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Vážení členovia Klubu ESSENS,

prevoniame leto po celej Európe! Téma mesiaca - nové parfumy ESSENS. 
Tie musí každý mať!

TOP 10 LÍDROV ESSENS 
V SR V JÚNI 2017

1 Akadémia DV s.r.o. 

2 Mgr. tatiana Bochničková

3 J&P network s.r.o

4 Ing. lenka Borková

5 BIOtAsO s.r.o. - tatiana Kováčová

6 Daniela Hnidenková

7 Akadémia Is s.r.o.

8 Martina Musilová

9 Štefánia Mirgusová

10
Mgr. rudolf Kubík - GOlDeN DrOP 
s.r.o.

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

TOP 10 

JÚN 2017

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KLUBU ESSENS
Po júnovej registračnej akcii týmto vítame všetkých nových členov Klubu esseNs! Veríme, že ste 
sa už zoznámili s našimi úžasnými výrobkami a že ste si ich zamilovali rovnako tak, ako my. V prípade 
akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa produktov, biznisu či motivačných programov, neváhajte kontaktovať 
svojho sponzora, ktorý vám iste rád na všetky vaše dotazy odpovie. A aby vám neutiekla žiadna naša akcia, 
pridajte sa na náš FB.

http://www.essens.sk
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ZÍSKAJTE AŽ 3 PRODUKTY 
ZADARMO!
Nezabudnite, že akcia na získanie produktov 
zadarmo v rámci výhodných superpackov stále 
platí. Využite akciu 8+1, 14+2 a 18+3.

V superpackoch nájdete parfumy, sprchové gély, 
telové balzamy a výživové doplnky s colostrom  
i aloe vera. spýtajte sa svojho sponzora, rám vám 
podmienky akcie vysvetlí.

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY
V JÚNI 2017

1 esseNs Perfume w107 50 ml

2 esseNs Aloe Vera Gel Drink - Grape

3 esseNs Perfume m008 50 ml

4 esseNs Colostrum Probiotics

5 esseNs Flow´eN

6 esseNs Perfume w104 50 ml

7 esseNs Aloe Vera soft spray

8 esseNs Perfume m007 50 ml

9 esseNs Perfume m003 50 ml

10
esseNs Colostrum Nourishing Body 
Cream 

NÁŠ 

TIP

14+2

18+3

8+118+3

8+1

14+2
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ESSENS TURKEY 2017
Na začiatku júna sa viac ako 120 členov Klubu esseNs vydalo na vysnenú dovolenku v rámci motivačnej 
akcie "Poďte s nami do turecka".

luxusný hotel vo vyhlásenom letovisku side poskytoval všetok komfort a o zábavu bolo dokonale postarané. 
rovnako ako v minulosti sa uskutočnila exkurzia spoločnosti seluz v Istanbule s výrobou vlastného parfumu 
na prevoňanom workhope.

Motivačná akcia sa každý rok opakuje, poletíte nabudúce s nami?

Už čoskoro vám z priebehu dovolenky predstavíme nové videá!

AKO BOLO?

http://www.essens.sk
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VZDELÁVANIE S ESSENS – DRUHé ZO SéRIE ŠKOLENÍ
V pondelok 12. júna sa v konferenčných priestoroch sídla esseNs slOVAKIA v Žiline uskutočnilo druhé zo 
série školení „Ako rozvíjať seba, budovať a viesť svoj tím, tvoriť image spoločnosti esseNs a riadiť biznis“, 
tento krát na tému Prvé stretnutie –  uzatvorenie spolupráce dohodou win-win. 

Deň strávený spoločne so zúčastnenými členmi esseNs bol opäť veľmi príjemný, plodný a inšpiratívny. 
Hneď v úvode prebehol spoločný workshop, počas ktorého sa účastníci podelili o svoje praktické skúsenosti 
s využitím informácií a tipov z prvého stretnutia. Nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a keďže mnohým 
z účastníkov sa darilo, došlo aj k zaslúženej odmene od vedenia esseNs slovakia.

