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MICHAL KOVÁŘ

DOVOĽTE MI PREDSTAVIŤ VÁM NÁŠ NOVÝ KATALÓG, KTORÝ SME PRE 
VÁS PRIPRAVILI V PRAVOM DUCHU ESSENS. KAŽDÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK 
SI UŽ PRI TOMTO PRVOM KONTAKTE S NAMI MÔŽE VYCHUTNAŤ 
DIZAJN, ŠTÝL A NAPRIEK TOMU DOSTUPNOSŤ VŠETKÉHO, ČO SME 
PRE VÁS VYTVORILI. KAŽDÝ NÁŠ VÝROBOK PRÉMIOVEJ KVALITY 
JE PRIPRAVENÝ ZÍSKAŤ SI VÁS AKO SVOJHO STÁLEHO ZÁKAZNÍKA 
A NIKDY VÁS NESKLAMAŤ. NASLEDUJÚCE STRÁNKY, AKO AJ 
VŠETCI ČLENOVIA RODINY ESSENS, SÚ PRIPRAVENÍ POMÔCŤ VÁM 
PRI VÝBERE TOHO VÁŠHO PRODUKTU A JA VERÍM, ŽE SI NÁS 
ZAMILUJETE. UŽITE SI TEDA SVET ESSENS A VŠETKO, ČO VÁM PONÚKA. 

welcome to essens
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perfume
PONORTE SA S NAMI DO SVETA VÔNÍ, POZVOĽNA 
SA NADÝCHNITE A VNÍMAJTE JEDINEČNÉ NUANSY 
OSOBITÝCH PARFUMOV. NAUČTE SA POROZUMIEŤ  
SVOJIM ZMYSLOM A INŠPIRUJTE SA NEKONEČNOU PALETOU 
AROMATICKÝCH ZLOŽIEK, Z KTORÝCH PRE VÁS VYRÁBAME 
OKÚZĽUJÚCE PARFUMY PRVOTRIEDNEJ KVALITY.
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20 % vonných esencií = elita medzi parfumami
Parfumy ESSENS vznikajú predovšetkým s dôrazom na najvyššiu možnú kvalitu. Naša výroba je certifikovaná GMP 
(Good Manufacturing Practice), ISO 9001-2008 a je pod neustálou kontrolou podľa najprísnejších predpisov a noriem 
Európskej únie. Garantujeme obsah 20 % vonných esencií (éterických olejov), exkluzívne dodávaných jedným z 
popredných svetových producentov pre privátne značky spoločnosti SELUZ, čo zaručuje radiť sa k elite medzi 
parfumami.

Predstavme si aspoň zjednodušený postup výroby
Tie najkvalitnejšie vonné esencie, výhradne z prírodných zdrojov, sa najprv zmiešajú s čistým parfumérskym alkoholom. 
Na denaturáciu tohto alkoholu je použitá len destilovaná voda tak, aby nedošlo k sebemenšiemu ovplyvneniu vône 
a kvality finálneho produktu. Výsledná zmes sa podchladí na teplotu -7 °C a dokonale sa prefiltruje, na filtráciu sú 
používané filtre s jemnosťou 10 mikrónov. Aby sa všetky zložky mohli dokonale spojiť v harmonický celok, zreje 
parfum najmenej 8 týždňov v nerezových tankoch. Potom je naplnený do vzduchom čistených flakónov, vytvorených 
talianskymi majstrami vo vyhlásenej sklárskej dielni a nakoniec je zabalený do krabičky navrhnutej s dôrazom na 
čistý dizajn. Všetky výrobné kroky podliehajú sústavnej kontrole kvality a na výrobu sú použité výhradne bezchybné 
materiály. Všetky naše produkty sú certifikované a registrované pre predaj v každej krajine, kde má ESSENS zastúpenie.

Veľmi intenzívna vôňa, ktorú je cítiť ihneď po aplikácii.  
Tento vnem trvá pár sekúnd, ale u niektorých parfumov to môže 
byť i 15 minút.

Vôňa, ktorá je cítiť ihneď po odznení hlavy, intenzita sa pohybuje 
okolo 2 - 3 hodín.

V tejto fáze sa vonné látky uvoľňujú pozvoľna, doba trvania sa 
predlžuje na niekoľko, niekedy i desiatok hodín.
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hlava

srdce

základ

Naša vôňa, naša vizitka...

Jedným z piatich zmyslov človeka je čuch. Všetko, čo cítime, je okamžite prenášané do mozgu, kde vzniká čuchový 
vnem, ktorý ovplyvňuje našu náladu i správanie. Nezabúdajte teda na to, že príjemná a správne zvolená vôňa je 
našou prvou vizitkou zachytenou okolím.
Najdôležitejšiu rolu vo výbere parfumu hrá emócia, ktorú v nás jeho vôňa vyvoláva. Typ pokožky, všetko, čo zjeme  
i to, ako sa práve cítime, následne formuje finálnu vôňu, ktorú bude vnímať naše okolie. A to je dôvod, prečo rovnaký 
parfum môže voňať na každom z nás trochu odlišne.
Venujme teda výberu správneho parfumu pozornosť, ktorú si zaslúži. Všetky vône, ktoré by sme vám chceli 
predstaviť, sú dostupné i v podobe malých vzoriek. Vonné zložky sa totiž uvoľňujú postupne niekoľko hodín a máte 
tak jedinečnú možnosť vyskúšať si parfum na vlastnom tele a vybrať si ten najlepší, vytvorený práve pre vás. Myslite 
tiež na to, že každá situácia je príležitosťou pre iný typ vône s inou intenzitou. Do školy či zamestnania volíme 
vône ľahšie, ktoré okolie nedráždia a ktoré len dopĺňajú našu osobnosť. Naopak večerná spoločnosť ocení parfum 
výraznejší, ktorý podčiarkne vašu charizmu. 

Kúzlo dlhotrvajúcej vône
•	 parfum pôsobí najlepšie tam, kde je pokožka najprekrvenejšia, preto sa nanáša za uši, na krk, na zápästie, lakťovú 

jamku, ale napríklad aj na kotníky
•	 veľmi dlhú dobu sa vôňa udrží v čerstvo umytých vlasoch
•	 odev obliekame až po vstrebaní parfumu do pokožky
•	 aby vôňa vydržala dlhšie, je vhodné ju zafixovať použitím viacerých výrobkov rovnakej vône
•	 pre nižšiu intenzitu postačí vstúpiť do vonného obláčika, vytvoreného strieknutím parfumu pred seba

7



15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

W 101
Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézia, jazmín, konvalinka, bergamot, ruža
Srdce: koriander, tuberóza, kosatec, harmanček, galbánum, jazmín, brazílske 
ružové drevo, pomarančový kvet
Základ: ambra, pižmo, cédrové a santalové drevo, vanilka

W 102
Hlava: orgovánová zeleň, lístky sicílskeho citrónu
Srdce: kvet broskyne, vistéria, červená pivónia, zelený čaj, čínsky osmanthus
Základ: ambra, pižmo, cédrové drevo

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 103
Hlava: ananás, orgován, broskyňa, kvet marhule, konvalinka, bergamot, ruža
Srdce: kosatec, heliotrop, jazmín
Základ: marhuľa, santalové drevo, ambra, pižmo, vanilka, broskyňa

W 104
Hlava: zelené jablko, céder, zvonček, sicílsky citrón
Srdce: biela ruža, bambus, jazmín
Základ: cédrové drevo, pižmo, ambra
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W 108
Hlava: čierna ríbezľa, pomaranč, mandarínka, škorica cassia, grapefruit, 
bergamot
Srdce: marhuľa, jazmín, konvalinka, ľalia, ruža
Základ: cédrové drevo, fazuľa tonka, pižmo, vanilka, jantár

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

W 105
Hlava: magnólia, uhorka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, ruža
Základ: lesné tóny, pižmo, biela ambra

W 106
Hlava: citrón amalfi, mäta
Srdce: jazmín, ružové korenie, pivónia 
Základ: francúzsky labdanum, cédrové drevo, cukor

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 107
Hlava: pivónia, frézia, liči
Srdce: ruža, magnólia, konvalinka
Základ: ambra, cédrové drevo

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 109
Hlava: melón, broskyňa, jablko 
Srdce: mimóza, tuberóza, ľalia, frézia, jazmín, konvalinka
Základ: santalové drevo, pižmo, dubový mach, ylang ylang

W 110
Hlava: listy fialky, ružový grapefruit, lesné jahody
Srdce: gardénia, fialka, jazmín
Základ: pižmo, biele drevo, vanilka

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 111
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivónia, magnólia, lotosový kvet
Základ: ambra, pižmo

