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MICHAL KOVÁŘ

DOVOLTE MI UVÉST VÁS DO NAŠEHO NOVÉHO KATALOGU, KTERÝ 
JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI V PRAVÉM DUCHU ESSENS. KAŽDÝ NÁŠ 
ZÁKAZNÍK SI JIŽ PŘI TOMTO PRVNÍM KONTAKTU S NÁMI MŮŽE 
VYCHUTNAT DESIGN, STYL A PŘESTO DOSTUPNOST VŠEHO, CO 
JSME PRO VÁS VYTVOŘILI. KAŽDÝ NÁŠ VÝROBEK PRÉMIOVÉ KVALITY 
JE PŘIPRAVEN SI VÁS ZÍSKAT ZA SVÉHO STÁLÉHO ZÁKAZNÍKA  
A NIKDY VÁS NEZKLAMAT. NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKY, JAKO I VŠICHNI 
ČLENOVÉ RODINY ESSENS, JSOU PŘIPRAVENI POMOCI VÁM PŘI 
VÝBĚRU PRÁVĚ TOHO VAŠEHO PRODUKTU A JÁ VĚŘÍM, ŽE SI NÁS 
ZAMILUJETE. UŽIJTE SI TEDY SVĚT ESSENS A VŠE, CO VÁM NABÍZÍ.

welcome to essens
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perfume
PONOŘTE SE S NÁMI DO SVĚTA VŮNÍ, POZVOLNA 
SE NADECHNĚTE A VNÍMEJTE JEDINEČNÉ NUANCE  
OSOBITÝCH PARFÉMŮ. NAUČTE SE POROZUMĚT SVÝM 
SMYSLŮM A INSPIRUJTE SE NEKONEČNOU  PALETOU 
AROMATICKÝCH SLOŽEK, ZE KTERÝCH PRO VÁS VYRÁBÍME  
OKOUZLUJÍCÍ PARFÉMY PRVOTŘÍDNÍ KVALITY.
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20 % vonných esencí = elita mezi parfémy 
Parfémy ESSENS vznikají především s důrazem na nejvyšší možnou kvalitu. Naše výroba je certifikována GMP 
(Good Manufacturing Practice), ISO 9001-2008 a je pod neustálou kontrolou podle nejpřísnějších předpisů a norem 
Evropské unie. Garantujeme obsah 20 % vonných esencí (éterických olejů), exkluzivně dodávaných jedním  
z předních světových producentů pro privátní značky společností SELUZ, což zaručuje řadit se k elitě mezi parfémy.

Představme si alespoň zjednodušený postup výroby 
Ty nejkvalitnější vonné esence, výhradně z přírodních zdrojů, se nejprve smíchají s čistým parfumářským alkoholem.  
K denaturaci tohoto alkoholu je použita pouze destilovaná voda tak, aby nedošlo k sebemenšímu ovlivnění vůně  
a kvality finálního produktu. Výsledná směs se podchladí na teplotu -7 °C a dokonale se přefiltruje, k filtraci jsou 
používány filtry s jemností 10 mikronů. Aby se všechny složky mohly dokonale spojit v harmonický celek, zraje 
parfém nejméně 8 týdnů v nerezových tancích. Poté je naplněn do vzduchem čištěných flakónů, vytvořených 
italskými mistry ve vyhlášené sklářské dílně a nakonec je zabalen do krabičky navržené s důrazem na čistý design. 
Všechny výrobní kroky podléhají soustavné kontrole kvality a pro výrobu jsou použity výhradně bezchybné
materiály. Všechny naše produkty jsou certifikovány a registrovány pro prodej v každé zemi, kde má ESSENS zastoupení.

V této fázi se vonné látky uvolňují pozvolna, doba trvání  
se prodlužuje na několik, někdy i desítek hodin.

Velice intenzivní vůně, která je cítit ihned po aplikaci. 
Tento vjem trvá pár sekund, ale u některých parfémů to může  
být i 15 minut.

Vůně, jež je cítit ihned po odeznění hlavy, intenzita se pohybuje 
okolo 2 - 3 hodin.
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Naše vůně, naše vizitka…

Jedním z pěti základních smyslů člověka je čich. Vše, co cítíme, je okamžitě přenášeno do mozku, kde vzniká čichový 
vjem, který ovlivňuje naši náladu i chování. Nezapomínejme tedy na to, že příjemná a správně zvolená vůně je naší 
první vizitkou zachycenou okolím.
Nejdůležitější roli při výběru parfému hraje emoce, kterou v nás jeho vůně vyvolá. Typ pokožky, vše, co sníme i to,  
jak se právě cítíme, následně formuje finální vůni, kterou bude vnímat naše okolí. A to je ten důvod, proč stejný 
parfém může vonět na každém z nás poněkud odlišně.
Věnujme tedy výběru správného parfému pozornost, kterou si zaslouží. Všechny vůně, které bychom vám chtěli 
představit, jsou dostupné i v podobě malých vzorků. Vonné složky se totiž uvolňují postupně několik hodin a máte 
tak jedinečnou možnost vyzkoušet si parfém na vlastním těle a vybrat si ten nejlepší, vytvořený právě pro vás.
Myslete také na to, že každá situace je příležitostí pro jiný typ vůně s jinou intenzitou. Do školy či zaměstnání volíme 
vůně lehčí, které okolí nedráždí a které pouze doplňují naši osobnost. Naopak večerní společnost ocení parfém 
výraznější, který podtrhne vaše charizma.

Kouzlo dlouhotrvající vůně 
•	 parfém působí nejlépe tam, kde je pokožka nejprokrvenější, proto se nanáší za uši, na krk, na zápěstí, loketní 

jamku, ale třeba i na kotníky
•	 velmi dlouhou dobu se vůně udrží v čerstvě umytých vlasech
•	 oděv oblékáme až po vstřebání parfému do pokožky
•	 aby vůně vydržela déle, je vhodné ji zafixovat použitím více výrobků stejné vůně 
•	 pro nižší intenzitu postačí vstoupit do vonného obláčku, vytvořeného stříknutím parfému před sebe

hlava

srdce

základ
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W 101
Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézie, jasmín, konvalinka, bergamot, růže
Srdce: koriandr, tuberóza, kosatec, heřmánek, galbánum, jasmín, 
brazilské růžové dřevo, pomerančový květ
Základ: ambra, pižmo, cedrové a santalové dřevo, vanilka

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

W 102
Hlava: zelený šeřík, lístky sicilského citronu
Srdce: květ broskve, vistárie, červená pivoňka, zelený čaj, čínská 
vonokvětka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

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

W 103
Hlava: ananas, šeřík, broskev, květ meruňky, konvalinka, bergamot, růže
Srdce: kosatec, heliotrop, jasmín
Základ: meruňka, santalové dřevo, ambra, pižmo, vanilka, broskev

W 104
Hlava: zelené jablko, cedr, zvonek, sicilský citron
Srdce: bílá růže, bambus, jasmín
Základ: cedrové dřevo, pižmo, ambra
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W 105
Hlava: magnólie, okurka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, růže
Základ: lesní tóny, pižmo, bílá ambra

W 106
Hlava: citron amalfi, máta
Srdce: jasmín, růžový pepř, pivoňka
Základ: francouzská labdanum, cedrové dřevo, cukr

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

W 107
Hlava: pivoňka, frézie, liči
Srdce: růže, magnólie, konvalinka
Základ: ambra, cedrové dřevo

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

W 108
Hlava: černý rybíz, pomeranč, mandarinka, kassiový květ, grapefruit, 
bergamot
Srdce: meruňka, jasmín, konvalinka, lilie, růže
Základ: cedrové dřevo, bob tonka, pižmo, vanilka, jantar
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15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

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

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 112
Hlava: okvětní lístky africké frézie, broskev, gardénie
Srdce: koriandr, růže, jasmín
Základ: vanilka, pačule, vetivér

W 113
Hlava: bambus, hruška nashi
Srdce: lotosový květ
Základ: dřevité tóny

W 109
Hlava: meloun, broskev, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, lilie, frézie, jasmín, konvalinka
Základ: santalové dřevo, pižmo, dubový mech, ylang ylang

W 111
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivoňka, magnólie, lotosový květ
Základ: ambra, pižmo
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15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

