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PHARMDR. MILAN KRAJÍČEK JE UZNÁVANÝM EXPERTOM VO SVETE 
FARMÁCIE A S ESSENS, KDE PÔSOBÍ AJ AKO ČLEN DOZORNEJ 
RADY, JE JEHO MENO SPÁJANÉ TAKMER OD SAMÉHO POČIATKU. JE 
MEDZINÁRODNE REŠPEKTOVANÝM ODBORNÍKOM ZAOBERAJÚCIM 
SA VÝVOJOM, VÝSKUMOM A VÝROBOU PRÍRODNÝCH VÝŽIVOVÝCH 
DOPLNKOV, LIEČIV I ZDRAVOTNEJ KOZMETIKY. AKTÍVNE SPOLUPRACUJE 
S NIEKOĽKÝMI PRESTÍŽNYMI UNIVERZITAMI I KLINIKAMI A SVOJE 
POZNATKY Z VÝSKUMU I KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ PRAVIDELNE PUBLIKUJE 
V ODBORNÝCH ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOCH. JE TEDA PRE 
NÁS VEĽKOU CŤOU, ŽE OSOBNOSŤ TAKÉHOTO FORMÁTU JE 
AUTOROM ŠIROKÉHO RADU PRODUKTOV ESSENS. TIE SÚ VĎAKA 
VÝNIMOČNÝM ZNALOSTIAM Z MEDICÍNSKEHO A FARMACEUTICKÉHO 
PROSTREDIA VYVINUTÉ TAK, ABY SA SVOJOU KVALITOU A VYSOKOU 
ÚČINNOSŤOU RADILI MEDZI ELITNÉ PRODUKTY SVETOVÉHO TRHU. 

meet pharmdr. milan krajicek 
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home pharmacy
DENNE PRICHÁDZAME DO STYKU S MNOŽSTVOM 
CUDZORODÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK. DÝCHAME, 
KONZUMUJEME A VSTREBÁVAME NEUVERITEĽNÝ POČET 
ŠKODLIVÍN. ZOZNAM CIVILIZAČNÝCH CHORÔB SA 
ROZŠIRUJE, POČET CHORÝCH STÚPA. LIEKY, KTORÉ MAJÚ 
UĽAVIŤ OD PROBLÉMOV, SÚ VYRÁBANÉ SYNTETICKY 
A ČASTO MÔŽU NÁŠMU ORGANIZMU VIAC UBLÍŽIŤ 
NEŽ POMÔCŤ. TRENDOM POSLEDNEJ DOBY SA STALI 
BYLINKY A PRÍRODNÉ LÁTKY, ZNÁME ČASTO I STOVKY 
ROKOV SVOJIMI LIEČIVÝMI ÚČINKAMI. VĎAKA TOMU 
KAŽDOROČNE RASTIE VÝZNAM VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV, 
KTORÉ SA STALI NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU 
NAŠEJ STRAVY. A PRÁVE ESSENS PRINÁŠA VÝŽIVOVÉ 
DOPLNKY RÝDZO PRÍRODNÉ A VYSOKO ÚČINNÉ.
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ESSENS Home Pharmacy 
•	 výživové doplnky s najvyšším možným obsahom účinných látok

•	 vyvinuté a vyrábané pod farmaceutickým dohľadom v ČR

•	 výroba podlieha certifikácii GMP pod záštitou WHO - Svetovej zdravotníckej organizácie a certifikácii HACCP - 
systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva 
ČR podľa smerníc EÚ

•	 účinné látky sú získavané výhradne z prírodných zdrojov

•	 použité suroviny nie sú pripravené chemickou cestou

•	 produkty neboli testované na zvieratách

•	 neobsahujú cukor, lepok ani laktózu, sú vyrobené výhradne z rastlinných látok, sú úplne bezpečné  
a nenávykové

Hi-tech výroba - špičkové a revolučné technologické spracovanie:
•	 mikronizácia
•	 inhibícia enzýmov
•	 viacvrstvové poťahovanie tabliet / peliet

Mikronizácia 

je spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných látok, vitamínov a minerálnych látok zvyšuje ich biologická dostupnosť. 
Ide o postupné zmenšovanie surovín na častice o veľkosti niekoľko mikrometrov. Výsledná látka tak vďaka svojmu 
väčšiemu povrchu vytvára predpoklady pre zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v organizme a dosiahnutie vyššej 
účinnosti výživového doplnku.

Inhibícia enzýmov

je proces, vďaka ktorému dochádza k zníženiu aktivity enzýmov - bielkovín, ktoré v tele živých organizmov určujú 
povahu i rýchlosť chemických reakcií a riadia väčšinu biochemických procesov. Spomalením aktivity enzýmov 
dochádza k ideálnej dobe rozpúšťania tablety, túto funkciu výborne plnia prírodné látky korenie a kurkumín.

