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PHARMDR. MILAN KRAJÍČEK JE UZNÁVANÝM EXPERTEM VE SVĚTĚ 
FARMACIE A S ESSENS, KDE PŮSOBÍ I JAKO ČLEN DOZORČÍ RADY, JE JEHO 
JMÉNO SPOJOVÁNO TÉMĚŘ OD SAMÉHO POČÁTKU. JE MEZINÁRODNĚ 
RESPEKTOVANÝM ODBORNÍKEM ZABÝVAJÍCÍM SE VÝVOJEM, VÝZKUMEM 
A VÝROBOU PŘÍRODNÍCH VÝŽIVOVÝCH DOPLŇKŮ, LÉČIV I ZDRAVOTNÍ 
KOSMETIKY. AKTIVNĚ SPOLUPRACUJE S NĚKOLIKA PRESTIŽNÍMI 
UNIVERZITAMI I KLINIKAMI A SVÉ POZNATKY Z VÝZKUMŮ I KLINICKÝCH 
STUDIÍ PRAVIDELNĚ PUBLIKUJE V ODBORNÝCH ZAHRANIČNÍCH 
ČASOPISECH. JE TEDY PRO NÁS VELKOU CTÍ, ŽE OSOBNOST TAKOVÉHO 
FORMÁTU JE AUTOREM ŠIROKÉ ŘADY PRODUKTŮ ESSENS. TY JSOU DÍKY 
VYJÍMEČNÝM ZNALOSTEM Z MEDICÍNSKÉHO A FARMACEUTICKÉHO 
PROSTŘEDÍ VYVINUTY TAK, ABY SE SVOU KVALITOU I VYSOKOU 
ÚČINNOSTÍ ŘADILY MEZI ELITNÍ PRODUKTY SVĚTOVÉHO TRHU.

meet pharmdr. milan krajicek 
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home pharmacy
DENNĚ PŘICHÁZÍME DO STYKU S MNOŽSTVÍM CIZORODÝCH 
CHEMICKÝCH LÁTEK. DÝCHÁME, KONZUMUJEME  
A VSTŘEBÁVÁME NEUVĚŘITELNÝ POČET ŠKODLIVIN. 
SEZNAM CIVILIZAČNÍCH CHOROB SE ROZŠIŘUJE, 
POČET NEMOCNÝCH STOUPÁ. LÉKY, KTERÉ MAJÍ 
ULEVIT OD PROBLÉMŮ, JSOU VYRÁBĚNY SYNTETICKY 
A ČASTO MOHOU NAŠEMU ORGANISMU VÍCE UBLÍŽIT 
NEŽ POMOCI. TRENDEM POSLEDNÍ DOBY SE STALY 
BYLINKY A PŘÍRODNÍ LÁTKY, ZNÁMÉ MNOHDY  
I STOVKY LET SVÝMI LÉČIVÝMI ÚČINKY. DÍKY TOMU 
KAŽDOROČNĚ ROSTE VÝZNAM POTRAVINOVÝCH 
DOPLŇKŮ, KTERÉ SE STALY NEODMYSLITELNOU 
SOUČÁSTÍ NAŠÍ STRAVY. A PRÁVĚ ESSENS PŘINÁŠÍ 
DOPLŇKY STRAVY RYZE PŘÍRODNÍ A VYSOCE ÚČINNÉ.
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ESSENS Home Pharmacy 
•	 doplňky stravy s nejvyšším možným obsahem účinných látek

•	 vyvinuté a vyráběné pod farmaceutickým dohledem v ČR

•	 výroba podléhá certifikaci GMP pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace a certifikaci HACCP - 
systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR  
dle směrnic EU

•	 účinné látky jsou získávány výhradně z přírodních zdrojů 

•	 použité suroviny nejsou připraveny chemickou cestou

•	 produkty nebyly testovány na zvířatech

•	 neobsahují cukr, lepek ani laktózu, jsou vyrobeny pouze z rostlinných látek, jsou zcela bezpečné a nenávykové

Hi-tech výroba – špičkové a revoluční technologické zpracování:
•	 mikronizace
•	 inhibice enzymů
•	 vícevrstvé potahování tablet / pelet

Mikronizace 

je 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.

Inhibice enzymů

je proces, díky kterému dochází ke snížení aktivity enzymů – bílkovin, které v těle živých organismů určují povahu 
i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů. Zpomalením aktivity enzymů dochází k ideální 
době rozpouštění tablety, tuto funkci výborně plní přírodní látky pepř a kurkumin.  