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

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 116
Hlava: jamajský pepř, frézie, jablko
Srdce: fialka, ibišek, jasmín, heliotrop, růže
Základ: labdanum, santalové dřevo, kadidlo, cedrové dřevo, mech

W 117
Hlava: pomeranč, květ pomerančovníku, mandarinka, bergamot
Srdce: mimóza, jasmín, turecká růže, ylang ylang
Základ: bob tonka, pačule, sladká myrha, vanilka, vetivér, bílé pižmo

W 114
Hlava: frézie, lilie, růže
Srdce: konvalinka, gardénie, palmové dřevo, narcis
Základ: černý rybíz, pižmo, dubový mech

W 115
Hlava: meloun, kokos, pomeranč, skořice, jasmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, meruňka, ostružiny, švestka, orchidej, broskev, jasmín, 
červené ovoce, růže
Základ: bob tonka, ambra, pačule, pižmo, vanilka, karamel, tmavá čokoláda
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W 118
Hlava: mandarinka, růže, africká orchidej
Srdce: ostružina, švestka, fialka
Základ: pižmo, amarantové dřevo, břečťan

W 120
Hlava: ananas, mučenka, bergamot
Srdce: frézie, broskev, růžová pivoňka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

W 121
Hlava: černý rybíz, bergamot, citron
Srdce: jasmín, konvalinka, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, cedrové dřevo

W 123
Hlava: dubový mech, broskev, brambořík, meloun, černý rybíz, 
zelené jablko
Srdce: jasmín, kořen kosatce, lilie, vodní hyacint
Základ: santalové dřevo, cedr, ambra, vanilka, orchidej, pryskyřice

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

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 124
Hlava: ananas, kosatec, pačule, růžový pepř, hyacint
Srdce: jasmín, citrusy
Základ: pižmo, pačule, bílé pižmo, vetivér

W 126
Hlava: bergamot, mandarinka, fíky
Srdce: lilie, jasmín, kardamom
Základ: santalové a cedrové dřevo, olivovník, pižmo

W 127
Hlava: neroli, citron, malina
Srdce: květ pomerančovníku, jasmín, gardénie
Základ: pačule, bílý med

W 125
Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový květ, orchidej
Základ: fialka, ambra, pižmo, mahagonové dřevo

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

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

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 128
Hlava: květ albízie, listy mandarinkovníku
Srdce: květ pomerančovníku, květ kaktusu „Královna noci“, jasmín, 
růže
Základ: santalové dřevo, bob tonka, vanilka

W 129
Hlava: mandarinka, bergamot
Srdce: růže
Základ: pačule, ambra, vanilka

W 130
Hlava: černý rybíz, citrusy, lesní jahody,  červené jablko
Srdce: frézie, sladký hrášek, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo, maliny

W 133
Hlava: brambořík, růžová voda, meloun, frézie, lotos, růže
Srdce: mořská řasa, levandule, květ bavlníku
Základ: pačule, dřevité tóny, cedr virginia, ambra

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

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 134
Hlava: italský pomeranč
Srdce: květ pomerančovníku, jasmín
Základ: med, vanilka

W 137
Hlava: mandarinka, pomeranč, růžový pepř
Srdce: pelargonie, broskev, šeřík
Základ: pačule, ambra

W 138
Hlava: bergamot, čaj
Srdce: jasmín, květ afrického pomerančovníku, frézie, růže, orchidej
Základ: pižmo, pačule

W 139
Hlava: fíkové listy
Srdce: fík, kaviár
Základ: fíkovník

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

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 141
Hlava: hruška, černý rybíz
Srdce: kosatec, jasmín, květ pomerančovníku
Základ: pačule, bob tonka, pralinka, vanilka

W 142
Hlava: hruška, květ pomerančovníku, růžový pepř
Srdce: káva, jasmín, vetivér
Základ: pačule, cedrové dřevo, vanilka

W 143
Hlava: aldehyd, neroli, ylang ylang
Srdce: kosatec, kořen kosatce, jasmín
Základ: ambra, santalové dřevo, pižmo

W 144
Hlava: pomeranč, bergamot, mandarinka
Srdce: mimóza, jasmín, růže, ylang ylang
Základ: pačule, bob tonka, vanilka, vetivér

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 

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

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

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm
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W 145 
Hlava: nové koření, meruňka, švestka
Srdce: tuberóza, jasmín, růže, konvalinka
Základ: santalové dřevo, mandle, vanilka

W 146 
Hlava: pelyněk, broskev, frézie
Srdce: růže, kosatec, kašmírové dřevo
Základ: santalové dřevo, ambra, vanilka, pižmo

W 147 
Hlava: květ pomerančovníku, vonokvětka
Srdce: koriandr, vetivér
Základ: ambra, vanilka, pižmo

W 148 
Hlava: černý rybíz
Srdce: květiny, frézie, květnová růže
Základ: vanilka, pačule, ambroxan

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 

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

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm
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M 001 
Hlava: levandule, mandarinka, hloh, muškátový květ, bergamot, heřmánek, citron
Srdce: muškátový oříšek, zimolez, hřebíček, santalové dřevo, listy 
fialky, jasmín, cedrové dřevo
Základ: kůže, bob tonka, jantar, pačule, pižmo, vetivér

M 002 
Hlava: grapefruit, anýz
Srdce: levandule, malina 
Základ: dřevité tóny, heliotrop

M 003 
Hlava: pomeranč, limetka, mandarinka, jasmín, bergamot, citron
Srdce: brambořík, muškátový oříšek, rezeda, koriandr, fialka, frézie, 
mořské tóny, broskev, hyacint, růže 
Základ: ambra, pačule, dubový mech, cedr, bílé pižmo

M 004 
Hlava: listy hrušky, cedrové dřevo, bergamot
Srdce: bazalka, máta, akord ledové tříště 
Základ: pačule, pižmo, cedrové dřevo

15 ml, 50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel15 ml, 50 ml, Shower Gel

15 ml, 50 ml, Shower Gel
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M 005
Hlava: citron, mandarinka
Srdce: cedrové dřevo, koriandr, fialka 
Základ: francouzská labdanum, ambra, pryskyřice, benzoin, kůže

M 006
Hlava: grapefruit, bergamot, citron, elemiová pryskyřice
Srdce: vetivér, cedrové dřevo, zázvor 
Základ: santalové dřevo, rozmarýn, levandule

M 007
Hlava: švestka, dubový mech, jablko, citrusové plody, bergamot, 
citron
Srdce: pelargonie, hřebíček, skořice 
Základ: santalové dřevo, olivovník, vanilka, vetivér, cedr

M 008 
Hlava: červený pomeranč, grapefruit
Srdce: máta, růže, skořice
Základ: pačule, ambra, kůže, dřevité tóny

15 ml, 50 ml, Shower Gel15 ml, 50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

19



M 009 
Hlava: pelyněk, bazalka
Srdce: paprika, pačule
Základ: pryskyřice, benzoin

M 011 
Hlava: bergamot, cypřiš, fialka
Srdce: tabák, jasmín 
Základ: pačule, kadidlo, ambra, elemiová pryskyřice

M 010 
Hlava: kardamom
Srdce: bergamot, cedrové dřevo, levandule
Základ: vetivér, kumarin

M 014 
Hlava: bergamot, růžové dřevo, kardamom, citron
Srdce: estragon, šalvěj, cedrové dřevo, koření
Základ: ambra, šafrán, pižmo, dřevité tóny

50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel
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M 016 
Hlava: sicilská mandarinka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmarýn, brazilský palisandr, koření
Základ: pižmo, dubový mech, kadidlo

M 017  
Hlava: bergamot, tangerinka
Srdce: černé koření, růže
Základ: santalové dřevo, pačule

M 015 
Hlava: citron, pomeranč, grapefruit, růžový pepř, mentol, muškátový 
ořech
Srdce: cedrové dřevo, trpké tóny, vetivér, zázvor, jasmín
Základ: pačule, kadidlo, santalové dřevo, labdanum

M 018 
Hlava: květ pomerančovníku, mandarinka
Srdce: mořská tráva, levandule, květ bavlníku
Základ: pačule, dřevité tóny, cedr virginia, ambra

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel
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M 021
Hlava: skořice, levandule, bergamot
Srdce: bob tonka, vanilka, jasmín
Základ: bříza, kůže, santalové dřevo

