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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

aj v októbrovom newsletteri prinášame inšpiráciu pre váš fungujúci biznis a cenné 
rady i zaujímavosti z diania v ESSENS. Veríme, že si nájdete chvíľku na jeho prečítanie 
a v závere si s nami zasúťažíte o hodnotnú cenu! 

TOP 10 LÍDROV ESSENS 
V SR V OKTÓBRI 2017

1 Akadémia DV s.r.o. 

2 Mgr. tatiana Bochničková

3 Ing. lenka Borková

4 BIOtASO s.r.o. - tatiana Kováčová

5 J&P network s.r.o.

6 Martina Musilová

7 Štefánia Mirgusová

8 Daniela Hnidenková

9 Dušan levko

10 Akadémia IS s.r.o.
Poradie v tabuľke je uvedené podľa dosiahnutej pozície a výšky provízií.

TOP 10 

OKTÓBER 2017

REGISTRAČNÁ ZĽAVA AŽ 20 %
I naďalej platí, že novo registrovaní členovia Klubu ESSENS môžu zakúpiť vybrané produkty ESSENS so 
zľavou až 20 %, a to v prvých 30tich minútach od registrácie! 
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NAJPREDÁVANEJŠIE
PRODUKTY V OKTÓBRI 2017

1 ESSENS Aloe Vera Gel Drink Grape

2 ESSENS Perfume w107 50 ml

3 ESSENS Flow´EN

4
ESSENS Aloe Vera Gel Drink 
Vitamin C

5 ESSENS Perfume m008 50 ml

6 ESSENS Perfume w117 50 ml

7 ESSENS Colostrum

8 ESSENS Aloe Vera Concentrate

9 ESSENS Perfume w104 50 ml

10 ESSENS Perfume m007 50 ml

S BESTSELLEROM UŠETRÍTE!
Zabezpečte si Bestseller Set a sami sa presvedčte 
o kvalite produktov ESSENS. Vlastnou skúsenosťou 
získate ten najlepší možný nástroj k úspešnému 
obchodu. Bestseller Set obsahuje najpredávanejšie 
produkty ESSENS a slúži pre ideálny rozvoj vášho 
podnikania i ako neoceniteľná praktická ukážka v 
rámci vlastných prezentácií. 

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou je 
takmer 105 €! 

NÁŠ 

TIP
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VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KLUBU ESSENS
Zaregistrovali ste sa v priebehu septembra 2017 v rámci našej motivačnej akcie?
Je nám potešením a vítame vás v Klube ESSENS! 

 
Verte, že členstvo vám prinesie rad výhod:

•	 nákup za členské a akciové ceny = ušetríte desiatky eur
•	 predaj za ceny katalógové = okamžitý zárobok
•	 možnosť budovania vlastného tímu = viac slobody, časovej i finančnej nezávislosti a možnosť využívania 

motivačných programov ESSENS

A ako sa stať úspešným?

•	 nebojte sa obrátiť s akýmkoľvek dotazom na svojho sponzora, nechajte si vysvetliť všetky detaily, ktorým 
zo začiatku nerozumiete 

•	 sami si vyskúšajte čo najviac produktov, vďaka osobnej skúsenosti sa vám budú lepšie ponúkať
•	 zabezpečte si štartovaciu sadu so vzorkami parfumov i katalógy ESSENS a vždy ich prezentujte súčasne
•	 nenechajte sa odradiť, ak sa úspech nedostaví hneď

NÁŠ TIP:
Využite výhodné superpacky a získajte až 3 produkty ÚPlNE ZADArMO!
Váš sponzor vám určite rád podmienky tejto akčnej ponuky vysvetlí. Ak nemáte kontakt na svojho sponzora, 
obráťte sa na nás, radi vám pomôžeme. 
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ČASTO SA PÝTATE...
Vybrali sme aktuálnu tému, ktorou je oslabená imunita v jesennom období.
Aj keď je ESSENS Colostrum bestseller, stabilne sa umiestňujúci medzi najpredávanejšími produktmi, 
stále sa v praxi stretávame s veľmi malým povedomím o tomto zázračnom prírodnom produkte.  
 