Viacvrstvové poťahovanie

tabliet či peliet je unikátna technológia, ktorá sa po prvýkrát na svetovom trhu objavuje u produktov ESSENS 
Home Pharmacy. Postupným nanesením niekoľkých vrstiev s rozdielnym obsahom aktívnych látok je rozpúšťanie 
tablety optimálne načasované, čím dochádza k prevratným účinkom, ktoré možno klasickými technikami dosiahnuť 
len veľmi obtiažne.
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konečná vrstva konečná vrstva

Prečo sa výživové doplnky ESSENS Home Pharmacy užívajú podľa biorytmu?

•	 biorytmus je pravidelné striedanie fyzických a duševných stavov, ktoré ovplyvňujú organizmus, jednotlivé 
orgány a bunky

•	 cirkadiánny rytmus - dĺžka biorytmu sa opakuje v rozmedzí sekúnd, minút, hodín a dní

•	 cirkatrigintánny rytmus - dĺžka biorytmu sa opakuje v rozmedzí mesiacov

•	 cirkaanuálny rytmus - dĺžka biorytmu sa opakuje v rozmedzí rokov

•	 dávkovanie výživových doplnkov ESSENS Home Pharmacy odporúčame podľa cirkadiánneho rytmu tak, aby 
bola zaručená najvyššia efektivita a maximálny účinok

Technológia výroby tabliet Technológia výroby peliet

izolačné jadro izolačné jadro

inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)



8

ZNÍŽENIE PRÍJM
U TUKOV  

Z POTRAVY AŽ O 50 %

Nadváha a obezita sú hlavnými rizikovými faktormi pre rad chronických ochorení. 
Schudnúť neznamená len lepšie vyzerať. Schudnúť znamená starať sa o svoje zdravie!
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ESSENS Slim’SS
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 pomáha tým, ktorí chcú alebo musia znížiť telesnú 
hmotnosť a tým, ktorí chcú súčasnú hmotnosť 
udržať

•	 čajovník čínsky pomáha využiť telu tuk ako 
zdroj energie, zabraňuje ukladaniu vody v tele 
a podporuje metabolizmus, má protizápalové 
účinky, pôsobí ako antioxidant a spomaľuje prejavy 
starnutia

•	 jablčná vláknina znižuje chuť na jedlo, dodáva pocit 
nasýtenia

•	 čierne korenie spomaľuje funkciu tráviacich 
enzýmov, zvyšuje energetický výdaj, spôsobuje 
lepšiu absorpciu účinnej látky do organizmu, čím je 
dosiahnutý maximálny efekt v tele

•	 obsahuje kofeín
•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS Slim’SS vit
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 vitamíny rozpustné v tukoch A, D, E, K v jednej 
tablete

•	 odporúčame pri pravidelnom užívaní ESSENS 
Slim´SS od druhého mesiaca užívania

•	 zadarmo k dvojmesačnej kúre ESSENS Slim´SS

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

cena 60 tabliet

33,60 €

cena 30 tabliet

4,00 €
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ESSENS Flow’EN
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 pomáha chrániť cievny systém

•	 prispieva k zníženiu pocitu ťažkých nôh a výskytu 
kŕčov v nohách

•	 aktívne látky gaštanu urýchľujú vstrebávanie 
opuchov, pôsobia protizápalovo, zlepšujú 
žilový tonus, užívajú sa pri chronickej žilovej 
nedostatočnosti, liečbe kŕčových žíl  
a hemoroidoch, urýchľujú vstrebávanie krvných 
podliatín, pôsobia proti vzniku trombóz

•	 čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej 
látky do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny 
efekt v tele

•	 vitamín C podporuje funkciu krvných ciev  
a prispieva k ochrane buniek pred oxidatívnym 
stresom

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

V dôsledku dlhodobého sedavého zamestnania 
dochádza k spomaleniu prietoku krvi  
a následnému zúženiu ciev, čo vedie k opuchom, 
mravčeniu, pocitu ťažkých nôh, ale i infarktu 
myokardu či cievnej mozgovej príhode. Chrániť 
svoj žilový systém znamená chrániť svoj život.

cena 30 tabliet

11,70 €
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ESSENS Head’ES
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 pomáha znížiť bolesť hlavy

•	 prispieva k zvýšeniu mozgovej aktivity

•	 koenzým Q10 je látka podobná vitamínom, 
prirodzene sa vyskytujúca v ľudskom tele, a to 
hlavne v mozgu a v bunkách srdcového svalu, 
chráni bunky v tele pred predčasným opotrebením 
a pred prejavmi predčasného starnutia

•	 ginkgo biloba prispieva k správnej mikrocirkulácii 
krvného systému, pomáha udržiavať dobrú pamäť, 
zlepšuje psychickú zdatnosť

•	 čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej 
látky do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny 
efekt v tele

•	 vitamíny B2 a B6 podporujú činnosť nervovej 
sústavy, znižujú mieru únavy a vyčerpania