M 022
Hlava: bergamot, citron
Srdce: badyán, květ olivovníku, guajakové dřevo
Základ: kůže, tabák, bob tonka

M 023
Hlava: koření, zelené tóny, citrusy
Srdce: bob tonka, pačule, konvalinka, cedr
Základ: gurjun balzám, ambra, vetivér, vanilka, pižmo

M 024
Hlava: grep, mořské tóny, mandarinka
Srdce: bobkový list, jasmín
Základ: guajakové dřevo, větvičník slívový, pačule

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

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

235 Kč

cena 50 ml   

440 Kč
cena 15 ml   

235 Kč

cena 50 ml   

440 Kč

Květinové

Orientální

Ovocné

Chyprové

Vodní

Fougerové

Zelené

Citrusové

W101, W102, W103, W104, W105, W106, W107, W108, W109, W111, W113, W114, W116, W117, W118, W120, 
W123, W124, W125, W126, W127, W128, W130, W133, W134, W137, W138, W143, W144, W146, W148, M001

W103, W105, W107, W114, W115, W116, W125, W128, W129, W134, W137, W139, W141, W142, W145, W147, 
M001, M005, M007, M008, M009, M010, M018, M022

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

W112, W117, W124, W148, M011

W113, W133, M003, M014, M018, M024 

 M002 

 W102, W144

W104, W108, W125, M003, M006, M014, M016, M023 

Dřevité W105, W114, W116, W126, W129, W143, W146, W147, M001,M004, M005, M006,  
M007, M008, M010, M011, M014, M015, M017, M021, M022, M023, M024

RÁDI BYSTE OSOBNĚ PŘIVONĚLI K NAŠIM PARFÉMŮM?

Zeptejte se svého distributora na vzorník parfémů, vyzkoušejte  
si je na vlastním těle a vyberte si ten nejlepší, vytvořený právě pro vás.
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cena 200 ml   

350 Kč
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podíl 
vonných 
esencí3% dostupné ve vůních:

ESSENS Body Mist
Osvěžující a jemná vůně v podobě tělového spreje je 
ideální na horké letní dny. Příjemný pocit však může 
dodat i celoročně. Ocenit ji mohou především mladé 
dívky, na kterých by mohly klasické parfémy působit 
příliš těžce.

Podíl vonných esencí ve výši 3 % řadí ESSENS Body 
Mist téměř na úroveň Eau de Cologne, kde se vonné 
esence pohybují mezi 3 – 5 %.

ESSENS Body Mist vznikají za použití stejného 
výrobního postupu jako ESSENS Parfémy tak, aby  
bylo dosaženo dokonalého propojení éterických 
olejů s ostatními složkami.
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cena 200 ml   

165 Kč

Body Balm

cena 200 ml   

135 Kč

Shower Gel

cena 200 ml   

135 Kč

Shower Gel

NOVÁ RECEPTURA
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ESSENS Shower Gel
Ve všech dámských a pánských vůních! 

Nechte se hýčkat! Sprchové gely představují ideální 
péči o vaši pokožku! Výborně myjí, nádherně voní, 
dokonale hydratují a zanechávají pleť jemnou  
a hladkou!

•	 bez parabenů

•	 optimální pH 5,5

•	 pro všechny typy pleti a pro každodenní použití

•	 konopný olej používaný k léčbě kožních 
onemocnění je hypoalergenní, pomáhá obnovovat   
přirozený ochranný mikrofilm pokožky, zpomaluje   
proces stárnutí pokožky, hydratuje ji a zvláčňuje, 
má výrazné protizánětlivé účinky a působí 
antibakteriálně

•	 komplex hydratačních látek dopřává pokožce 
hladkost, hebkost a ochranu před vysušením

•	 špičkové mycí látky zaručují vynikající schopnost    
odstraňování nečistot z povrchu pokožky

•	 speciální receptura snižuje výskyt nežádoucích   
tělesných pachů

ESSENS Body Balm
Ve všech dámských vůních! 

Pečujte o svoji pokožku a dopřejte ji sametovou 
hebkost, intenzivní výživu, okouzlující jemnost  
a nevšední zvláčňující pocit.

•	 bez parabenů

•	 pro všechny typy pleti a pro každodenní použití 

•	 vhodný po koupeli, opalování i depilaci

•	 bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti 
předčasnému stárnutí pokožky (anti-aging efekt)

•	 vitamin E s protizánětlivými účinky chrání pokožku  
před volnými radikály

•	 komplex hydratačních látek účinně regeneruje,  
zvláčňuje, zjemňuje a vyhlazuje

Aby vůně vydržela déle, je vhodné ji zafixovat  
použitím více výrobků stejné vůně! 
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cena 50 ml   

695 Kč

ESSENS Unique
Originální a jedinečné parfémy pro originální  
a jedinečné osobnosti!

Punc luxusu, kvality a nadčasovosti. To jsou parfémy 
ESSENS Unique.
Jejich vzniku předcházela několikaměsíční důkladná  
až alchymistická práce uznávané parfemistky, kdy byly 
za použití těch nejkvalitnějších a nejdražších přírodních 
surovin stvořeny jedinečné parfémové kompozice. 
Dlouhodobý proces zrání v nerezových tancích zaručuje 
dokonalé propojení jednotlivých složek, po nichž 
následuje plnění parfému do designových skleněných 
flakónů s uzávěrem z exotického luxusního dřeva  
a se speciální, téměř neviditelnou, transparentní částí 
rozprašovače uvnitř flakónu. Ten umožňuje vysoce 
efektivní rozptýlení částic parfému do velmi jemného 
vonného obláčku.

Kreativní parfémistka s více jak 
dvacetiletými zkušenostmi  

v parfumářském průmyslu dala 
duši všem parfémům ESSENS 

Unique. Hélène pochází z  Francie, 
kolébky luxusních vůní a její vášní je 
vytvářet smyslné luxusní parfémy 

pro  prestižní světové výrobce 
a společnosti.

obsah vonných 
esencí 

20%
cena 50 ml

695 Kč
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Sladká květinová vůně pro sebevědomé, vždy 
trendy ženy. 

První okamžik odhalí světélkující a jiskřivé kapky neroli, 
šťavnaté tóny citronu s nádechem malin. Delikátní 
květinové vůně gardénie, květu pomerančovníku  
a jasmínu jsou prohloubeny v srdci parfému suchými 
tóny sena. Doprovázeny jsou vůněmi pačule, jantaru, 
měkké a teplé vanilky a smyslného pižma.

EU 01
Hlava: citron, neroli, maliny
Srdce: gardénie, seno, květ pomerančovníku, jasmín
Základ: pačule, ambra, vanilka, pižmo

Jemná květinově-ovocná vůně zrozená pro ženy  
s něžnou romantickou duší. 

Hlavní tóny s notami černého rybízu, jablka, ananasu 
a zelené trávy jsou plné elánu. Listy fialky propůjčí 
nepřekonatelnou eleganci hlavě parfému. Chladný  
a čistý pocit v srdci parfému pochází z mořské vody  
s nádechem calonu. Následuje spojení sladkého 
jasmínu, podtržené konvalinkou a bohatou růžovou 
nuancí. Ambra, santalové dřevo a pižmo doznívají  
v teplý a smyslný základ.

EU 02
Hlava: černý rybíz, zelená tráva, ananas, listy fialky, jablko 
Srdce: mořská voda, calon, konvalinka, růže, jasmín
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo
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V nadčasové pánské vůni se snoubí orient  
i tajemno. Jedinečné spojení dřevitých aromat 
zanechá za nositelem smyslnou a neodolatelnou 
stopu. 

Kompozice se otevírá citrusovými tóny a tóny 
bergamotu v kombinaci se zeleným galbánem  
a červeným pepřem. Srdce je vytvořeno z jemných 
květů růží, obklopených akordy šalvěje, levandule  
a kmínu. Intenzivní síla kompozice pochází ze základů 
kůže, santalového dřeva, bobu tonka, ambrového dřeva 
a kadidla.

EU 04
Hlava: červený pepř, citron, bergamot, zelené galbánum 
Srdce: koření, šalvěj muškátová, levandule, růže, kmín 
Základ: kůže, santalové dřevo, bob tonka, ambrové dřevo, kadidlo

Naprostý unikát mezi pánskými parfémy plný 
oslňujících dřevitých tónů pro opravdové 
milovníky luxusu. 