Vícevrstvé potahování 

tablet či pelet je unikátní technologie, která se poprvé na světovém trhu objevuje u produktů ESSENS Home 
Pharmacy. Postupným nanesením několika vrstev s rozdílným obsahem aktivních látek je rozpouštění tablety 
optimálně načasováno, čímž  dochází k převratným účinkům, kterých lze klasickými technikami dosáhnout jen 
velmi obtížně.
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Technologie výroby tablet

konečná vrstva

inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

izolační jádro

Technologie výroby pelet

konečná vrstva

inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

izolační jádro

Proč se doplňky stravy ESSENS Home Pharmacy užívají dle biorytmu?

•	 biorytmus je pravidelné střídání fyzických a duševních stavů, které ovlivňují organismus, jednotlivé orgány i buňky

•	 cirkadiánní rytmus – délka biorytmu se opakuje v rozmezí sekund, minut, hodin a dnů

•	 cirkatrigintánní rytmus – délka biorytmu se opakuje v rozmezí měsíců

•	 cirkaanuální rytmus – délka biorytmu se opakuje v rozmezí roků

•	 dávkování doplňků stravy ESSENS Home Pharmacy doporučujeme dle cirkadiánního rytmu tak, aby byla 
zaručena nejvyšší efektivita a maximální účinek



8

Nadváha a obezita jsou hlavními rizikovými faktory pro řadu chronických onemocnění.  
Zhubnout neznamená jen lépe vypadat. Zhubnout znamená pečovat o své zdraví!

SNÍŽENÍ PŘÍJM
U TUKŮ  

Z POTRAVY AŽ O 50 %
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ESSENS Slim‘SS
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 pomáhá těm, kteří chtějí nebo musejí snížit 
tělesnou hmotnost i těm, kteří chtějí současnou 
hmotnost udržet

•	 čajovník čínský pomáhá využít tělu tuk jako zdroj 
energie, zabraňuje ukládání vody v těle a podporuje 
metabolismus, má protizánětlivé účinky, působí 
jako antioxidant a zpomaluje projevy stárnutí

•	 jablečná vláknina snižuje chuť k jídlu, dodává pocit 
nasycení 

•	 černý pepř zpomaluje funkci trávicích enzymů, 
zvyšuje energetický výdej, způsobuje lepší absorpci 
účinné látky do organismu, čímž je dosaženo 
maximálního efektu v těle

•	 obsahuje kofein
•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ESSENS Slim‘SS vit
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 vitaminy rozpustné v tucích A, D, E, K v jedné 
tabletě

•	 doporučujeme při pravidelném užívání ESSENS 
Slim’SS od druhého měsíce užívání

•	 zdarma k dvouměsíční kúře ESSENS Slim’SS 

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

cena 60 tablet

840 Kč

cena 30 tablet

100 Kč
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ESSENS Flow‘EN
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 pomáhá ochránit cévní systém

•	 přispívá ke snížení pocitu těžkých nohou a výskytu 
křečí v nohách

•	 aktivní látky kaštanu urychlují vstřebávání otoků, 
působí protizánětlivě, zlepšují žilní tonus, užívají  
se při chronické žilní nedostatečnosti, léčbě 
křečových žil a hemoroidech, urychlují vstřebávání 
krevních podlitin, působí proti vzniku trombů 

•	 černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky 
do organismu, čímž je dosaženo maximálního 
efektu v těle

•	 vitamin C podporuje funkci krevních cév a přispívá 
k ochraně buněk před oxidativním stresem

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

V důsledku dlouhodobého sedavého zaměstnání 
dochází ke zpomalení průtoku krve a následnému 
zúžení cév, vedoucímu k otokům, mravenčení, 
pocitu těžkých nohou, ale i infarktu myokardu či 
cévní mozkové příhodě. Chránit svůj žilní systém 
znamená chránit svůj život.

     
     

   B
ESTSELLE

R

cena 30 tablet

290 Kč
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ESSENS Head‘ES
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 pomáhá snížit bolest hlavy

•	 přispívá ke zvýšení mozkové aktivity

•	 koenzym Q10 je látka podobná vitaminům, 
přirozeně se vyskytující v lidském těle, a to 
zejména v mozku a v buňkách srdečního svalu, 
chrání buňky v těle před předčasným opotřebením 
a před projevy předčasného stárnutí 

•	 ginkgo biloba přispívá ke správné mikrocirkulaci 
krevního systému, pomáhá udržovat dobrou 
paměť, zlepšuje psychickou zdatnost

•	 černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky 
do organismu, čímž je dosaženo maximálního 
efektu v těle

•	 vitaminy B2 a B6 podporují činnost nervové 
soustavy, snižují míru únavy a vyčerpání 

