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Vážení členovia Klubu ESSENS,

s prvými jarnými kvietkami prebúdzajúcimi sa po dlhom zimnom spánku sme  
pre vás prichystali ďalší, v poradí už tretí tohtoročný mesačník. Tradične nebudú 
chýbať obľúbené rubriky a na záver sa môžete tešiť na krížovku o zaujímavé ceny.

TOP 10 LÍDROV ESSENS
V SR VO FEBRUÁRI 2017

1 Akadémia DV s.r.o.

2 BIOtAsO s.r.o. - tatiana Kováčová

3 Mgr. tatiana Bochničková

4 Ing. lenka Borková

5 Martina Musilová

6 J&P network s.r.o.

7 Daniela Hnidenková

8 Akadémia Is s.r.o.

9 Dušan levko

10 Štefánia Mirgusová

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

TOP 10 

FEBRUÁR 

2017
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VIETE, ŽE S ESSENS MÔŽETE
UŠETRIŤ?
Využite jedinečné superpacky a získajte až 3 výrobky 
úplne ZADArMO!

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

Nasledujúce produkty nie je možné vzájomne 
kombinovať, avšak kombinácia podľa vôní je v rámci 
jedného druhu produktu možná:
•	 ESSENS Perfume 50 ml štandardná edícia
•	 ESSENS Shower Gel 200 ml
•	 ESSENS Body Balm 200 ml
•	 ESSENS Colostrum 

Vzájomná kombinácia je možná u nasledujúcich 
produktov obdobného typu:
•	 ESSENS Aloe Vera Gel Drink – Grape, ESSENS 

Aloe Vera gel drink - Vitamin C, ESSENS Aloe 
Vera Concetrate with herbal extracts

•	 ESSENS Aloe Vera + Boswellia, ESSENS Aloe 
Vera + Q10 

•	 ESSENS Colostrum + Curcumin, ESSENS 
Colostrum + Vitamin D

Nakupujte a zarábajte!

14+2

18+3

8+118+3

8+1

14+2

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY
VO FEBRUÁRI 2017

1 esseNs Perfume 50 ml w107 

2 esseNs Aloe Vera Gel Drink – Grape

3 esseNs Flow`eN 

4 esseNs Colostrum Probiotics

5 esseNs Colostrum   

6 esseNs Perfume 50 ml m008 

7 esseNs lactoferrin tablets

8 esseNs Perfume 50 ml w104

9
esseNs Colostrum Nourishing Body 
Cream

10 esseNs Perfume 50 ml w117

NÁŠ 

TIP
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ExKURZIA čLENOV KLUBU ESSENS V K2PhARM
Dostať možnosť navštíviť „kuchyňu“ K2Pharm v Opave, vidieť modernú technológiu výroby unikátnych 
produktov z radu esseNs Home Pharmacy a lactoferrin v priamej akcii a stretnúť sa s PharmDr. Milanom 
Krajíčkom, tomu sa hovorí príležitosť!
stačí splniť nasledovné kvalifikačné podmienky:

•	 v mesiaci marec zaregistrovať minimálne 3 nových členov do Klubu esseNs v priamej línii s minimálne 
30 bodovým obratom (každý z nich)

a
•	  v mesiaci apríl zopakovať registrácie ďalších minimálne 3 nových členov do Klubu esseNs v priamej 

línii s minimálne 30 bodovým obratom (každý z nich)
alebo
•	 v mesiaci marec zaregistrovať minimálne 3 nových členov do Klubu esseNs v priamej línii s minimálne 

30 bodovým obratom (každý z nich)
a
•	 v mesiaci apríl novoregistrovaní členovia Klubu esseNs z marca zopakovať svoj minimálne 30 bodový 

obrat (každý z nich)

exkurzia sa uskutoční:  04. 05. 2017
Pozor! Kapacita miest je obmedzená na počet 40 účastníkov, preto sa tejto jedinečnej exkurzie zúčastnia 
členovia esseNs zostupne od najväčšieho počtu registrácií a bodového obratu novo registrovaných členov.