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

Viete, že ľudský mozog spotrebuje 20 % celkovej 
energie? Príčinou bolesti hlavy je znížený 
prístup kyslíka a glukózy do mozgu, ktorý môže 
byť spôsobený mnohými faktormi. Medzi ne 
patria mimo iné aj psychické a fyzické vypätie, 
fajčenie, hormonálne zmeny či dlhodobá práca 
na PC. Chrániť mozgové bunky znamená predĺžiť 
psychickú vitalitu.

cena 30 kapsúl

15,70 €
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ESSENS ES’Leep
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 ideálny pre osoby s poruchami spánku  
a zaspávania

•	 pomáha zvýšiť kvalitu spánku

•	 extrakt šištice chmeľu otáčavého pomáha proti 
nespavosti

•	 hormón melatonín obsiahnutý vo višni ovplyvňuje 
cirkadiánny denný rytmus, jeho vzostup je spojený 
s nutkaním na spanie

•	 inozitol má ukľudňujúce a antioxidačné účinky

•	 chróm podporuje správny metabolizmus cukrov  
a tukov

•	 čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej 
látky do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny 
efekt v tele

•	 ESSENS ES´Leep nie je návykový

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

Nedostatok spánku vedie k poruchám nálad, 
zníženej bdelosti, k nižším pracovným výkonom, 
zvyšuje sa pravdepodobnosť chýb, dopravných 
nehôd, vzťahových konfliktov. Pri chronickej 
nespavosti vzniká riziko závislostí, môže však 
vyústiť do závažnej duševnej choroby a depresie, 
ktoré môžu výrazne znížiť dĺžku života. Dopriať si 
kvalitný spánok znamená dopriať telu potrebnú 
regeneráciu a mysli dôležitú psychickú pohodu.

cena 30 tabliet

23,40 €
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cena 30 tabliet

21,00 €

ESSENS Hard’EN
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 podporuje mužskú erekciu

•	 ideálny pre dospelých mužov bez rozdielu veku

•	 zelený čaj zaisťuje pružnosť ciev

•	 aminokyselina L-citrulín výrazne zvyšuje prekrvenie 
tkanív a podporuje sexuálne funkcie

•	 aminokyselina L-ornitín výrazne zosilňuje účinok 
L-citrulínu

•	 čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej 
látky do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny 
efekt v tele

•	 k dosiahnutiu účinku je nutná sexuálna stimulácia

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

Opakovaná nedostatočná erekcia môže viesť  
k zníženiu mužského sebavedomia a následnému 
vyhýbaniu sa pohlavnému styku. Vďaka 
hanblivosti o probléme hovoriť s partnerkou, 
dochádza často k zníženiu i jej sebavedomia  
a mnohokrát i k rozpadu partnerského vzťahu. 
Zachovanie dostatočnej erekcie vedie k naplneniu 
prirodzeného pohlavného pudu.
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ESSENS Clea’NS
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 prírodné antiparazitikum

•	 ideálny na detoxikáciu organizmu

•	 vhodný na počiatok zahájenia správnej 
životosprávy

•	 magnólia lekárska pozitívne pôsobí na pravidelné 
vyprázdňovanie

•	 enzým proteáza z aspergillus oryzae podporuje 
správne štiepenie bielkovín v tráviacom 
ústrojenstve

•	 čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej 
látky do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny 
efekt v tele 

•	 vitamín A udržuje optimálny stav slizníc vrátane 
črevného traktu

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

Ľudský organizmus je pastvou pre mnoho  
druhov parazitov, ktorých charakteristická 
vlastnosť je, že žijú na úkor hostiteľa. Môžu  
sa vyskytovať v akejkoľvek časti tela, v črevách, 
pľúcach, pečeni, žalúdku, ale i v mozgu, krvi, koži  
a dokonca aj v očiach.
Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)  
sú parazity príčinou mnohých ľudských chorôb. 
Prečistenie organizmu od parazitov znamená 
zamedziť riziku vzniku závažných ochorení.

cena 30 tabliet

30,00 €
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cena 60 tabliet

10,20 €

ESSENS Vitamin C
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 jedinečný vitamín C so sladkým drievkom, jahodou 
a sladidlom

•	 veľmi rýchlo sa rozpúšťa a rýchlo účinkuje

•	 umožňuje neobmedzený vstup vitamínu C  
do organizmu

•	 vďaka pufrovanej podobe chráni zuby a sliznicu 
tráviaceho traktu pred inak kyslým vitamínom

•	 extrakt sladkého drievka spôsobuje lepšiu 
absorpciu účinnej látky do organizmu, čím je 
dosiahnutý maximálny efekt v tele

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

Vitamín C je nevyhnutný pre život a udržanie 
telesného zdravia, v ľudskom tele plní mnoho 
dôležitých funkcií. Nedostatok vitamínu C  
sa prejavuje únavou, predĺženou 
rekonvalescenciou, horšie sa hojacimi ranami  
a zníženou odolnosťou voči infekciám. Dôležitú 
rolu hrá jeho funkcia pri tvorbe kolagénu (a tým 
i krásne hladkej pokožky mladistvého vzhľadu). 
Vysoké nároky na dostatok vitamínu C  
má organizmus aktívnych športovcov.
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         NOVINKY JAR 2017

ESSENS Detox  
Základom trojmesačnej detoxikačnej kúry ESSENS je produktový rad  
ESSENS Home Pharmacy a kombinácia produktov:

1x ESSENS ES’Pure Start, 2x ESSENS ES’Pure, 3x ESSENS Flow’EN a 1x ESSENS Clea’NS.