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

Víte, že lidský mozek spotřebuje 20 % celkové 
energie? Příčinou bolesti hlavy je snížený přístup 
kyslíku a glukózy do mozku, který může být 
způsobený mnoha faktory. Mezi ně patří mimo  
jiné i psychické a fyzické vypětí, kouření, 
hormonální změny či dlouhodobá práce u PC. 
Chránit mozkové buňky znamená prodloužit 
psychickou vitalitu.

cena 30 kapslí

390 Kč
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ESSENS ES‘Leep
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 ideální pro osoby s poruchami spánku a usínání 

•	 pomáhá zvýšit kvalitu spánku

•	 extrakt šištice chmele otáčivého pomáhá proti 
nespavosti

•	 hormon melatonin obsažený ve višni ovlivňuje 
cirkadiánní denní rytmus, jeho vzestup je spojen  
s nutkáním ke spánku

•	 inositol má zklidňující a antioxidační účinky

•	 chrom podporuje správný metabolismus cukrů  
a tuků 

•	 černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky 
do organismu, čímž je dosaženo maximálního 
efektu v těle

•	 ESSENS ES‘Leep není návykový

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

Nedostatek spánku vede k poruchám nálad, 
snížené bdělosti, k nižším pracovním výkonům, 
zvyšuje se pravděpodobnost chyb, dopravních 
nehod, vztahových konfliktů. Při chronické 
nespavosti vzniká riziko závislostí, může však 
vyústit v závažná duševní onemocnění a deprese, 
které mohou výrazně snížit délku života. Dopřát 
si kvalitní spánek znamená dopřát tělu potřebnou 
regeneraci a mysli důležitou psychickou pohodu.

cena 30 tablet

585 Kč
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ESSENS Hard‘EN
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 podporuje mužskou erekci

•	 ideální pro dospělé muže bez rozdílu věku 

•	 zelený čaj zajišťuje pružnost cév

•	 aminokyselina L-citrulin výrazně zvyšuje prokrvení 
tkání a podporuje sexuální funkce

•	 aminokyselina L-ornitin výrazně zesiluje účinek 
L-citrulinu

•	 černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky 
do organismu, čímž je dosaženo maximálního 
efektu v těle

•	 k dosažení účinku je nutná sexuální stimulace

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

Opakovaná nedostatečná erekce může vést  
ke snížení mužského sebevědomí a následnému 
vyhýbání se pohlavnímu styku. Díky studu  
o problému hovořit s partnerkou, dochází často  
ke snížení i jejího sebevědomí a mnohdy  
i k rozpadu partnerského vztahu. Zachování 
dostatečné erekce vede k naplnění přirozeného 
pohlavního pudu.

cena 30 tablet

525 Kč
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ESSENS Clea‘NS
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 přírodní antiparazitikum

•	 ideální pro detoxikaci organismu 

•	 vhodný na počátek zahájení správné životosprávy

•	 šácholan lékařský pozitivně působí na pravidelné 
vyprazdňování

•	 enzym proteáza z aspergillus oryzae podporuje 
správné štěpení bílkovin v trávicím ústrojí

•	 černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky 
do organismu, čímž je dosaženo maximálního 
efektu v těle

•	 vitamin A udržuje optimální stav sliznic včetně 
střevního traktu

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

Lidský organismus je pastvou pro mnoho druhů 
parazitů, jejichž charakteristická vlastnost je, že žijí 
na úkor hostitele. Mohou se vyskytovat v jakékoliv 
části těla, ve střevech, plicích, játrech, žaludku, 
ale i v mozku, krvi, kůži a dokonce i v očích. 
Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) 
jsou paraziti příčinou mnoha lidských chorob. 
Pročištění organismu od parazitů znamená  
zamezit riziku vzniku závažných onemocnění.

cena 30 tablet

750 Kč
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ESSENS Vitamin C
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 jedinečný vitamin C s lékořicí, jahodou a sladidlem

•	 velmi rychle se rozpouští a rychle účinkuje

•	 umožňuje neomezený vstup vitaminu C  
do organismu

•	 díky pufrované podobě chrání zuby a sliznici 
trávicího traktu před jinak kyselým vitaminem

•	 extrakt lékořice způsobuje lepší absorpci účinné 
látky do organismu, čímž je dosaženo maximálního 
efektu v těle