PRVý PREZENTAčNý DEň ESSENS V TOMTO ROKU - AKO BOLO
18. februára sme v žilinskom hoteli slovan spoločne s top lídrami úspešne predstavili projekt esseNs, 
obchodné príležitosti, ktoré ponúka a odovzdali mnoho osvedčených tipov, ako odštartovať a úspešne 
rozvíjať podnikanie s esseNs. 
týmto patrí vďaka pani tatiane Bochničkovej, pánom Imrichovi slobodovi a Jozefovi Musilovi, ktorí odhodili 
konkurenčné zábrany a podelili sa o svoje know how so všetkými zúčastnenými účastníkmi Prezentačného 
dňa. 
tradične sme vyhodnotili spoločné úspechy roku 2016 a odmenili najúspešnejších členov esseNs na 
slovensku. Veľmi motivačné bolo vystúpenie pána Viliama lalinského, jedného zo zakladateľov a majiteľov 
esseNs, ktorý prezradil, čo nás tento rok čaká. 
Na záver sme predstavili nový Vzdelávací program "Ako rozvíjať seba, viesť svoj tím a riadiť biznis",  na 
ktorom spolupracujeme s významným konzultantom a trénerom predaja, pánom Martinom Mišíkom.  

Veríme, že sme vzbudili záujem publika a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Dovidenia v máji!
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VŠETCI STE POZVANÍ NA 
ESSENS PICNIC 2017

Nenechajte si ujsť našu veľkolepú akciu esseNs Picnic 
2017, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017  
v priestoroch centrály esseNs v Brne a zaregistrujte 
sa čo najskôr!

Zúčastniť sa môže každý člen Klubu ESSENS, a to 
bez akýchkoľvek kvalifikačných podmienok a bez 
vstupných poplatkov.

vstup pre 1 osobu - registrovaný člen Klubu esseNs
vstup pre 2 osoby - člen Klubu esseNs, ktorý sa  
v januári 2017 kvalifikoval minimálne na 17 % pozíciu 
s minimálnou províziou 300 €.

A na čo sa môžete tešiť?
so zástupcami spoločnosti selUZ prebehne 
prevoňaný workshop k novým parfumom, budú 
odovzdané luxusné automobily BMw, čaká vás 
prehliadka priestorov centrály esseNs, obľúbený 
foto kútik, občerstvenie a bohatý sprievodný program 
plný vzrušujúcich prekvapení.

NOVÉ PARFUMY BUDÚ!
Výroba je v plnom prúde! tešíte sa?

POSLEDNÉ 

VOĽNÉ 

MIESTA!
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hURÁ DO PLAVIEK JEDINE S ESSENS SLIM´SS
Máte po zime nejaké to kilo navyše a v šatníku obľúbený letný kúsok, v ktorom sa práve teraz necítite 
dobre?
Nezúfajte!
Práve teraz je ideálny čas na zahájenie chudnutia s esseNs slim´ss!
Do letných mesiacov je totiž dostatočne dlhá doba schudnúť zdravo a efektívne.

Špičkový výživový doplnok esseNs slim´ss vysoko prevyšuje obdobné produkty na trhu, pretože 
obsahuje len rastlinné extrakty vo vhodnom pomere, využíva moderné poznatky medicínskeho výskumu 
a je vyrobený za pomoci najmodernejšej technológie pod farmaceutickým dohľadom v Českej republike.

Ako ESSENS Slim´SS funguje?
Pri pravidelnom užívaní znižuje až o 50 % vstrebávanie tukov, dochádza tak k nižšiemu energetickému 
príjmu. súčasne ale zvyšuje energetický výdaj vďaka termogenéze - zvyšovanie produkcie tepla v tele  
za pomoci metabolických procesov, čo má za následok odbúravanie tukov.

Ktoré prírodné látky ESSENS Slim´SS obsahuje?
extrakt zo zeleného čaju obsahuje kombináciu vzácnych látok, ktoré pomáhajú telu využiť tuk ako zdroj 
energie, zabraňujú vstrebávaniu tukov z potravy do tela a podporujú metabolizmus. Majú protizápalové 
účinky, prispievajú k vylučovaniu vody z tela, pôsobia ako antioxidant a spomaľujú prejavy starnutia. 
Jablčná vláknina znižuje chuť do jedla a predlžuje trávenie v žalúdku, čím vzniká pocit nasýtenia. extrakt 
z plodu pieporu čierneho (piperín) napomáha k prekrveniu slizníc, spomaľuje funkciu tráviacich enzýmov  
a vyvoláva termogenézu, čím zvyšuje energetický výdaj. Zaisťuje lepšiu absorpciu účinnej látky do organizmu 
a predovšetkým vedie k navýšeniu jej účinnosti, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele.

Ako sa ESSENS Slim´SS užíva?
Odporúčané dávkovanie je 2 - 6 tabliet denne, najlepšie 30 minút pred jedlom (1 tableta pred obedom  
a 1 tableta pred večerou). Odporúča sa užívať pravidelne tri mesiace.

