esseNs, ktorí si s jeho pomocou 
rozšíria povedomie o jednotlivých produktových radoch, zároveň poslúži ako neoceniteľná ukážka v rámci 
vlastných prezentácií. 

esseNs Bestseller set: 
Neuveriteľná cena pre členov Klubu esseNs: 135 € / 100 bodov

Zakúpte si esseNs Bestseller set so 16-timi najobľúbenejšími produktmi a zadarmo k nemu obdržíte 
sadu katalógov esseNs. 

EXKLUZÍVNE POLO TRIČKO PRE 
ÚSPEŠNÝCH ČLENOV KLUBU
Vyhlasujeme medzinárodnú sponzorskú 
súťaž! Vyhráva len prvých 99 členov Klubu 
esseNs!
V hre je exkluzívne Polo tričko s unikátnou 
výšivkou z limitovanej edície, ktoré nie 
je možné získať iným spôsobom. Víťazia 
najrýchlejší sponzori, ktorí počas jedného 
mesiaca zaregistrujú troch nových členov  
s nákupom Bestseller setu.
Poponáhľajte sa, k dispozícii máme len 99 
Polo tričiek! súťaž začína 1. februára 2017.

UŠETRÍTE VIAC AKO 100 €

http://www.essens.sk
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PRÁVE PREBIEHA POSLEDNÝ MESIAC
KVALIFIKÁCIE
Nepremeškajte svoju šancu na 7 dňový all-inclusive pobyt  
v turecku! 

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 kvalifi 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!

POSLEDNÁ 

ŠANCA
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SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE!

sledujte
zdieľajte
lajkujte

komentujte
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Prajeme krásny februárový čas a v prvom jarnom mesiaci sa opäť pripomenieme s novým 
newsletterom. 

Váš tím ESSENS Slovakia

POZVÁNKA NA PREZENTAČNÝ DEŇ ESSENS
Pozývame vás na seminár plný zaujímavých informácií, inšpirácie a príležitostí!

seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o:
-     esseNs
-     produktových novinkách
-     úžasných motiváciách
-     jedinečnom systéme odmeňovania
-     predajných zručnostiach,
ktorými vzbudíte pozornosť svojho okolia a rozbehnete svoj obchod s esseNs.

Osvedčené pracovné metódy k dosiahnutiu vášho úspechu vám predstavia najúspešnejší členovia 
esseNs na slovensku. Predstavíme vám tiež nový vzdelávací systém na rok 2017 a vyhodnotíme 
úspechy esseNs a našich členov za predchádzajúci rok. 

Prezentačný deň sa uskutoční: 
18.02.2017 - hotel slovan, Andreja Kmeťa 2, ŽIlINA – začíname o 11:30 hod. 

Vstupenky: 4 € (predpredaj do 12.2.2017), 6 € (predaj od 13.2.2017) Vstupenky si môžete zakúpiť 
prostredníctvom e-shopu, telefonicky, e-mailom alebo priamo na pobočke v Žiline. Neváhajte, kapacita 
miest je obmedzená. 
tešíme sa na stretnutie s vami!
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