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Cum se selectează parfumul potrivit?

Magia  parfumului de durată

Magia parfumului de durată. Părerea personală joacă rolul cel mai important. 
Fiecare persoană are gusturi diferite la urma urmei, emoții diferite. Datorită tipului 
de piele, nutriției și a modului de viață, fiecare persoană are mirosul său aparte.

Utilizarea unor eșantioane de parfumuri este ideală pentru a selecta parfumul 
perfect. Ingrediente esențiale sunt eliberate treptat, în decursul mai multor ore, 
astfel încât aveți posibilitatea testării aromei preferate, și alegerea celui mai 
potrivit parfum, creat doar pentru dvs.

Este clar că fiecare situație necesită un alt tip diferit de parfum, cu intensitate 
variabilă. Vom alege la școală sau la locul de muncă un parfum ușor, iar la 
evenimentele de seară, un parfum intens.

Există câteva trucuri simple pentru a obține un efect maxim. Parfumurile funcționează 
perfect în zonele în care pielea este cel mai bine vascularizată. Este, prin urmare, 
aplicat în cantități mici la urechi, încheietura mâinii, cot, dar și la glezne. Este indicat 
să lăsați să se absoarbă prima oară mirosul în piele, și apoi să vă îmbrăcați. Pentru un 
miros mai intens, puteți să aplicați parfum pe părul proaspăt spălat. În schimb, pentru 
un miros mai puțin intens, este suficient pulverizarea parfumului în fața dvs.

Noi nu trebuie să uităm că mirosul rezultat este reputația noastră, el afectează 
comportamentul nostru, și împrejurimile noastre, și este, de asemenea implicat 
în stabilirea de noi relații.

Bine ați venit în lumea parfumurilor!

Dragi prieteni,

Ne face plăcere să vă prezentăm catalogul nostru, care include o gamă 
completă de parfumuri Essens. 

Parfumurile Essens sunt realizate cu un accent puternic pus pe calitate.

Furnizorul este certificat GMP (Good Manufacturing Practice) și ISO 9001-
2008. Parfumurile conțin 20% esențe, care garantează că acestea se numără 
între parfumurile de elită. Să ne amintim cel puțin un proces de fabricație 
simplificat. Cele mai bune esențe sunt mai întâi amestecate cu un parfum 
aparte-alcool, amestecul este super-răcit la o temperatură de -7 °C și perfect 
filtrat; filtre fine de 10 microni sunt utilizate pentru filtrare. Parfumul, se coace 
în următoarele  opt săptămâni în rezervoare din oțel inoxidabil, astfel încât 
toate componentele sunt perfect capabile să se îmbine. Această perioadă 
suficient de lungă de maturare permite crearea unui întreg, cu aromă intensă.
Parfumul rezultat este apoi turnat în flacoane, curățate de jetul de aer creat de 
maeștrii italieni, la atelierul de sticlă de renume, și apoi ambalate în ambalajul 
cadou. Toate etapele de producție sunt supuse controlului de calitate strict, 
și numai materiale impecabile sunt utilizate pentru producție. Parfumurile 
individuale sunt fabricate după rețete secrete, care sunt protejate de patente. 

Noi credem că veți îndrăgi  cu adevărat gama noastră de parfumuri.

Ivana Štěpánová
Manager ESSENS 

CAPUL

BAZĂ

INIMA

Parfum foarte intens, care se simte imediat 
după aplicare; această senzație durează 
câteva secunde, dar la unele parfumuri pot 
dura chiar și 15 minute.

Parfum, care poate fi simțit imediat a cărui 
intensitate este de aproximativ 2-3 ore.

În această fază, parfumul este eliberat lent, durata este 
prelungită pentru câteva ore, uneori chiar zeci de ore.



W 101 |  
Miros, care subliniază frumuseţea
naturală femeiască. Vă farmecă
cu uşurinţa, prospeţimea ei inspira
vara.
Capul: mimoza, iris, viorele, freesie, iasomie, 
lăcrimioare, bergamotă, trandafi ri
Inima: coriandru, tuberosa, iris, muşețel, 
iasomie, lemn roz brazilian, fl ori de portocală
Baza: ambra, mosc. lemn de cedru şi băcan, 
vanilie

W 102 |   
Miros pasionat plin de emoţii, pe 
care il veti îndrăgi
Capul: liliac verde, frunze de lăma^ie siciliană
Inima: fl ori de piersică, vistarie, bujor roşu, 
ceai verde, fl oare parfumată chinezească
Baza: ambra, mosc. lemn de cedru

Parfumuri
pentru femei

floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric

W 103 |    
Romantic, dulce, gingaş şi totodată
expresiv. Acesta este mirosul femeiesc.
Capul: ananas, liliac, piersică, flori de 
caise, lăcrămioare, bergamut, trandafir
Inima: Iris, matostat, iasomie
Baza: caise, bacan, ambra,mosc,vanilie,
piersică