Cena pre členov Klubu esseNs: 24 € / 20 bodov
Odporúčaná predajná cena: 33,60 €

ÚPLNE BEZPEčNý 

NENÁVYKOVý

BEZ CUKRU, LEPKU

A LAKTÓZYPrI NÁKUPe DVOCH 
BAleNÍ slIM´ss

BAleNIe 
VItAMÍNOV A, D, e, K

SLIM´SS VIT
ZADARMO!
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PRÍPRAVY NA DOVOLENKU V TURECKU ZAhÁJENÉ
Celé štyri mesiace ste mali jedinečnú šancu kvalifikovať sa na exkluzívny zájazd na tureckú riviéru. Pretože 
kvalifikácia s posledným februárovým dňom skončila, poznáme už mená tých, ktorí s nami poletia spoznávať 
krásy, vône a chute orientu, vyskúšajú si miešanie vlastného parfumu v spoločnosti seluz a užijú si báječný 
dovolenkový čas.

Nepodarilo sa vám tentokrát kvalifikovať? Nezúfajte! Úžasná dovolenka s esseNs sa pravidelne opakuje!

STÁLE SÚŤAŽÍTE O LUxUSNÉ TRIčKÁ
Víťazia najrýchlejší sponzori, ktorí počas jedného mesiaca zaregistrujú troch nových členov s nákupom 
Bestseller setu. V hre je exkluzívne Polo tričko s unikátnou výšivkou z limitovanej edície, ktoré nie je 
možné získať žiadnym iným spôsobom.

Aj v tomto mesiaci máte možnosť zvíťaziť a vyhrať jedno z 99 Polo tričiek z limitovanej edície.
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ZABEZPEčTE SI VIZITKY ESSENS - TERAZ V NOVOM DIZAJNE!
Vizitka je stále jednou zo základných pomôcok pre každé podnikanie. A pretože sa neustále snažíme vaše 
podnikanie podporovať, ponúkame vám opäť možnosť nechať si vyrobiť kvalitné a reprezentatívne vizitky 
za skvelú cenu.
A pozor, teraz si môžete vybrať zo 4 vzorov, ktorých dizajn je inšpirovaný našimi novými katalógmi:

Na vizitkách bude uvedené vaše meno a kontaktné údaje podľa vašich požiadaviek. rozmer vizitiek je  
50 x 90 mm a je možné ich objednať v minimálnom počte 200 ks.
Maximálny počet nie je obmedzený, avšak celkové množstvo musí byť deliteľné 100.

Cena vizitiek je 0,12 €/ks, v cene je zahrnutá grafická príprava a profesionálna farebná tlač na matnom 
kriedovom papieri 300 g/m2.

Objednanie:
Vizitky je nutné objednať najneskôr do 24. 3. 2017 na adrese manager@essens.sk.
V objednávke prosím uvádzajte nasledujúce údaje:
- zvolený typ vizitky (1 - 4)
- (titul) meno a priezvisko
- členské číslo esseNs
- telefón
- e-mail
- adresa vašich www stránok (nepovinný údaj)
- požadovaný počet vizitiek

Viete, že
pri osobnom jednaní hrajú veľkú rolu aj maličkosti? Preto buďte pripravení a spolu s novými vizitkami si 
zabezpečte aj štýlové púzdro na vizitky vo farbách esseNs a firemným logom. V predaji samostatne či  
v luxusnej darčekovej krabičke s guľôčkovým perom.
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NOVÁ SADA KOZMETIKY COLOSTRUM+
Navždy zostať mladá a krásna, to je sen každej ženy. A sny sa majú plniť...
rozmaznávajte ženy vo svojom okolí a venujte im luxusný darčekový set s pleťovou kozmetikou Colostrum+.

Kozmetika Colostrum+ bola vytvorená na základe najnovších výskumov, poznatkov a trendov v oblasti 
prémiovej zdravotnej kozmetiky. Neobsahuje žiadne zaťažujúce látky, je čisto prírodná a maximálne šetrná 
ku všetkým typom pleti, najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+. Vhodná kombinácia starostlivo 
vybraných prírodných zložiek má blahodarný vplyv na regeneráciu buniek pokožky a aktívne pôsobenie 
proti ich starnutiu.