W 112
Hlava: lupene africkej frézie, broskyňa, gardénia
Srdce: koriander, ruža, jazmín
Základ: vanilka, pačuli, vetiver

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 113
Hlava: bambus, hruška nashi
Srdce: lotosový kvet
Základ: drevité tóny

W 114
Hlava: frézia, ľalia, ruža
Srdce: konvalinka, gardénia, palmové drevo, narcis
Základ: čierne ríbezle, pižmo, dubový mach

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 115
Hlava: melón, kokos, pomaranč, škorica, jazmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, marhuľa, ostružiny, slivka, orchidea, broskyňa, jazmín, červené 
ovocie, ruža
Základ: fazuľa tonka, ambra, pačuli, pižmo, vanilka, karamel, tmavá čokoláda

W 116
Hlava: jamajské korenie, frézia, jablko
Srdce: fialka, ibištek, jazmín, heliotrop, ruža 
Základ: labdanum, santalové drevo, kadidlo, cédrové drevo, mach

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 117
Hlava: pomaranč, kvet pomarančovníka, mandarínka, bergamot
Srdce: mimóza, jazmín, turecká ruža, ylang ylang
Základ: fazuľa tonka, pačuli, sladká myrha, vanilka, vetiver, biele pižmo

W 118
Hlava: mandarínka, ruža, africká orchidea
Srdce: ostružina, slivka, fialka
Základ: pižmo, amarantové drevo, brečtan

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 120
Hlava: ananás, mučenka, bergamot
Srdce: frézia, broskyňa, ružová pivónia
Základ: ambra, pižmo, cédrové drevo

W 121
Hlava: čierne ríbezle, bergamot, citrón
Srdce: jazmín, konvalinka, ruža
Základ: santalové drevo, ambra, cédrové drevo

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 123
Hlava: dubový mach, broskyňa, cyklámen, melón, čierna ríbezľa, zelené 
jablko
Srdce: jazmín, koreň kosatca, ľalia, vodný hyacint
Základ: santalové drevo, céder, ambra, vanilka, orchidea, živica

W 124
Hlava: ananás, kosatec, pačuli, ružové korenie, hyacint
Srdce: jazmín, citrusy
Základ: pižmo, pačuli, biele pižmo, vetiver

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 125
Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový kvet, orchidea
Základ: fialka, ambra, pižmo, mahagónové drevo

W 126
Hlava: bergamot, mandarínka, figy
Srdce: ľalia, jazmín, kardamóm
Základ: santalové a cédrové drevo, olivovník, pižmo

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 127
Hlava: neroli, citrón, malina
Srdce: kvet pomarančovníka, jazmín, gardénia
Základ: pačuli, biely med

W 128
Hlava: kvet albízie, listy mandarínky
Srdce: kvety pomarančovníka, kvet kaktusu „kráľovna noci“, jazmín, ruža
Základ: santalové drevo, fazuľa tonka, vanilka

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 129
Hlava: mandarínka, bergamot
Srdce: čierna ruža
Základ: pačuli, ambra, vanilka

W 130
Hlava: čierne ríbezle, citrusy, lesné jahody, červené jablko
Srdce: frézia, sladký hrášok, jazmín, ruža
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo, maliny

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 133
Hlava: cyklámen, ružová voda, melón, frézia, lotos, ruža
Srdce: morská riasa, levanduľa, kvet bavlníka
Základ: pačuli, drevité tóny, céder virginia, ambra

W 134
Hlava: taliansky pomaranč
Srdce: kvet pomarančovníka, jazmín
Základ: med, vanilka

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 137
Hlava: mandarínka, pomaranč, ružové korenie
Srdce: pelargónia, broskyňa, orgován
Základ: pačuli, ambra

W 139
Hlava: figové listy
Srdce: figa, kaviár
Základ: figovník

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 140
Hlava: mandarínka, pomaranč, klinček, kardamóm
Srdce: rasca, mango, heliotrop, ylang ylang, gardénia
Základ: ambra, pačuli, vanilka

W 141
Hlava: hruška, čierne ríbezle
Srdce: kosatec, jazmín, kvet pomarančovníka
Základ: pačuli, fazuľa tonka, pralinka, vanilka

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

W 142
Hlava: hruška, kvet pomarančovníka, ružové korenie
Srdce: káva, jazmín, vetiver
Základ: pačuli, cédrové drevo, vanilka

W 143
Hlava: aldehyd, neroli, ylang ylang
Srdce: kosatec, koreň kosatca, jazmín
Základ: ambra, santalové drevo, pižmo

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm
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W 144 
Hlava: pomaranč, bergamot, mandarínka
Srdce: mimóza, jazmín, ruža, ylang ylang
Základ: pačuli, fazuľa tonka, vanilka, vetiver

W 145 
Hlava: nové korenie, marhuľa, slivka
Srdce: tuberóza, jazmín, ruža, konvalinka
Základ: santalové drevo, mandle, vanilka

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

W 146 
Hlava: palina, broskyňa, frézia
Srdce: ruža, kosatec, kašmírové drevo
Základ: santalové drevo, ambra, vanilka, pižmo

W 148 
Hlava: čierne ríbezle
Srdce: kvetiny, frézia, májová ruža
Základ: vanilka, pačuli, ambroxan

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm
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M 001 
Hlava: levanduľa, mandarínka, hloh, muškátový kvet, bergamot, harmanček, citrón
Srdce: muškátový orech, zemolez, klinček, santalové drevo, listy fialky, jazmín, 
cédrové drevo
Základ: koža, fazuľa tonka, jantár, pačuli, pižmo, vetiver

M 002 
Hlava: grapefruit, aníz
Srdce: levanduľa, malina
Základ: drevité tóny, heliotrop

15 ml, 50 ml, Shower Gel 15 ml, 50 ml, Shower Gel

M 003 
Hlava: pomaranč, limetka, mandarínka, jazmín, bergamot, citrón
Srdce: cyklámen, muškátový orech, rezeda, koriander, fialka, frézia, morské tóny, 
broskyňa, hyacint, ruža
Základ: ambra, pačuli, dubový mach, céder, biele pižmo

M 004 
Hlava: listy hrušky, cédrové drevo, bergamot
Srdce: bazalka, mäta, akord drveného ľadu
Základ: pačuli, pižmo, cédrové drevo

15 ml, 50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel
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M 005
Hlava: citrón, mandarínka
Srdce: cédrové drevo, koriander, fialka
Základ: francúzsky labdanum, ambra, živica, benzoín, koža

M 007
Hlava: slivka, dubový mach, jablko, citrusové ovocie, bergamot, citrón
Srdce: geránium, klinček, škorica
Základ: santalové drevo, olivovník, vanilka, vetiver, céder

15 ml, 50 ml, Shower Gel50 ml, Shower Gel

M 008
Hlava: červený pomaranč, grapefruit
Srdce: mäta, ruža, škorica
Základ: pačuli, ambra, koža, drevité tóny 

M 009 
Hlava: palina, bazalka
Srdce: pimiento, pačuli
Základ: živica, benzoín  

15 ml, 50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel
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M 010 
Hlava: kardamóm
Srdce: bergamot, cédrové drevo, levanduľa
Základ: vetiver, kumarín

M 011 
Hlava: bergamot, cypruštek, fialka
Srdce: tabak, jazmín
Základ: pačuli, kadidlo, ambra, živica elemi

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

M 014 
Hlava: bergamot, ružové drevo, kardamóm, citrón
Srdce: estragón, šalvia, cédrové drevo, korenie
Základ: ambra, šafrán, pižmo, drevité tóny

M 015 
Hlava: citrón, pomaranč, grapefruit, ružové korenie, mentol, muškátový orech
Srdce: cédrové drevo, trpké tóny, vetiver, zázvor, jazmín
Základ: pačuli, kadidlo, santalové drevo, živica labdanum

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel
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M 017 
Hlava: bergamot, tangerínka
Srdce: čierne korenie, ruža
Základ: santalové drevo, pačuli

M 016 
Hlava: sicílska mandarínka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmarín, brazílsky palisander, korenie
Základ: pižmo, dubový mach, kadidlo

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

M 018  
Hlava: kvet pomarančovníka, mandarínka
Srdce: morská tráva, levanduľa, kvet bavlníka
Základ: pačuli, drevité tóny, céder virginia, ambra

M 020 
Hlava: bergamot, čierne ríbezle, červené jablko, ananás
Srdce: jazmín, breza, pačuli, ruža
Základ: pižmo, dubový mach, ambra, vanilka

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel
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M 021
Hlava: škorica, levanduľa, bergamot
Srdce: fazuľa tonka, vanilka, jazmín
Základ: breza, koža, santalové drevo