Ako už z témy vyplýva, cieľom druhého školenia bolo naučiť sa pripraviť a viesť prvé dohodnuté stretnutie 
tak, aby došlo k  obojstrannej spokojnosti, správne odprezentovať príležitosť, produkty a  spoluprácu s 
esseNs, aktívne počúvať,  zisťovať potreby, zvládnuť námietky a  v  prípade potreby vedieť  správne 
argumentovať. Zúčastnení členovia esseNs aktívne trénovali a vzájomne sa motivovali. to všetko opäť 
podľa najnovších trendov pod vedením  profesionálneho trénera a  konzultanta obchodných zručností, 
pána Martina Mišíka.  

Už teraz sa tešíme na pokračovanie v septembri.
Každý člen Klubu má možnosť sa s nami vzdelávať, objavovať svoje schopnosti a rozvíjať svoj potenciál. 
stačí kontaktovať nás alebo svojho tím lídra.
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NOVé TRENDY PARFUMY A SADA VZORIEK ÚPLNE ZADARMO
Nielen móda, ale i vône parfumov sa riadia poslednými svetovými trendmi.
A esseNs je vždy o krok vpred.
Moderné odtiene vôní sú jednoznačne absolútny „MUst HAVe“!
Garantujeme 20 % obsah vonných esencií, čo nám zaručuje radiť sa k elite medzi parfumami!

A POZOR!
Získajte sadu vzoriek ZADARMO! Celý júl rozdávame sadu 15tich vzoriek nových vôní za každých 70 bodov 
z vašej objednávky. Ušetríte 6 €!

NOVINKA!
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CHARAKTERISTIKA NOVÝCH DÁMSKYCH VÔNÍ
W 149
luxusná a drevitá vôňa sa otvára svojimi zmyselnými tónmi. Vonia po sladkých slivkách, jemných kvetinách s dotykom 
vetiveru. Vášnivá, provokatívna a veľmi zvodná kompozícia vytvára dokonalý parfum pre moderné a odvážne ženy, 
ktoré chcú byť samy sebou.

Hlava: slivka, čierne ríbezle, šafran, mandarínka, listy fialky
srdce: kosatec, ruža, fialka, cédrové drevo
Základ: pačuli, vetiver, papyrus, vanilka, pižmo

W 150
Originálna kompozícia ovocia a  podmanivých tónov dreva s  vôňou pikantného zázvoru ohromí svojou dokonalou 
výslednou súhrou. Parfum zosobňuje prirodzenú krásu a eleganciu s jemným dotykom ženskej zvodnosti a hravosti.

Hlava: zázvor, jazmín, mandarínka
srdce: vanilka, soľ
Základ: ambra, kašmír, santalové drevo

W 151
Kvetinová vôňa je tvorená kombináciou mandlí, tuberózy, vlnou bieleho jazmínu s prelínajúcimi sa hlbokými tónmi 
kakaových bôbov. Fascinujúce vône tvoria dokonalý harmonický celok a  prepožičajú žene odvahu, eleganciu 
a nepreniknuteľnú tajomnosť.

Hlava: mandle, zelené tóny, korenie, čierne ríbezle
srdce: konvalinka, jazmín, tuberóza
Základ: fazuľa tonka, kakao, ambra

W 152
Parfum plný mystiky rozpráva príbeh ruže zvádzanej zmyselnou ambrou. Hrejivé tóny prepájajú celkovú vonnú 
kompozíciu a dotvárajú nesmierne zvodný efekt. Všetko spolu tvorí hlbokú, prenikavú, intenzívnu a komplexnú vôňu.

Hlava: citrusy, korenie
srdce: kvetiny, ruža, ambra
Základ: drevo, pižmo

W 153
Jedinečná vôňa veľmi dômyselne prepája exotické ovocie a jemné okvetné lístky s hrejivými tónmi dreva a zmyselným 
pižmom. sebavedomá vášnivá vôňa zosobňuje silu a individualitu zmyselnej modernej a emancipovanej ženy, ktorá 
sa nebojí dať najavo svoj názor.

