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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

aj na august sme pre vás pripravili zaujímavé čítanie vo forme nášho pravidelného mesačníka  
a opäť veríme, že si v ňom každý nájde presne tú informáciu, ktorú potrebuje. 

LÍDROV ESSENS V SR 
V JÚLI 2016

TOP
10

1 Dámsky parfum 50 ml w107

2 Výživný telový krém s colostrom 200 ml

3 Aloe vera 99,5% gél na pitie - hrozno 500 ml

4 Aloe Vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

5 Aloe Vera ESSENS Soft Spray 100 ml

6 Pánsky parfum 50 ml m008

7 Colostrum ESSENS Probiotiká 6 ks

8 Dámsky parfum 50 ml w104

9 Aloe Vera ESSENS Deo Stick 45 g

10 Dámsky parfum 50 ml w117

NAJPREDÁVANEJŠIE  
PRODUKTY 

JÚL 
2016

JEDENÁSTA POZÍCIA
Tentokrát prezradíme, ktorý produkt sa v júli umiestnil  
na 11. pozícii rebríčka TOP 10. Ide o výživový doplnok 
Flow´EN 30 tabliet z radu Home Pharmacy, ktorý je skvelým 
pomocníkom pre ochranu cievneho systému. Pomáha tiež 
zlepšiť prekrvenie v nohách, zmierňuje opuchy a prispieva 
k zníženiu pocitu tažkých nôh. Preto ho oceníte i v letnom 
období počas cestovania za svojou vysnívanou dovolenkou, 
ktorú si tak môžete naplno užiť.
Vyskúšajte ho, stojí za to!
Cena pre členov Klubu ESSENS len 8,35 €.

EŠTE HO 

NEMÁTE? 

1 Akadémia DV s.r.o. 

2 Ľubica a Viliam Lalinskí

3 Mgr. Tatiana Bochničková

4 Tatiana Kováčová

5 20008752

6 Akadémia IS s.r.o.

7 Ing. Lenka Borková

8 Martina Musilová

9 Dušan Levko

10 Daniela Hnidenková
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ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM
V júli sme predstavili druhý výrobok z exkluzívneho produktového radu ESSENS Lactoferrin, jedinečnú intenzívnu masť 
ESSENS UNGUENTUM. 

TENTO SKUTOČNE MIMORIADNY PRODUKT NENÁJDETE V ŽIADNEJ KONKURENČNEJ SPOLOČNOSTI NA TRHU!

Rovnako ako ESSENS Lactoferrin tablets pochádza aj ESSENS Lactoferrin Unguentum z "dielne" pána PharmDr. Milana 
Krajíčka, medzinárodne uznávaného experta a farmaceuta zaoberajúceho sa vývojom, výskumom a výrobou prírodných 
výživových doplnkov.

ČO JE LACTOFERRIN?
Lactoferrin je proteín, ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele, je zastúpený v exokrinných sekrétoch a predovšetkým 
v krvnej plazme, bielych krvinkách a v malom množstve je obsiahnutý vo VŠETKÝCH telových tekutinách. Je totiž súčasťou 
VRODENEJ imunity.

LACTOFERRIN JE ĽUDSKÉMU TELU VLASTNÝ, TZN., ŽE HO VIE ROZPOZNAŤ A AKCEPTOVAŤ BEZ REAKCIÍ. NAVYŠE 
NAŇ DOPOSIAĽ NEVZNIKLA REZISTENCIA (AKO NAPR. NA ANTIBIOTIKÁ A INÉ LIEČIVÁ), VĎAKA ČOMU JE NEUSTÁLE 
ÚČINNÝ PRE KAŽDÉHO Z NÁS BEZ ROZDIELU POHLAVIA I VEKU. 

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM OBSAHUJE ROVNAKO KVALITNÝ LACTOFERRIN AKO JE V  ESSENS  
LACTOFERRIN TABLETS A KTORÝ SA VYZNAČUJE TÝMI NAJLEPŠÍMI MOŽNÝMI HODNOTAMI: 
•	 Lactoferrin je získaný z bovinného mlieka, pretože je najviac podobné tomu ľudskému a pri porovnávacích testoch má 

ROVNAKÚ účinnosť. 
•	 Nami používaný Lactoferrin je natívny (nezničený teplom, enzýmami ani chemikáliami), pretože kladieme dôraz na to, 

aby bol spracovaný špičkovou technológiou Z ČERSTVÉHO odstredeného mlieka a nie z výroby srvátky, ako je tomu 
u konkurencie.

•	 Náš Lactoferrin prechádza prísnou kontrolou saturácie (nasýtenia) železom, a  to z  dôvodu optimálnej regulácie 
a udržiavania stálej hladiny týchto stopových prvkov v tele. 