W 104 |    
Miros irezistibil al vieţii fericite,
care vă învăluie cu prospeţimea lui
Capul: măr verde, cedru, clopoței,
lăma^ie siciliană
Inima: trandafi r alb, bambus, iasomie
Baza: lemn de cedru, mosc, ambra

W 105 |   
Plăcut, sofi sticat şi fi n provoacă 
miros în care tonul fl orilor se 
combină cu cel de fructe.
Capul: magnolie, castravete, grapefruit
Inima: tuberosa, violete, măr, lăcrimioare,
trandafir
Baza: tonuri de pădure, mosc, ambra albă

W 106 |    
Miros expansiv pentru o femeie
puternică şi liberalistă.
Capul: lăma^ia Amalfi , menta
Inima: iasomie, piper roz, bujori
Baza: laudanum francez, lemn de cedru, 
zahăr

W 113 |   
Miros proaspăt transparent.
Capul: bambus, pere nashi
Inima: floare de lotus
Baza: tonuri lemnoase

W 114 |    
Miros seducător şi electrizant 
pentru o femeie independentă.
Capul: frezie, crin, trandafi ri
Inima: lăcrimioare, jardinieră, lemn de 
palme, narcise
Baza: coacăză neagră, mosc, muşchi de 
stejar

W 115 |  
Miros fermecător îngeresc, care cu
tonul lui dulce vă transpune în 
copilărie.
Capul: pepene, cocos, portocală, 
scorțişoară, iasomie, bergamut, vata de 
zahăr
Inima: miere, caise, mure, prune,
orhideie, pierseci, iasomie, fructe roşii, 
trandafir
Baza: bob Tonka, ambra, paciuli, mosc,
vanilie, caramel, ciocolata neagră

W 116 |    
Miros volburos, care cu tonurile lui
provoacă sărbătoarea spontaneităţii
Capul: piper de jamaica, frezie, măr
Inima: violete, nalba mare, iasomie, 
matostat, trandafir
Baza: laudanum, bacan, tăma^ie, lemn de 
cedru, muşchi

W 117 |  
Miros oriental proaspăt inspirat
de femeia modernă.
Capul: portocală, fl ori de portocală, 
mandarine, bergamut
Inima: mimoza, iasomie, trandafi r 
turcesc, ylang ylang
Baza: bob tonka, paciuli, smirnă dulce,
vanilie, vetiver, mosc alb

W 107 |   
Aveţi simţ pentru modă şi stil?
Atunci acest miros este creeat 
pentru dumneavoastră.
Capul: bujor, frezie,
Inima: trandafir, magnolie, lăcrimioare
Baza: ambra, lemn de cedru

W 108 |    
Amestecaţi-vă un cocteil plin de
dragoste şi voluptate.
Capul: coacăză neagră, portocală, 
mandarine, fl oare de cassio, grapefruit, 
bergamot
Inima: caise, iasomie, lăcrimioare, crin, 
trandafir
Baza: lemn de cedru, bob Tonka, mosc, 
vanilie, chihlimbar

W 109 |   
Plin de zeamă şi cu miros seducător
de flori şi fructe.
Capul: pepene, piersică, măr
Inima: mimoza, tuberosa, crin, frezie, 
iasomie, lăcrimiore
Baza: bacan, mosc, muşchi de stejar

W 110 |    
Splendid miros de fl ori, care vă 
încântă cu puritatea şi fi neţea lui.
Capul: frunze de violete, grapefruit roz, 
căpşuni de pădure
Inima: gardenie, violete, iasomie
Baza: mosc, lemn alb, vanilie

W 111 |   
Comoară rară, care ascunde miros 
fin, voluptos cu o puritate cristalină.
Capul: rodie, yuzu
Inima: bujor, magnolie, fl oare de lotus
Baza: ambra, mosc

W 112 |   
Miros impresionant original, care
vă copleşeşte.
Capul: petalele de fl ori de frezie africană,
piersici gardenie
Inima: coriandru, trandafi ri, iasomie
Baza: vanilie, paciuli, vetiver

ESENȚE PARFUMATE 20%



W 118 |  
Miros pronunţat femeiesc, în care se
îmbină simplitatea şi eleganţa.
Capul: mandarina, trandafi r, orhideie africană
Inima: mure, prune, violete
Baza: mosc, lemn amarant, iederă

W 119 |  
Explozia feminităţii !
Capul: coacăze negre, piersică
Inima: prune, iasomie, bujor, lăcrimioare
Baza: bacan. mosc, vanilie

W 120 |   
Miros uşor, proaspăt şi plăcut, care vă 
dezvăluie secretul din grădina raiului.
Capul: ananas, fl oarea pasiunii, bergamut
Inima: frezie, piersică, bujor roz
Baza: ambra, mosc, lemn de cedru

W 121 | 
Arome plăcut îmbătătoare de fructe 
suculente, flori şi tonuri lemnoase 
seducătoare.
Capul: coacăze negre, bergamota, lamaie
Inima: iasomie, lăcrămioare, trandafir
Baza: lemn de santal, ambra, lemn de cedru