Hlava: vodný melón, kivi
srdce: kvetinové tóny, cyklámen
Základ: drevo, pižmo

W 154 
elegantná vôňa je kompozíciou osviežujúceho ovocného kokteilu v  spojení s  rozkvitajúcou záhradou. Nositeľke 
dodáva energiu a nekončiaci optimizmus s nádychom tajomne zvodnej rafinovanosti pútajúcej všetkých mužov vo 
svojej blízkosti.

Hlava: horký pomaranč, frézia, broskyňa
srdce: jazmín, ruža, magnólia
Základ: cédrové drevo, ambra, pižmo 
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W 155
svieža romantická vôňa predstavuje bezstarostnú a  zároveň hrejivú lásku. Hodvábnu zmes vôní spája osviežujúce 
ovocie s jemnými kvetinami, čím pôsobí  veľmi zasnene a žensky. Priam dokonalé stelesnenie zamilovanej ženy s citom 
pre romantiku.

Hlava: mandarínka, ananás, jahoda, čerešňa
srdce: jazmín, ruža, fialka, karamel, popcorn
Základ: pačuli, ambra, pižmo

W 156
spojenie vodných kvetín s  exotickými drevinami prepožičiava parfumu výraznú a  sviežu arómu. Všadeprítomná 
a neustále prekvapujúca vôňa je ideálna pre ženy nespútané, uvoľnené a mladistvé.

Hlava: citrusy, cédrové drevo
srdce: jazmín, ružové korenie, vodný hyacint
Základ: teakové drevo, ambra, pačuli, pižmo

W 157
Nevšedná, sladko korenistá, drevitá vôňa nabitá pozitívnou energiou vyžaruje pokoj, pohodu a magickú príťažlivosť. 
súčasne však podčiarkuje nespútanosť, slobodu, osobitosť a odvahu vyjadriť svoj postoj.

Hlava: jazmín, karamel
srdce: kašmír
Základ: drevo, ambra

W 158
Jednoduchá vonná kompozícia s minimom vonných zložiek v zastúpení jemnej ruže a tajomného pižma predstavuje 
okúzľujúci parfum. Príjemná a rafinovaná vôňa prináša úplne nový voňavý zážitok a zamilujú si ju ženy milujúce kvalitu, 
jednoduchosť a eleganciu.

Hlava: ruža, šafran
srdce: kvetiny, ambra
Základ: pižmo
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CHARAKTERISTIKA NOVÝCH PÁNSKYCH VÔNÍ
M 025
Osviežujúca vôňa upúta svojimi divokými živočíšnymi tónmi, ktoré jej dodávajú zmyselnú atmosféru. Je stvorená pre 
úprimných mužov milujúcich nespútanosť a pocit slobody.

Hlava: korenie, bergamot
srdce: pelargónia, levanduľa, živica elemi, vetiver, pačuli
Základ: cédrové drevo, labdanum, ambra

M 026
elegantná drevitá kompozícia v  zastúpení čerstvého kardamómu predstavuje vôňu stvorenú pre silných 
charizmatických mužov, ktorí idú za svojím cieľom.

Hlava: citrón, zázvor
srdce: kardamóm, borievka
Základ: drevo, vetiver, fazuľa tonka 

M 027
Neuveriteľná kompozícia orientálneho korenia, sviežej limetky s  jemnými prvkami kaviáru a  vodky ohromí svojou 
dokonalou vôňou stvorenou pre mužov milujúcich bohémsky a nezáväzný život.

Hlava: limetka, kaviár, korenie
srdce: korenie, vodka, mäta
Základ: drevité tóny, ambra, koža

M 028
Veľmi elegantná čistá vôňa pôsobí sviežim a mužným dojmom, podčiarkuje prirodzený šarm a jedinečnosť osobnosti. 
Ocenia je predovšetkým muži, ktorí dávajú prednosť pohodovému štýlu a nadčasovej klasike.