M 022
Hlava: bergamot, citrón
Srdce: aníz, kvet olivovníka, guajakové drevo
Základ: koža, tabak, fazuľa tonka

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

M 023
Hlava: korenie, zelené tóny, citrusy
Srdce: fazuľa tonka, pačuli, konvalinka, cédrové drevo
Základ: gurjunský balzam, ambra, vetiver, vanilka, pižmo

M 024
Hlava: grapefruit, morské tóny, mandarínka
Srdce: bobkový list, jazmín
Základ: guajakové drevo, konárnik slivkový, pačuli

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel
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cena 15 ml   

9,80 €

cena 50 ml   

18,20 € cena 15 ml   

9,80 €

cena 50 ml   

18,20 €

Kvetinové

Orientálne

Ovocné

Chyprové

Vodné

Fougerové

Zelené

Citrusové

W101, W102, W103, W104, W105, W106, W107, W108, W109, W110, W111, W113, W114, W116, W117, W118, 
W120, W123, W124, W125, W126, W127, W128, W130, W133, W134, W137, W143, W144, W146, W148, M001

W103, W105, W107, W110, W114, W115, W116, W125, W128, W129, W134, W137, W139, W140, W141, W142, W145, 
M001, M005, M007, M008, M009, M010, M018, M022

W104, W108, W109, W111, W112, W118, W120, W121, W123, W127, W130, W139, W141, M016, M020

W112, W117, W124, W148, M011, M020

W113, W133, M003, M014, M018, M024 

M002 

W102, W144

W104, W108, W125, M003, M014, M016, M023

Drevité W105, W110, W114, W116, W126, W129, W143, W146, M001, M004, M005, M007, 
M008, M010, M011, M014, M015, M017, M021, M022, M023 M024

RADI BY STE OSOBNE PRIVOŇALI K NAŠIM PARFUMOM?

Spýtajte sa svojho distribútora na vzorkovník parfumov, vyskúšajte si 
ich na vlastnom tele a vyberte si ten najlepší, vytvorený práve pre vás.
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cena 200 ml   

13,60 €
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3%

ESSENS Body Mist
Osviežujúca a jemná vôňa v podobe telového spreja je 
ideálna na horúce letné dni. Príjemný pocit však môže 
dodať i celoročne. Oceniť ju môžu predovšetkým 
mladé dievčatá, na ktorých by mohli klasické parfumy 
pôsobiť príliš ťažko.

Podiel vonných esencií vo výške 3 % radí ESSENS 
Body Mist takmer na úroveň Eau de Cologne, kde sa 
vonné esencie pohybujú medzi 3 - 5 %.

ESSENS Body Mist vznikajú za použitia rovnakého 
výrobného postupu ako ESSENS Parfumy tak, aby 
bolo dosiahnuté dokonalé prepojenie éterických 
olejov s ostatnými zložkami.

podiel
vonných 
esencií

dostupné vo vôňach:
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cena 200 ml   

6,70 €

Body Balm

cena 200 ml   

5,50 €

Shower Gel

cena 200 ml   

5,50 €

Shower Gel

NOVÁ RECEPTÚRA
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ESSENS Body Balm
Vo všetkých dámskych vôňach!

Starajte sa o svoju pokožku a doprajte jej 
zamatovú hebkosť, intenzívnu výživu, okúzľujúcu 
jemnosť a nevšedný zvláčňujúci pocit.

•	 bez parabénov

•	 pre všetky typy pokožky a pre každodenné použitie

•	 vhodný po kúpeli, opaľovaní i depilácii

•	 bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky (anti-aging efekt)

•	 vitamín E s protizápalovými účinkami chráni 
pokožku pred voľnými radikálmi

•	 komplex hydratačných látok pokožku účinne 
regeneruje, zvláčňuje, zjemňuje a vyhladzuje

ESSENS Shower Gel
Vo všetkých dámskych a pánskych vôňach!

Nechajte sa rozmaznávať! Sprchové gély 
predstavujú ideálnu starostlivosť o vašu pokožku. 
Výborne umývajú, nádherne voňajú, dokonale 
hydratujú a zanechávajú pleť jemnú a hladkú.

•	 bez parabénov

•	 optimálne pH 5,5

•	 pre všetky typy pokožky a pre každodenné použitie

•	 konopný olej používaný na liečbu kožných ochorení 
je hypoalergénny, pomáha obnovovať prirodzený 
ochranný mikrofilm pokožky, spomaľuje proces 
starnutia pokožky, hydratuje ju a zvláčňuje, má 
výrazné protizápalové účinky a pôsobí antibakteriálne

•	 komplex hydratačných látok dodáva pokožke 
hladkosť, hebkosť a ochranu pred vysušením

•	 špičkové umývacie látky zaručujú vynikajúcu 
schopnosť odstraňovania nečistôt z povrchu pokožky

•	 špeciálna receptúra znižuje výskyt nežiadúcich 
telesných pachov

Aby vôňa vydržala dlhšie, je vhodné ju zafixovať 
použitím viacerých výrobkov rovnakej vône!
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cena 50 ml   

695 Kč

obsah vonných 
esencií

20%
cena 50 ml

29,90 €

ESSENS Unique
Originálne a jedinečné parfumy pre originálne  
a jedinečné osobnosti!

Punc luxusu, kvality a nadčasovosti. To sú parfumy 
ESSENS Unique.
Ich vzniku predchádzala niekoľkomesačná dôkladná až 
alchymistická práca uznávanej parfuméristky, kedy boli 
za použitia tých najkvalitnejších a najdrahších prírodných 
surovín vytvorené jedinečné parfumové kompozície. 
Dlhodobý proces zrenia v nerezových tankoch zaručuje 
dokonalé prepojenie jednotlivých zložiek, po ktorom 
nasleduje plnenie parfumu do dizajnových sklenených 
flakónov s uzáverom z exotického luxusného dreva a so 
špeciálnou, takmer neviditeľnou, transparentnou časťou 
rozprašovača vo vnútri flakóna. Ten umožňuje vysoko 
efektívne rozptýlenie častíc parfumu do veľmi jemného 
vonného obláčika.

Kreatívna  parfuméristka s viac ako  
dvadsaťročnými skúsenosťami  

v parfumérskom priemysle dala dušu 
všetkým parfumom ESSENS Unique. 

Hélène pochádza z Francúzska,  
kolísky luxusných vôní a jej vášňou  

je vytvárať zmyselné luxusné parfumy 
pre prestížnych svetových  

výrobcov a spoločnosti.
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Sladká kvetinová vôňa pre sebavedomé, vždy 
trendy ženy. 

Prvý okamžik odhalí svetielkujúce a iskrivé kvapky 
neroli a šťavnaté tóny citrónu s nádychom malín.  
Delikátne kvetinové vône gardénie, kvetu  
pomarančovníka a jazmínu sú prehĺbené v srdci  
parfumu suchými tónmi sena. Sprevádzané sú 
vôňami pačuli, jantáru, mäkkej a teplej vanilky 
a zmyselného pižma.

EU 01
Hlava: citrón, neroli, maliny
Srdce: gardénia, seno, kvet pomarančovníka, jazmín
Základ: pačuli, ambra, vanilka, pižmo

Jemná kvetinovo-ovocná vôňa zrodená pre ženy  
s nežnou romantickou dušou. 

Hlavné tóny s notami čiernych ríbezlí, jablka, ananásu 
a zelenej trávy sú plné elánu. Listy fialky prepožičiavajú 
hlave parfumu neprekonateľnú eleganciu. Chladný 
a čistý pocit v srdci parfumu pochádza z morskej vody 
s nádychom calonu. Nasleduje spojenie sladkého  
jazmínu, zdôraznené konvalinkou  a  bohatou ružovou 
nuansou. Ambra, santalové drevo a pižmo doznievajú 
v teplý a zmyselný základ.

EU 02
Hlava: čierne ríbezle, zelená tráva, ananás, listy fialky, jablko
Srdce: morská voda, calone, konvalinka, ruža, jazmín
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo
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EU 04
Hlava: červené korenie, citrón, bergamot, zelené galbánum
Srdce: korenie, šalvia muškátová, levanduľa, ruža, kmín
Základ: koža, santalové drevo, fazuľa tonka, ambrové drevo, kadidlo

EU 03
Hlava: cologne
Srdce: jazmín
Základ: drevo, santalové drevo, pačuli, ambra, oud

Úplný unikát medzi pánskymi parfumami plný 
oslňujúcich drevitých tónov pre skutočných 
milovníkov luxusu. 

V prvej fáze nadchnú tóny cologne, nasleduje 
intenzívne srdce parfumu tvorené sladkým a čistým 
jazmínom.  Elegancia v tele pafumu je zdôraznená 
tajomným santalovým drevom, pačuli a jemne 
rozohriata nežnou ambrou.

