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Vážení členovia Klubu ESSENS,

vychutnajte si svoje podnikanie s ESSENS. Zarábajte krásne peniaze, staňte sa pánmi 
svojho času a buďte nezávislí. ESSENS je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť  
a neustále ponúka možnosti pre osobný rast. Každého sa môže týkať firemný automobil, 
luxusná dovolenka a ďalšie exkluzívne výhody pre úspešných členov. Inšpirujte sa  
v našom newsletteri a učte sa od tých najlepších, od svojich lídrov.

1 esseNs Aloe Vera Gel Drink Grape

2 esseNs Perfume w107 50 ml

3 esseNs Colostrum

4 esseNs Colostrum Probiotics

5 esseNs lactoferrin tablets

6 esseNs Perfume m008 50 ml

7 esseNs Perfume w117 50 ml

8 esseNs Aloe Vera Gel Drink Vitamin C

9 esseNs Perfume m007 50 ml

10 esseNs Perfume m001 50 ml

TOP 10 LÍDROV
VO FEBRUÁRI 2018

1 Akadémia DV s.r.o. 

2 J&P network s.r.o.

3 BIOtAsO s.r.o. - tatiana Kováčová

4 Mgr. tatiana Bochničková

5 Martina Musilová

6 Ing. lenka Borková

7 Daniela Hnidenková

8 slavomíra Florišová

9 Akadémia Is s.r.o.

10 Margita levková

TOP 10 PRODUKTOV 
VO FEBRUÁRI 2018

DO TERÉNU JEDINE S ROLL-UP ESSENS BEAUTY
s uvedením nového produktového radu esseNs Beauty sa otvára možnosť pre 
získanie nových registrácií. tak vyrazte do terénu s úplne novým bannerom a buďte 
neprehliadnuteľní.

Cena: 127 €
Pozor, roll-up si môžete tiež požičať, a to len za 5 € / deň!

A nezabudnite, že novo registrovaní členovia Klubu esseNs môžu zakúpiť vybrané 
produkty esseNs so zľavou až 20 %, a to v prvých 30tich minútach od registrácie!

Poradie v tabuľke je uvedené podľa dosiahnutej pozície a výšky provízií.
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ESSENS FAST START BONUS & ESSENS mYESHOP
Zaujali vás naše februárové novinky? Máte akékoľvek dotazy k programom esseNs Fast start Bonus a esseNs myesHOP? 
Neváhajte sa na nás obrátiť. sme tu preto, aby sme vám poskytli maximálny servis a podporu.

Ďakujeme za spätnú väzbu na e-mail info@essens.sk, i vďaka nej vieme, na čom zapracovať a čo vylepšiť. Pretože všetko,  
čo robíme, robíme pre vás a robíme to s radosťou.

TURECKO 2018
V uplynulých štyroch mesiacoch prebiehala motivačná akcia 
na luxusnú dovolenku na tureckú riviéru.

Kvalifikovali ste sa? tak si nezabudnite až do odletu udržať 
minimálne 17 % pozíciu a užijete si s nami nezabudnuteľné 
okamžiky plné odpočinku, zábavy a predovšetkým obrovskej 
motivácie do ďalšieho podnikania s esseNs.

tešíme sa!
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ESSENS BEAUTY - NOVINKY SKLADOm
Už sú tu! Toľko očakávané novinky produktového radu ESSENS Beauty!

Dlhotrvajúci  matný make-up perfektne vyrovnáva farebný tón pleti, zakrýva jej nerovnosti a  poskytuje dokonalé 
krytie po dobu niekoľkých dlhých hodín. 

Dlhotrvajúci matný púder výborne make-up zafixuje a zaistí tak dokonalý vzhľad. Pokožka zostane hodvábne hladká 
a prirodzene matná.  

Strúhadlo na dve veľkosti kozmetických ceruziek zabezpečuje plynulý a  nenásilný pohyb vďaka dokonale ostrým 
britvám z kvalitnej ocele. 

Praktické kozmetické tašky, dostupné zatiaľ v  dvoch veľkostiach, sú ideálnym pomocníkom na cestách, zároveň 
však podčiarknu vašu profesionalitu na každom vašom seminári i obchodnom stretnutí.

Ceny pre členov Klubu esseNs / bodová hodnota / odporúčané predajné ceny:
esseNs Beauty Dlouhotrvajúci matný make-up – 14,60 € / 12 bodov / 20,40 €  
esseNs Beauty Dlouhotrvajúci matný púder – 15,40 € / 12,5 boda / 21,60 €  
esseNs Beauty strúhadlo – 2 € / 1,5 boda / 2,80 €
esseNs Beauty Kozmetická taška s – 6,40 € / 5 bodov / 9 €
esseNs Beauty Kozmetická taška M – 10,30 € / 8 bodov / 14,40 €

mARCOVÉ NOVINKY!
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ESSENS DETOX SO ZĽAVOU 10 %
Jar je tu a s ňou i zľava 10 % na esseNs Detox.