Hlava: rozmarín, kardamóm, grapefruit
srdce: tuberóza, ylang-ylang
Základ: cédrové drevo, semiš, koža

M 029
svieže tóny citrusov doplnené jemne sladkou vanilkou a  zmyselným pižmom, tvoria ideálnu rovnováhu výslednej 
vône. Vďaka vyžarujúcej energii si ju zamilujú predovšetkým športovo založení muži so zmyslom pre fair play.

Hlava: aldehyd, pomaranč, červená mandarínka, tóny mora
srdce: korenie, neroli, céder
Základ: fazuľa tonka, vetiver, ambra, vanilka, pižmo
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ZĽAVA 30 % NA ESSENS SUN CARE SET
Chráňte seba a svojich najbližších!
Vysoký ochranný faktor neznamená, že sa pokožka neopáli.
Vysoký ochranný faktor znamená, že ochránite telo proti nebezpečiu ionizujúceho žiarenia.

Je všeobecne známe, že nebezpečné žiarenie, ktoré sa v priebehu rokov v organizme kumuluje, má 
negatívny vplyv na zdravý vývoj a život človeka. Za najviac nebezpečné sa považuje žiarenie ionizujúce. 
s ním sa stretávame každý deň, a to vďaka slabej ozónovej vrstve prepúšťajúcej UV žiarenie zo slnka, vo 
vzduchu pri dýchaní (radón) a dokonca aj z niektorých potravín. expozícii žiarenia sme však vystavení i pri 
cestovaní lietadlom vplyvom vysokých nadmorských výšok, či pri niektorých lekárskych a priemyselných 
diagnostikách (napr. rtG, Ct).

Bolo preukázané, že ionizujúce žiarenie produkuje voľné radikály, porušuje mnohé chemické väzby a DNA. 
Následky žiarenia môžu viesť od drobných kožných prejavov cez poškodenie tráviaceho ústrojenstva či 
centrálneho nervového systému až po závažné chronické ochorenia a nádory. Pri extrémnej expozícii 
žiarenia dochádza ku genetickým zmenám vďaka mutácii genetickej informácie bunky a je tak postihnuté 
potomstvo ožiareného.

teraz môžete získať revolučné „ochranné okuliare“ pre pokožku za najvýhodnejšiu cenu!

ESSENS Sun Care Set
Bežná cena pre členov Klubu ESSENS: 72 €
Špeciálna cena pre členov Klubu ESSENS: 50,40 € / 42 bodov
Odporúčaná predajná cena: 101 €

PLATÍ AŽ DO 15. 7. 
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6th ESSENS ANNIVERSARY
Zúčastnite sa s nami veľkolepej oslavy 6. narodenín! 

trojdňové stretnutie bude prebiehať v jednom z najromantickejších miest európy, v talianskych Benátkach, 
v dňoch 13. – 15. 10. 2017.

tešiť sa môžete na pobyt v luxusnom päťhviezdičkovom hoteli Hilton Molino stucky Venice, ktorý svojim 
návštevníkom poskytuje nielen dokonalé zázemie a služby, ale i nádherný panoramatický výhľad na 
magické mesto. Ako obvykle na vás čaká bohatý program, slávnostný galavečer spojený so zhodnotením 
uplynulého úspešného roka a gastronomické zážitky hotelového šéfkuchára.

Pozvánku pre jednu osobu na túto veľkolepú akciu obdrží člen Klubu ESSENS, ktorý vo všetkých 
troch mesiacoch kvalifikačného obdobia (júl, august a september 2017) dosiahne minimálne 25 % 
pozíciu s províziou 700 EUR.

Pozvánku pre dve osoby na túto veľkolepú akciu obdrží člen Klubu ESSENS, ktorý vo všetkých troch 
mesiacoch kvalifikačného obdobia (júl, august a september 2017) dosiahne pozíciu Gold Manager 
(a vyššiu) s províziou minimálne 1 000 EUR.