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

Vitamin C je nezbytný k životu a udržení tělesného 
zdraví, v lidském těle plní mnoho důležitých 
funkcí. Nedostatek vitaminu C se projevuje 
únavou, prodlouženou rekonvalescencí, hůře se 
hojícími ranami a sníženou odolností k infekcím. 
Důležitou roli hraje jeho funkce u tvorby kolagenu 
(a tím i krásné hladké pokožky mladistvého 
vzhledu). Vysoké nároky na dostatek vitaminu C 
má organismus aktivních sportovců. 

cena 60 tablet

225 Kč
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ESSENS Detox  
Základem tříměsíční detoxikační kúry ESSENS je produktová řada 
ESSENS Home Pharmacy a kombinace produktů:

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

Jedinečnost detoxikační kúry ESSENS Detox je v synergii špičkových produktů. Ty mají samy o sobě vynikající 
výsledky v určených indikacích, avšak účinnost čtyř produktů v komplexní kúře se nesčítá, ale násobí.

Co je to detoxikace organismu?

Detoxikace organismu je proces, kdy se lidské tělo zbavuje škodlivých účinků toxických látek a jedovatých zplodin, 
které organismu škodí. Mezi toxické látky patří například kouř z cigaret, komínů, výfuků, pesticidy, těžké kovy, 
škodlivé nátěry, nevhodné kosmetické přípravky, toxiny v nápojích a potravě, toxická léčiva, změkčovadla plastů, 
hormony a mnoho dalších.

Přestože má lidský organismus schopnost většinu toxických látek vyloučit, je přínosné mu čas od času vhodným 
způsobem pomoci odstranit škodlivé produkty metabolismu, pročistit krev a posílit detoxikační orgány, mezi něž 
patří játra, plíce, střeva, ledviny i kůže. 

Proč je detoxikace organismu důležitá?

Každé roční období s sebou přináší jinou míru zátěže pro naše tělo, obzvláště v zimě dochází k největšímu 
zaplavování organismu toxiny. Lidský organismus je po zimě oslaben a strádá též nedostatkem pohybu a slunce. 
Významně oslabena je i pokožka, která je v zimním období citlivá na změny teplot a rychle se vysušuje.  
Detoxikace celkově podporuje metabolismus, imunitní i nervový systém a přináší tělu úlevu. 

        NOVINKY JARO 2017

cena Detox  

2 400 Kč
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ESSENS ES’Pure Start
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 obsahuje pivovarské kvasnice, které jsou zdrojem 
komplexního spektra B vitaminů

•	 vitaminy B pozitivně působí na energetický 
metabolismus, snižují únavu a vyčerpání, přispívají 
k optimální funkci nervového systému

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

•	 nejvyšší účinnost doplňku stravy ES‘Pure Start je  
v kombinaci s dalšími produkty ESSENS Home  
Pharmacy, a proto je samostatně neprodejný

ESSENS ES’Pure
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 kombinace hořčíku a aminokyseliny taurin má 
blahodárný vliv na regeneraci jater, které mají krom 
jiného funkci čistit organismus od toxinů kolujících 
v krevním či lymfatickém systému

•	 vitaminy B přispívají ke snížení únavy a vyčerpání, 
působí na energetický metabolismus

•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

        NOVINKY JARO 2017

cena 30 tablet  

420 Kč
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lactoferrin
VŠICHNI JSME PŘIŠLI NA SVĚT STEJNÍ - S ČISTOU  
A NEVINNOU DUŠÍ. NAŠE ŽIVOTY VŠAK OVLIVNILA 
RODINA, KULTURA, NÁBOŽENSTVÍ, DOBA I PROSTŘEDÍ. 
NAŠE HODNOTY, PRIORITY A ŽIVOTNÍ CÍLE SE ROZCHÁZEJÍ, 
PŘESTO NÁS STÁLE NĚCO SPOJUJE A ČINÍ SOBĚ 
ROVNÉ. JE TO PŘÁNÍ. TOTOŽNÉ PŘÁNÍ S NEJVYŠŠÍ 
HODNOTOU. PŘÁNÍ ZDRAVÍ PRO NAŠE NEJBLIŽŠÍ. 
CHCEME PLNIT VAŠE SNY. SEZNAMTE SE S NAŠIM 
PRÉMIOVÝM PRODUKTEM. ESSENS LACTOFERRIN. 
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Co je lactoferrin?
Lactoferrin je multifunkční protein z rodiny transferinů (přenašeč stopových prvků v krvi, jako jsou např. železo, 
měď a zinek), který se přirozeně vyskytuje v lidském těle, je zastoupen v exokrinních sekretech a především v krevní 
plazmě a bílých krvinkách. 