esseNs Colostrum+ set je v predaji v parfumovanom a neparfumovanom variante a obsahuje nasledujúce 
produkty:  
•	 esseNs Colostrum+ Anti Aging Day Cream - spevňuje a zaisťuje intenzívnu ochranu po celý deň
•	 esseNs Colostrum+ Anti Aging Night Cream - zjemňuje vrásky, hydratuje a zaisťuje intenzívnu nočnú 

regeneráciu
•	 esseNs Colostrum+ Anti Aging lifting serum - vyhladzuje vrásky, tonizuje pleť a udržuje ju hebkú a 

hladkú
•	 esseNs Colostrum+ Anti Aging eye Gel - redukuje vačky pod očami a osviežuje okolie očí
•	 esseNs Colostrum+ Anti Aging tonic - účinne odstraňuje nečistoty, tonizuje pleť a hydratuje
•	 esseNs Colostrum+ Anti Aging Face Mild soap - účinne odstraňuje nečistoty, zjemňuje a pôsobí 

protizápalovo
•	 Cosmetic Bag Colostrum+

Cena pre členov Klubu esseNs: 120 € / 100 bodov
Odporúčaná predajná cena: 168 €

NOVINKA
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ZNÍŽILI SME CENU NATRVALO!
Od 9. marca sme pre vás natrvalo znížili ceny vami obľúbených parfumovaných setov, a to v dámskom  
i pánskom variante.

teraz ušetríte 10 % oproti pôvodnej cene!

Parfumovaný dámsky set
NOVÁ cena pre členov Klubu esseNs platná od 9. 3. 2017: 20,20 € /17 bodov
Odporúčaná predajná cena: 30,40 €

Parfumovaný pánsky set
NOVÁ cena pre členov Klubu esseNs platná od 9. 3. 2017: 16,20 €/13,5 bodu
Odporúčaná predajná cena: 23,70 €

POZOR, pánske kazety sú navyše k dispozícii v úplne nových moderných dizajnoch!

ZLACňUJEME
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ES´LEEP I NA (A)TYPICKÉ DEPRESIE
Veľmi zaujímavý nový článok nájdete na našich webových stránkach v záložke Podpora/Blog.

es´leep je jedinečný produkt s obsahom špeciálnej kombinácie látok - chróm, extrakt višne, extrakt chmeľu a extrakt 
korenia.

Kombináciou týchto látok môžeme pozitívne ovplyvňovať náš mozog - zdajú sa nám dlhšie sny a po ich podaní 
by sa mala znížiť aj hladina stresového hormónu kortizolu. Poďme sa na jednotlivé komponenty pozrieť podrobnejšie.

esenciálny nutrient je látka, ktorú naše telo potrebuje prijímať zvonka, pretože si ju nevie vyrobiť samo. Že patrí 
chróm medzi esenciálne nutrienty, objavil a potvrdil až kanadský profesor gastroenterológie so zvláštnym menom 
a priezviskom - Khursheed Jeejeebhoy.

Aby zachránil život svojej krvácajúcej pacientke, musel jej chirurgicky odstrániť črevá. Krvácanie do dutiny brušnej 
zastavil, operáciu dokončil a pacientka bola od tej doby odkázaná na prívod výživy priamo do žily. Za pár mesiacov 
sa začali prejavovať príznaky ako strata citlivosti nôh, neskôr aj trasenie rúk, mala vysokú hladinu glukózy v krvi 
(stala sa diabetičkou) a začali ju prepadávať zvláštne depresívne stavy. slovensky by sme povedali, že na ňu šli chmúry. 
Pacientku skúsili liečiť inzulínom, ale vôbec to nepomáhalo. Profesor Jeejeebhoy pri hľadaní riešenia došiel 
vylučovacou metódou až ku chrómu. Predpísal jej 200 mikrogramov denne. Pacientka sa začala postupne 
zotavovať. Opäť cítila svoje končatiny, ale hlavne, opäť sa cítila vo svojej koži, vrátila sa jej dobrá nálada. svoj poznatok 
profesor Jeejeebhoy publikoval v roku 1977. Od tej doby mnoho štúdií potvrdilo spojenie medzi chrómom a stresom 
(resp. metabolizmom pri zvýšenom fyzickom, patologickom či nutričnom strese). Pod vplyvom stresových faktorov 
sa zvyšuje sekrécia hormónu kortizolu, ktorý pôsobí ako antagonista inzulínu.

teda zvyšuje koncentráciu glukózy v krvi a znižuje využitie glukózy v periférnych tkanivách. Zvýšené hodnoty krvnej 
glukózy potom stimulujú mobilizáciu zásob chrómu, ktorý je potom nevratne vylúčený močom. Podávanie chrómu 
potvrdilo jeho účinky na depresie a veľké až úžasné účinky na atypické depresie. tento spôsob podávania chrómu je 
obvykle bez rizika nežiadúcich účinkov, čo o syntetických antidepresívach rozhodne nemožno povedať.