V nadčasovej pánskej vôni sa snúbi orient aj 
tajomno. Jedinečné spojenie drevitých aróm 
zanechá za nositeľom zmyselnú a neodolateľnú 
stopu. 

Kompozícia sa otvára citrusovými tónmi a tónmi 
bergamotu v kombinácii so zeleným galbánom  
a červeným korením. Srdce je vytvorené z jemných 
kvetov ruží, obklopených akordami šalvie, levandule 
a kmínu. Intenzívna sila kompozície pochádza zo 
základov kože, santalového dreva, fazule tonka, 
ambrového dreva a kadidla.
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cena Gift Set

29,90 €

ESSENS Unique Gift Set
Luxusná kazeta s exkluzívnymi parfumami ESSENS Unique 
obsahuje dve dámske a dve pánske vône v 10 ml balení  
s rozprašovačom.

Ideálny voňavý darček pre vašich blízkych!

Každá žena i každý muž môžu oslniť svoje okolie 
nezabudnuteľnou vôňou, ktorá za nositeľom zanechá 
jemnú a oslnivú stopu.
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home perfume
MYŠLIENKU NA VYTVORENIE OKÚZĽUJÚCICH INTERIÉROVÝCH 
PARFUMOV PRINIESOL TREND ARÓMATERAPIE, ZNÁMEJ 
ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY, KEDY JE MOŽNÉ POMOCOU VÔNÍ 
DOSIAHNUŤ ZMENY MYSLE, NÁLADY I ZDRAVIA. ŠTÝLOVÉ 
A ELEGANTNÉ ARÓMA DIFUZÉRY ESSENS OBSAHUJÚ 
ÉTERICKÝ OLEJ V JEMNÝCH KOMPOZÍCIÁCH ČISTÝCH 
PRÍRODNÝCH LÁTOK A PODĽA VZORU ARÓMATERAPIE 
POZITÍVNE PÔSOBIA NA PSYCHIKU, NAVODZUJÚ 
PRÍJEMNÚ, KONŠTANTNÚ A DLHOTRVAJÚCU VÔŇU.
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Waterfall

Nadčasová vôňa luxusu v sebe ukrýva arómu vzácneho 
drevitého pižma, zmes tuje, borovice, cédru, pačuli, 
vetiveru s doplňujúcim dotykom zeleného jablka.

White Flowers

Spomienky na leto sa vybavia v tejto jedinečnej vôni 
tvorenej sýtou kvetinovou vôňou jazmínu, ušľachtilej 
ruže a jemným nádychom citrusov a zelených tónov.

ESSENS Home Perfume 
•	 jedinečné vône pre váš interiér

•	 elegantný aróma difuzér dodá štýl ktorejkoľvek 
miestnosti

•	 prevonia priestory s rozlohou až 20 m2

•	 vydrží voňať až 8 týždňov

•	 aróma difuzér nevyžaduje žiadnu zvláštnu 
starostlivosť, stačí len občas otočiť ratanové tyčinky

•	 príjemná a nerušená vôňa ESSENS Home Perfume 
je vizitkou vášho domova, vášho zamestnania

•	 vôňa je prvý vnem, ktorý je vnímaný pri vstupe  
do miestnosti

     
     

   B
ESTSELLE

R
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ESSENS Home Perfume Rattan Reeds
Ratanové tyčinky v predaji  
i samostatne! Balenie obsahuje 6 
tyčiniek z prírodného ratanu tej 
najvyššej možnej kvality. Aróma vzlína 
tenkými kanálikmi do ovzdušia  
a zaisťuje interiéru konštantnú a ničím 
nerušenú vôňu. Intenzitu vône je 
možné regulovať počtom použitých 
tyčiniek.

ESSENS Home Perfume je v predaji ako kompletný 
set s obsahom neuveriteľných 300 ml, elegantným 
skleneným difuzérom a 6timi ratanovými tyčinkami. 
Zakúpiť je možné i samostatnú náplň 150 ml.

Candy Fruit

Osviežujúca a sladká ovocná vôňa v sebe nesie 
jedinečnú arómu pomarančov, jabĺk, broskýň, čiernych 

ríbezlí, jazmínu, orgovánu v doprovode ľahkých 
zelených tónov. 

Wooden Dream

Vôňa plná pohody, relaxácie a čistoty s prvkami pačuli, 
pelargónie, eukalyptu v jedinečnej kombinácii  
s citrónom a jemným nádychom ylang ylang.

cena 300 ml   

42,00 €

Home Perfume Set
cena 150 ml   

18,50 €

Home Perfume Refill
cena 6 ks   

3,50 €

Home Perfume Reeds



36



colostrum
SPOZNAJTE S NAMI JEDEN Z NAJCENNEJŠÍCH DAROV 
PRÍRODY. JE TO LÁSKA, NEHA A NESKUTOČNE SILNÝ 
INŠTINKT CHRÁNIŤ TO NAJÚŽASNEJŠIE, ČO KAŽDÁ 
MATKA PRINÁŠA NA TENTO SVET V PODOBE NOVÉHO 
ŽIVOTA. PRE ÚPLNE BEZBRANNÉHO POTOMKA JE PRÁVE 
PRVÉ MATERSKÉ MLIEKO ZDROJOM TÝCH NAJSILNEJŠÍCH 
PROTILÁTOK POMÁHAJÚCICH PREŽIŤ V NOVOM PROSTREDÍ. 
DOPRAJTE SI TEDA I VY COLOSTRUM, NAJČISTEJŠÍ  
A ÚPLNE PRÍRODNÝ ZÁZRAK, KTORÝ UŽ PO TISÍCROČIA 
PREDÁVA SILU MLÁĎATÁM VŠETKÝCH CICAVCOV. 
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Čo je colostrum? 
•	 Colostrum je prvé mlieko produkované mliečnymi zľazami po pôrode cicavcov, obsahujúce všetky potrebné  

a hotové protilátky chrániace v prvých týždňoch života pred infekciami.

•	 ESSENS Colostrum je bovinné (kravské) a pochádza výhradne z chovov so stálou veterinárnou kontrolou 
v Moravskosliezskom kraji. Ďalšie spracovanie prebieha vo farmaceutickej spoločnosti, ktorá je držiteľom 
certifikácie GMP pod záštitou WHO - svetovej zdravotníckej organizácie a HACCP - systém analýzy rizika  
a stanovenia kritických kontrolných bodov pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva ČR podľa smerníc EÚ.

•	 ESSENS Colostrum je získavané výhradne z prvého nádoja po pôrode teliatka. Len tento prvý nádoj garantuje 
najvyšší možný počet prospešných látok.

•	 Colostrum je vzácne vysokým obsahom vitamínov (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, kyselina listová, kyselina 
pantotenová, biotín, niacín), minerálov, stopových prvkov (sodík, draslík, vápnik, fosfor, horčík, železo, jód, 
chróm), bielkovín a inhibítorov proteáz.

•	 Colostrum obsahuje protilátky účinné proti baktériám, vírusom a plesniam. Jeho súčasťou je aj lactoferrin, 
multifunkčný proteín redukujúci zápaly v tele.

•	 Colostrum obsahuje rastové faktory pozitívne ovplyvňujúce hojenie rán, vytváranie svalovej hmoty, zlepšujúce 
nervový systém a zvyšujúce celkovú vitalitu organizmu.

•	 Colostrum obsahuje imunoglobulíny, ktoré hrajú zásadnú rolu pre ochranu imunitného systému. Ide hlavne 
o imunoglobulíny IgG, IgA a IgM. Najväčší pomer zastáva imunoglobulín IgG, ktorého je v ESSENS Colostrum 
veľmi vysoký obsah, a to najmenej 41 %.
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cena 60 kapsúl

29,90 €

     
     

    B
ESTSELLE

R ESSENS Colostrum 
výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 
farmaceutickým dohľadom

•	 podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu

•	 pomáha pri chrípke a nachladnutí

•	 prispieva k posilneniu imunity i pri autoimunitných 
ochoreniach

•	 prispieva k urýchleniu liečby zápalových ochorení

•	 pomáha zvyšovať absorpčné schopnosti tráviaceho 
traktu a zároveň sa stará o črevá

•	 ideálny na podporu organizmu pri intenzívnom 
športovom tréningu

•	 vysoký obsah aktívnej látky IgG40 vo výške 400 mg

•	 bez umelých farbív, cukru a lepku

•	 výborná znášanlivosť u osôb s intoleranciou laktózy

•	 nie je známa interakcia s inými výživovými 
doplnkami či liečivami

Pre posilnenie imunitného systému odporúčame 
užívať ESSENS Colostrum v trojmesačnej kúre,  
a to predovšetkým na jar a na jeseň.  
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cena 60 kapsúl

37,80 €
•	 bez umelých farbív, cukru a lepku
•	 výborná znášanlivosť u osôb s intoleranciou laktózy
•	 nie je známa interakcia s inými výživovými 

doplnkami či liečivami

ESSENS Colostrum v kombinácii s vitamínom D:

•	 pôsobí proti odvápneniu organizmu a rednutiu 
kostí

•	 napomáha posilneniu pevnosti kostí a zubov
•	 prispieva k zníženiu vysokého krvného tlaku

Nedostatok vitamínu D je dávaný do súvislosti so 
širokým spektrom ochorení, ako sú respiračné infekcie, 
rednutie kostí, kazivosť zubov, vysoký krvný tlak, vysoká 
hladina cholesterolu v krvi, znížená produkcia inzulínu, 
depresie, autoimunitné choroby a mnohé ďalšie.