Lactoferrin je v malém množství obsažen ve všech tělních tekutinách, je totiž součástí vrozené imunity. Protože 
je lidskému tělu vlastní, umí jej rozpoznat a akceptovat bez reakcí. Navíc na něj doposud nevznikla rezistence, 
díky čemuž je neustále účinný pro každého z nás bez rozdílu pohlaví i věku.

ESSENS Lactoferrin je získaný z bovinního mléka, protože je nejvíce podobné tomu lidskému a při srovnávacích 
testech má stejnou účinnost. Lidský a bovinní lactoferrin se liší jen ve 2 aminokyselinách (skládá se ze 700 
aminokyselin), přitom u jednotlivých lidí se může lišit až v 8 aminokyselinách! 

Lactoferrin má širokou aktivitu a působí pozitivně na lidský organismus. Jeho hlavní funkcí je vázat a udržovat stálou 
a rovnoměrnou hladinu železa v těle. Zároveň se lactoferrin vyznačuje těmito vlastnostmi:

•	 antimikrobiální (působí proti mikroorganismům)

•	 antibakteriální (působí proti bakteriím)

•	 antivirální (působí proti virům)

•	 antifungální (působí proti houbám)

•	 antioxidační (chrání organismus proti škodlivým účinkům chemických látek, s nimiž se člověk denně setkává)

•	 působí proti parazitům

•	 působí proti rakovinotvorným buňkám

•	 chrání před nebezpečným zářením

•	 má protizánětlivý účinek
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Velmi významným parametrem je tzv. nativita lactoferrinu (nativní je nezničený teplem, enzymy ani 
chemikáliemi při zpracování). Proto klademe důraz na to, aby byl lactoferrin zpracován špičkovou technologií  
z čerstvého mléka a nikoliv ze syrovátky, která je odpadní látkou v mlékárenské výrobě. 

Dalším důležitým faktorem pro vysokou kvalitu lactoferrinu je stupeň saturace (nasycení) železem (ale i mědí či 
zinkem). A to z důvodu optimální regulace a udržování stálé hladiny těchto stopových prvků v těle. Za normálních 
okolností kolísá saturace lactoferrinu mezi 10 - 30 %. Pokud je lactoferrin nasycenější železem na více než 80 %, 
jeho antimikrobiální a protizánětlivá účinnost se podstatně snižuje. ESSENS Lactoferrin prochází přísnou kontrolou 
saturace železem a jeho hodnota je pouhých 23 %, tedy velmi nízká.  

Molekula lactoferrinu má další obrovskou přednost v tom, že je stabilnější proti kyselinám a enzymům. Jakékoliv 
záněty v těle totiž doprovází okyselení zanícené tkáně a mnoho aktivních látek (např. antibiotika) v tomto prostředí 
ztrácí svoji účinnost. Lactoferrin je však i uvnitř sekretu stále aktivní a účinný.



28

     
     

     
    B

ESTSELLE
R



29

ESSENS Lactoferrin Tablets
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný  
pod farmaceutickým dohledem

•	 neobsahuje žádné chemické látky, cukr, lepek ani 
laktózu

•	 na samotnou výrobu jsou zásadně využívány jen 
suroviny nejvyšší možné a garantované kvality

•	 při zpracování byla použita speciální technologie 
SOFT tabletting. Jde o speciální postup výroby, 
kdy nedochází k denaturaci a tím snížení aktivity 
lactoferrinu. Tuto technologii při zpracování 
lactoferrinu nepoužívá žádná jiná společnost 
na světě! 

•	 dlouholetý výzkum prokázal, že doplněním 
lactoferrinu o speciální vazbu jodu a selenu 
jsou významně zlepšeny terapeutické vlastnosti 
výsledného produktu

•	 jod i selen jsou důležité pro správnou funkci 
imunitního systému, regulují činnost štítné žlázy  
a chrání buňky před volnými radikály kyslíku

•	 extrakt plodu višně obsahuje účinné látky 
podporující udržování dobré tělesné kondice

cena 30 tablet

1 310 Kč

•	 pomáhá při akutním nachlazení či chřipce 

•	 pozitivně působí při intenzivních problémech 
zažívacího traktu, jako jsou virové průjmy, 
alimentární nákazy, Crohnova choroba, ulcerózní 
kolitida i celiakie

•	 jako prevence a ochrana organismu např.  
v průběhu ozařování u onkologických pacientů

•	 pomáhá odstranit patogeny z těla (bakterie, viry, 
kvasinky, plísně, houby)

•	 pomáhá posilovat imunitní systém

•	 pomáhá při anémii způsobené nedostatkem 
hemoglobinu v krvi, protože dokáže lépe využít 
železo přijaté potravou, které je důležité při tvorbě 
krvinek a hemoglobinu 

