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Vážení členovia Klubu ESSENS,

zabudnite na vianočný zhon, davy šialených kupujúcich a tisíce unavených predavačov.
Nakupujte z pohodlia domova pri voňavom punči a v pokojnej atmosfére sa nechajte 
inšpirovať naším posledným newsletterom tohto roka.

TOP 10 LÍDROV ESSENS 
V SR V NOVEMBRI 2017

1 Akadémia DV s.r.o.

2 J&P network s.r.o.

3 Mgr. tatiana Bochničková

4 Ing. lenka Borková

5 slavomíra Florišová

6 Daniela Hnidenková

7 Akadémia Is s.r.o.

8 Dušan levko

9 Mgr. rudolf Kubík

10 Martina Musilová
Poradie v tabuľke je uvedené podľa dosiahnutej pozície a výšky 
provízií.

BUDUJETE MEDZINÁRODNÚ SIEŤ?
Buďte v obraze, aké akcie sa spúšťajú na pobočke danej krajiny a nechajte si zasielať marketingové správy  
v cudzom jazyku. Napíšte nám na info@essens.sk a my to zariadime!

A kde máme pobočky? slovenská republika, Česká republika, taliansko, slovinsko, Španielsko, Chorvátsko, 
Grécko, Cyprus a rusko. V anglickom, nemeckom i francúzskom jazyku poskytujeme mailingový servis podľa 
informácií na webe www.essenseurope.com.

NOVÁ POZÍCIA V NOVEMBRI 2017
Gratulujeme!

V mesiaci november dosiahla prvýkrát pozíciu 
Gold Manager spoločnosť J&P network s.r.o., 
pani Jana Astalošová! 

Blahoželáme a do ďalšieho obdobia prajeme 
mnoho úspechov! 

TOP 10 

NOVEMBER 2017
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MÁTE UŽ VŠETKY VIANOČNÉ DARČEKY?
Nezabudli ste na nič? Čo napríklad kvalitný výživový 
doplnok?

V našej ponuke esseNs Home Pharmacy nájdete 
špičkové produkty a vybrať si môže celá rodina.

Pre babičku - Flow`eN, nech uľaví ťažkým nohám
Pre deduška - es`leep, aby v noci kľudne spal
Pre maminku - Head`es, aby ju nebolela hlava
Pre otecka - Hard`eN, aby bol stále v kondícii
Pre syna - Clea`Ns na prečistenie tela
Pre dcéru - slim`ss na chudnutie do plaviek
A pre našich najmenších - jedinečný vitamín C

A pre seba? Predsa to najlepšie! trojmesačnú kúru 
na detoxikáciu organizmu, esseNs Detox.

NAJPREDÁVANEJŠIE
PRODUKTY V NOVEMBRI 2017

1 esseNs Perfume w107 50 ml

2 esseNs Aloe Vera Gel Drink Grape

3 esseNs Perfume m008 50 ml

4 esseNs Perfume w107 50 ml

5 esseNs Perfume w117 50 ml

6 esseNs Colostrum

7 esseNs Colostrum Probiotics

8 esseNs Aloe Vera toothpaste

9 esseNs Perfume w104 50 ml

10 esseNs Perfume m001 50 ml

NÁŠ 

TIP
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ESSENS KICK OFF TOUR JE SPÄŤ!

Staňte sa súčasťou najväčšej akcie roka s predstavením noviniek, ktoré pre vás s láskou a plným 
nasadením do nového roka pripravujeme.

Táto akcia sa uskutoční v 5 mestách a zjednotí tisíce členov Klubu ESSENS po celej Európe.

Buďte s nami pri tom!  

Na čo sa môžete tešiť?
• exkluzívne predstavenie úplne nového produktového radu

• nové tlačené a on-line nástroje, ktoré učinia vaše podnikanie jednoduchšie a zábavnejšie
• motivačná súťaž podporujúca vaše podnikanie a rýchlejší rast

• nové luxusné katalógy
• špeciálny hosť, majiteľ spoločnosti ESSENS, pán Michal Kovář

Pridajte sa k nám:

Kick OFF podporí váš rast a pomôže vám odštartovať nový úspešný rok 2018!