Jedinečnosť detoxikačnej kúry ESSENS Home Pharmacy je v synergii špičkových produktov. Tie majú samy o sebe 
vynikajúce výsledky v určených indikáciách,, avšak účinnosť štyroch produktov v kompletnej kúre sa nesčíta, ale 
násobí.

Čo je to detoxikácia organizmu?

Detoxikácia organizmu je proces, kedy sa ľudské telo zbavuje škodlivých účinkov toxických látok a jedovatých 
splodín, ktoré organizmu škodia. Medzi toxické látky patrí napríklad dym z cigariet, komínov, výfukov, pesticídy, 
ťažké kovy, škodlivé nátery, nevhodné kozmetické prípravky, toxíny v nápojoch a potrave, toxické liečivá, 
zmäkčovadlá plastov, hormóny a mnoho ďalších.

Napriek tomu, že má ľudský organizmus schopnosť väčšinu toxických látok vylúčiť, je prínosné mu čas od času 
vhodným spôsobom pomôcť odstrániť škodlivé produkty metabolizmu, prečistiť krv a posilniť detoxikačné orgány, 
medzi ktoré patrí pečeň, pľúca, črevá, obličky i koža.

Prečo je detoxikácia organizmu dôležitá?

Každé ročné obdobie so sebou prináša inú mieru záťaže pre naše telo, obzvlášť v zime dochádza k najväčšiemu 
zaplavovaniu organizmu toxínmi. Ľudský organizmus je po zime oslabený a trpí tiež nedostatkom pohybu a 
slnka. Významne oslabená je aj pokožka, ktorá je v zimnom období citlivá na zmeny teplôt a rýchlo sa vysušuje. 
Detoxikácia celkovo podporuje metabolizmus, imunitný i nervový systém a prináša telu úľavu.

cena Detox

100,00 €
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cena 30 tabliet

16,80 €

ESSENS ES’Pure
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 kombinácia horčíka a aminokyseliny taurín má 
blahodarný vplyv na regeneráciu pečene, ktorá  
má okrem iného funkciu čistiť organizmus  
od toxínov kolujúcich v krvnom či lymfatickom 
systéme

•	 vitamíny B prispievajú k zníženiu únavy  
a vyčerpania, pôsobia na energetický 
metabolizmus

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS ES’Pure Start
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 obsahuje pivovarské kvasnice, ktoré sú zdrojom 
komplexného spektra B vitamínov

•	 vitamíny B pozitívne pôsobia na energetický 
metabolizmus, znižujú únavu a vyčerpanie, 
prispievajú k optimálnej funkcii nervového systému

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

•	 najvyššia účinnosť výživového doplnku ES´Pure 
Start je v kombinácii s ďalšími produktami ESSENS 
Home Pharmacy, a preto je samostatne nepredajný
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lactoferrin
VŠETCI SME PRIŠLI NA SVET ROVNAKÍ - S ČISTOU  
A NEVINNOU DUŠOU. NAŠE ŽIVOTY VŠAK OVPLYVNILA 
RODINA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO, DOBA I PROSTREDIE. 
NAŠE HODNOTY, PRIORITY A ŽIVOTNÉ CIELE SA 
ROZCHÁDZAJÚ, NAPRIEK TOMU NÁS STÁLE NIEČO SPÁJA  
A ČINÍ SEBE ROVNÝMI. JE TO ŽELANIE. ROVNAKÉ ŽELANIE 
S NAJVYŠŠOU HODNOTOU. ŽELANIE ZDRAVIA PRE NAŠICH 
NAJBLIŽŠÍCH. CHCEME PLNIŤ VAŠE SNY. ZOZNÁMTE SA  
S NAŠÍM PRÉMIOVÝM PRODUKTOM. ESSENS LACTOFERRIN.
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Čo je lactoferrin?
Lactoferrin je multifunkčný proteín z rodiny transferínov (prenášač stopových prvkov v krvi, ako sú napr. železo, 
meď a zinok), ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele, je zastúpený v exokrinných sekrétoch a predovšetkým 
v krvnej plazme a bielych krvinkách.

Lactoferrin je v malom množstve obsiahnutý vo všetkých telových tekutinách, je totiž súčasťou vrodenej imunity. 
Pretože je ľudskému telu vlastný, vie ho rozpoznať a akceptovať bez reakcií. Navyše naň doposiaľ nevznikla 
rezistencia, vďaka čomu je neustále účinný pre každého z nás bez rozdielu pohlavia a veku.