•	 má pozitivní účinky na potlačení oxidačních 
procesů v těle, které způsobují stárnutí buněk  
a onemocnění kardiovaskulárního systému

•	 pomáhá při kožních problémech (akné, atopická 
dermatitida, erytém kůže apod.)
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ESSENS Lactoferrin 
Unguentum
intenzivní hojivá mast vyvinutá a vyráběná pod 
farmaceutickým dohledem

•	 ESSENS Lactoferrin Unguentum je výsledkem 
rozvinuté spolupráce PharmDr. Milana Krajíčka  
s vědeckými odbornými lékařskými institucemi  

•	 neobsahuje žádné chemické ani konzervační látky, 
stabilizátory či barviva

•	 použité látky jsou zásadně nejvyšší možné  
a garantované kvality 

•	 unikátní spojení lactoferrinu a panenského 
olivového oleje zajišťuje vysokou hydrataci, 
výbornou roztíratelnost a dokonalou penetraci 
masti

•	 podporuje urychlení hojení širokého spektra 
poranění jako jsou odřeniny, drobné řezné rány, 
popáleniny, pooperační rány, proleženiny

•	 napomáhá při infekčním, virovém, plísňovém  
či kvasinkovém onemocnění kůže i sliznic

•	 přispívá k urychlení hojení herpetických infekcí 
(opary, afty)

•	 pomáhá při kožních problémech, jako jsou akné, 
atopická dermatitida, erytém kůže, popraskané 
koutky úst, podrážděná pokožka v okolí nosu při 
nachlazení apod.

Hojení ran na povrchu pokožky či na sliznicích je složitý 
biologický proces a z medicínského hlediska bývá 
dělen na 5 stádií: 

•	 hemostáza, tedy automatická reaktivní schopnost 
organismu zastavit krvácení, jde o velmi náročnou 
a účelnou reakci organismu na poranění

•	 reparativní zánět je fází, v níž dochází k aktivaci 
řady látek a růstových faktorů, které mají připravit 
zničenou nebo poškozenou tkáň k nahrazení novou

•	 granulace je procesem tvorby granulační tkáně, 
která postupně od okrajů ránu vyplňuje, vytváří  
se v ní nové cévy a vzniká síť vláken kolagenu

•	 epitelizace je procesem replikace a migrace 
epitelových buněk do nezhojených oblastí kůže 
či sliznice a vede k vytvoření nové krycí tkáně, 
nahrazující tkáň provizorní

•	 remodelace rány je fáze, kdy v nové tkáni dochází  
k ustavení adekvátní pevnosti a přizpůsobení  
se podmínkám procesů organismu

Výzkum lékařských odborníků dospěl k závěru, že zánět 
je vstupním procesem pro hojení rány. Nepřiměřeně 
dlouhá doba trvání zánětu nebo vysoká zánětlivá 
reakce může vyústit ve špatné hojení a být příčinou 
komplikací v procesech směřujících k uzdravení. 

ESSENS Lactoferrin Unguentum napomáhá umocnit 
počáteční fázi zánětu a přispívá k tomu, aby byla  
po krátké době utlumena a přešla do fáze hojení. 
Navíc přispívá k migraci nově vytvořených a zdravých 
buněk pokožky a buněk vazivové tkáně k fixaci do nové 
pojivové sítě. 

ESSENS Lactoferrin Unguentum patří mezi produkty, 
které podporují vlhké hojení rány. Má spojitost  
s dalšími pozitivními vlivy, jakými jsou urychlení 
procesu granulace a také epitelizace. Pomáhá udržovat 
v ráně stav s konstantním pH a teplotou, zabraňuje 
vniknutí infekce, omezuje působení reaktivních 
kyslíkových radikálů a díky absenci vody v masťovém 
základu nedochází k maceraci rány.  