Prežite s esseNs nezabudnuteľné okamžiky a užite si jedinečnú narodeninovú party!

UŽ JE TO TU!
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ESSENS FLOW’EN 
Puchnú vám teplom nohy? Poletíte lietadlom alebo vás čaká dlhá 
cesta autom? Vyskúšajte esseNs Flow´eN.

ESSENS BODY MIST
Noví členovia Klubu esseNs spoznali na vlastnej koži jemnú 
osviežujúcu vodu Body Mist. Už ste ju tiež vyskúšali? Osviežte sa 
a prevoňajte si každý deň. Vyberajte z desiatich najpredávanejších 
vôní.

ESSENS ALOE VERA DEO STICK
Praktický dezodorant by nemal chýbať v žiadnej kabelke. esseNs 
Aloe Vera Deo stick je unisex, obsahuje aloe vera a efektívne účinné 
látky, vďaka ktorým dochádza k zníženiu nežiadúcich prejavov 
potenia. A to bez parabénov, hliníka a hliníkových solí. 

ESSENS HARD‘EN
Páni, výživový doplnok na podporu erekcie vám zaručene pomôže 
spríjemniť čas vyhradený len pre vašu partnerku.

ESSENS ES‘LEEP
Zle sa vám v letných mesiacoch spí? Budia vás vysoké teploty alebo 
skoré ranné svetlo? Vyskúšajte náš výživový doplnok es´leep a 
doprajte svojmu telu odpočinok.

TIPY NA LETO

8,35 €
7 bodov

9,70 €
8 bodov

15 €
12 bodov

5,80 €
4,5 bodu

16,70 €
14 bodov
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NOVÝ ESSENS DÁŽDNIK
I v letnom období môže byť občas sychravo. Zmeny počasia nás ale nezaskočia vďaka nášmu novému 
dáždniku s automatickým otváraním a rukoväťou z imitácie kože. Buďte pripravení na letný dáždik  
a schovajte trebárs aj celú rodinku. Priemer dáždnika je totiž celých 120 cm! 

Cena pre členov Klubu esseNs: 13,20 € / 0 bodov
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PRIDAJTE SA K NÁM!

ESSENS JUST FEEL IT 
lajkujte, zdieľajte ju a pochváľte sa priateľom, že ste súčasťou 
úspešnej spoločnosti s vlastným sídlom, priateľským 
prostredím, kvalitnými produktmi a nekonečnými možnosťami 
osobného rastu.
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A MÁME VÝHERCU!
V minulom vydaní newsletteru sme vyhlásili súťaž o esseNs Colostrum Probiotics. stačilo nám zaslať váš 
najobľúbenejší recept pripravený z našich jogurtov.

Výhercom sa stáva pán Miloš Macho z Nitry. Gratulujeme!

CESTOVINY S ORECHOVO-SYROVOU OMÁČKOU
4 porcie

Ingrediencie:
Uvarené celozrnné špagety
1 balenie bieleho tofu
½ šálky jogurtu esseNs
½ šálky hrubšie nasekaných vlašských orechov
¼ šálky nastrúhaného parmezánu
1 polievková lyžica olivového oleja
1 čajová lyžička cesnaku nakrájaného nahrubo
½ šálky nasekanej petržlenovej vňate
soľ, čierne mleté korenie

Postup:
V mixéri alebo vidličkou v hlbokom tanieri spracujeme tofu, jogurt, parmezán, olivový olej a cesnak. Pastu 
premiešame s vlašskými orechami a horúcimi uvarenými špagetami. Dochutíme soľou a korením. Navrch 
posypeme petržlenovou vňaťou.

tip: namiesto petržlenu môžeme použiť aj iné čerstvé bylinky, napr. koriander, bazalku... . 
Ak pastu v mixéri zriedime vodou, môžeme ju použiť aj ako dressing na šalát, k mäsu.... .

tak čo? Vyskúšate?

S JOGURTOM O CENY
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