V první fázi nadchnou tóny cologne, následuje 
intenzivní srdce parfému, tvořené sladkým čistým 
jasmínem. Elegance v těle parfému je zvýrazněna 
tajemným santalovým dřevem, pačulí a jemně 
rozehřátá něžnou ambrou.

EU 03
Hlava: cologne
Srdce: jasmín
Základ: dřevo, santalové dřevo, pačule, ambra, oud
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cena Gift Set

695 Kč

ESSENS Unique Gift Set
Luxusní kazeta s exkluzivními parfémy ESSENS Unique 
obsahuje dvě dámské i pánské vůně v 10ml balení  
s rozprašovačem.

Ideální voňavý dárek pro vaše nejbližší!

Každá žena i každý muž mohou oslnit své 
okolí nezapomenutelnou vůní, jež za nositelem                     
zanechá jemnou a oslnivou stopu.
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home perfume
MYŠLENKU K VYTVOŘENÍ OKOUZLUJÍCÍCH DOMÁCÍCH 
PARFÉMŮ PŘINESL TREND AROMATERAPIE, ZNÁMÉ 
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY, KDY JE MOŽNÉ ZA 
POMOCÍ VŮNÍ DOSÁHNOUT ZMĚNY MYSLI, NÁLADY 
I ZDRAVÍ.  OBSAHUJÍ ÉTERICKÝ OLEJ V JEMNÝCH 
KOMPOZICÍCH ČISTÝCH PŘÍRODNÍCH LÁTEK A PO VZORU  
AROMATERAPIE POZITIVNĚ PŮSOBÍ NA PSYCHIKU, NAVOZUJÍ 
PŘÍJEMNOU, KONSTANTNÍ A DLOUHOTRVAJÍCÍ VŮNI. 
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Waterfall

Nadčasová vůně luxusu v sobě ukrývá aroma vzácného 
dřevitého pižma, směs túje, borovice, cedru, pačule, 

vetivéru s doplňujícím dotekem zeleného jablka. 

White Flowers

Vzpomínky na léto se vybaví v této jedinečné vůni 
tvořené sytou květinovou vůní jasmínu, ušlechtilou růží 

a jemným nádechem citrusů a zelených tónů.  

ESSENS Home Perfume 
•	 jedinečné vůně pro váš interiér

•	 elegantní aroma difuzér dodá styl jakékoliv 
místnosti

•	 provoní prostory o rozloze až 20 m2

•	 vydrží vonět až 8 týdnů

•	 aroma difuzér nevyžaduje žádnou zvláštní péči, 
stačí jen občas ratanové tyčinky otočit

•	 příjemná a nerušená vůně ESSENS Home Perfume  
je vizitkou vašeho domova, vašeho zaměstnání

•	 vůně je první vjem, který je vnímán při vstupu  
do místnosti 

     
     

   B
ESTSELLE

R
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ESSENS Home Perfume Rattan Reeds
Ratanové tyčinky v prodeji  
i samostatně! Balení obsahuje  
6 tyčinek z přírodního ratanu té 
nejvyšší možné kvality. Aroma  
vzlíná tenkými kanálky do ovzduší  
a zajišťuje interiéru konstantní  
a ničím nerušenou vůni. Intenzitu 
vůně je možné regulovat počtem 
použitých tyčinek.

ESSENS Home Perfume je v prodeji jako kompletní 
set s obsahem neuvěřitelných 300 ml, elegantním 
skleněným difuzérem a 6ti ratanovými tyčinkami. 
Zakoupit je možné i samostatnou náplň 150 ml.

Candy Fruit

Osvěžující a sladká ovocná vůně v sobě nese jedinečné 
aroma pomerančů, jablek, broskví, černého rybízu, 

jasmínu, šeříku v doprovodu lehkých zelených tónů.

Wooden Dream

Vůně plná pohody, relaxace a čistoty s prvky pačule, 
pelargónie, eukalyptu v jedinečné kombinaci 
s citronem a jemným nádechem ylang ylang. 

cena 300 ml   

1 050 Kč

Home Perfume Set
cena 150 ml   

460 Kč

Home Perfume Refill
cena 6 ks   

90 Kč

Home Perfume Reeds
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colostrum
POZNEJTE S NÁMI JEDEN Z NEJCENNĚJŠÍCH DARŮ 
PŘÍRODY. JE TO LÁSKA, NĚHA A NESKUTEČNĚ SILNÝ 
INSTINKT CHRÁNIT TO NEJÚŽASNĚJŠÍ, CO KAŽDÁ 
MATKA PŘINÁŠÍ NA TENTO SVĚT V PODOBĚ NOVÉHO 
ŽIVOTA. PRO ZCELA BEZBRANNÉHO POTOMKA JE 
PRÁVĚ PRVNÍ MATEŘSKÉ MLÉKO ZDROJEM TĚCH 
NEJSILNĚJŠÍCH PROTILÁTEK POMÁHAJÍCÍCH PŘEŽÍT  
V NOVÉM PROSTŘEDÍ. DOPŘEJTE SI TEDY I VY COLOSTRUM, 
NEJČISTŠÍ A ZCELA PŘÍRODNÍ ZÁZRAK, KTERÝ JIŽ PO 
TISÍCILETÍ PŘEDÁVÁ SÍLU MLÁĎATŮM VŠECH SAVCŮ.
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Co je colostrum? 
•	 Colostrum je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu savců, obsahující všechny potřebné  

a hotové protilátky chránící v prvních týdnech života před infekcemi. 

•	 ESSENS Colostrum je bovinní (kravské) a pochází výhradně z chovů se stálou veterinářskou kontrolou  
v Moravskoslezském kraji. Další zpracování probíhá ve farmaceutické společnosti, která je držitelem certifikace 
GMP pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace a HACCP - systém analýzy rizika a stanovení 
kritických kontrolních bodů pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR dle směrnic EU.  

•	 ESSENS Colostrum je získáváno výhradně z prvního nádoje po porodu telete. Pouze tento první nádoj 
garantuje nejvyšší možný počet prospěšných látek.

•	 Colostrum je cenné vysokým obsahem vitaminů (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, kyselina listová, kyselina 
pantotenová, biotin, niacin), minerálů, stopových prvků (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík, železo, jód, chrom), 
bílkovin a inhibitorů proteáz. 

•	 Colostrum obsahuje protilátky účinné proti bakteriím, virům a plísním. Jeho součástí je i lactoferrin, multifunkční 
protein redukující záněty v těle.  

•	 Colostrum obsahuje růstové faktory pozitivně ovlivňující hojení ran, vytváření svalové hmoty, zlepšující nervový 
systém a zvyšující celkovou vitalitu organismu. 

•	 Colostrum obsahuje imunoglobuliny, které hrají zásadní roli pro ochranu imunitního systému. Jde zejména  
o imunoglobuliny typu IgG, IgA a IgM. Největší poměr zastává imunoglobulin IgG, jehož je v ESSENS Colostrum 
velmi vysoký obsah, a to nejméně 41 %.
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cena 60 kapslí

695 Kč

     
     

    B
ESTSELLE

R

•	 vysoký obsah aktivní látky IgG40 ve výši 400 mg

•	 bez umělých barviv, cukru a lepku

•	 výborná snášenlivost u osob s intolerancí laktózy

•	 není známá interakce s jinými doplňky stravy  
či léčivy

Pro posílení imunitního systému doporučujeme 
užívat ESSENS Colostrum v tříměsíční kúře,  
a to především na jaře a na podzim.  