ESSENS Lactoferrin je získaný z bovinného mlieka, pretože je najviac podobné tomu ľudskému a pri porovnávacích 
testoch má rovnakú účinnosť. Ľudský a bovinný lactoferrin sa líši len v 2 aminokyselinách (skladá sa zo 700 
aminokyselín), pritom u jednotlivých ľudí sa môže líšiť až v 8 aminokyselinách! 

Lactoferrin má širokú aktivitu a pôsobí pozitívne na ľudský organizmus. Jeho hlavnou funkciou je viazať a udržiavať 
stálu a rovnomernú hladinu železa v tele. Zároveň sa lactoferrin vyznačuje týmito vlastnosťami:

•	 antimikrobiálny (pôsobí proti mikroorganizmom)

•	 antibakteriálny (pôsobí proti baktériám)

•	 antivirálny (pôsobí proti vírusom)

•	 antifungálny (pôsobí proti hubám)

•	 antioxidačný (chráni organizmus proti škodlivým účinkom chemických látok, s ktorými sa človek denne stretáva)

•	 pôsobí proti parazitom

•	 pôsobí proti rakovinotvorným bunkám

•	 chráni pred nebezpečným žiarením 

•	 má protizápalový účinok
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Veľmi významným parametrom je tzv. nativita lactoferrinu (natívny je nezničený teplom, enzýmami ani 
chemikáliami pri spracovaní). Preto kladieme dôraz na to, aby bol lactoferrin spracovaný špičkovou technológiou  
z čerstvého mlieka a nie zo srvátky, ktorá je odpadovou látkou v mliekarenskej výrobe.

Ďalším dôležitým faktorom pre vysokú kvalitu lactoferrinu je stupeň saturácie (nasýtenia) železom (ale i meďou či 
zinkom). A to z dôvodu optimálnej regulácie a udržovania stálej hladiny týchto stopových prvkov v tele.  
Za normálnych okolností kolíše saturácia lactoferrinu medzi 10 - 30 %. Pokiaľ je lactoferrin nasýtenejší železom  
na viac ako 80 %, jeho antimikrobiálna a protizápalová účinnosť sa podstatne znižuje. ESSENS Lactoferrin prechádza 
prísnou kontrolou saturácie železom a jeho hodnota je len 23 %, teda veľmi nízka.

Molekula lactoferrinu má ďalšiu obrovskú prednosť v tom, že je stabilnejšia oproti kyselinám a enzýmom. Akékoľvek 
zápaly v tele sprevádza okyslenie zapáleného tkaniva a mnoho aktívnych látok (napr. antibiotiká) v tomto prostredí 
stráca svoju účinnosť. Lactoferrin je však i vo vnútri sekrétu stále aktívny a účinný.
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ESSENS Lactoferrin Tablets
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 neobsahuje žiadne chemické látky, cukor, lepok ani 
laktózu

•	 na samotnú výrobu sú zásadne využívané len 
suroviny najvyššej možnej a garantovanej kvality

•	 pri spracovaní bola použitá špeciálna technológia 
SOFT tabletting. Ide o špeciálny postup výroby, 
kedy nedochádza k denaturácii a tým zníženiu 
aktivity lactoferrinu. Túto technológiu pri 
spracovaní lactoferrinu nepoužíva žiadna iná 
spoločnosť na svete!

•	 dlhodobý výskum preukázal, že doplnením 
lactoferrinu o špeciálnu väzbu jódu a selénu 
sú významne zlepšené terapeutické vlastnosti 
výsledného produktu

•	 jód i selén sú dôležité pre správnu funkciu 
imunitného systému, regulujú činnosť štítnej zľazy 
a chránia bunky proti voľným radikálom kyslíka

•	 extrakt plodu višne obsahuje účinné látky 
podporujúce udržiavanie dobrej telesnej kondície

•	 pomáha pri akútnom nachladnutí či chrípke

•	 pozitívne pôsobí pri intenzívnych problémoch 
zažívacieho traktu, ako sú vírusové hnačky, 
alimentárne nákazy, Crohnova choroba, ulcerózna 
kolitída a celiakia

•	 ako prevencia a ochrana organizmu napr.  
v priebehu ožarovania u onkologických pacientov

•	 pomáha odstrániť patogény z tela (baktérie, vírusy, 
kvasinky, plesne, huby)

•	 pomáha posilňovať imunitný systém

•	 pomáha pri anémii spôsobenej nedostatkom 
hemoglobínu v krvi, pretože dokáže lepšie využiť 
železo prijaté potravou, ktoré je dôležité pri tvorbe 
krviniek a hemoglobínu

•	 má pozitívne účinky na potlačenie oxidačných 
procesov v tele, ktoré spôsobujú starnutie buniek  
a ochorenie kardiovaskulárneho systému

