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Vážení členovia Klubu ESSENS, 

aj keď sme už listy v kalendári otočili do druhej polovice roka, to najkrajšie ročné obdobie máme 
stále pred sebou. S ďalším letným mesiacom sme priniesli rad noviniek, ktoré si spoločne 
zrekapitulujeme. Nebudú chýbať ani užitočné informácie, naše tipy, ani váš príbeh v novej rubrike 
"Môj život s ESSENS". 

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

1 Aloe vera 99,5% gél na pitie - hrozno

2 Dámsky parfum 50 ml w107

3 Dámsky parfum 50 ml w104

4 Pánsky parfum 50 ml m007

5 Aloe Vera ESSENS Zubná pasta 100 ml

6 Flow`EN 30 tabliet

7 Aloe vera 99,5% gél na pitie - vitamín C

8 Pánsky parfum 50 ml m008

9 Colostrum ESSENS Probiotiká 6 ks

10 Lactoferrin tablets 30 tabliet

NAJPREDÁVANEJŠIE  
PRODUKTY 

JÚN 

2016

VEĽKÉ PREKVAPENIE
V máji 2016 sme predstavili svetovú novinku - 
jedinečný výživový doplnok ESSENS LACTOFERRIN 
TABLETS. 
O tom, že si tento výnimočný produkt získa vašu 
priazeň, sme nepochybovali. Že sa však hneď 
v prvom mesiaci predaja dostane do TOP10, 
predčilo všetky naše doterajšie očakávania.  

SKOKAN ROKA!

1 Akadémia DV s.r.o.

2 Ľubica a Viliam Lalinskí

3 Mgr. Tatiana Bochničková

4 Tatiana Kováčová

5 Ing. Lenka Borková

6 20008752

7 Akadémia IS s.r.o.

8 Štefánia Mirgusová

9 Martina Musilová

10 Mgr. Rudolf Kubík - GOLDEN DROP, s.r.o.

LÍDROV ESSENS V SR 
V JÚNI 2016

TOP
10
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ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM
Predstavujeme druhý výrobok z exkluzívneho produktového radu ESSENS Lactoferrin, dlho očakávanú a úplne jedinečnú 
intenzívnu masť ESSENS LACTOFERRIN 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 mg

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

NOVINKA
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NOVÉ SÉRA A OČNÉ GÉLY COLOSTRUM+
Prinášame vám 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 € 

NOVINKA



NEWS
č. 7/2016

Newsletter

www.essens.sk Essens Slovakia info@essens.sk +421 41 555 72 11

ESSENS BODY MIST, TO PRAVÉ LETNÉ OSVIEŽENIE 
V júni sme predstavili telové spreje ESSENS Body Mist, ktoré prevoňajú jemnými tónmi vašu pokožku i 
vlasy a doprajú vám užívať si plnými dúškami dobrodružstvo i relax v priebehu dovolenkovej sezóny. 

Vytvorené sú rovnakou technológiou a majú rovnakú dobu zrenia ako parfumy ESSENS, líšia sa len počtom 
percent vonných esencií, ktoré sú v prípade Body Mist v porovnaní s inými telovými sprejmi na trhu veľmi 
vysoké, majú totiž 3 %! Pre porovnanie uvádzame, že napr. kolínska obsahuje vonné esencie v rozmedzí 
3 – 5 %.

ESSENS Body Mist s obsahom 200 ml nájdete vo vašich najobľúbenejších vôňach:
W 104, W 106, W 107, W 117, W 127, W 141, W 142, W 144, W 145, W 148

Cena pre členov Klubu ESSENS: 9,70 € / 8 bodov
Odporúčaná predajná cena: 13,60 €

NOVINKY

RATANOVÉ TYČINKY K ESSENS HOME PERFUME
Už ste vyskúšali náš rad ESSENS Home Perfume, vďaka ktorému máte možnosť 
prevoňať váš domov elegantnou a dlhotrvajúcou vôňou?