ESSENS Colostrum 
doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 
farmaceutickým dohledem

•	 podporuje přirozenou obranyschopnost organismu

•	 pomáhá při chřipce a nachlazení

•	 přispívá k posílení imunity i při autoimunitních 
onemocnění

•	 přispívá k urychlení léčby zánětlivých onemocnění

•	 pomáhá zvyšovat absorpční schopnosti trávicího 
traktu a zároveň pečuje o střeva

•	 ideální na podporu organismu při intenzivním 
sportovním tréninku
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ESSENS Colostrum  
+ Vitamin D 
doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 
farmaceutickým dohledem

•	 podporuje přirozenou obranyschopnost organismu
•	 pomáhá při chřipce a nachlazení
•	 přispívá k posílení imunity i při autoimunitních 

onemocnění
•	 přispívá k urychlení léčby zánětlivých onemocnění
•	 pomáhá zvyšovat absorpční schopnosti trávicího 

traktu a zároveň pečuje o střeva
•	 ideální na podporu organismu při intenzivním 

sportovním tréninku 
•	 vysoký obsah aktivní látky IgG40 ve výši 400 mg

•	 bez umělých barviv, cukru a lepku
•	 výborná snášenlivost u osob s intolerancí laktózy
•	 není známá interakce s jinými doplňky stravy či 

léčivy

ESSENS Colostrum v kombinaci s vitaminem D:

•	 působí proti odvápnění organismu a řídnutí kostí
•	 napomáhá posílení pevnosti kostí a zubů
•	 přispívá ke snížení vysokého krevního tlaku

Nedostatek vitaminu D je dáván do souvislosti  
s širokým spektrem onemocnění, jako jsou respirační 
infekce, řídnutí kostí, kazivost zubů, vysoký krevní tlak, 
vysoká hladina cholesterolu v krvi, snížená produkce 
inzulinu, deprese, autoimunitní choroby a mnohé další.

cena 60 kapslí

950 Kč
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cena 60 kapslí

950 Kč

ESSENS Colostrum  
+ Curcumine
doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 
farmaceutickým dohledem

•	 podporuje přirozenou obranyschopnost organismu
•	 pomáhá při chřipce a nachlazení
•	 přispívá k posílení imunity i při autoimunitních 

onemocnění
•	 přispívá k urychlení léčby zánětlivých onemocnění
•	 pomáhá zvyšovat absorpční schopnosti trávicího 

traktu a zároveň pečuje o střeva
•	 ideální na podporu organismu při intenzivním 

sportovním tréninku
•	 obsah aktivní látky IgG40 ve výši 100 mg

•	 bez umělých barviv, cukru a lepku
•	 výborná snášenlivost u osob s intolerancí laktózy
•	 není známá interakce s jinými doplňky stravy či 

léčivy

ESSENS Colostrum v kombinaci s kurkuminem:

•	 působí příznivě jako prevence proti rakovinovým 
onemocněním

•	 součást alternativní léčby rakovinových 
onemocnění v kombinaci s medicínskou léčbou

•	 přispívá ke snížení odolnosti rakovinových buněk 
proti účinkům ozařování při radioterapii 

•	 napomáhá redukovat účinky rakovinového bujení 

Kurkumin je extrakt z rostliny kurkumovník dlouhý, 
má silné antioxidační a protizánětlivé účinky, proto se 
velmi často využívá při alternativní léčbě rakovinových 
onemocnění. Piperin je extrakt z plodů pepřovníku 
černého, napomáhá prokrvení sliznic,  a tím až 
dvacetinásobně zvyšuje účinnost kurkuminu.
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cena 6 sáčků

525 Kč

obsahuje 6 sáčků po 10 g, 1 sáček odpovídá výrobě  
jogurtu z 1 litru čerstvého mléka

ESSENS Colostrum Probiotics
doplněk stravy vyráběný pod farmaceutickým dohledem

•	 určeno pro individuální přípravu domácích jogurtů
•	 obsahuje 4 nejcennější kmeny probiotik: 

Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum

•	 obsahuje prebiotikum, které působí jako zdroj 
energie pro probiotika 

•	 jogurt vyrobený ze směsi ESSENS Colostrum 
Probiotics je „funkční potravina“, tj. potravina 
vyrobená z přirozeně se vyskytujících složek  
a s příznivým účinkem na zdraví konzumenta

•	 slouží k doplnění mléčných bakterií do zažívacího 
traktu, upravuje narušenou střevní mikroflóru  
v důsledku nevhodné stravy, léčbou antibiotiky 
apod. 

•	 zlepšuje a upravuje trávení, zabraňuje množení 
škodlivých látek a chrání sliznici žaludku a střev

•	 napomáhá zvýšit odolnost organismu vůči 
případným infekcím 

•	 napomáhá snížit hladinu cholesterolu v krvi
•	 přispívá k přirozené ochraně proti průjmům, 

kvasinkovým infekcím
•	 pomáhá tělu regulovat hladinu cukru v krvi, může 

podporovat vstřebávání vápníku a zmírňovat 
příznaky laktózové intolerance

•	 colostrum obsažené v probiotické směsi ESSENS 
Colostrum Probiotics podporuje obranyschopnost 
organismu, upravuje zažívání a má protizánětlivý 
účinek

•	 bioaktivní jogurt nejvyšší možné kvality vyráběný 
bez konzervantů, sladidel a dalších chemických 
přísad

•	 jogurt ESSENS Colostrum Probiotics se vyznačuje 
až 100 násobně vyšším počtem živých bakterií než 
běžně prodávané jogurty
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ESSENS Colostrum Probiotics můžeme dochutit 
ovocem, müsli, medem nebo marmeládou. Výborně 
chutná v salátech a je z něj možné připravit i dresink 
nebo zdravou zmrzlinu. Rovněž se dá využít jako 
hydratační maska na obličej. 

cena Yogurt Maker 

840 Kč

ESSENS Yogurt Maker  
jednoduchý přístroj na přípravu živého jogurtu ESSENS 
Colostrum Probiotics

•	 snadná obsluha bez nutnosti složitého nastavování, 
ovládání nebo dohledu

•	 ohřev obstarává samoregulační inteligentní topné 
těleso PTC zaručující nejvyšší bezpečnost

•	 úsporný příkon 20W
•	 kvalitní nerezová nádoba se samostatným 

plastovým víkem o objemu 1,5 litru
•	 čistý design s hladkým povrchem pro snadnou 

údržbu
•	 průhledné plastové víko umožňuje sledovat 

přípravu jogurtu
•	 kontrolní dioda signalizuje zapnutý stav
•	 použité materiály jsou zdravotně nezávadné  

a jsou vhodné pro styk s potravinami

Příprava jogurtu ESSENS Colostrum 
Probiotics nemůže být jednodušší! 

Do nerezové nádoby ESSENS Yogurt Maker nalijete  
1 litr čerstvého (nejlépe plnotučného) mléka pokojové 
teploty, smícháte s 1 sáčkem ESSENS Colostrum 
Probiotics a důkladně promícháte. Nerezovou nádobu 
vložíte do ESSENS Yogurt Maker a uzavřete průhledným 
víkem. Po zapojení do zásuvky se začne topné těleso 
zahřívat na maximální teplotu 43 °C. Při vyšší teplotě 
by jogurtové kultury uhynuly. Proces výroby jogurtu 
trvá přibližně 8 hodin. Pro hustší a kyselejší jogurt je 
možné nechat přístroj pracovat déle, ne však více jak 
12 hodin. Jakmile je jogurt hotový, je připravený ke 
spotřebě, doporučujeme jej však stabilizovat umístěním 
v chladničce, kde by jeho doba uskladnění neměla 
přesáhnout 3 – 5 dnů. 
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ESSENS Colostrum v kosmetice
Benefity ESSENS Colostrum můžeme využívat také v tělové kosmetice a především v exkluzivní pleťové kosmetice 
ESSENS Colostrum+, která byla vytvořena na základě nejnovějších výzkumů, poznatků a trendů v oblasti prémiové 
zdravotní kosmetiky.

Nepoužíváme žádné pokožku zatěžující látky, ale pouze přírodní látky té nejvyšší možné kvality.

Jaké bonusy má kosmetika s obsahem colostra? 
•	 blahodárné účinky na regeneraci buněk pokožky, a to díky pozitivnímu vlivu růstových faktorů

•	 antibakteriální a protizánětlivé účinky lactoferrinu a laktoperoxidázy zabraňují zánětlivým onemocněním  
a podráždění kůže

•	 díky účinkům fosfolipidů (tuků a organických kyselin) dochází ke snazšímu průniku účinných látek svrchní 
vrstvou pokožky a následné tvorbě lipidického filmu, tenké vrstvě výrazně zpomalující odpařování vody  
z pokožky

•	 regeneruje kožní buňky a působí proti jejich stárnutí, tzv. anti-aging efekt

•	 napomáhá při odstraňování a léčbě kožních defektů a akné

•	 urychluje odstraňování mimických vrásek 

•	 chrání pokožku před celodenním působením nepříznivých vnějších vlivů
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Benefity tělové kosmetiky 
ESSENS Colostrum
•	 bez parabenů

•	 pro všechny typy pokožky a pro každodenní 
použití

•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou

•	 netoxické pro životní prostředí 

•	 colostrum dodává jemnost a pocit svěžesti, má 
pozitivní vliv na vitalitu pokožky a anti-aging efekt 

Dopřejte vašemu tělu tu nejlepší péči. Tělová 
kosmetika s colostrem okouzlí nejen svou vůní, 
ale zanechá pokožku sametově hebkou, dokonale 
hydratovanou a dopřeje ji intenzivní výživu. 