•	 pomáha pri kožných problémoch (akné, atopická 
dermatitída, erytém kože a pod.)

cena 30 tabliet

54,60 €
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ESSENS Lactoferrin 
Unguentum
intenzívna hojivá masť vyvinutá a vyrábaná pod 
farmaceutickým dohľadom

•	 ESSENS Lactoferrin Unguentum je výsledkom 
rozvinutej spolupráce PharmDr. Milana Krajíčka  
s vedeckými odbornými lekárskymi inštitúciami

•	 neobsahuje žiadne chemické ani konzervačné 
látky, stabilizátory či farbivá

•	 použité látky sú zásadne najvyššej možnej  
a garantovanej kvality

•	 unikátne spojenie lactoferrinu a panenského 
olivového oleja zaisťuje vysokú hydratáciu, 
výbornú roztierateľnosť a dokonalú penetráciu 
masti

•	 podporuje urýchlenie hojenia širokého spektra 
poranení, ako sú odreniny, drobné rezné rany, 
popáleniny, pooperačné rany, preležaniny

•	 napomáha pri infekčnom, vírusovom, plesňovom  
či kvasinkovom ochorení kože a slizníc

•	 prispieva k urýchleniu hojenia herpetických infekcií 
(opary, afty)

•	 pomáha pri kožných problémoch, ako sú akné, 
atopická dermatitída, erytém kože, popraskané 
kútiky úst, podráždená pokožka v okolí nosa pri 
nachladnutí a pod.

Hojenie rán na povrchu pokožky či na slizniciach je 
zložitý biologický proces a z medicínskeho hľadiska 
býva delený na päť štádií:
•	 hemostáza, teda automatická reaktívna schopnosť 

organizmu zastaviť krvácanie, ide o veľmi náročnú  
a účelnú reakciu organizmu na poranenie

•	 reparatívny zápal je fázou, v ktorej dochádza  
k aktivácii radu látok a rastových faktorov, ktoré 
majú pripraviť zničené alebo poškodené tkanivo  
na nahradenie novým

•	 granulácia je procesom tvorby granulačného 
tkaniva, ktoré postupne od okrajov ranu vypĺňa, 
vytvárajú sa v nej nové cievy a vzniká sieť vlákien 
kolagénu

•	 epitelizácia je procesom replikácie a migrácie 
epitelových buniek do nezhojených oblastí kože 
či sliznice a vedie k vytvoreniu nového krycieho 
tkaniva, nahrádzajúceho tkanivo provizórne

•	 remodelácia rany je fáza, kedy v novom tkanive 
dochádza k ustanoveniu adekvátnej pevnosti 
a prispôsobeniu sa podmienkam procesov 
organizmu

Výskum lekárskych odborníkov dospel k záveru, 
že zápal je vstupným procesom pre hojenie rany. 
Neprimerane dlhá doba trvania zápalu alebo vysoká 
zápalová reakcia môže vyústiť do zlého hojenia a byť 
príčinou komplikácií v procesoch smerujúcich  
k uzdraveniu.

ESSENS Lactoferrin Unguentum napomáha umocniť 
počiatočnú fázu zápalu a prispieva k tomu, aby bola po 
krátkej dobe utlmená a prešla do fázy hojenia. Navyše 
prispieva k migrácii novo vytvorených a zdravých 
buniek pokožky a buniek väzivového tkaniva k fixácii  
do novej spojivovej siete.

ESSENS Lactoferrin Unguentum patrí medzi produkty, 
ktoré podporujú vlhké hojenie rany. Má spojitosť  
s ďalšími pozitívnymi vplyvmi, akými sú urýchlenie 
procesu granulácie a tiež epitelizácie. Pomáha udržovať 
v rane stav s konštantným pH a teplotou, zabraňuje 
vniknutiu infekcie, obmedzuje pôsobenie reaktívnych 
kyslíkových radikálov a vďaka absencii vody  
v masťovom základe nedochádza k macerácii rany.

cena tuba 10 g

28,60 €
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sun care
PORCELÁNOVO BIELA POKOŽKA UŽ DÁVNO NIE JE 
SYMBOLOM BOHATÝCH ARISTOKRATOV. TRBLIETANIE 
SLNEČNÝCH LÚČOV DNES VYHĽADÁVA VÄČŠINA POPULÁCIE 
I PRETO, ŽE OPÁLENÁ TVÁR PÔSOBÍ ROZŽIARENÝM, 
SPOKOJNÝM A ZDRAVÝM DOJMOM. SLNKO AKTIVUJE  
V POKOŽKE PRODUKCIU VITAMÍNU D, DOPRIAVA PSYCHICKÚ 
POHODU A ZLEPŠUJE NÁLADU. AVŠAK JEHO ŽIARENIE 
MÔŽE BYŤ AJ VEĽMI ZRADNÉ A ŠKODLIVÉ. TIEŽ BY SME 
NEMALI ZABÚDAŤ NA ŠKODLIVÉ ŽIARENIE V SÚVISLOSTI 
SO ŠPECIALIZOVANÝMI LEKÁRSKYMI VYŠETRENIAMI ALEBO 
LIEČBOU. TO VŠETKO SA V NAŠOM TELE POSTUPNE 
HROMADÍ PO CELÝ ŽIVOT. PRETO BOLA VÝZVA VYTVORIŤ 
OPAĽOVACÍ RAD, KTORÝ ASPOŇ SLNKU ZAMEDZÍ NIČIŤ 
KOŽNÉ BUNKY A NAVYŠE ZAISTÍ ZDRAVÉ OPÁLENIE.
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ESSENS Sun Care prináša revolučný spôsob opaľovania!
Bezpečnejšia ochrana pred UV žiarením, optimálna ochrana pre citlivú pokožku, dlhšia trvanlivosť opálenia!