Tento rad v sebe skrýva jedinečné parfumy pre váš interiér vo forme elegantných aróma 
difuzérov. Vďaka jemným éterickým olejom a ratanovým tyčinkám, ktorými aróma 
vzlína do okolia, dochádza k navodeniu príjemnej, dlhotrvajúcej a konštantnej vône.

Ako novinku vám ponúkame možnosť zakúpiť si ratanové tyčinky aj samostatne!

Ak ste už niektorú zo štyroch dostupných vôní vyskúšali a radi by ste zvolili inú, stačí 
sklenený difuzér vypláchnuť vodou, naplniť ho Náplňou do difuzéra 150 ml vo vybranej 
vôni a vymeniť ratanové tyčinky, ktoré si môžete kúpiť už teraz spôsobom, na ktorý ste 
zvyknutí.

Cena pre členov Klubu ESSENS: 2,50 € / 2 body
Odporúčaná predajná cena: 3,50 €

Balenie obsahuje 6 ks ratanových tyčiniek.
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ÚPRAVA CENNÍKA PRODUKTOV ESSENS 
V súvislosti s postupným dlhodobým zdražovaním vstupných surovín sme boli 
nútení, prvýkrát za celú päťročnú existenciu, upraviť ceny vybraných produktov 
ESSENS.

Od 1. 7. 2016 tak teda došlo k miernej úprave cien u parfumov ESSENS, Aloe Vera 
gélu na pitie a Aloe Vera koncentrátu.

V nasledujúcich troch mesiacoch budú postupne navýšené ceny u sprchových 
gélov, telových balzamov, vlasovej kozmetiky s Aloe Vera a telovej i pleťovej 
kozmetiky Colostrum a Colostrum+. K tejto úprave cien však dôjde vždy až vo 
chvíli, kedy budú naskladnené úplne nové šarže vylepšené o nové receptúry, nové 
obaly i príbalové letáky.

Názov
produktu

Členská 
cena

Odporúčaná 
predajná cena

Body

Parfum 15 ml 7,30 € 9,80 € 6

Parfum 50 ml 13,20 € 18,20 € 11

Sprchový gél 200 ml 4,30 € 5,50 € 3,5

Telový balzam 200 ml 4,90 € 6,70 € 4

Sprchový gél Colostrum 200 ml 4,90 € 6,30 € 4

Krém proti celulitíde Colostrum 200 ml 6,70 € 8,90 € 5,5

Výživný telový krém Colostrum 200 ml 6,70 € 8,90 € 5,5

Aloe Vera 99,5% gel drink 500 ml 10,90 € 15,30 € 9

Aloe Vera koncentrát s výťažkami z bylín 10,90 € 15,30 € 9

Šampón pre všetky typy vlasov 200 ml 4,30 € 5,90 € 3,5

Šampón na farbené a suché vlasy 200 ml 4,30 € 5,90 € 3,5

Kondicionér pre všetky typy vlasov 200 ml 4,90 € 6,70 € 4

Kondicionér na farbené a suché vlasy 200 ml 4,90 € 6,70 € 4

ÚPRAVA CIEN PREPRAVNÉHO
Z dôvodu zefektívnenia dodacích podmienok sme upravili ceny prepravného od 
1.7.2016 nasledovne:

•	 pri objednávke v bodovej hodnote do 40 bodov je prepravné 4 €
•	 pri objednávke v bodovej hodnote 40 bodov a viac je prepravné 2 €
•	 pri objednávke v bodovej hodnote 70 bodov a viac je prepravné ZADARMO

Podmienky doručovania zostávajú nezmenené:
•	 dodanie tovaru už nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru kuriérom 

prepravnej spoločnosti DPD
•	 platba v hotovosti alebo platobnou kartou
•	 info o doručení prostredníctvom sms správy 

DÔLEŽITÉ  INFO
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JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA 2016
Po osemnástich mesiacoch bolo ukončené kvalifikačné obdobie na jedinečný zájazd do 
Juhoafrickej republiky. 

Aj keď kvalifikačné podmienky neboli jednoduché, poznáme mená tých, ktorí sa s nami 
zúčastnia úžasnej dovolenky plnej nečakaných zážitkov a dobrodružstiev. 