ESSENS Colostrum 
Shower Gel 
•	 konopný olej používaný k léčbě kožních 

onemocnění je hypoalergenní, pomáhá obnovovat 
přirozený ochranný mikrofilm pokožky, zpomaluje 
proces stárnutí pokožky, hydratuje ji a zvláčňuje, 
má výrazné protizánětlivé účinky a působí 
antibakteriálně 

•	 přírodní složka laurylpolyglucosid z výtažků 
kukuřice a kokosového oleje vytváří bohatou, 
hustou a stabilní pěnu

•	 glukóza garantuje nejvyšší možnou jemnost 
sprchového gelu

•	 špičkové mycí látky vyvinuté pro tento produkt 
zaručují vynikající schopnost šetrného odstraňování 
nečistot z povrchu pokožky

•	 speciální složení eliminuje citlivost na tvrdost vody, 
zachovává výborné mycí vlastnosti

cena 200 ml

160 Kč
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ESSENS Colostrum 
Cellulite Cream
•	 arganový olej zpomaluje proces stárnutí 

buněk pokožky, často se používá při léčbě 
komplikovaných kožních onemocnění

•	 bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti 
předčasnému stárnutí pokožky (anti-aging efekt)

•	 extrakt břečťanu a kofein potlačují výskyt celulitidy, 
zlepšují kvalitu pokožky a eliminují její nerovnosti

•	 patentovaná složka Olivem vytváří v emulzi tekuté 
krystaly, které mají dominující vliv pro snadné 
vstřebávání, zajišťují dostatečnou hydrataci, 
odolnost vůči vodě 

ESSENS Colostrum 
Nourishing Body Cream
•	 arganový olej zpomaluje proces stárnutí 

buněk pokožky, často se používá při léčbě 
komplikovaných kožních onemocnění

•	 erukový olej je bohatý na vitamin E, jde o přírodní 
antioxidant zabraňující stárnutí kůže, regeneruje  
a pečuje o dehydrovanou pokožku

•	 bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti 
předčasnému stárnutí pokožky (anti-aging efekt)

•	 kyselina pyroglutámová (PCA) se přirozeně 
vyskytuje v pokožce, udržuje v pokožce vodu, 
zvlhčuje ji, zjemňuje a vyhlazuje

•	 patentovaná složka Olivem vytváří v emulzi tekuté 
krystaly, které mají dominující vliv pro snadné 
vstřebávání, zajišťují dostatečnou hydrataci, 
odolnost vůči vodě 

cena 200 ml

220 Kč

cena 200 ml

220 Kč
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ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Day Cream
intenzivní ochrana a vyhlazení

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zánětlivým onemocněním a podráždění pokožky
•	 aloe vera a makadamiový olej zabraňují poškození 

buněčných membrán
•	 výtažky ze speciálních řas přináší pleti pocit 

vypnuté, hydratované, zpevněné pokožky

Použití: naneste každé ráno na očištěnou pleť.

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Night Cream
intenzivní ochrana a hydratace

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zánětlivým onemocněním a podráždění pokožky
•	 aloe vera a makadamiový olej zabraňují poškození 

buněčných membrán
•	 patentovaná látka cyklopeptid účinně zlepšuje 

elasticitu a pevnost kožních buněk

Použití: naneste každý večer na očištěnou pleť.

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA!

ZJEMŇUJE VRÁSKY, 

HÝČKÁ VAŠI PLEŤ

REDUKUJE VÁČKY POD

OČIMA A ZPEVŇUJE PLEŤ

cena 50 ml

880 Kč

cena 50 ml

880 Kč
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA!

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Lifting Serum
vyhlazení a zpevnění

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zánětlivým onemocněním a podráždění pokožky
•	 makadamiový olej zabraňuje poškození buněčných 

membrán
•	 čajovník čínský má antioxidační vlastnosti
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, 

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou 
a hladkou

Použití: naneste na očištěnou pleť ideálně pod denní  
a noční krém, znásobí se tak účinnost boje proti vráskám. 

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Eye Gel
osvěžení a krása

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zánětlivým onemocněním a podráždění pokožky
•	 makadamiový olej zabraňuje poškození buněčných 

membrán
•	 čajovník čínský má antioxidační vlastnosti
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, 

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou 
a hladkou

Použití: naneste pod oči a jemným poklepáváním 
aplikujte do pokožky. Používejte ráno i večer.

REDUKUJE VÁČKY POD

OČIMA A ZPEVŇUJE PLEŤ

cena 30 ml

880 Kč

cena 30 ml

880 Kč
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ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Tonic 
čištění a hydratace

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta
•	 odstraňuje nečistoty rozpustné ve vodě
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zánětlivým onemocněním a podráždění pokožky
•	 čajovník čínský má antioxidační vlastnosti
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, 

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou 
a hladkou

•	 prémiová přírodní složka Fucogel®1000 hydratuje  
a vypíná pokožku

Použití: používejte na čištění pleti ráno i večer.

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Face Mild Soap
čištění a hydratace

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta
•	 odstraňuje nečistoty rozpustné v tucích
•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 

zánětlivým onemocněním a podráždění pokožky
•	 aloe vera má vyhlazující i zklidňující schopnosti, 

působí protizánětlivě
•	 špičkové mycí látky z glukózy garantují nejvyšší 

možnou jemnost 

Použití: používejte na čištění pleti ráno i večer.

cena 150 ml

480 Kč

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA!

cena 150 ml

480 Kč

ČISTÍ A PŮSOBÍ

PROTIZÁNĚTLIV
Ě
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ESSENS Colostrum+ 
Moisturizing Day Cream 
dokonalá hydratace a ochrana

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině do 30 let
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje 

vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou a hladkou
•	 molekula Ectoin® patentovaná německou vědecko-

technologickou společností dlouhodobě udržuje vodu 
v pokožce a zpomaluje její vypařování, má anti-aging efekt

•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 
zánětlivým onemocněním a podráždění kůže, spolu  
s ectoinem vytváří na pokožce lipidický film (ochrannou 
vrstvu zabraňující odpařování vody z pokožky)

 Použití: naneste každé ráno na očištěnou pleť.

     
   N
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ESSENS Colostrum+ 
Moisturizing Night Cream
intenzivní hydratace a regenerace

•	 pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
•	 nejvyšší benefity nabízí věkové skupině do 30 let
•	 bez parabenů
•	 parfémovaná i neparfémovaná varianta 
•	 kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti,  

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou a hladkou
•	 molekula Ectoin® patentovaná německou vědecko-

technologickou společností dlouhodobě udržuje vodu 
v pokožce a zpomaluje její vypařování, má anti-aging efekt

•	 colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zánětlivým 
onemocněním a podráždění kůže, spolu s ectoinem 
vytváří na pokožce lipidický film (ochrannou vrstvu 
zabraňující odpařování vody z pokožky), vliv růstových 
faktorů pozitivně působí na regeneraci pokožky

Použití: naneste každý večer na očištěnou pleť.

cena 50 ml

880 Kč

cena 50 ml

880 Kč

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA!
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aloe vera
VYDEJME SE SPOLEČNĚ DO OBDOBÍ PŘED NĚKOLIKA 
TISÍCI LETY, KDY UŽ DÁVNÍ EGYPŤANÉ HOJNĚ VYUŽÍVALI 
LÉČIVÉ SCHOPNOSTI ROSTLINY ALOE VERA. JEJÍ 
VÝZNAM MĚL TAKOVOU SÍLU, ŽE JEJÍ VYOBRAZENÍ 
NACHÁZÍME I NA KAMENNÝCH ZDECH ÚDOLÍ KRÁLŮ. 
VÝJIMEČNÉ A BLAHODÁRNÉ ÚČINKY ALOE VERA 
OCEŇUJEME I DNES. TENTO PŘÍRODNÍ ZÁZRAK SE  
VE SVÉ NEJKVALITNĚJŠÍ PODOBĚ PĚSTUJE DALEKO OD 
NEPŘÍZNIVÉHO VLIVU CIVILIZACE NA ŠIROKÝCH MEXICKÝCH 
PLÁNÍCH ZALITÝCH PAPRSKY SUBTROPICKÉHO SLUNCE.   
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Seznamte se s jednotlivými 
kroky metody Totaloe