ESSENS Colostrum  
+ Vitamin D 
výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 
farmaceutickým dohľadom

•	 podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
•	 pomáha pri chrípke a nachladnutí
•	 prispieva k posilneniu imunity i pri autoimunitných 

ochoreniach
•	 prispieva k urýchleniu liečby zápalových ochorení
•	 pomáha zvyšovať absorpčné schopnosti tráviaceho 

traktu a zároveň sa stará o črevá
•	 ideálny na podporu organizmu pri intenzívnom 

športovom tréningu
•	 obsah aktívnej látky IgG40 vo výške 400 mg
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cena 60 kapsúl

37,80 €
•	 bez umelých farbív, cukru a lepku
•	 výborná znášanlivosť u osôb s intoleranciou laktózy
•	 nie je známa interakcia s inými výživovými 

doplnkami či liečivami

ESSENS Colostrum v kombinácii s kurkumínom:

•	 pôsobí priaznivo ako prevencia proti rakovinovým 
ochoreniam

•	 súčasť alternatívnej liečby rakovinových ochorení  
v kombinácii s medicínskou liečbou

•	 prispieva k zníženiu odolnosti rakovinových buniek 
proti účinkom ožarovania pri rádioterapii

•	 napomáha redukovať účinky rakovinového bujnenia

Kurkumín je extrakt z rastliny kurkumovník dlhý, má 
silné antioxidačné a protizápalové účinky, preto sa  
veľmi často využíva pri alternatívnej liečbe rakovinových 
ochorení. Piperín je extrakt z plodov peprovníka 
čierneho, napomáha prekrveniu slizníc a tým 
až dvadsaťnásobne zvyšuje účinnosť kurkumínu.

ESSENS Colostrum  
+ Curcumine
výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 
farmaceutickým dohľadom

•	 podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
•	 pomáha pri chrípke a nachladnutí
•	 prispieva k posilneniu imunity i pri autoimunitných 

ochoreniach
•	 prispieva k urýchleniu liečby zápalových ochorení
•	 pomáha zvyšovať absorpčné schopnosti tráviaceho 

traktu a zároveň sa stará o črevá
•	 ideálny na podporu organizmu pri intenzívnom 

športovom tréningu
•	 obsah aktívnej látky IgG40 vo výške 100 mg
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cena 6 vrecúšok

21,00 €

ESSENS Colostrum Probiotics
výživový doplnok vyrábaný pod farmaceutickým 
dohľadom

•	 určené pre individuálnu prípravu domácich jogurtov
•	 obsahuje 4 najcennejšie kmene probiotík: 

Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum

•	 obsahuje prebiotikum, ktoré pôsobí ako zdroj energie 
pre probiotiká

•	 jogurt vyrobený zo zmesi ESSENS Colostrum 
Probiotics je „funkčná potravina“, t. j. potravina 
vyrobená z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek  
a s priaznivým účinkom na zdravie konzumenta

•	 slúži na doplnenie mliečnych baktérií do zažívacieho 
traktu, upravuje narušenú črevnú mikroflóru v 
dôsledku nevhodnej stravy, liečby antibiotikami  
a pod.

•	 zlepšuje a upravuje trávenie, zabraňuje množeniu 
škodlivých látok a chráni sliznicu žalúdka a čriev

•	 napomáha zvýšiť odolnosť organizmu voči 
prípadným infekciám

•	 napomáha znížiť hladinu cholesterolu v krvi
•	 prispieva k prirodzenej ochrane proti hnačkám, 

kvasinkovým infekciám
•	 pomáha telu regulovať hladinu cukru v krvi, môže 

podporovať vstrebávanie vápnika a zmierňovať 
príznaky laktózovej intolerancie

•	 colostrum obsiahnuté v probiotickej zmesi ESSENS 
Colostrum Probotics podporuje obranyschopnosť 
organizmu, upravuje zažívanie a má protizápalový 
účinok

•	 bioaktívny jogurt najvyššej možnej kvality 
vyrábaný bez konzervantov, sladidiel a ďalších 
chemických prísad

•	 jogurt ESSENS Colostrum Probiotics sa vyznačuje 
až 100 násobne vyšším počtom živých baktérií než 
bežne predávané jogurty obsahuje 6 vrecúšok po 10 g, 1 vrecúško zodpovedá 

výrobe jogurtu z 1 litra čerstvého mlieka
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cena Yogurt Maker 

33,60 €

ESSENS Yogurt Maker
jednoduchý prístroj na prípravu živého jogurtu ESSENS 
Colostrum Probiotics

•	 ľahká obsluha bez nutnosti zložitého nastavovania, 
ovládania alebo dohľadu

•	 ohrev obstaráva samoregulačné inteligentné 
výhrevné teleso PTC zaručujúce najvyššiu 
bezpečnosť

•	 úsporný výkon 20 W
•	 kvalitná nerezová nádoba so samostatným 

plastovým vekom s objemom 1,5 litra
•	 čistý dizajn s hladkým povrchom pre ľahkú údržbu
•	 priehľadné plastové veko umožňuje sledovať 

prípravu jogurtu
•	 kontrolná dióda signalizuje zapnutý stav
•	 použité materiály sú zdravotne nezávadné a sú 

vhodné pre styk s potravinami

Príprava jogurtu ESSENS Colostrum 
Probiotics nemôže byť jednoduchšia! 

Do nerezovej nádoby ESSENS Yogurt Maker nalejete  
1 liter čerstvého (najlepšie plnotučného) mlieka 
izbovej teploty, zmiešate s 1 vrecúškom ESSENS 
Colostrum Probiotics a dôkladne premiešate. Nerezovú 
nádobu vložíte do ESSENS Yogurt Maker a uzavriete 
priehľadným vekom. Po zapojení do zásuvky sa začne 
výhrevné teleso zahrievať na maximálnu teplotu 43 °C. 
Pri vyššej teplote by jogurtové kultúry uhynuli. Proces 
výroby jogurtu trvá približne 8 hodín. Pre hustejší 
a kyslejší jogurt je možné nechať prístroj pracovať 
dlhšie, nie však viac ako 12 hodín. Akonáhle je jogurt 
hotový, je pripravený na spotrebu, odporúčame ho 
však stabilizovať umiestnením v chladničke, kde by jeho 
doba uskladnenia nemala presiahnuť 3 - 5 dní.

ESSENS Colostrum Probiotics môžeme dochutiť 
ovocím, müsli, medom alebo marmeládou. Výborne 
chutí v šalátoch a je z neho možné pripraviť i dresing 
alebo zdravú zmrzlinu. Rovnako sa dá využiť ako 
hydratačná maska na tvár.
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ESSENS Colostrum v kozmetike
Benefity ESSENS Colostrum môžeme využívať tiež v telovej kozmetike a predovšetkým v exkluzívnej pleťovej 
kozmetike ESSENS Colostrum+, ktorá bola vytvorená na základe najnovších výskumov, poznatkov a trendov v 
oblasti prémiovej zdravotnej kozmetiky.

Nepoužívame žiadne pokožku zaťažujúce látky, ale výhradne len prírodné látky tej najvyššej možnej kvality.