Zoznámte sa s Eusolex® UV-Pearls®
•	 úplne nová koncepcia ochrany pred UV žiarením

•	 UV-Pearls® sú slnečné okuliare pre vašu kožu!

•	 patent nemeckej vedecko-technologickej spoločnosti pôsobiacej v oblasti liečiv, prírodných vied a materiálov 
pre vyspelé technológie

•	 organické UV filtre sú uzamknuté v mikrokapsuliach. Ide o unikátne mikro zapúzdrenie opaľovacích krémov v 
perlách kremičitého skla

•	 zapúzdrené UV filtre zostávajú na povrchu kože, kde zaručujú vysokú ochranu proti UV žiareniu

•	 zapúzdrené UV filtre neprichádzajú do priameho kontaktu s kožou, sú ideálne pre citlivú pokožku

•	 zapúzdrené UV filtre zanechávajú pokožku hebkú, pokožka nepôsobí mastným dojmom

Predstavujeme thalitan
•	 unikátny oligosacharid rastlinného pôvodu z morskej riasy laminaria digitata

•	 špičkový produkt francúzskej spoločnosti zameriavajúcej sa na biotechnológiu a účinné látky pochádzajúce z 
morského prostredia

•	 pomáha stimulovať opaľovanie a zároveň chráni pokožku pred škodlivými účinkami slnka

•	 podporuje produkciu kožného pigmentu melanínu, zvyšuje sa tak ochrana proti UV žiareniu

•	 obsahuje mangán a ióny horčíka, ktoré majú antioxidačné účinky
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Fototyp Popis pokožky Vlastná ochranná 
doba pokožky

1 Veľmi svetlá, blond alebo pehavá, prakticky nikdy nezhnedne, reaguje veľmi 
citlivo - skoro vždy sa spáli. Vlasy svetlé alebo hrdzavé. 5 - 10 minút

2 Svetlá, sklon k pehám, neľahko sa opaľuje a reaguje citlivo - často sa spáli. 
Vlasy svetlé. 10 - 20 minút

3 Bežná s prirodzenou farbou, bez pieh. Pri opaľovaní môže sčervenať, opáli sa 
rovnomerne a zriedka kedy sa spáli. Vlasy od tmavej blond až po stredne hnedé. 15 - 25 minút

4 Tmavšia, rýchlo sa opaľuje a pravdepodobnosť spálenia je minimálna. Vlasy 
hnedé až čierne. 25 - 35 minút

Tabuľka je len orientačná, je potrebné brať do úvahy zdravotný stav a ďalšie faktory.

Ako ESSENS Sun Care používať?
Idete na dovolenku k moru alebo sa budete vystavovať slnku na horách?

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov pri opaľovaní, t. j. bronzovo opálenej pokožky bez spálenia, minimálneho 
výskytu vrások a zníženie rizika kožných ochorení, odporúčame používať výrobky ESSENS Sun Care nasledovne:

1. ESSENS Before Sun Care Tablets začnite užívať 3 dni pred odchodom na dovolenku, a to v dávkovaní 3 x jednu 
tabletu po jedle. Ostatné tablety doberte v priebehu dovolenky. Tablety boli vyvinuté tak, aby doplnili ľudský 
organizmus o suroviny, ktoré vytvárajú hnedý pigment, urýchľujú opaľovanie, pokožka zostáva dlhšie opálená 
a lesklá. Jedinečné zloženie má navyše pozitívny vplyv na imunitný systém, ktorý môže byť nadmerným 
pobytom na slnku oslabený.

2. Pred aplikáciou opaľovacieho krému naneste na pokožku ESSENS Before Sun Care Gel. Ten na pokožke vytvorí 
podklad, na ktorom opaľovací krém veľmi dobre drží, bude sa lepšie rozotierať, čím dôjde k rovnomernej 
ochrane pomocou UV filtrov. Navyše obsahuje látky stimulujúce kožu k tvorbe vitamínu D a melanínu - 
hnedého pigmentu.