Aloe Vera Barbadensis Miller
(aloe pravá) je sukulentní, až 100 cm vysoká vytrvalá bylina s přízemní růžicí dužnatých a na okraji řídce ostnitých 
listů. Původ rostliny se nejčastěji připisuje povodí Nilu, ale v současnosti se pěstuje v klimaticky vyhovujících 
oblastech po celém světě. Dužina listů tvořená bezbarvými buňkami s gelovitým obsahem má klinicky prokázané 
příznivé účinky na zdraví, proto se využívá jako doplněk stravy a své místo našla i v kosmetickém průmyslu.  
Gel z aloe vera obsahuje aminokyseliny, vitaminy, minerály, enzymy, polysacharidy a mnoho dalších prospěšných 
látek. Hodnoty těchto látek však nejsou konstantní a liší se především v závislosti na růstových podmínkách. Proto 
se produkty ESSENS vyrábějí výhradně z Aloe Vera Barbadensis Miller pěstované v BIO kvalitě v přirozeném  
a neznečištěném prostředí oblasti Jaumave v Mexiku. Rostliny jsou zalévány pouze dešťovou nebo pramenitou 
horskou vodou bez použití hnojiv, insekticidů nebo herbicidů, nejsou geneticky upravovány. 

Samotné pěstování, výrobní proces i výsledná surovina je doložena celosvětově uznávanými certifikáty kvality:

Metoda Totaloe - revoluční způsob zpracování aloe vera umožňuje zachovat 200 aktivních látek a více než  
75 druhů živin! Kombinuje tradiční ruční zpracování s fázemi zajišťujícími vynikající kvalitu zpracovaného gelu.

Mikronizace - způsob, kterým se u léčiv, přírodních látek, vitaminů a minerálních látek zvyšuje jejich biologická 
dostupnost. Jedná se o postupné zmenšování surovin na částice o velikosti několika mikrometrů. Výsledná látka  
tak díky svému většímu povrchu vytváří předpoklady pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu a dosažení  
vyšší účinnosti doplňku stravy.

sběr listů mytí a odstranění 
nečistot

odkrojení vrchní a spodní 
části listu, odstranění trnů

filetování listů  
(odstraněné slupky se 
přidávají zpět na plantáž 
jako zelené hnojivo)

drcení filetů

mikrobiologická 
analýza

pasterizace (max. 80 °C, 
aby nedošlo k rozpadu 
účinných látek)

export ke 
zpracovatelům

mikronizace 
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ESSENS Aloe Vera 99,5% 
Gel Drink - Vitamin C 
ESSENS Aloe Vera 99,5% 
Gel Drink - Grape
doplněk stravy vyráběný z nejkvalitnější  
a certifikované Aloe Vera Barbadensis Miller

•	 k dispozici ve dvou příchutích – s vitaminem C  
a s hroznovým koncentrátem

•	 neobsahuje aloin – glykosid se silnými 
projímavými účinky, který je součástí listů aloe 
vera 

•	 podporuje činnost trávicí soustavy, přispívá 
k pravidelné střevní funkci, podporuje pohyb 
střevního obsahu 

•	 přispívá k přirozené ochraně proti 
mikroorganismům 

•	 podporuje imunitní systém

•	 působí příznivě proti únavě 

•	 pomáhá udržovat normální hladinu glykémie, 
podporuje syntézu a sekreci inzulínu

•	 přispívá k udržení zdravé pokožky 

•	 blahodárně působí na ženské orgány, usnadňuje 
průběh menstruačního cyklu, tlumí příznaky 
menopauzy

•	 působí příznivě na stav kůže, vlasů a nehtů

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ESSENS Aloe Vera Gel Drink obsahuje 
bezkonkurenčních 99,5 % aloe vera. 
V kombinaci s metodou zpracování TOTALOE 
a MIKRONIZACÍ garantuje maximální možné 
množství aktivních látek, čímž se stal nejlepším 
produktem na trhu v této oblasti!             BESTSELLER
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cena 500 ml

365 Kč



ESSENS Aloe Vera 
Concentrate with herbal extracts
doplněk stravy vyráběný z nejkvalitnější a certifikované 
Aloe Vera Barbadensis Miller

•	 extrakty léčivých bylin – smetanka lékařská, 
ostropestřec mariánský, kopřiva dvoudomá

•	 neobsahuje aloin – glykosid se silnými 
projímavými účinky, který je součástí listů aloe vera

•	 podporuje činnost trávicí soustavy, přispívá 
k pravidelné střevní funkci, podporuje pohyb 
střevního obsahu

•	 má pozitivní vliv na správnou funkci jater  
a ke snížení cholesterolu v krvi

•	 podporuje přirozenou obranyschopnost organismu

•	 napomáhá udržovat zdravé srdce, podporuje žilní 
cirkulaci

•	 pozitivně ovlivňuje činnost nervové soustavy

•	 působí příznivě na stav kůže, vlasů a nehtů

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

56

cena 100 ml

365 Kč

ESSENS Aloe Vera Concentrate with herbal 
extracts, neředěný koncentrát 10:1, zaručuje 
maximální účinnost aktivních látek aloe vera  
v organismu.
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cena 60 kapslí

825 Kč

cena 60 kapslí

825 Kč

ESSENS Aloe Vera + Boswellia
doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 
farmaceutickým dohledem

•	 pomáhá udržet normální stav kostí a kloubů 

•	 přispívá k přirozené tvorbě kolagenu 

•	 působí příznivě jako prevence před artrózou

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

Boswellia (kadidlovník) je strom, jehož pryskyřice 
(kadidlo) byla již ve starověkém Egyptě cennější než 
zlato, a to díky svým pozitivním účinkům na pohybový 
aparát.

ESSENS Aloe Vera + Q10
doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 
farmaceutickým dohledem

•	 podporuje přirozenou obranyschopnost organismu

•	 působí pozitivně proti únavě

•	 příznivě působí jako prevence srdečních 
onemocnění

•	 pozitivně ovlivňuje centrální nervovou soustavu

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

Koenzym Q10 je látka podobná vitaminům, přirozeně 
se vyskytující v lidském těle, a to zejména v mozku  
a v buňkách srdečního svalu. Jeho působení chrání 
buňky v těle před předčasným opotřebením  
a přirozeně tak chrání buňky i celý organismus před 
projevy předčasného stárnutí. 



ESSENS Aloe Vera Soft Spray
vyráběný pod farmaceutickým dohledem

•	 přírodní sprej 

•	 bez parabenů a chemických složek

•	 dermatologicky testován

•	 pro rychlou úlevu podrážděné pokožky

•	 pomoc a regenerace pokožky při odřeninách 

•	 péče o poškozenou pokožku po nadměrném 
slunění

•	 zklidňuje a ochlazuje po bodnutí hmyzem

•	 aloe vera pomáhá snižovat rozmnožování bakterií, 
působí protizánětlivě

•	 aktivní složky aloe vera navíc stimulují fibroblasty, 
dochází tím k rychlejší obnově buněk 

•	 alantoin regeneruje a zklidňuje, podporuje dělení 
buněk, čímž urychluje hojení

•	 vlaštovičník se používá na ekzémy, kožní plísně, 
bradavice, nehojící se rány, hnisavé rány i bércové 
vředy

•	 vyrobeno z nejkvalitnější a certifikované aloe vera
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cena 100 ml

265 Kč

Výsledky spotřebitelského testu prokázaly 
zmírnění popálení, snížení zarudnutí a zmírnění 
svědění u 84 % respondentů!