cena tuba 10 g

715 Kč
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sun care
PORCELÁNOVĚ BÍLÁ POKOŽKA UŽ DÁVNO NENÍ SYMBOLEM 
BOHATÝCH ARISTOKRATŮ. TŘPYT SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ 
DNES VYHLEDÁVÁ VĚTŠINA POPULACE I PROTO, ŽE 
OPÁLENÁ TVÁŘ PŮSOBÍ ROZZÁŘENÝM, SPOKOJENÝM 
A ZDRAVÝM DOJMEM.  SLUNCE AKTIVUJE V POKOŽCE 
PRODUKCI VITAMINU D, DOPŘÁVÁ PSYCHICKOU POHODU 
A ZLEPŠUJE NÁLADU. AVŠAK JEHO ZÁŘENÍ MŮŽE BÝT 
I VELMI ZRÁDNÉ A ŠKODLIVÉ. TAKÉ BYCHOM NEMĚLI 
ZAPOMÍNAT NA ŠKODLIVÉ ZÁŘENÍ V SOUVISLOSTI 
SE SPECIALIZOVANÝMI LÉKAŘSKÝMI VYŠETŘENÍMI 
NEBO LÉČBOU. TO VŠE SE V NAŠEM TĚLE POSTUPNĚ 
HROMADÍ PO CELÝ ŽIVOT. PROTO BYLA VÝZVA VYTVOŘIT 
OPALOVACÍ ŘADU, KTERÁ ALESPOŇ SLUNCI ZAMEZÍ 
NIČIT KOŽNÍ BUŇKY A NAVÍC ZAJISTÍ ZDRAVÉ OPÁLENÍ.
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ESSENS Sun Care přináší revoluční způsob opalování!
Bezpečnější ochrana před UV zářením, optimální ochrana pro citlivou pokožku, delší trvanlivost opálení!  

Seznamte se s Eusolex® UV-Pearls®
•	 zcela nová koncepce ochrany před UV zářením 

•	 UV-Pearls® jsou sluneční brýle pro vaši kůži! 

•	 patent německé vědecko-technologické společnosti působící v oblasti léčiv, přírodních věd a materiálů  
pro vyspělé technologie

•	 organické UV filtry jsou uzamčeny v mikrokapslích, jde o unikátní mikro zapouzdření opalovacích krémů  
v perlách křemičitého skla

•	 zapouzdřené UV filtry zůstávají na povrchu kůže, kde zaručují vysokou ochranu proti UV záření

•	 zapouzdřené UV filtry nepřicházejí do přímého kontaktu s kůží, jsou ideální pro citlivou pokožku

•	 zapouzdřené UV filtry zanechávají pokožku hebkou, nepůsobí mastným dojmem

Představujeme thalitan
•	 unikátní oligosacharid rostlinného původu z mořské řasy laminaria digitata

•	 špičkový produkt francouzské společnosti zaměřující se na biotechnologii a účinné látky pocházející  
z mořského prostředí

•	 pomáhá stimulovat opalování a zároveň chrání pokožku před škodlivými účinky slunce

•	 podporuje produkci kožního pigmentu melaninu, zvyšuje se tak ochrana proti UV záření

•	 obsahuje mangan a ionty hořčíku, které mají antioxidační účinky
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Jak ESSENS Sun Care používat? 
Jedete na dovolenou k moři nebo se budete vystavovat slunci na horách? 

Pro dosažení optimálních výsledků při slunění, tj. bronzově opálené pokožky bez spálení, minimálnímu výskytu 
vrásek a snížení rizika kožních onemocnění, doporučujeme užívat výrobky ESSENS Sun Care následovně: 

1. ESSENS Before Sun Care Tablets začněte užívat 3 dny před odjezdem na dovolenou, a to v dávkování 3x jednu 
tabletu po jídle. Zbývající tablety doberte v průběhu dovolené.  Tablety byly vyvinuty tak, aby doplnily lidský 
organismus o suroviny, které vytváří hnědý pigment, urychlují opalování, pokožka zůstává déle opálená a 
lesklá. Jedinečné složení má navíc pozitivní vliv na imunitní systém, který může být nadměrným pobytem na 
slunci oslabený. 

2. Před aplikací opalovacího krému naneste na pokožku ESSENS Before Sun Care Gel. Ten na pokožce vytvoří 
podklad, na kterém opalovací krém velmi dobře drží, bude se lépe roztírat, čímž dojde k rovnoměrné ochraně 
pomocí UV filtrů. Navíc obsahuje látky stimulující kůži k tvorbě vitaminu D a melaninu – hnědého pigmentu. 

3. Přibližně 15 minut po aplikaci ESSENS Before Sun Care Gel je vhodná doba k nanesení ESSENS Sun Care  
SPF 30 či ESSENS Sun Care SPF 50 na pokožku. Ochranný faktor se obvykle volí dle typu pokožky a intenzity 
slunečního záření, kterému bude vystavena. Opalovací krémy ESSENS Sun Care obsahují účinnou ochranu proti 
UVA i UVB záření a látky urychlující zhnědnutí kůže. 

4. Po opalování naneste na pokožku tělové mléko ESSENS After Sun Care Milk, které slouží k regeneraci pokožky, 
snižuje zarudnutí a dodává velmi potřebnou hydrataci, čímž prodlužuje opálení.  