Inšpirujte členov svojej siete a nezabudnite sa o tejto mimoriadnej akcii zmieniť na svojich biznis 
prezentáciách a stretnutiach.

e-Vstupenky: 10 € (predpredaj do 31. 12. 2017) / 15 € (predpredaj do 31. 1. 2018) / 20 € (od 1. 2. 2018). 
e-Vstupenka zahŕňa občerstvenie, poznámkový blok, pero a náramok. Predpokladaná dĺžka seminára sú 4 hodiny.

MY SME ESSENS, TOTO JE KICK OFF, TAK TO S NAMI V ROKU 2018 ROZBEHNITE!

3. 2.         RÍM

4. 2.         MADRID

10. 2.                     BRNO

11. 2.                     MARIBOR

17. 2.        ROSTOV NA DONE

E-VSTUPENKY ZA ZVÝHODNENÚ CENU 

10 € LEN DO 31.12.2017
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Podčiarknite na Štedrý deň krásu ženy a darujte jej

DÁMSKY PARFUMOVANÝ SET V LUXUSNEJ 
VIANOČNEJ KAZETE

Hovorí sa, že čo príležitosť, to iný parfum.
Vyberte si tri 15 ml parfumy a my vám z nich vykúzlime 
jedinečný vianočný darček.

KAZETA 3 MINI PERFUME ZADARMO!

I muži milujú voňavé darčeky, preto je tu 

PÁNSKY PARFUMOVANÝ SET  
S VIANOČNÝMI MOTÍVMI

LIMITOVANÁ EDÍCIA GLITTER PERFUMES!

rozžiarte okolie trblietavými parfumami!
Vyberajte z dámskych vôní:

30,40 €

w106 w107 w117 w127 w144 w145

23,70 €

29,40 €

19,40 €



NEWS
č. 12/2017

Newsletter

www.essens.sk essens slovakia
official

info@essens.sk +421 41 555 72 11
+421 91 861 78 97

Ponuka je platná do 31. 12. 2017.

STRIEBORNÁ KOZMETICKÁ TAŠKA  
COLOSTRUM+ ÚPLNE ZADARMO

K nákupu dvoch produktov Colostrum+
Na výber: Anti Aging Day Cream, Anti Aging Night 
Cream, Anti Aging lifting serum, Anti Aging eye gel, 
Moisturizing Day Cream, Moisturizing Night Cream.

SET COLOSTRUM+ 

Každá žena si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť, darujte 
jej luxusnú kozmetiku Colostrum+.

svieža, hydratačná a upokojujúca kozmetika  

v jedinečnej unisex vôni, to je

KOZMETIKA NA HOLENIE S ALOE VERA!

NOVINKA! SETY TELOVÁ KOZMETIKA 
COLOSTRUM VO VIANOČNOM BALENÍ!

Vyberajte z 2 variant: výživný telový krém alebo krém 
proti celulitíde + sprchový gél s colostrom.

NOVINKA! VLASOVÁ KOZMETIKA ALOE 
VERA VO VIANOČNOM BALENÍ!

Vyberajte z 2 variant: šampón + kondicionér pre všetky 
typy vlasov alebo šampón + kondicionér na farbené  
a suché vlasy.

Žiarivý úsmev pod rozžiareným stromčekom jedine s

ALOE VERA DENTAL CARE

15,20 € 12,60 €

19,80 € 168 €

27,70 €
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NOVÉ ESSENS BESTSELLER SETY
Inovovali sme váš obľúbený Bestseller set, ktorý teraz ponúkame v dvoch variantoch!
A to buď s najpredávanejším dámskym alebo najpredávanejším pánskym parfumom esseNs Unique. 

ESSENS BESTseller Set obsahuje:
• ESSENS Dámsky parfum Unique  EU 06 / ESSENS Pánsky parfum Unique EU 04
• ESSENS Dámsky parfum W107 50 ml
• ESSENS Pánsky parfum M008 50 ml
• ESSENS Aloe Vera Gel Drink 99,5 % - hrozno
• ESSENS Šampón pre všetky typy vlasov
• ESSENS Kondicionér pre všetky typy vlasov
• ESSENS Aloe Vera Pena na holenie
• ESSENS Aloe Vera Balzam po holení
• ESSENS Aloe Vera Zubná pasta
• ESSENS Aloe Vera Soft Spray
• ESSENS Jogurtovač
• ESSENS Colostrum Probiotiká 6ks
• ESSENS Flow’EN 
• ESSENS Colostrum 60 kapsúl
• ESSENS Sprchový gél s colostrom
• ESSENS Výživný telový krém s colostrom
• Aktuálna sada katalógov a praktický BESTseller box

NeUVerIteĽNÁ cena pre členov Klubu esseNs: 135 € / 100 bodov
UŠetrÍte takmer 45 € v porovnaní s členskou cenou jednotlivých produktov a viac ako 110 € v porovnaní 
s odporúčanou predajnou cenou jednotlivých produktov! 