Chmeľ sme vybrali pre jeho účinky napísané v učebnici farmakognózie (náuka o pôvode a podstate prírodných 
látok/liečiv): extrakt chmeľu sa po tisícročia používal na prevenciu proti strachu (anxiety), nespavosti, tenzii, 
vzrušivosti, hyperaktivity, iritácii, nervozite a tiež pri bolestiach nervov.

U korenia sa testovali veľmi malé až veľmi vysoké dávky u ľudí s depresiami. U všetkých zvolených dávok sa potvrdilo, 
že piperín z čierneho korenia má veľmi dobrý účinok proti depresiám a že tiež ovplyvňuje kognitívne (poznávacie) 
funkcie ako úroveň koncentrácie pamäti, pozornosti, myslenia. Autori štúdie v závere uviedli, že piperín zlepšuje 
funkciu mozgu.

s depresiou bojujú či bojovali aj slávni, napr. Michelangelo Buonarotti, Abraham lincoln, ernest Hemingway, lev 
Nikolajevič tolstoj, Vincent van Gogh, Petr Muk a mnoho ďalších. Škoda, že nemali možnosť použiť es´leep...

Autor: PharmDr. Milan Krajíček

ES´Leep
i na (a)typické depresie? Áno!

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

sledujte
zdieľajte
lajkujte

komentujte

FACEBOOKOVÁ SKUPINA ESSENS DETOx
sme nadšení z vašich reakcií a aktivity vo facebookovej 
skupine esseNs DetOX.

Predaj esseNs DetOX bol zahájený len v januári 
2017, ale i napriek tomu je skupina plná motivujúcich 
fotografií, premien, komentárov a ďalších pozitívnych 
reakcií na užívanie.

Za všetky tieto príspevky ďakujeme a tešíme sa na 
ďalšie ohlasy k užívaniu tohto produktu.

Náš tip: staňte sa členmi skupiny, zdieľajte zaujímavé 
príspevky a podeľte sa o ne so svojimi priateľmi, pretože 
osobné skúsenosti sú tým najcennejším predajným 
argumentom.
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KRÍŽOVKA O CENY
Hrajte sa a vyhrajte luxusnú kazetu esseNs Unique Gitf set v hodnote 21,60 €!
stačí, keď nám do 31. marca 2017 zašlete kompletne vyplnenú krížovku i s doplnenou tajničkou:
Tento jedinečný produkt ESSENS ........ Set je ideálnym nástrojom každého člena Klubu ESSENS 
pre úspešné podnikanie s ESSENS, na e-mail info@essens.sk a výhra môže byť vaša!

Z doručených správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu, ktorého meno zverejníme v budúcom 
newsletteri.
Na vaše odpovede sa tešíme.

1. Zamatová hebkosť, okúzľujúca jemnosť, dokonalé zvláčnenie pokožky prináša obľúbený parfumovaný 
produkt dostupný len v dámskom variante.

2. Autorkou tohto originálneho radu je preslávená kreatívna parfuméristka Hélène Fizet.
3. Ideálny pomocník, ktorý nesmie chýbať v žiadnej domácnosti, ošetrí drobné poranenia, upokojí 

pokožku po bodnutí hmyzom, je vhodný na ekzémy a ďalšie kožné ochorenia.
4. tento produkt obsahuje až 100 násobne vyšší počet živých baktérií!
5. eusolex® UV-Pearls a thalitan sú zložky, ktoré stoja za jedinečnosťou veľmi obľúbeného produktového 

radu.
6. Zaručene najefektívnejší spôsob predaja parfumov esseNs.
7. 30 tabliet plných úžasného hormónu melatonínu a chmeľu.
8. tlačové materiály obsahujúce najdôležitejšie informácie o produktoch esseNs.
9. Presne teraz je ten správny čas vybaviť sa ním a udržať si pot od tela.
10. Prémiový produkt esseNs so širokým záberom pozitívnych vlastností.

* Názvy produktov uvádzajte v anglickom jazyku a bez medzier.
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Prajeme úspešný a jarou prevoňaný marec.
Váš tím esseNs slovakia

http://www.essens.sk
https://www.facebook.com/essensslovensko
mailto:info%40essens.sk?subject=