Aké bonusy má kozmetika s obsahom colostra?
•	 má blahodarné účinky na regeneráciu buniek pokožky, a to vďaka pozitívnemu vplyvu rastových faktorov

•	 antibakteriálne a protizápalové účinky lactoferrinu a laktoperoxidázy zabraňujú zápalovým ochoreniam  
a podráždeniu kože

•	 vďaka účinkom fosfolipidov (tukov a organických kyselín) dochádza k ľahšiemu prieniku účinných látok 
vrchnou vrstvou pokožky a následnej tvorbe lipidického filmu, tenkej vrstvy výrazne spomaľujúcej odparovanie 
vody z pokožky

•	 regeneruje kožné bunky a pôsobí proti jej starnutiu, tzv. anti-aging efekt

•	 napomáha pri odstraňovaní a liečbe kožných defektov a akné

•	 urýchľuje odstraňovanie mimických vrások

•	 chráni pokožku pred celodenným pôsobením nepriaznivých vonkajších vplyvov
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cena 200 ml

6,30 €

Benefity telovej kozmetiky 
ESSENS Colostrum
•	 bez parabénov

•	 pre všetky typy pokožky a pre každodenné 
použitie

•	 ideálna pre osoby s citlivou pokožkou

•	 netoxická pre životné prostredie

•	 colostrum dodáva jemnosť a pocit sviežosti, má 
pozitívny vplyv na vitalitu pokožky a anti-aging efekt

Doprajte vášmu telu tú najlepšiu starostlivosť. Telová 
kozmetika s colostrom okúzli nielen svojou vôňou, 
ale zanechá pokožku zamatovo hebkú, dokonale 
hydratovanú a dopraje jej intenzívnu výživu.

ESSENS Colostrum 
Shower Gel 
•	 konopný olej používaný na liečbu kožných 

ochorení je hypoalergénny, pomáha obnovovať 
prirodzený ochranný mikrofilm pokožky, spomaľuje 
proces starnutia pokožky, hydratuje ju a zvláčňuje, 
má výrazné protizápalové účinky a pôsobí 
antibakteriálne

•	 prírodná zložka laurylpolyglucosid z výťažkov 
kukurice a kokosového oleja vytvára bohatú, hustú 
a stabilnú penu

•	 glukóza garantuje najvyššiu možnú jemnosť 
sprchového gélu

•	 špičkové umývacie látky vyvinuté pre tento 
produkt zaručujú vynikajúcu schopnosť šetrného 
odstraňovania nečistôt z povrchu pokožky

•	 špeciálne zloženie eliminuje citlivosť na tvrdosť 
vody, zachováva výborné umývacie vlastnosti
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cena 200 ml

8,90 €

cena 200 ml

8,90 €

ESSENS Colostrum 
Cellulite Cream
•	 arganový olej spomaľuje proces starnutia 

buniek pokožky, často sa používa pri liečbe 
komplikovaných kožných ochorení

•	 bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky (anti-aging efekt)

•	 extrakt brečtanu a kofeín potláčajú výskyt 
celulitídy, zlepšujú kvalitu pokožky a eliminujú jej 
nerovnosti

•	 patentovaná zložka Olivem vytvára v emulzii tekuté 
kryštály, ktoré majú dominujúci vplyv na ľahké 
vstrebávanie, zaisťujú dostatočnú hydratáciu  
a odolnosť voči vode

ESSENS Colostrum 
Nourishing Body Cream
•	 arganový olej spomaľuje proces starnutia 

buniek pokožky, často sa používa pri liečbe 
komplikovaných kožných ochorení

•	 erukový olej je bohatý na vitamín E, ide o prírodný 
antioxidant zabraňujúci starnutiu kože, regeneruje 
a stará sa o dehydrovanú pokožku

•	 bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky (anti-aging efekt)

•	 kyselina pyroglutámová (PCA) sa prirodzene 
vyskytuje v pokožke, udržuje v nej vodu, zvlhčuje 
ju, zjemňuje a vyhladzuje 

•	 patentovaná zložka Olivem vytvára v emulzii tekuté 
kryštály, ktoré majú dominujúci vplyv na ľahké 
vstrebávanie, zaisťujú dostatočnú hydratáciu  
a odolnosť voči vode
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PRÍRODNÁ KOZMETIKA!

ZJEMŇUJE VRÁSKY, 

HÝČKA VAŠU PLEŤ

REDUKUJE VAČKY POD OČAMI 

A SPEVŇUJE PLEŤ

cena 50 ml

35,30 €

cena 50 ml

35,30 €
ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Night Cream
intenzívna ochrana a hydratácia

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 aloe vera a makadamiový olej zabraňujú 

poškodeniu bunkových membrán
•	 patentovaná látka cyklopeptid účinne zlepšuje 

elasticitu a pevnosť kožných buniek

Použitie: naneste každý večer na očistenú pleť.

ESSENS Colostrum+    
Anti Aging Day Cream
intenzívna ochrana a vyhladenie

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 aloe vera a makadamiový olej zabraňujú 

poškodeniu bunkových membrán
•	 výťažky zo špeciálnych rias prinášajú pleti pocit 

vypnutej, hydratovanej, spevnenej pokožky

Použitie: naneste každé ráno na očistenú pleť.



49

PRÍRODNÁ KOZMETIKA!

REDUKUJE VAČKY POD OČAMI 

A SPEVŇUJE PLEŤ

cena 30 ml

35,30 €

cena 30 ml

35,30 €

ESSENS Colostrum+    
Anti Aging Lifting Serum
vyhladenie a spevnenie

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 makadamiový olej zabraňuje poškodeniu bunkových 

membrán
•	 čajovník čínsky má antioxidačné vlastnosti
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, 

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkú  
a hladkú

Použitie: naneste na očistenú pleť ideálne pod denný  
a nočný krém, znásobí sa tak účinnosť boja proti vráskam.

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Eye Gel
osvieženie a krása

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 makadamiový olej zabraňuje poškodeniu 

bunkových membrán
•	 čajovník čínsky má antioxidačné vlastnosti
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, 

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkú 
a hladkú

Použitie: naneste pod oči a jemným poklepávaním 
aplikujte do pokožky. Používajte ráno i večer.
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cena 150 ml

19,20 €

PRÍRODNÁ KOZMETIKA!

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Tonic 
čistenie a hydratácia

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 odstraňuje nečistoty rozpustné vo vode
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 čajovník čínsky má antioxidačné vlastnosti
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, 

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkú 
a hladkú

•	 prémiová prírodná zložka Fucogel®1000 hydratuje 
a vypína pokožku

Použitie: používajte na čistenie pleti ráno i večer.

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Face Mild Soap
čistenie a hydratácia

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 odstraňuje nečistoty rozpustné v tukoch
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 aloe vera má vyhladzujúce a upokojujúce 

schopnosti, pôsobí protizápalovo
•	 špičkové umývacie látky z glukózy garantujú 

najvyššiu možnú jemnosť

Použitie: používajte na čistenie pleti ráno i večer.

ČISTÍ A PÔSOBÍ 

PROTIZÁPALO
VO

cena 150 ml

19,20 €
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PRÍRODNÁ KOZMETIKA!

cena 50 ml

35,30 €

cena 50 ml

35,30 €

ESSENS Colostrum+ 
Moisturizing Night Cream
intenzívna hydratácia a regenerácia

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine do 30 rokov
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje 

vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkú a hladkú
•	 molekula Ectoin® patentovaná nemeckou vedecko-

technologickou spoločnosťou dlhodobo udržuje vodu  
v pokožke a spomaľuje jej vyparovanie, má anti-aging efekt

•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 
zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky, 
spolu s ectoínom vytvára na pokožke lipidický film 
(ochrannú vrstvu zabraňujúcu odparovaniu vody  
z pokožky), vplyv rastových faktorov pozitívne 
pôsobí na regeneráciu pokožky

Použitie: naneste každý večer na očistenú pleť.

ESSENS Colostrum+ 
Moisturizing Day Cream 
dokonalá hydratácia a ochrana

•	 pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny
•	 najvyššie benefity ponúka vekovej skupine do 30 rokov
•	 bez parabénov
•	 parfumovaný i neparfumovaný variant
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje 

vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkú a hladkú
•	 molekula Ectoin® patentovaná nemeckou vedecko-

technologickou spoločnosťou dlhodobo udržuje vodu  
v pokožke a spomaľuje jej vyparovanie, má anti-aging efekt

•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 
zápalovým ochoreniam a podráždeniu pokožky, 
spolu s ectoínom vytvára na pokožke lipidický film 
(ochrannú vrstvu zabraňujúcu odparovaniu vody  
z pokožky)