Využite ideálny čas na prečistenie organizmu od škodlivých látok, zvýšenie imunitného systému a podporu metabolizmu. 
Zatočte s toxínmi a jedovatými látkami a doprajte telu úľavu.

Trojmesačná detoxikačná kúra ESSENS Detox je zostavená zo siedmich produktov:
1x es’Pure start, 2x es’Pure, 3x Flow´eN a 1x Clea´Ns

A čím je ESSENS Detox výnimočný?
Ide o synergiu špičkových výživových doplnkov esseNs Home Pharmacy. 
tie majú samy o sebe VYNIKAJÚCe výsledky v určených indikáciách! AVŠAK ÚČINNOsŤ ŠtYrOCH PrODUKtOV  
V KOMPleXNeJ KÚre sA NesČÍtA, Ale NÁsOBÍ!

Akciová cena pre členov Klubu esseNs: 64,80 €/ 54 bodov
Odporúčaná predajná cena: 100 €

AKCIA PLATÍ CELÝ mAREC
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PRIVOLAJmE JAR VÔŇAmI ZA SKVELÉ CENY
Jar je za dverami a  je potrebné ju privítať s „prevoňanou“ náručou! Zvýhodnili sme preto pre vás ceny vybraných 
produktov, a tie si môžete teraz zakúpiť so zľavou 30 %. 

Vyberať môžete z nasledujúcich vôní:
w103, w110, w126, w129, w133, w134, w139, w140, w143, w146 
m010, m015, m020, m021, m023 

Za tieto neodolateľné ceny:
esseNs Perfume 50 ml: 9,20 € - zarobíte 9 € na 1 parfume! 
esseNs Perfume 15 ml: 5,10 € - zarobíte 4,70 € na 1 parfume!
esseNs shower Gel: 3,00 € - zarobíte 2,50 € na 1 sprchovom géli!
esseNs Body Balm: 3,40 € - zarobíte 3,30 € na 1 telovom balzame!

Využite našu ponuku, navýšte svoje zárobky alebo len tak potešte sami seba a skráťte si tak čakanie na jar.
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ESSENS mOUTHWASH
Pracovný rok je v plnom prúde a vy beháte z jedného stretnutia 
na druhé, do toho školenie, pracovné obedy... A práve pre vás je tu 
ústna voda esseNs, vďaka ktorej budú vaše zuby chránené, váš 
dych stále svieži a váš úsmev oslňujúci.

ESSENS COLOSTRUm CELLULITE CREAm
telový krém s obsahom Colostra, arganového oleja, bambuckého 
masla a patentovanej látky Olivem dodáva pokožke pocit 
jemnosti a príjemnej sviežosti. extrakt brečtanu a kofeín zrýchľujú 
metabolizmus lipidov v koži, čím efektívne potláčajú výskyt 
celulitídy, zlepšujú kvalitu pokožky a eliminujú jej nerovnosti.

ESSENS SLIm’SS VIT ZADARmO!
schudnite do plaviek! Práve teraz je ideálny čas na zahájenie 
redukčnej kúry s výživovým doplnkom esseNs slim´ss, ktorý 
vďaka účinným prírodným látkam znižuje vstrebávanie tukov a 
súčasne zvyšuje energetický výdaj. A pozor, pri zakúpení dvoch 
balení, získate úplne zadarmo esseNs slim´ss Vit, komplex 
vitamínov A, D, e, K.

S BESTSELLEROm UŠETRÍTE!
Obstarajte si Bestseller set a sami sa presvedčte o kvalite 
produktov esseNs. Vlastnou skúsenosťou získate ten najlepší 
možný nástroj pre úspešný obchod. 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 viac  
ako 100 €!

6,70 €
5,5 boda

6,70 €
5,5 boda

2,90 €
2,5 boda

135 €
100 bodov

PREDAJNÉ TIPY
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SÚŤAŽ HAPPY ESSENS EASTER
Hrajte s nami veľkonočnú súťaž!

spočítajte všetky veľkonočné vajíčka v marcovom newsletteri a svoju odpoveď nám napíšte do 31. 3. 2018 na  
info@essens.sk. Vylosovaný výherca získa výživový doplnok z produktového radu esseNs Home Pharmacy - esseNs 
es´Pure!
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ÚSPěŠNÝ ROK 2017

PRIDAJTE SA K NÁm!

UŽ STE VIDELI NAŠE NOVÉ VIDEÁ ESSENS BEAUTY?
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http://www.youtube.com/channel/UC2lzCM4Ek9FFsCdtxNE7s6g%3Fview_as%3Dsubscriber
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D94tOe_GfwqM
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEP7sRZd3-Sk
http://twitter.com/ESSENS_WORLD
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DESe90ZSauQU