•	 Molekula nášho Lactoferrinu je stabilnejšia oproti kyselinám a enzýmom, takže je STÁLE AKTÍVNA A ÚČINNÁ. 

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM je masť obohatená o panenský olivový olej, čo zabezpečuje vysokú hydratáciu, 
výbornú roztierateľnosť a dokonalú penetráciu masti. 

 ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM neobsahuje vodu a preto sa veľmi pomaly rozpúšťa. V prípade potreby je možné 
rozpúšťanie urýchliť tým, že postihnuté miesto opláchneme pod tečúcou pitnou vodou (okrem oka a nosa). 

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM má vďaka svojmu unikátnemu zloženiu tieto vlastnosti: 
•	 antimikrobiálne (pôsobí proti mikroorganizmom) 
•	 antibakteriálne (pôsobí proti baktériám)
•	 antivirálne (pôsobí proti vírusom)
•	 má protizápalový účinok 

KEDY APLIKOVAŤ ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM?
•	 pri poranení kože 
•	 pri oparoch, aftoch a popraskaných kútikoch úst
•	 pre upokojenie začervenanej pokožky v okolí nosa pri nachladnutí 

Aplikácia: niekoľkokrát denne na postihnuté miesto 
Obsah balenia: masť 10 g

Cena pre členov Klubu ESSENS: 20,40 € / 17 bodov
Odporúčaná predajná cena: 28,60 €

JÚLOVÁ 

NOVINKA
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NOVÉ SÉRA A OČNÉ GÉLY COLOSTRUM+
V júli sme vám predstavili ďalšie úplne nové inovované produkty, a to Séra a Očné gély Colostrum+.

Inovované séra a očné gély obmedzujúce prejavy starnutia neobsahujú parabény a oproti pôvodnej 
receptúre bol navýšený obsah prírodnej látky Colostrum, čo vedie k zosilneniu pozitívnych účinkov, medzi 
ktoré patrí:
•	 vplyv rastových faktorov – pozitívne pôsobí na regeneráciu buniek pokožky
•	 antibakteriálne a protizápalové účinky lactoferrinu a laktoperoxidázy – zabraňujú zápalovým 

ochoreniam a podráždeniu pokožky
•	 pozitívne účinky fosfolipidov (tukov a organických kyselín), ktoré umožňujú hlavne ľahší prienik účinných 

látok vrchnou vrstvou pokožky a následnou tvorbou lipidického filmu (tenká vrstva výrazne spomaľujúca 
odparovanie vody z pokožky)

Oba výrobky ďalej obsahujú kyselinu hyalurónovú, ktorá je známa svojimi prospešnými vlastnosťami, 
predovšetkým zvyšovaním obsahu vody v pleti, vďaka ktorej udržuje pokožku hebkú a hladkú. V zložení 
nechýba ani makadamiový olej, ktorý pôsobí ako silný antioxidant a zabraňuje poškodeniu bunečných 
membrán. Antioxidačné vlastnosti má aj čajovník čínsky, ktorého 
výťažky z listov sú taktiež súčasťou zloženia oboch výrobkov.

PLEŤOVÉ SÉRUM 30 ml COLOSTRUM+ parfumované / 
neparfumované
Pleťové sérum obsahuje prírodnú látku Colostrum a kyselinu 
hyalurónovú. Pokožka je po nanesení séra mäkšia a získava 
prirodzený vzhľad. Pleťové sérum sa nanáša na očistenú pleť a 
opatrne sa rozotrie. Odporúčame jeho použitie pod denný a nočný 
krém, aby sa znásobila účinnosť boja proti vráskam. Následne je 
možné naniesť aj make-up.

OČNÝ GÉL 30 ml COLOSTRUM+ parfumovaný / neparfumovaný
Očný gél obsahuje prírodnú látku Colostrum a kyselinu hyalurónovú. 
Gél redukuje vačky pod očami, osviežuje okolie očí. Veľmi jemná 
konzistencia gélu ľahko preniká do pokožky. Malé množstvo gélu 
sa nanáša pod oči a jemným poklepávaním aplikuje do pokožky. 
Používa sa ráno i večer.

Cena pre členov Klubu ESSENS: 25,20 € / 21 bodov
Odporúčaná predajná cena: 35,30 € 

JÚLOVÁ 

NOVINKA
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LETO EŠTE NEKONČÍ! 
Vylaďte sa na leto štýlovými doplnkami, ktoré jednoducho musíte mať! 