Použitie: naneste každé ráno na očistenú pleť.
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aloe vera
VYDAJME SA SPOLOČNE DO OBDOBIA PRED NIEKOĽKO 
TISÍC ROKMI, KEDY UŽ DÁVNI EGYPŤANIA HOJNE VYUŽÍVALI 
LIEČIVÉ SCHOPNOSTI RASTLINY ALOE VERA. JEJ VÝZNAM 
MAL TAKÚ SILU, ŽE JEJ VYOBRAZENIE NACHÁDZAME I NA 
KAMENNÝCH STENÁCH ÚDOLIA KRÁĽOV. VÝNIMOČNÉ  
A BLAHODARNÉ ÚČINKY ALOE VERA OCEŇUJEME I DNES. 
TENTO PRÍRODNÝ ZÁZRAK SA VO SVOJEJ NAJKVALITNEJŠEJ 
PODOBE PESTUJE ĎALEKO OD NEPRIAZNIVÉHO 
VPLYVU CIVILIZÁCIE NA ŠIROKÝCH MEXICKÝCH 
PLÁŇACH ZALIATYCH LÚČMI SUBTROPICKÉHO SLNKA.
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Zoznámte sa s jednotlivými 
krokmi metódy Totaloe

zber listov umývanie a 
odstránenie nečistôt

odkrojenie vrchnej a spodnej 
časti listu, odstránenie tŕnov

filetovanie listov 
(odstránené šupky sa 
pridávajú späť na plantáž 
ako zelené hnojivo)

drvenie filiet

mikrobiologická 
analýza

pasterizácia (max. 80 °C, 
aby nedošlo k rozpadu 
účinných látok)

export k 
spracovateľom

mikronizácia

Aloe Vera Barbadensis Miller
(aloe pravá) je sukulentná až 100 cm vysoká vytrvalá bylina s prízemnou ružicou dužinatých a na okraji riedko ostnatých 
listov. Pôvod rastliny sa najčastejšie pripisuje povodiu Nílu, ale v súčasnosti sa pestuje v klimaticky vyhovujúcich 
oblastiach po celom svete. Dužina listov tvorená bezfarebnými bunkami s gélovitým obsahom má klinicky preukázané 
priaznivé účinky na zdravie, preto sa využíva ako výživový doplnok a svoje miesto našla aj v kozmetickom priemysle.
Gél z aloe vera obsahuje aminokyseliny, vitamíny, minerály, enzýmy, polysacharidy a mnoho ďalších prospešných  
látok. Hodnoty týchto látok však nie sú konštantné a líšia sa predovšetkým v závislosti na rastových podmienkach. 
Preto sa produkty ESSENS vyrábajú výhradne z Aloe Vera Barbadensis Miller pestovanej v BIO kvalite v prirodzenom  
a neznečistenom prostredí oblasti Jaumave v Mexiku. Rastliny sú zalievané len dažďovou alebo pramenitou horskou 
vodou bez použitia hnojív, insekticídov alebo herbicídov, nie sú geneticky upravované.

Samotné pestovanie, výrobný proces i výsledná surovina je doložená celosvetovo uznávanými certifikátmi kvality:

Metóda Totaloe - revolučný spôsob spracovania aloe vera umožňuje zachovať 200 aktívnych látok a viac než 75 
druhov živín! Kombinuje tradičné ručné spracovanie s fázami zabezpečujúcimi vynikajúcu kvalitu spracovaného gélu.

Mikronizácia - spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných látok, vitamínov, minerálnych látok zvyšuje ich biologická 
dostupnosť. Jedná sa o postupné zmenšovanie surovín na častice o veľkosti niekoľkých mikrometrov. Výsledná látka 
tak vďaka svojmu väčšiemu povrchu vytvára predpoklady na zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v organizme  
a dosiahnutia vyššej účinnosti výživového doplnku.
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             BESTSELLER

ESSENS Aloe Vera Gel Drink obsahuje 
bezkonkurenčných 99,5 % aloe vera.  
V kombinácii s metódou spracovania TOTALOE 
a MIKRONIZÁCIOU garantuje maximálne možné 
množstvo aktívnych látok, čím sa stal najlepším 
produktom na trhu v tejto oblasti!

ESSENS Aloe Vera 99,5% 
Gel Drink - Vitamin C 
ESSENS Aloe Vera 99,5% 
Gel Drink - Grape
výživový doplnok vyrábaný z najkvalitnejšej  
a certifikovanej Aloe Vera Barbadensis Miller

•	 k dispozícii v dvoch príchutiach - s vitamínom C  
a s hroznovým koncentrátom

•	 neobsahuje aloín - glykozid so silnými 
preháňavými účinkami, ktorý je súčasťou listov 
aloe vera

•	 podporuje činnosť tráviacej sústavy, prispieva 
k pravidelnej črevnej funkcii, podporuje pohyb 
črevného obsahu

•	 prispieva k prirodzenej ochrane proti 
mikroorganizmom

•	 podporuje imunitný systém

•	 pôsobí priaznivo proti únave

•	 pomáha udržiavať normálnu hladinu glykémie, 
podporuje syntézu a sekréciu inzulínu

•	 prispieva k udržaniu zdravej pokožky

•	 blahodarne pôsobí na ženské orgány, uľahčuje 
priebeh menštruačného cyklu, tlmí príznaky 
menopauzy

•	 pôsobí priaznivo na stav kože, vlasov a nechtov

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy
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cena 500 ml

15,30 €



ESSENS Aloe Vera 
Concentrate with herbal extracts
výživový doplnok vyrábaný z najkvalitnejšej  
a certifikovanej Aloe Vera Barbadensis Miller

•	 extrakty liečivých bylín - púpava lekárska, pestrec 
mariánsky, žihľava dvojdomá

•	 neobsahuje aloín - glykozid so silnými 
preháňavými účinkami, ktorý je súčasťou listov 
aloe vera

•	 podporuje činnosť tráviacej sústavy, prispieva 
k pravidelnej črevnej funkcii, podporuje pohyb 
črevného obsahu

•	 má pozitívny vplyv na správnu funkciu pečene a na 
zníženie cholesterolu v krvi

•	 podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu

•	 napomáha udržiavať zdravé srdce, podporuje žilovú 
cirkuláciu

•	 pozitívne ovplyvňuje činnosť nervovej sústavy

•	 pôsobí priaznivo na stav kože, vlasov a nechtov

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy
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cena 100 ml

15,30 €

ESSENS Aloe Vera Concentrate with herbal extracts, 
neriedený koncentrát 10:1, zaručuje maximálnu 
účinnosť aktívnych látok aloe vera v organizme.
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cena 60 kapsúl

33,75 €

cena 60 kapsúl

33,75 €

ESSENS Aloe Vera + Boswellia
výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 
farmaceutickým dohľadom

•	 pomáha udržať normálny stav kostí a kĺbov

•	 prispieva k prirodzenej tvorbe kolagénu

•	 pôsobí priaznivo ako prevencia pred artrózou

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

Boswellia (kadidlovník) je strom, ktorého živica 
(kadidlo) bola už v starovekom Egypte cennejšia ako 
zlato, a to vďaka svojim účinkom na pohybový aparát.

ESSENS Aloe Vera + Q10
výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 
farmaceutickým dohľadom

•	 podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu

•	 pôsobí pozitívne proti únave

•	 priaznivo pôsobí ako prevencia srdcových chorôb

•	 pozitívne ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

Koenzým Q10 je látka podobná vitamínom, prirodzene 
sa vyskytujúca v ľudskom tele, a to hlavne v mozgu a v 
bunkách srdcového svalu. Jeho pôsobenie chráni bunky 
v tele pred predčasným opotrebením a prirodzene 
tak chráni bunky i celý organizmus pred prejavmi 
predčasného starnutia.



ESSENS Aloe Vera Soft Spray
vyrobený pod farmaceutickým dohľadom

•	 prírodný sprej

•	 bez parabénov a chemických zložiek

•	 dermatologicky testovaný

•	 pre rýchlu úľavu podráždenej pokožky

•	 pomoc a regenerácia pokožky pri odreninách

•	 starostlivosť o poškodenú pokožku po nadmernom 
opaľovaní

•	 upokojuje a ochladzuje po bodnutí hmyzom

•	 aloe vera pomáha znižovať rozmnožovanie baktérií, 
pôsobí protizápalovo

•	 aktívne zložky aloe vera naviac stimulujú 
fibroblasty, dochádza tým k rýchlejšej obnove 
buniek

•	 alantoín regeneruje a upokojuje, podporuje delenie 
buniek, čím urýchľuje hojenie

•	 lastovičník sa používa na ekzémy, kožné plesne, 
bradavice, nehojace sa rany, hnisavé rany  
i bercové vredy

•	 vyrobený z najkvalitnejšej a certifikovanej aloe vera

Výsledky spotrebiteľského testu preukázali 
zmiernenie popálenia, zníženie začervenania  
a zmiernenie svrbenia u 84 % respondentov!
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cena 100 ml