Zakúpením ESSENS BESTseller Setu so 16-timi najobľúbenejšími produktmi získate ideálny nástroj  
pre rozvoj vášho podnikania a tým i vlastnú cennú skúsenosť s jednotlivými výrobkami.  

Náš tip: Ukážte svojim priateľom najpredávanejšie produkty i vzorkovník parfumov a umožnite im vybrať 
vianočné darčeky z pohodlia domova či zamestnania. Uvidíte, že sa vášmu podnikaniu začne dariť a vás  
to nebude stáť takmer žiadny čas.
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UŽ STE VYSKÚŠALI NOVEMBROVÉ NOVINKY?
Jemné hydratačné krémy na ruky s glycerínom a vitamínom e účinne vyživujú a chránia suchú a poškodenú 
pokožku, starajú sa o nechtové lôžka a obnovujú ich elasticitu.

ESSENS Hand Cream Set 3 x 30 ml
Cena pre členov Klubu esseNs: 10,20 € / 8,5 bodu
Odporúčaná predajná cena: 14,30 €

ESSENS Hand Cream Vanilla 100 ml
Cena pre členov Klubu esseNs: 5,85 € / 4,5 bodu
Odporúčaná predajná cena: 8,20 €

Zvláčňujúci krém na nohy s boswelliou, ureou a kakaovým maslom účinne vyživuje a regeneruje suché  
a poškodené chodidlá, zabezpečuje hĺbkovú hydratáciu, zmäkčuje stvrdnutú a zrohovatenú pokožku, 
príjemne chladí a osviežuje unavené nohy. 

ESSENS Foot Cream 100 ml
Cena pre členov Klubu esseNs: 6,30 € / 5 bodov
Odporúčaná predajná cena: 8,80 €

Hodvábne sprchové gély s originálnou vonnou kompozíciou luxusného parfumu a najjemnejšími prémiovými 
zložkami výborne umývajú a šetrne sa starajú i o tú najcitlivejšiu pokožku.

ESSENS Unique Luxury Shower Gel 200 ml
Cena pre členov Klubu esseNs: 7,80 / 6 bodov
Odporúčaná predajná cena: 10,90 € 

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ
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DIÁRE NA ROK 2018
Všimli ste si niekedy, že ten, kto si pri jednaní ručne zapisuje poznámky do diára, na vás pôsobí omnoho 
profesionálnejšie, zapálenejšie a systematicky?

Je čas vzbudiť vo svojom okolí rovnaké pocity, a preto sú tu i tento rok štýlové diáre v dizajne esseNs.

ESSENS Diár A5
Farba: modrá
Materiál dosiek: matné lamino
rozmery: 15,5 x 21,5 cm

Obsah: týždenný layout, osobné údaje, ročný prehľad na rok 2018 i 2019, plánovací kalendár, medzinárodné 
sviatky, medzinárodné dôležité telefónne čísla, medzinárodné telefónne predvoľby, zoznam slovenských 
krstných mien, vzdialenosť európskych miest, poznámky, textilná záložka

rozsah: 128 strán, kalendárium v šiestich jazykoch -  slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština 
a ruština 

Cena pre členov Klubu esseNs: 4,40 € / 0 bodov

ESSENS Vreckový Diár
Farba: modrá 
Materiál dosiek: matné lamino
Formát: 9,2 × 15,6 cm 

Obsah: týždenný layout, osobné údaje, ročný prehľad na rok 2018 i 2019, plánovací kalendár, medzinárodné 
sviatky, adresár, poznámky 

rozsah: 64 strán, kalendárium v piatich jazykoch - slovenčina, čeština, angličtina, nemčina a ruština 
Cena pre členov Klubu esseNs: 3,60 € / 0 bodov

s esseNs diármi už žiadny trapas zo zmeškanej schôdzky!
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ESSENS TOOTHBRUSH V NOVÝCH FARBÁCH!
Na základe vašich ohlasov sme rozšírili farebnú škálu zubných kefiek!