Tí z vás, ktorých sa kvalifikácia týka, ste boli, alebo budete v najbližšej dobe oslovení 
vedením spoločnosti a dozviete sa podrobné informácie o zájazde. 
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5th ESSENS ANNIVERSARY
Zúčastnite sa s nami veľkolepej oslavy 5. narodenín!

Trojdňové stretnutie sa bude konať 14. - 16. 10. 2016 vo Viedni, hlavnom meste Rakúska, ktorého historické 
centrum je úplne zaslúžene zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Tešiť sa môžete na 
pobyt v prepychovom paláci päťhviezdičkového hotela Ritz-Carlton, nachádzajúceho sa na slávnom bulvári 
Ringstrasse v samom srdci nádherného mesta opradeného bohatou históriou i romantickými legendami. 
Čaká na vás bohatý program, chýbať nebude slávnostný galavečer spojený so zhodnotením uplynulého 
úspešného roka ani gastronomické zážitky vyhlásenej kuchyne hotela Ritz-Carlton.

Pozvánku pre jednu osobu na túto veľkolepú akciu obdrží člen Klubu ESSENS, ktorý sa vo všetkých troch 
mesiacoch kvalifikačného obdobia (júl, august a september 2016) dostane minimálne na 25% pozíciu s 
províziou 700 EUR.

Pozvánku pre dve osoby na túto veľkolepú akciu obdrží člen Klubu ESSENS, ktorý sa vo všetkých mesiacoch 
kvalifikačného obdobia (júl, august, september 2016) dostane na pozíciu Gold Manager (a vyššiu) s províziou 
minimálne 1 000 EUR.

Prežite s ESSENS nezabudnuteľné okamžiky a užite si jedinečnú narodeninovú párty!
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ESSENS VITAMÍN C ZADARMO! 
Opakovanie je matka múdrosti a preto pripomíname, že od júna získate 
ESSENS Vitamín C ÚPLNE ZADARMO za každých 20 bodov získaných 
za nákup výrobkov z produktového radu ESSENS Home Pharmacy. 

Vyberať môžete zo šiestich špičkových produktov:
Slim'SS - redukcia telesnej hmotnosti
Flow'EN - ochrana cievneho systému
Head'ES - zníženie miery únavy a vyčerpania, bolesť hlavy
Hard'EN - podpora mužskej erekcie
ES'Leep - zaspávanie a kvalitný spánok
Clea'NS - prírodné antiparazitikum

NAŠE 

LETNÉ 

TIPY

ZDRAVÉ LETNÉ MAŠKRTENIE S ESSENS COLOSTRUM PROBIOTICS

Pretože v letných mesiacoch sú záhradky i pulty obchodníkov preplnené rozmanitými druhmi 
čerstvého ovocia, prinášame jednoduchý tip na osviežujúcu nepečenú pochúťku, ktorú si 
zamilujú nielen vaše deti. 

Potrebujete: 
500 g Jogurtu ESSENS Probiotics
500 g kyslej smotany
2 lyžice cukru 
2 balíčky detských alebo cukrárskych piškót
1 ks tortového želé
čerstvé ovocie podľa vlastnej chuti

Postup: 
Do tortovej formy poukladáme piškóty, 
zalejeme 1/2 jogurtovej zmesi získanej 
dôkladným premiešaním jogurtu ESSENS 
Probiotics s kyslou smotanou a cukrom. Pre 
získanie zmesi v ružovej farbe stačí primiešať rozmixované jahody. Na zmes poukladáme 
ďalšiu vrstvu piškót a opäť zalejeme jogurtovou zmesou. Tortu ozdobíme ovocím podľa 
vlastného výberu a zalejeme tortovým želé. Potom necháme odležať v chladničke, ideálne 
cez noc. 

Náš tip: 
Tortu môžete ľubovoľne kombinovať, piškóty prekladať v niekoľkých vrstvách, dozdobiť 
čokoládou, šľahačkou a je tu i možnosť zameniť klasické piškóty za bezlepkové.
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V LETNÝCH MESIACOCH VÁS DOKÁŽEME ROZPÁLIŤ EŠTE VIAC!
Je tu leto a s ním prichádzame s poriadne rozpálenou ponukou, rozdávame totiž ÚPLNE 
ZADARMO vaše najobľúbenejšie kozmetické produkty!