3. Približne 15 minút po aplikácii ESSENS Before Sun Care Gel je vhodná doba na nanesenie ESSENS Sun Care SPF 
30 alebo ESSENS Sun Care SPF 50 na pokožku. Ochranný faktor sa obvykle volí podľa typu pokožky a intenzity 
slnečného žiarenia, ktorému bude vystavená. Opaľovacie krémy ESSENS Sun Care obsahujú účinnú ochranu 
proti UVA a UVB žiareniu a látky urýchľujúce zhnednutie kože.

4. Po opaľovaní naneste na pokožku telové mlieko ESSENS After Sun Care Milk, ktoré slúži na regeneráciu pokožky, 
znižuje začervenanie a dodáva veľmi potrebnú hydratáciu, čím predlžuje opálenie.

Prečo sa riadiť pri výbere ochranného faktora svojím fototypom?
Platí, že počet minút uvedených pri vašom fototype sa násobí počtom SPF. Výsledné číslo by malo zodpovedať 
počtu minút, ktoré je možné stráviť na slnku bez rizika spálenia.
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ESSENS Before Sun Care Tablets
čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 
pod farmaceutickým dohľadom

•	 pomáha pripraviť pokožku na slnečné žiarenie
•	 podporuje bronzové opálenie
•	 predlžuje trvanlivosť opálenia
•	 obsahuje spirulinu, sladkovodnú riasu bohatú 

na karotenoidy, červenooranžové farbivo, ktoré 
predlžuje opálenie. Spirulina podporuje imunitný 
systém, vďaka vysokému obsahu vitamínov  
A, B, C, D, E

•	 aminokyselina L-tyrozín podporuje produkciu 
kožného pigmentu melanínu, funguje ako 
„urýchľovač“ opálenia

•	 extrakt aloe vera prispieva k udržaniu zdravej 
pokožky

•	 bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS Before Sun Care Gel
jemný hydratačný gél, ktorý sa stará o pokožku pred 
opaľovaním

•	 bez parabénov
•	 pre všetky typy pokožky
•	 zaisťuje hydratáciu pokožky pred opaľovaním, 

zabraňuje odvádzaniu vody z pokožky počas 
vystavenia vysokým teplotám

•	 zabezpečuje vyrovnanie vrások a kožných 
nerovností, zaručuje tak rovnomernú aplikáciu 
krému na opaľovanie s ochranným faktorom

•	 obsahuje panthenol a thalitan, ktoré stimulujú 
pokožku k tvorbe vitamínu D a kožného pigmentu 
melanínu

•	 extrakt aloe vera preniká hlboko do štruktúry 
pokožky, kde dokonale hydratuje a regeneruje

ESSENS Before Sun Care Tablets a ESSENS Before Sun 
Care Gel sú samostatne nepredajné a je možné ich 
získať len v rámci ESSENS Sun Care Set, ktorý obsahuje: 
ESSENS Before Sun Care Tablets 
ESSENS Before Sun Care Gel 
ESSENS Sun Care SPF 30 
ESSENS Sun Care SPF 50 
ESSENS After Sun Care Milk 
kozmetická taška ESSENS Sun Care

cena Sun Care Set

101,00 €
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SPF 50 
cena 200 ml

42,00 €

SPF 30 
cena 200 ml

35,00 €

ESSENS Sun Care SPF 30
ESSENS Sun Care SPF 50 
exkluzívne opaľovacie krémy podporujúce zdravé 
opálenie

•	 obsahujú revolučné UV-Pearls®, v ktorých sú 
zapúzdrené UV filtre

•	 bez parabénov
•	 pre všetky typy pokožky, ideálne pre citlivú pokožku
•	 účinne a dlhodobo chránia pokožku pred UVA i UVB 

žiarením
•	 jednoduché nanášanie a rýchle vstrebávanie
•	 nespôsobujú mastný efekt
•	 špeciálna adhezívna prísada pôsobí nepriľnavo voči 

piesku i odevu
•	 odolné voči vode
•	 špičková látka thalitan stimuluje pokožku k tvorbe 

vitamínu D a kožného pigmentu melanínu
•	 extrakt aloe vera preniká hlboko do štruktúry 

pokožky, kde dokonale hydratuje a regeneruje

ESSENS After Sun Care Milk
ukľudňujúce mlieko po opaľovaní pre dokonalú 
hydratáciu

•	 bez parabénov
•	 pre všetky typy pokožky, ideálne pre citlivú 

pokožku
•	 predlžuje opálenie, ošetruje a regeneruje pokožku
•	 reparuje prípadné poškodenia pokožky a pripravuje 

ju na ďalší deň opaľovania
•	 patentovaná látka Olivem zabezpečuje výborné 

vstrebávanie, dostatočnú hydratáciu a veľmi 
príjemný pocit po aplikácii

•	 extrakt aloe vera preniká hlboko do štruktúry 
pokožky, kde dokonale hydratuje a regeneruje

cena 200 ml

16,80 €
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