Čo je colostrum? 
Colostrum je prvé mlieko produkované mliečnymi žľazami po pôrode cicavcov. Všetky látky obsiahnuté v 
colostre pomáhajú mláďatám prežiť v novom prostredí, pretože im zaisťujú prirodzenú pasívnu imunitu, 
teda príjem hotových protilátok, ktoré ich chránia v prvých týždňoch života pred infekciami.
Je vzácne pre vysoký obsah vitamínov, minerálov, stopových prvkov, bielkovín, rastových faktorov, 
inhibítorov proteáz a imunoglobulínov, hlavne imunoglobulínu IgG.

Čo je ESSENS Colostrum? 
ESSENS Colostrum je výživový doplnok, ktorý obsahuje bovinné (kravské) colostrum získané výhradne z 
prvého nádoja po pôrode teliatka. tým je zaistená najvyššia možná kvalita v porovnaní s inými konkurenčnými 
produktmi na trhu. Druhý nádoj totiž obsahuje o 47 - 53 % imunoglobulínov a ostatných cenných látok 
menej ako prvý a s ďalšími nádojmi sa obsah ešte ďalej znižuje. 

Čo je imunoglobulín IgG 40? 
Imunoglobulín (protilátka) je proteín, ktorý je v ľudskom tele schopný identifikovať a zneškodniť antigény 
(baktérie, vírusy, toxíny...), hrá tak zásadnú rolu v imunitnom systéme. Podľa svojej stavby sa delí do tried, 
pričom najvýznamnejšia je trieda IgG. tá ma v krvi a tkanivovom moku cicavcov 75 % zastúpenie v porovnaní 
s ostatnými imunoglobulínmi a je ako jediná schopná prechádzať placentou a vytvárať obranyschopnosť 
plodu pred jeho narodením. Imunoglobulín IgG dokáže preniknúť i do mimocievnych priestorov, kde 
neutralizuje bakteriálne toxíny. Hodnota IgG 40 vyjadruje, koľko % imunoglobulínov colostrum obsahuje. 
ESSENS Colostrum garantuje veľmi vysoký pomer imunoglobulínu IgG, a to minimálne 41 %.

Komu je ESSENS Colostrum určené? 
Všetkým, ktorí chcú alebo potrebujú posilniť a optimalizovať imunitný systém, je vhodné pri chrípke a 
nachladnutí, pri prevencii pred zápalovými ochoreniami, na urýchlenie liečby zápalových ochorení, na 
posilnenie organizmu pri intenzívnom športovom tréningu. Z legislatívneho dôvodu nie je ESSENS Colostrum 
určené pre deti do troch rokov a tehotné ženy. 

Aké je dávkovanie ESSENS Colostrum? 
Odporúčame užívať 2 kapsuly denne večer pred spaním, pre osoby s autoimunitným ochorením platí užívanie 
ráno, najneskôr do 10:00 hodiny dopoludnia. Pretože sa imunoglobulíny ničia pri 60°C, nezapíjajte ich 
horúcimi nápojmi. Deťom je možné kapsuly vysypať a zamiešať do jedla alebo vlažného nápoja. Optimálnych 
výsledkov je dosiahnuté pri pravidelnom užívaní v trojmesačnej kúre, a to obvykle na jeseň a na jar, kedy 
dochádza k najväčšiemu oslabeniu imunitného systému. Vo výnimočných prípadoch potreby zvýšeného 
dávkovania by sa nemala prekročiť denná dávka 6 kapsúl.