10,50 €
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ESSENS Aloe Vera Toothpaste
•	 v maximálnej miere využíva antibakteriálne  

a protizápalové účinky aloe vera
•	 odstraňuje prípadné zápaly ďasien a zmierňuje ich 

prejavy
•	 odstraňuje zubný povlak
•	 napomáha pri hojení drobných poranení a infekcií  

v dutine ústnej
•	 pravidelným používaním možno predísť vzniku 

zápalových ochorení, zabrániť vzniku zubných kazov  
a zvýšiť kvalitu zubnej skloviny

•	 poskytuje dlhodobý osviežujúci efekt v ústach

Prečo bez fluóru?
Fluór je známy ako karcinogén. Jeho nadbytok má mnoho 
negatívnych účinkov. V bežne prijímanej potrave je 
ho dostatočné množstvo, nie je teda nutné ho do tela 
dodávať prostredníctvom zubnej pasty.
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ESSENS Aloe Vera Mouthwash
•	 ústna voda funguje ako celodenná dentálna starostlivosť
•	 aloe vera má protizápalové a hydratačné vlastnosti
•	 trehalosa je prírodný disacharid chrániaci ústnu dutinu 

pred suchosťou, má mierny analgetický účinok

ESSENS Toothbrush
•	 zubná kefka poskytuje vynikajúci čistiaci výkon
•	 2 druhy čistiacich vlákien šetrných k ďasnám
•	 ultra mäkká - vlákna s antibakteriálnou úpravou
•	 extra mäkká - polyamidové vlákna hexagonal so 

šesťhranným profilom zaisťujú účinnejšie čistenie

ESSENS Aloe Vera Dental Pastilles
•	 pastilky rozpustné v ústach pre dentálnu hygienu
•	 aloe vera má protizápalové a hydratačné vlastnosti
•	 trehalosa je prírodný disacharid, zvlhčuje dutinu ústnu 

a obmedzuje v nej množenie škodlivých baktérií
•	 ester mastných kyselín pomáha odstraňovať nečistoty 

z chrupu a ďasien

cena 100 ml

11,80 €

cena 60 pastiliek

11,50 €

cena 200 ml

9,40 €

cena kus

4,80 €



ESSENS Aloe Vera Shampoo  
for all hair types

ESSENS Aloe Vera Shampoo 
for coloured and dry hair

cena 200 ml

5,90 €

•	 bez parabénov
•	 netoxický pre životné prostredie
•	 ideálny pre osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pre každodenné použitie
•	 prírodná zložka laurylpolyglucosid z výťažkov 

kukurice a kokosového oleja vytvára bohatú, hustú 
a stabilnú penu

•	 špičkové umývacie látky zaručujú ľahšie umývanie 
a zrýchlenie procesu umývania

•	 patentované látky nemeckého výrobcu zaisťujú 
ľahké rozčesávanie a pôsobia proti vysúšaniu 
pokožky

•	 aloe vera zaisťuje zdravý rast vlasov, zlepšuje 
ich kvalitu, dodáva objem, hebkosť a nádherný 
lesk, preniká hlboko do štruktúry, kde dokonale 
hydratuje a regeneruje poškodené vlasy i vysušené 
končeky

•	 bez parabénov
•	 netoxický pre životné prostredie
•	 ideálny pre osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pre každodenné použitie
•	 prírodná zložka laurylpolyglucosid z výťažkov 

kukurice a kokosového oleja vytvára bohatú, hustú 
a stabilnú penu

•	 špičkové umývacie látky zaručujú ľahšie umývanie 
a zrýchlenie procesu umývania

•	 patentované látky nemeckého výrobcu zaisťujú 
ľahké rozčesávanie a pôsobia proti vysúšaniu 
pokožky

•	 aloe vera zaisťuje zdravý rast vlasov, zlepšuje 
ich kvalitu, dodáva objem, hebkosť a nádherný 
lesk, preniká hlboko do štruktúry, kde dokonale 
hydratuje a regeneruje poškodené vlasy i vysušené 
končeky

•	 špeciálne stabilizujúce látky napomáhajú udržiavať 
stálosť farby a účinne umývajú farebný pigment 
uvoľňovaný z povrchu vlasov

cena 200 ml

5,90 €
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ESSENS Aloe Vera 
Conditioner for all hair types

ESSENS Aloe Vera 
Conditioner for coloured and dry hair

cena 200 ml

6,70 €

•	 bez parabénov
•	 netoxický pre životné prostredie
•	 ideálny pre osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pre každodenné použitie
•	 patentovaná látka nemeckého výrobcu zaisťuje 

ľahké rozčesávanie suchých i mokrých vlasov, 
zabraňuje poškodeniu vlasov pri sušení

•	 patentovaná zložka Olivem vytvára ochranný 
film na povrchu vlasu i pokožky, stabilizuje nízky 
elektrický náboj

•	 aloe vera zaisťuje zdravý rast vlasov, zlepšuje 
ich kvalitu, dodáva objem, hebkosť a nádherný 
lesk, preniká hlboko do štruktúry, kde dokonale 
hydratuje a regeneruje poškodené vlasy i vysušené 
končeky

•	 chráni pred UV žiarením, tepelným a mechanickým 
poškodením

•	 bez parabénov
•	 netoxický pre životné prostredie
•	 ideálny pre osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pre každodenné použitie
•	 stará sa o silne poškodené vlasy
•	 patentovaná látka nemeckého výrobcu zaisťuje ľahké 

rozčesávanie suchých i mokrých vlasov, zabraňuje 
poškodeniu vlasov pri sušení

•	 patentovaná zložka Olivem vytvára ochranný film na 
povrchu vlasu i pokožky, stabilizuje nízky elektrický náboj

•	 aloe vera zaisťuje zdravý rast vlasov, zlepšuje ich kvalitu, 
dodáva objem, hebkosť a nádherný lesk, preniká hlboko 
do štruktúry, kde dokonale hydratuje a regeneruje 
poškodené vlasy i vysušené končeky

•	 špeciálne stabilizujúce látky napomáhajú udržiavať 
stálosť farby

•	 vysokomolekulárne silikóny poskytujú vynikajúcu 
ochranu farbeným a poškodeným vlasom, chránia pred 
UV žiarením, tepelným a mechanickým poškodením

cena 200 ml

6,70 €
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cena 50 g

8,10 €
     

     
     

  U
NISEX

ESSENS Aloe Vera Deo Stick
účinný tuhý dezodorant zaisťuje maximálnu ochranu 
proti poteniu a nepríjemnému zápachu, zároveň 
poskytuje intenzívnu starostlivosť o pokožku  
v podpazuší

•	 vhodný pre ženy i pre mužov

•	 bez parabénov

•	 neobsahuje hliník a hliníkové soli

•	 ideálny pre osoby s citlivou pokožkou

•	 vhodný i k okamžitej starostlivosti po holení  
a depilácii

•	 dlhodobo neutralizuje a potláča telesný pach, 
upokojuje podráždenú pokožku

•	 efektívne účinné látky znižujú nežiadúce prejavy 
potenia premenou telesného pachu na čistú 
neutrálnu vôňu, a to i pri nadmernom potení 
spôsobenom zvýšenou telesnou aktivitou, 
stresovými situáciami či inými faktormi

•	 aloe vera pozitívne pôsobí na obnovu  
a vznik prirodzenej kožnej mikroflóry, má silné 
antibakteriálne, protizápalové a antioxidačné 
účinky, pomáha znižovať rozmnožovanie baktérií, 
navyše má zvláčňujúce a regeneračné účinky

•	 príjemná svieža vôňa neovplyvňuje vôňu použitého 
parfumu

•	 jednoducho sa aplikuje, rýchlo schne  
a nezanecháva škvrny na oblečení ani na pokožke
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ESSENS Aloe Vera 
Shaving Foam

jemná pena pre ľahké a šetrné oholenie

•	 bez parabénov

•	 svieža vôňa vhodná pre ženy i pre mužov

•	 ideálna pre osoby s citlivou pokožkou

•	 kyselina hyaluronová a panthenol hydratujú  
a upokojujú podráždenú pokožku

•	 alantoín regeneruje a podporuje delenie buniek, 
čím urýchľuje hojenie

•	 aloe vera má zvláčňujúce a antioxidačné účinky, 
hojí poranenia, zastavuje krvácanie a zabraňuje 
vzniku jaziev

ESSENS Aloe Vera  
After Shave Balm

upokojujúci a zvláčňujúci balzam po holení

•	 bez parabénov

•	 svieža vôňa vhodná pre ženy i pre mužov

•	 ideálny pre osoby s citlivou pokožkou

•	 bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí 
proti predčasnému starnutiu pokožky (anti-aging 
efekt)

•	 aloe vera má zvláčňujúce, antioxidačné  
a protizápalové účinky a podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť pokožky

     
     

     
  U

NISEX

cena 200 ml

5,85 €

cena 100 ml

5,85 €
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