Kefky na zuby s malou hlavou, husto osadenou čistiacimi vláknami s precízne zbrúsenými koncami, eliminujú 
možnosť poškodenia ďasien a zároveň účinne odstraňujú zubný povlak. Zaoblené prehnuté držadlo umožňuje 
pohodlné uchopenie a perfektný dosah do všetkých partií chrupu.

Kefky na zuby poskytujú šetrnú a dokonalú starostlivosť vhodnú najmä pre citlivé zuby a k dispozícii sú  
v dvoch variantoch tvrdosti vlákien: extra soft - veľmi jemné vlákna a Ultra soft - najjemnejšie vlákna.

Cena pre členov Klubu esseNs: 3,40 € / 2,5 boda
Odporúčaná predajná cena: 4,80 €

Doprajte žiarivý úsmev celej rodine!



NEWS
č. 12/2017

Newsletter

www.essens.sk essens slovakia
official

info@essens.sk +421 41 555 72 11
+421 91 861 78 97

s láskavým povolením si dovoľujeme uverejniť osobnú skúsenosť a dojemný príbeh o boji s atopickým 
ekzémom pani Zdenky a jej syna Filipa zo Slovenska.

AKO SME VYHRALI NAD ATOPICKÝM EKZÉMOM!
Volám sa Zdenka a som matka troch detí. Rada by som sa podelila o časť môjho, ale najmä synovho života, 
ktorý významne ovplyvnila diagnóza „Atopický ekzém“ a možno tak inšpirovala ostatných rodičov, ktorí  
s rovnakou diagnózou bojujú, aby sa nevzdávali a vyskúšali spôsob liečby, ktorý pomohol nám. 

Náš boj s ekzémom sa začal, keď mal najstarší syn Filip štyri mesiace. Mal veľmi suchú pokožku, vyrážky na 
tvári a v okolí úst. Návšteva u kožnej doktorky bola u nás rutina. skúšali sme rôzne kortikoidné mastičky, 
ktoré síce zabrali, ale vždy len dočasne. Keď mal Filip 9 rokov, absolvoval mesačné liečenie v kúpeľoch. 
to pomohlo, ale tiež len na krátku dobu. Pátrala som ďalej, ako mu pomôcť, čítala som veľa informácií 
na internete. Jedného dňa som sa dočítala o pozitívnych účinkoch aloe vera a colostra. stále som však 
váhala, či ísť do toho. O esseNs ani produktoch tejto značky som netušila. Jedného dňa moja známa 
slávka zverejnila na sociálnej sieti príspevok týkajúci sa práve výživových doplnkov a kozmetiky s obsahom 
aloe vera a colostra. Oslovila som ju a vtedy som sa dozvedela o doplnkoch výživy a kozmetiky esseNs.  
Pri rozhovore mi dala číslo na pána Jozefa, ktorý je taktiež členom esseNs a má bohaté skúsenosti  
s liečbou tohto ochorenia. Priznám sa, že som sa dlho rozhodovala či zavolať. Bola som po tých rokoch  
a toľkých neúspešných pokusoch dosť skeptická. Predsa som zavolala. A bolo to to najlepšie rozhodnutie. 
V ten deň začala naša liečba. Bola som nadšená a odhodlaná tento boj konečne vyhrať. Filip sa venuje 
kanoistike a futbalu a táto choroba ho tak veľmi obmedzovala... Objednala som preto potrebné produkty  
a začal sa "BOJ s atopickým ekzémom".