Plážová taška SUMMER
Pevná taška v trendovom námorníckom štýle s logom ESSENS je vhodná na pláž i na nákupy, nosiť ju 
môžete v ruke alebo zavesenú na ramene.
Farba: biela / námornícka modrá
Rozmery: 42 × 42 × 10 cm
Objem: 18 litrov
Materiál: polyester 600D
Cena pre členov Klubu ESSENS: 6,90 € / 0 bodov

Slnečné okuliare ESSENS
Moderné ľahučké slnečné okuliare s UV filtrom 400, matným povrchom, transparentným rámom a farebne 
zodpovedajúcimi metalickými šošovkami k postranniciam, ktoré sú doplnené logom ESSENS Sun Care.
Vďaka univerzálnej veľkosti sú vhodné pre mužov i pre ženy.
Farba: transparentná s červeným rámom, transparentná s modrým rámom
Rozmery: 14,5 x 5 cm
Materiál: plast
Cena pre členov Klubu ESSENS: 3,50 € / 0 bodov

Vyrazte k vode jedine so štýlovými doplnkami ESSENS! 

LETNÁ NOVINKA
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Rad ESSENS Sun Care ponúka vašej pokožke ochranu, starostlivosť a regeneráciu 
pred, počas a po opaľovaní. Bol vytvorený v duchu myšlienky Coco Chanel: 

“Tvár, ktorú vám nadelila príroda, budete mať v dvadsiatke. 
Je len na vás, ako bude vyzerať, keď budete mať päťdesiat.”  

Výrazná svetlosť pokožky bola v minulosti symbolom krásy a meradlom spoločenského postavenia. Opálení 
boli len tí, ktorí pracovali vonku - služobníctvo, dedinčania. O túto farbu pleti šľachtičné nestály a chránili  
sa oblečením a dáždnikom. Historickým prevratom v názore na opaľovanie boli 20. a 30. roky minulého storočia 
a taktiež návrat Coco Chanel, známej módnej návrhárky,  z dovolenky z Francúzskej riviéry. Jej nádherne  
bronzová pleť - doposiaľ znak podriadenosti - zamávala okolím a odštartovala nový trend a postoj k opaľovaniu 
- znak zdravia, mladosti a atraktivity. 
Efekt slnečných lúčov bol však už v tejto dobe jednou z liečebných metód pre pacientov s kožnými ochoreniami.

Nasledovalo obdobie make-upov, ktoré mali zafarbiť pleť jemne dohneda. V 60. rokoch sa objavili prvé 
samoopaľovacie krémy, ktoré ovplyvnili trh na rad ďalších rokov. Koncom 20. storočia prišli soláriá. Pre rad  
ich odporcov - fabriky na obete nadmerného opaľovania.   

Túžba po hnedej pokožke pretrváva aj dnes. Je totiž znakom sviežosti, energie, príťažlivosti. Ponúka sa teda 
otázka: dá sa opaľovať zdravo? Odpoveď je zložitejšia, ale pri dodržiavaní zásad správneho opaľovania a pri 
používaní kvalitných prípravkov môžeme povedať, že áno.

Rad ESSENS Sun Care ponúka komplexnú a vysoko kvalitnú ochranu pred opaľovaním hlavne vďaka obsahu:  
•	 UA Pearl s extrémne vysokým SPF faktorom (Sun Protection Factor) bez použitia chemických látok. Unikátna 

forma veľmi malých perličiek pôsobiacich na povrchu pokožky k vychytávaniu slnečných lúčov, patrí  
medzi bezpečné spôsoby ochrany pokožky. Výsledkom je minimálna možná alergická reakcia citlivých jedincov  
a vysoký ochranný efekt. 

•	 Thalitanu, ktorý pomáha tvoriť kožný pigment melanín, a tým stimuluje opaľovanie a zároveň chráni pokožku 
pred škodlivými účinkami slnka. 

•	 Aloe Vera plniace úlohu regeneračnú a hydratačnú, nakoľko pokožka vystavená slnečnému žiareniu je oveľa 
suchšia a menej pružná. 

ľudské telo potrebuje nízku dávku slnečného svetla, jeho krátkodobé pôsobe-
nie, pretože slnečné lúče majú rad pozitívnych účinkov pre naše zdravie, napr. 
pri tvorbe vitamínu D, pre posilnenie imunity, zdroj psychickej pohody a energie.