Proč se řídit při výběru ochranného faktoru svým fototypem? 
Platí, že počet minut uvedených u vašeho fototypu se násobí počtem SPF. Výsledné číslo by mělo odpovídat počtu 
minut, které je možné trávit na slunci bez rizika spálení. 

Fototyp Popis pokožky Vlastní ochranná 
doba pokožky

1 Velmi světlá, blond nebo pihatá, prakticky nikdy nezhnědne, reaguje vysoce 
citlivě - skoro vždy se spálí. Vlasy světlé nebo zrzavé. 5 - 10 minut

2 Světlá, sklon k pihám, nesnadno se opaluje a reaguje citlivě - často se spálí. 
Vlasy světlé. 10 - 20 minut

3 Běžná s přirozenou barvou, bez pih. Při opalování může zčervenat, opálí se 
rovnoměrně a zřídkakdy se spálí. Vlasy od tmavé blond až po středně hnědé. 15 - 25 minut

4 Tmavší, rychle se opaluje a pravděpodobnost spálení je minimální. Vlasy 
hnědé až černé. 25 - 35 minut

Tabulka je pouze orientační, je třeba brát v potaz zdravotní stav a další faktory. 
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ESSENS Before Sun Care Tablets
čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 
farmaceutickým dohledem

•	 pomáhá připravit pokožku na sluneční záření
•	 podporuje bronzové opálení
•	 prodlužuje trvanlivost opálení
•	 obsahuje spirulinu, sladkovodní sinici bohatou  

na karotenoidy - červenooranžové barvivo, které 
prodlužuje opálení. Spirulina podporuje imunitní 
systém díky velmi vysokému obsahu vitaminů A, 
B, C, D, E 

•	 aminokyselina L-tyrosin podporuje produkci 
kožního pigmentu melaninu, funguje jako 
„urychlovač“ opálení

•	 extrakt aloe vera přispívá k udržení zdravé pokožky 
•	 bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy 

ESSENS Before Sun Care Gel
jemný hydratační gel pečující o pokožku před 
opalováním 

•	 bez parabenů
•	 pro všechny typy pokožky 
•	 zajišťuje hydrataci pokožky před opalováním, 

zabraňuje odvádění vody z kůže po dobu vystavení 
vysokých teplot

•	 zajišťuje vyrovnání vrásek a kožních nerovností, 
zaručuje tak rovnoměrnou aplikaci opalovacího 
krému s ochranným faktorem

•	 obsahuje panthenol a thalitan, které stimulují kůži  
k tvorbě vitaminu D a kožního pigmentu melaninu

•	 extrakt aloe vera proniká hluboko do struktury 
pokožky, kde dokonale hydratuje a regeneruje 

ESSENS Before Sun Care Tablets a ESSENS Before Sun Care Gel jsou 
samostatně neprodejné a je možné je získat pouze v rámci ESSENS 
Sun Care Set, který 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 
kosmetická taška ESSENS Sun Care

cena Sun Care Set

2 520 Kč
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ESSENS After Sun Care Milk
zklidňující mléko po opalování pro dokonalou hydrataci

•	 bez parabenů
•	 pro všechny typy pokožky, ideální pro citlivou pleť
•	 prodlužuje opálení, ošetřuje a regeneruje pokožku
•	 reparuje případná poškození pokožky a připravuje  

ji na další den slunění
•	 patentovaná látka Olivem zajišťuje výborné 

vstřebávání, dostatečnou hydrataci a velmi 
příjemný pocit po aplikaci

•	 extrakt aloe vera proniká hluboko do struktury 
kůže, kde dokonale hydratuje a regeneruje 

ESSENS Sun Care SPF 30
ESSENS Sun Care SPF 50 
exkluzivní opalovací krémy podporující zdravé opálení

•	 obsahují revoluční UV-Pearls®, ve kterých jsou 
zapouzdřené UV filtry

•	 bez parabenů
•	 pro všechny typy pokožky, ideální pro citlivou pleť
•	 účinně a dlouhodobě chrání pokožku proti UVA  

i UVB záření
•	 jednoduché nanášení a rychlé vstřebávání
•	 nezpůsobují mastný efekt 
•	 speciální adhezivní přísada působí nepřilnavě vůči 

písku i oděvu
•	 odolné vůči vodě
•	 špičková látka thalitan stimuluje kůži k tvorbě 

vitaminu D a kožního pigmentu melaninu
•	 extrakt aloe vera proniká hluboko do struktury 

kůže, kde dokonale hydratuje a regeneruje 

SPF 30
cena 200 ml

875 Kč

SPF 50
cena 200 ml

1 050 Kč 

cena 200 ml

420 Kč
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