NÁŠ TIP:
Získajte zadarmo 3 balenia ESSENS Colostrum! Využite naše výhodné superpacky! 
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KVALIFIKÁCIA ZAHÁJENÁ
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ZOZNÁMTE SA S TERMÍNMI NASKLADNENIA NOVINIEK 
Každému produktu ESSENS je venovaná patričná starostlivosť, je navrhovaný a vyrábaný s láskou a s 
najlepším svedomím o jeho kvalite. Napriek tomu, že by sme veľmi radi predstavili novinky hneď, nie je v 
našich silách výrobný proces urýchliť. respektíve bolo by to možné, avšak na úkor kvality, a to rozhodne nie 
je cesta, ktorou sa chce ESSENS vydať. Záleží nám na kvalite rovnako tak, ako na vašej spokojnosti a preto 
prinášame krátky súhrn predpokladaných termínov spustenia noviniek do predaja:

•	 Glitter Perfumes limited Edition – prvá polovica októbra 2017
•	 Unique Perfume – prvá polovica októbra 2017
•	 Unique luxury Shower Gel – prvá polovica novembra 2017
•	 Hand Cream 100 ml – prvá polovica novembra 2017
•	 Hand Cream 3 x 30 ml – druhá polovica októbra 2017
•	 Foot Cream – prvá polovica novembra 2017
•	 Niche Perfume – druhá polovica novembra 2017

Veríme, že sa na nové produkty tešíte rovnako ako my. 

NÁŠ TIP:
Chcete sa o novinkách dozvedieť viac informácií? Práve preto je tu katalóg NOVINIEK za 1,50 €! A pozor,
pracujete so vzorkovníkom parfumov? Zabezpečte si k nemu praktický leták, ktorý vašim zákazníkom v 
skratke predstaví všetky parfumované produkty ESSENS.

letáky môžete zakúpiť v sade 10 ks len za 1,50 €. 
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ALOE VERA KONCENTRÁT S VÝŤAŽKAMI Z BYLÍN
Podporuje obranyschopnosť organizmu, správnu funkciu pečene 
i činnosť nervovej sústavy. Neriedený koncentrát 10:1 zaručuje 
maximálnu účinnosť aktívnych látok aloe vera v organizme. Navyše 
obsahuje cenné liečivé byliny: púpavu lekársku, pestrec mariánsky 
a žihľavu dvojdomú. 

SUN CARE
U nás zakúpite jedinečnú opaľovaciu kozmetiku ESSENS Sun Care 
celoročne. Vieme totiž, že i v chladných mesiacoch radi vyrazíte za 
slnkom.

CUP MRS. A MR.
Doprajte si svoj obľúbený nápoj aj na cestách. Zaobstarajte si 
jedinečný hrnček ESSENS s objemom 300 ml. 

ALOE VERA DENTÁLNE PASTILKY
Starajte sa celý deň o svoj chrup vďaka dentálnym pastilkám s 
vitamínom C, ktoré znižujú riziko vzniku zubného kazu, hydratujú a 
zároveň udržujú svieži dych.

COLOSTRUM+ HYDRATAČNÝ DENNÝ/NOČNÝ KRÉM
Zázrak menom kyselina hyaluronová je hlavnou zložkou 
hydratačných krémov Colostrum+. Kyselina hyaluronová je 
ľudskému telu vlastná, prirodzene sa vyskytuje v tkanivách živých 
organizmov. Vyniká schopnosťou viazať mnohonásobne väčšie 
množstvo vody než jej molekulová hmotnosť, a je teda jedným z 
rozhodujúcich faktorov pre hydratáciu. Preto zjemňuje vrásky, 
tonizuje a udržuje pokožku hebkú a hladkú.

DIÁRE
Už čoskoro vám predstavíme nové diáre, tento rok nielen v 
štandardnej veľkosti A5, ale i v obľúbenom vreckovom variante. Sú 
prekrásne, takže naozaj je sa na čo  tešiť! 