Tie získate v priebehu prvej polovice júla za každých 30 bodov.

Vyberať môžete z nasledujúcich výrobkov:
•	 Aloe Vera Šampón pre všetky typy vlasov
•	 Aloe Vera Šampón pre farbené a suché vlasy
•	 Aloe Vera Kondicionér pre všetky typy vlasov
•	 Aloe Vera Kondicionér pre farbené a suché vlasy
•	 Sprchový gél s Colostrom
•	 Krém proti celulitíde s Colostrom
•	 Výživný telový krém s Colostrom

Pozor, ponuka je časovo obmedzená, nezmeškajte svoju šancu na získanie kvalitnej 
kozmetiky! 

JÚLOVÁ 

AKCIA

PLATÍ LEN DO 14. 7. 2016
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Ladislav S. – Frýdek Místek
Môj príbeh začal pred siedmymi rokmi, kedy sa nám s manželkou narodil druhý syn. Náš prvý syn mal 
v tej dobe 4 roky. Pár mesiacov po pôrode bolo všetko v poriadku a tak sme si užívali domácu idylku. 
Potom však začali problémy. Keďže som bol zamestnaný v ťažkom priemysle a do práce som denne 
dochádzal 30 kilometrov, nebol som často doma a keď už, tak som bol veľmi unavený z namáhavej 
práce. Situácia v Moravsko-sliezskom kraji bohužiaľ nie je ružová a tak sme vďační za akúkoľvek prácu. 
Bohužiaľ, manželka nemala pre celú situáciu veľa pochopenia a postupne sme sa začali odcudzovať. 
Problémy vyvrcholili pred tromi rokmi, kedy sa manželka rozhodla, že odíde a opustila mňa aj našich 
dvoch synov. Zo dňa na deň sa mi otočil svet, musel som si vziať v práci dovolenku (našťastie moji 
nadriadení mali pre moju situáciu pochopenie) a začal som hľadať riešenie. Mám veľké šťastie, že moji 
rodičia mi v tejto situácii veľmi pomohli. V tejto dobe som sa prvýkrát stretol s ESSENS. V obci, kde žijú 
moji rodičia, mi moja mama ponúkla, že si môžem skúsiť privyrobiť nejaké peniaze a zároveň sa dostať 
medzi ľudí. Najskôr som bol nedôverčivý a negatívny k tejto príležitosti, ale postupne som spoznával 
viac a viac ľudí. Z práce sa zrazu stala zábava a príležitosť spoznať nových ľudí. Predstavil som ESSENS 
kolegom z práce. Keďže vedeli, v akej situácii sa nachádzam, v začiatkoch mi pomohli. Za to im patrí 
veľké Ďakujem! Dnes, o 3 roky neskôr, už robím len ESSENS a môžem sa tak sám venovať výchove 
svojich chlapcov. Naviac som pred pol rokom stretol ženu, ktorá vyplnila prázdno v mojom živote a kto 
vie, možno budú mať chlapci opäť úplnú rodinu a ja opäť oporu v dobrom aj v zlom. 

Prajeme vám krásne leto a pohodovú dovolenku! 

Váš tím ESSENS Slovakia

MÔJ PRÍBEH  S ESSENS

STÁLE POMÁHAME
Už 8 mesiacov pomáhame vďaka nadačnému fondu Dobrý Anděl tým, ktorí to potrebujú. Do 
dnešného dňa boli nami poskytnuté finančné prostriedky rozdelené medzi neskutočných 
30 rodín, kde poslúžili k zaisteniu bežného chodu rodiny, zaobstaraniu zdravotných 
pomôcok či k zaisteniu transportu do zdravotných zariadení. 
Všetkým, ktorým pomáhame, prajeme veľa síl v prekonávaní zložitej životnej situácie. A 
všetkým, ktorí sa nami nechali inšpirovať a pomáhajú rovnako ako my, moc ďakujeme! 