ESSENS Aloe Vera Toothpaste
•	 v maximální míře využívá antibakteriálních  

a protizánětlivých účinků aloe vera
•	 odstraňuje případné záněty dásní a mírní jejich 

projevy 
•	 odstraňuje zubní plak 
•	 napomáhá při hojení drobných poranění a infekcí  

v dutině ústní 
•	 pravidelným používáním lze předejít vzniku 

zánětlivých onemocnění, zabránit vzniku zubních 
kazů a zvýšit kvalitu zubní skloviny 

•	 poskytuje dlouhodobý osvěžující efekt v ústech

Proč bez fluoru? 

Fluor je známý jako karcinogen. Jeho nadbytek má 
mnoho negativních účinků. V běžně přijímané potravě 
je ho dostatečné množství, není tedy nutné ho do těla 
dodávat prostřednictvím zubní pasty.

      
      

      
 BESTSELLER

     
     

   B
ESTSELLE

R

50 % ALOE VERA, BEZ FLUORU

                  NOVINKY JARO 2017
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ESSENS Aloe Vera Mouthwash
•	 ústní voda funguje jako celodenní dentální péče 
•	 aloe vera má protizánětlivé a hydratační vlastnosti
•	 trehalosa je přírodní disacharid chránící dutinu ústní 

před suchostí, má mírný analgetický účinek

ESSENS Toothbrush
•	 kartáček na zuby poskytuje vynikající čisticí výkon
•	 2 druhy čistících vláken šetrných k dásním
•	 ultra měkký - vlákna s antibakteriální úpravou
•	 extra měkký – polyamidová vlákna hexagonal se 

šestihranným profilem zajišťují účinnější čištění

ESSENS Aloe Vera Dental Pastilles
•	 pastilky rozpustné v ústech pro dentální hygienu
•	 aloe vera má protizánětlivé a hydratační vlastnosti
•	 trehalosa je přírodní disacharid, zvlhčuje dutinu ústní  

a omezuje v ní růst škodlivých bakterií 
•	 ester mastných kyselin pomáhá odstraňovat nečistoty 

z chrupu i dásní

cena 100 ml

295 Kč

cena 60 pastilek

280 Kč

cena 200 ml

240 Kč

cena 1 ks

120 Kč



•	 bez parabenů
•	 netoxický pro životní prostředí 
•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pro každodenní použití
•	 přírodní složka laurylpolyglucosid z výtažků 

kukuřice a kokosového oleje vytváří bohatou, 
hustou a stabilní pěnu

•	 špičkové mycí látky zaručují snadnější smývání  
a zrychlení procesu mytí

•	 patentované látky německého výrobce zajišťují 
snadné rozčesávání a působí proti vysoušení 
pokožky 

•	 aloe vera zajišťuje zdravý růst vlasů, zlepšuje 
jejich kvalitu, dodává objem, hebkost a nádherný 
lesk, proniká hluboko do struktury, kde dokonale 
hydratuje a regeneruje poškozené vlasy  
i přesušené konečky 

•	 bez parabenů
•	 netoxický pro životní prostředí 
•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pro každodenní použití
•	 přírodní složka laurylpolyglucosid z výtažků 

kukuřice a kokosového oleje vytváří bohatou, 
hustou a stabilní pěnu

•	 špičkové mycí látky zaručují snadnější smývání  
a zrychlení procesu mytí

•	 patentované látky německého výrobce zajišťují 
snadné rozčesávání a působí proti vysoušení 
pokožky 

•	 aloe vera zajišťuje zdravý růst vlasů, zlepšuje 
jejich kvalitu, dodává objem, hebkost a nádherný 
lesk, proniká hluboko do struktury, kde dokonale 
hydratuje a regeneruje poškozené vlasy  
i přesušené konečky 

•	 speciální stabilizující látky napomáhají udržovat 
stálost barvy a účinně myjí barevný pigment 
uvolňovaný z povrchu vlasů

ESSENS Aloe Vera Shampoo  
for all hair types

ESSENS Aloe Vera Shampoo 
for coloured and dry hair

cena 200 ml

150 Kč

cena 200 ml

150 Kč
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ESSENS Aloe Vera 
Conditioner for all hair types

ESSENS Aloe Vera 
Conditioner for coloured and dry hair

•	 bez parabenů
•	 netoxický pro životní prostředí 
•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pro každodenní použití
•	 patentovaná látka německého výrobce zajišťuje 

snadné rozčesávání suchých i mokrých vlasů, 
zabraňuje poškození vlasů při vysoušení

•	 patentovaná složka Olivem vytváří ochranný film 
na povrchu vlasu i kůže, stabilizuje nízký  
elektrický náboj

•	 aloe vera zajišťuje zdravý růst vlasů, zlepšuje 
jejich kvalitu, dodává objem, hebkost a nádherný 
lesk, proniká hluboko do struktury, kde dokonale 
hydratuje a regeneruje poškozené vlasy  
i přesušené konečky 

•	 chrání před UV zářením, tepelným a mechanickým 
poškozením

•	 bez parabenů
•	 netoxický pro životní prostředí 
•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou
•	 vhodný pro každodenní použití
•	 pečuje o silně poškozené vlasy 
•	 patentovaná látka německého výrobce zajišťuje 

snadné rozčesávání suchých i mokrých vlasů, 
zabraňuje poškození vlasů při vysoušení

•	 patentovaná složka Olivem vytváří ochranný film  
na povrchu vlasu i kůže, stabilizuje nízký elektrický náboj

•	 aloe vera zajišťuje zdravý růst vlasů, zlepšuje jejich 
kvalitu, dodává objem, hebkost a nádherný lesk, 
proniká hluboko do struktury, kde dokonale hydratuje 
a regeneruje poškozené vlasy i přesušené konečky 

•	 speciální stabilizující látky napomáhají udržovat stálost 
barvy

•	 vysokomolekulární silikony poskytují vynikající ochranu 
barveným a poškozeným vlasům, chrání před UV 
zářením, tepelným a mechanickým poškozením cena 200 ml

165 Kč

cena 200 ml

165 Kč
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ESSENS Aloe Vera Deo Stick
účinný tuhý deodorant zajišťuje maximální ochranu 
proti pocení a nepříjemnému zápachu, zároveň 
poskytuje intenzivní péči o pokožku v podpaží

•	 vhodný pro ženy i pro muže

•	 bez parabenů

•	 neobsahuje hliník a hliníkové soli

•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou

•	 vhodný i k okamžité péči po holení a depilaci

•	 dlouhodobě neutralizuje a potlačuje tělesný pach, 
zklidňuje podrážděnou pokožku

•	 efektivní účinné látky snižují nežádoucí projevy 
pocení přeměnou tělesného pachu na čistou 
neutrální vůni, a to i při nadměrném pocení 
způsobeném zvýšenou tělesnou aktivitou, 
stresovými situacemi či jinými faktory

•	 aloe vera pozitivně působí na obnovu a vznik 
přirozené kožní mikroflóry, má silné antibakteriální, 
protizánětlivé a antioxidační účinky, pomáhá 
snižovat rozmnožování bakterií, navíc má 
zvláčňující a regenerační účinky 

•	 příjemná svěží vůně neovlivňuje vůni použitého 
parfému 

•	 snadno se aplikuje, rychle schne a nezanechává 
skvrny na oblečení ani na pokožce

cena 50 g

205 Kč
     

     
     

  U
NISEX
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ESSENS Aloe Vera 
Shaving Foam

jemná pěna pro snadné a šetrné oholení

•	 bez parabenů 

•	 svěží vůně vhodná pro ženy i pro muže

•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou

•	 kyselina hyaluronová a panthenol hydratují  
a zklidňují podrážděnou pokožku

•	 alantoin regeneruje a podporuje dělení buněk, čímž 
urychluje hojení 

•	 aloe vera má zvláčňující a antioxidační účinky, hojí 
poranění, zastavuje krvácení a zamezuje vzniku 
jizev

ESSENS Aloe Vera  
After Shave Balm

zklidňující a zvláčňující balzám po holení

•	 bez parabenů 

•	 svěží vůně vhodná pro ženy i pro muže

•	 ideální pro osoby s citlivou pokožkou

•	 bambucké máslo dokonale hydratuje a působí 
proti předčasnému stárnutí pokožky  
(anti-aging efekt)

•	 aloe vera má zvláčňující, antioxidační  
a protizánětlivé účinky a podporuje přirozenou 
obranyschopnost pokožky

     
     

     
  U

NISEX

cena 200 ml

145 Kč

cena 100 ml

145 Kč
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