Z hľadiska komplexného prístupu k téme “opaľovania” musíme povedať, že

Opaľovanie s ESSENS Sun Care
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ZASIAHLO NÁS ZĽAVOVÉ CUNAMI! 
V júli sme spustili niekoľko zľavnených akcií, kedy jedna lepšia striedala druhú. A pretože prázdniny ešte nekončia, 
môžete sa na obdobné akcie tešiť až do konca augusta! 
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NEZABUDNITE  

V AUGUSTE A V 

SEPTEMBRI OBHÁJIŤ 

SVOJU KVALIFIKÁCIU
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ESSENS
V auguste sme spustili úplne nové webové stránky, na ktorých sme pracovali 
niekoľko dlhých mesiacov, a to aj na základe vašich poznatkov a pripomienok. 

Nájdete tu všetky potrebné informácie, aktuality, motivačné programy, e-shop 
aj vylepšenú sekciu "Moja kancelária", kde nechýba prehľadná sekcia "Strom"  
s dôležitými informáciami o vašej sieti. Navyše si tu môžete nahrať vlastnú 
fotografiu či upraviť niektoré údaje. Na rozširovaní funkcií sekcie "Moja kancelária" 
budeme aj naďalej usilovne pracovať. 

Nové webové stránky sú responzívne, tzn., že ich môžete využívať v širokom 
spektre veľkosti monitorov, tabletov i mobilných zariadení. 

Veríme, že sa vám páčia a že ste sa na nich už zorientovali. 

UDALOSŤ 

ROKA 

-

NOVÝ WEB

CHÝBAJÚ VÁM NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKACH ESSENS NEJAKÉ INFORMÁCIE? 
BUDEME RADI ZA VAŠU SPÄTNÚ VÄZBU. PÍŠTE NÁM NA E-MAIL: info@essens.sk. 

ĎAKUJEME! 
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BUĎTE NEUSTÁLE V OBRAZE A STAŇTE SA 
FANÚŠIKOM ESSENS NA INSTAGRAME.

Náš účet:  www.instagram.com/essens_official/
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Lenka, 37 rokov
Pred niekoľkými rokmi som si s podporou rodiny otvorila v malom meste malé štúdio, zo začiatku 
zameriavané na ponuku relaxačných masáží. Začiatky podnikania rozhodne neboli jednoduché, ale 
časom som si vybudovala svoju klientelu a mohla som si dovoliť rozšíriť ponuku služieb aj o kozmetické 
procedúry. Pretože bolo mojím cieľom navodiť už pri vstupe do štúdia príjemnú atmosféru, používala 
som najrôznejšie vonné sviečky, aróma lampy, elektronické osviežovače a podobne. Zvyčajne s jediným 
výsledkom - buď bola vôňa krátkodobá, alebo málo či príliš intenzívna. Dalo by sa povedať - taká hlúposť. 
Ale mne na tom záležalo. Vždy chcem, aby sa u mňa klienti cítili dobre, aby odchádzali príjemne naladení 
a aby sa radi vracali. 
Keď som si kúpila ESSENS Home Perfume, pravdupovediac, žiadny zázrak som nečakala. O to väčšie bolo 
moje prekvapenie! Aróma difuzér má nádhernú 
vôňu, ktorá pri dlhodobom pobyte nevadí, nebolí 
z nej hlava a "nezavadzia". Je to ako keď vám 
niekto povie, že krásne voniate, pritom vy nič 
necítite, pretože vôňa sa stane vašou prirodzenou 
súčasťou. A k tomu si intenzitu aróma difuzéra 
môžem ľubovoľne nastaviť množstvom tyčiniek 
a taktiež ich pravidelným otáčaním. Zvláštne, ale 
funguje to. A množstvo vonnej esencie, ktorej je v 
balení 300 ml, mi vydrží veľmi, veľmi dlho. Musím 
uznať, že sa mi konečne podarilo nájsť to, čo som 
dlhé roky hľadala. 

Prajeme pohodový zvyšok leta!

Váš tím ESSENS Slovakia

PÍŠTE NÁM SVOJE PRÍBEHY AJ SKÚSENOSTI S PRODUKTAMI ESSENS, POSIELAJTE NÁM 
SVOJE FOTOGRAFIE, RADI ICH ZVEREJNÍME!
NÁŠ E-MAIL: info@essens.sk. 

Ukončenie predaja parfumovaných produktov w147
POZOR, máte poslednú možnosť zakúpiť parfum 50 ml, parfum 15 ml, sprchový gél a telový balzam  
vo vôni W147. 

Stabilizujeme ponuku parfumov ESSENS na 40 dámskych a 20 pánskych vôní, preto
bude uvedená vôňa súčasťou ponuky len do 31.8.2016. 

Pretože ponuka parfumov ESSENS je veľmi bohatá, veríme, že si priaznivci parfumu 
w147 časom vyberú inú, rovnako okúzľujúcu vôňu. MÔJ PRÍBEH S ESSENS