VÁŠ PRÍBEH

1. TÝŽDEŇ 2. TÝŽDEŇ 2. MESIAC
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Začali sme presne 1. decembra 2016. Všetko som zaznamenávala. Prvý mesiac Filip užíval 3 x denne 
polievkovú lyžicu esseNs Aloe vera s hroznom, umýval sa len esseNs sprchovým gélom s colostrom 
a natieral sa esseNs výživným telovým krémom s colostrom. Účinky sa začali prejavovať už po troch 
týždňoch liečby. Celé telo začalo pracovať a to až tak, že som po nociach plakala a chodila Filipa pozerať. 
Koža na rukách a v okolí úst praskala až do krvi, veľmi ho to svrbelo. Niesol to veľmi zle. Ani do školy nechodil. 
Zneistila som a opäť som zavolala pánovi Jozefovi. Upokojil ma, že mám vydržať, že to tak má byť, že sa čistí 
krv, pečeň, tráviace ústrojenstvo, žlčník. Navštívili sme aj Filipovu doktorku. tá potvrdila, že mám vytrvať, 
podporila ma v tejto liečbe. Nevzdali sme to. Po mesiaci sme k esseNs Aloe vera s hroznom pridali esseNs 
Aloe vera koncentrát s výťažkami z bylín (1 lyžička večer) + 2 kapsuly esseNs Colostrum s vitamínom D  
a liek proti alergii. Zvonku sme stále používali sprchový gél a výživný telový krém s colostrom. Už to nebolo 
také zlé, ale stav kože bol stále zhoršený. tretí mesiac sme pridali 2x denne esseNs Colostrum probiotiká. 
Po týchto troch mesiacoch nastala obrovská zmena. ekzém začal miznúť. stále máme poznačený ten dátum 
-  17. marec 2017. stalo sa niečo neuveriteľné. Filipkovo telo, tvár, ústa, ruky sú čisté, bez ekzému. len  
v zhybe lakťa zostalo mierne začervenanie. Od piateho mesiaca doteraz sme bez ekzému. stále užívame 
esseNs Aloe vera koncentrát + esseNs Colostrum s vitamínom D a na telo esseNs sprchový gél a výživný 
telový krém s colostrom. Žiadnu inú kozmetiku ani lieky. Verím, že sa nám ten "boj" podarilo vyhrať. Všetko 
tomu nasvedčuje. 

Prežili sme veľa zlých dní, keď to chcel syn a ja vzdať, ale išli sme ďalej. teraz sa len pousmejeme a povieme 
„zbohom ekzém a už sa nevracaj“. My dvaja to dáme a vyhráme túto hnusnú ekzémovú "vojnu". teším sa 
veľmi. Veľké ĎAKUJeM patrí esseNs, slávke a pánovi Jozefovi, ktorí pri mne stáli, podržali ma a dali mi silu 
ísť ďalej a nevzdať to. skláňam sa pred vami. Ďakujem vám a teším sa, že sa stretneme. Ideme ďalej, veď 
Filip chce žiť svoj život naplno!

S pozdravom Zdenka a Filip "Veľký bojovník".

Za ESSENS veľmi ďakujeme za poskytnutie cenných skúseností, obom prajeme 
predovšetkým pevné zdravie a Filipovi mnoho športových a životných úspechov.

3. MESIAC EKZÉM NA ÚSTUPE 4. MESIAC
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KVALIFIKÁCIA PRÁVE PREBIEHA!

TURECKO 2018
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PRIDAJTE SA K NÁM!

UŽ STE ICH VIDELI?
3 STRHUJÚCE VIDEÁ ZO 6th ESSENS

ANNIVERSARY NA YOUTUBE
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OTVÁRACIE HODINY A DORUČOVANIE BALÍKOV PRED A POČAS VIANOČNÝCH 
SVIATKOV
s blížiacimi sa vianočnými sviatkami by sme vás radi informovali o prevádzkových hodinách a doručovaní 
balíkov v tomto období.

PRÍJEMNÉ VIANOČNÉ NAKUPOVANIE VÁM PRAJE VÁŠ TÍM ESSENS SLOVAKIA

WEBINÁR: AKO PODPORIŤ VAŠE
PODNIKANIE V DECEMBRI LEN
JEDNODUCHOU OTÁZKOU
Zistite viac o tejto magickej otázke a získajte 
mnoho tipov pre váš úspešný vianočný biznis.

Jednoducho kliknite TU

V štandardnej prevádzkovej dobe vám budeme k dispozícii opäť od štvrtku 04. 01. 2018. I počas našej 
neprítomnosti môžete využiť objednávanie tovaru prostredníctvom nášho e-shopu na www.essens.sk alebo 
e-mailu na objednavky@essens.sk. 

https://www.youtube.com/watch?v=N8uTUzjb44c