TIPY NA JESEŇ

10,90 €
9 bodov

72 €
60 bodov

13 €
0 bodov

8,20 €
6,5 bodu

25,20 €
21 bodov

? €
0 bodov
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SÚŤAŽÍME O CENY
Vyhrajte ESSENS Home Perfume Set podľa vlastného výberu!

Na stránkach októbrového newsletteru sú rozmiestnené dieliky puzzle. Nájdite ich, vystrihnite, zložte 
obrázok, vyfoťte a fotografiu nám zašlite na e-mail info@essens.sk, a to najneskôr do 30.10.2017. 

Budete zaradení do zlosovania a vylosovaný výherca bude kontaktovaný s upresnením odovzdania výhry a 
zverejnený v ďalšom vydaní newsletteru.

Prajeme veľa šťastia!
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VZDELÁVANIE S ESSENS – TRETIE ZO SÉRIE ŠKOLENÍ
V pondelok 25. septembra sa v konferenčných priestoroch sídla ESSENS SlOVAKIA v Žiline uskutočnilo v 
poradí už tretie zo série tohtoročných biznis školení „Ako rozvíjať seba, budovať a viesť svoj tím, tvoriť image 
spoločnosti ESSENS a riadiť biznis“, tento krát na zaujímavú tému „Individuálna práca s novým členom, 
vedenie obchodných partnerov“.  

Ako už z témy vyplýva, cieľom tretieho školenia bolo naučiť sa individuálne pracovať s nováčikmi vo svojej 
obchodnej skupine. A preto sme sa aktívne učili a trénovali, ako zistiť ich motiváciu, ochotu venovať sa 
biznisu, nájsť potenciálne prekážky a pomôcť im spraviť prvý krok. Z nováčikov sa však stávajú nielen 
spokojní spotrebitelia, ale i obchodní partneri, veľkú časť školenia sme sa teda zdokonaľovali v nástrojoch, 
vedení, koučingu a motivácii, ktoré sú nevyhnutné pre ich podporu k vytúženému cieľu. A keďže i taký líder 
má niekedy obdobie, kedy má pocit, že sa mu nedarí a potrebuje dávku motivácie, bonusom boli overené 
tipy, ako získať stratenú motiváciu. to všetko opäť podľa najnovších trendov pod vedením profesionálneho 
trénera a konzultanta obchodných zručností, pána Martina Mišíka. 

Podľa vyjadrení účastníkov bolo toto stretnutie opäť veľmi prínosné a inšpiratívne. Už teraz sa tešíme na 
posledné tohtoročné stretnutie v decembri.

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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POZVÁNKA NA PREZENTAČNÝ DEŇ ESSENS
Pripravili sme pre vás stretnutie plné zaujímavých informácií, obchodných príležitostí a predvianočných 
inšpirácií!  

Pozvaní sú všetci členovia i záujemcovia o členstvo, ktorí sa chcú dozvedieť o:

•	 ESSENS
•	 výhodách členstva, odmeňovaní a benefitoch
•	 predvianočných produktových novinkách a inšpiráciách
•	 tipoch a nástrojoch, ako sa pripraviť a uspieť na trhu v predvianočnom čase

Osvedčené metódy k dosiahnutiu vášho úspechu vám predstavia úspešní členovia ESSENS na Slovensku.

Prezentačný deň sa uskutoční: 

28. 10. 2017 – MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, Nitra – začíname o 11:30 hod.
Vstupenky: 4 € (predpredaj do 22. 10. 2017), 6 € (predaj od 23.10.2017)

Vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom e-shopu, telefonicky, e-mailom, priamo na pobočke v Žiline 
alebo u svojho team lídra.

Neváhajte a využite túto príležitosť, kapacita miest je obmedzená.

tešíme sa na stretnutie s vami!
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PRIDAJTE SA K NÁM!

ĎAKUJEME!
SPOLOČNOSŤ ESSENS UŽ MÁ NA SVOJICH PROFILOVÝCH 

ÚČTOCH FACEBOOKU TAKMER 13 TISÍC LIKE!