W 122 |  
Parfum blând pentru femeia 
romantică, care crede în dragostea 
adevărată.
Capul: ghimbir, muşețel, citrice, trandafir,
frezie galbena
Inima: crin, garoafe, viorele albe, floare de 
Lotus
Baza: esente lemn exotice, patchouli, 
muşchi de stejar, mosc alb

W 123 |  
Arome care întruchipează 
prospeţime aneobişnuită şi 
sensibilitatea feminină.
Capul: muşchi de stejar, piersici, primula, 
pepene verde, coacăze negre, măr verde
Inima: iasomie, radacina de iris, crin, 
zambilă de apă
Baza: lemn de santal, cedru, ambră, 
vanilie, orhidee, chihlimbar

floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric

W 130 |  
Parfum floral pentru femeia 
ambiţioasă care nu uită de farmecul ei 
natural. Arome proaspete şi atractive, 
precum ce-a care lefoloseşte.
Capul: coacăze negre, citrice, căpșuni de 
pădure, măr roșu
Inima: frezie, mazare dulce, iasomie, 
trandafiri
Baza: lemn de santal, ambră, mosc, zmeură

W 131 |  
Un parfum proaspăt, cu arome 
florale puternice. Personifică 
farmecul și eleganța jucăușă a femeii 
încrezătoare.
Capul: citrice, vodcă și viorele
Inima: narcise, lotus, orhidee
Baza: mesteacăn, note lemnoase

W 132 |  
Fermecătoare și irezistibilă. Aceasta 
este o femeie care seduce bărbații 
din primul moment. Notele senzuale 
ale acestui parfum sunt în armonie 
cu pasiunea și tandrețea.
Capul: floare de portocal, mandarin, 
portocale
Inima: camelii albe, crini, trandafiri
Baza: lemn de santal, mosc

W133 |  
Aroma este pură ca un izvor de 
munte, în care se infuzează tonuri 
florale, apa proaspătă a cascadei 
și mirosul pădurii în anotimpul de 
primăvară.
Capul: Cyclamen, apă de trandafiri, pepene 
galben, frezie, lotus, trandafir
Inima: alge marine, lavandă, flori de bumbac
Baza: patchouli, note lemnoase, cedru 
Virginia, Ambra

W 124 |  
Un val de prospeţime extremă plin
deenergie şi vitalitate, surprinzând
prinvariabilitate.
Capul: ananas, zambilă, patchouli, piper 
roz, narcise
Inima: iasomie, citrice
Baza: mosc, patchouli, mosc alb, vetivér

W 125 |   
Foarte evocator... Acesta este 
parfumul oriental plin de fructe 
exotice şi flori seducătoare.
Capul: rodie
Inima: floare de Lotus, orhidee
Baza: violete, ambră, mosc, lemn de Mahon

W 126 |  
O celebrare jucăuşă a prospeţimii,
inspirată de forțe ale fenomenelor
naturale. .
Capul: bergamota, mandarine, smochine
Inima: crin, iasomie, nucşoară
Baza: lemn de santal si cedru, măslin, mosc

W 127 |   
Arome senzuale cu caracter
infocat,destinate femeii dominante 
care seduce şi fără cuvinte.
Capul: neroli, lamaie, zmeură
Inima: flori de portocal, iasomie, gardenie
Baza: patchouli, miere albă

W 128 |  
Parfum extrem de misterios si 
interesant, cu efect magic al floriide 
cactus “Queen of the night”.
Capul: flori de albizia, frunze de mandarin
Inima: flori de portocal, flori de cactus
“Queen of the night“ iasomie, trandafiri
Baza: lemn de santal, boabe de Tonka, vanilie

W 129 |  
Când ceasul bate miezul nopţii, doar
începe... Si după fermecătorul amestec 
dearome, rămâne parfumul ei.
Capul: mandarine, bergamota
Inima: trandafiri
Baza: patchouli, ambra, vanilie

W134 |  
Parfum atractiv ce este perfect 
pentru o doamnă sofisticată și 
elegantă, care se simte cel mai bine 
în rolul “femeii fatale”. Tonurile sale 
parfumate se dezvăluie treptat.
Capul: portocale
Inima: floare de portocal, iasomie
Baza: miere, vanilie

W 135 |   
Acest amestec unic de fructe, flori 
și note lemnoase exotice vă vor 
convinge de existența paradisului!
Capul: Iris, trandafir
Inima: nectarine, piersici, zambile
Baza: fructe, lemn de santal, mosc alb



W 136 |  
Lăsați-vă purtat pe un val de 
prospețime, care vă v-a reîncărca cu 
energie...
Capul: rubarbă, mentă, coajă de 
portocală, bergamotă, lămâie
Inima: ceai verde, garoafe, iasomie
Baza: mușchi de stejar, chimen, ambră, 
mosc

W 137 |  
Este senzual, compoziție oriental-
florală, care combină notele 
proaspete de fructe și flori, cu 
o aromă plăcută, și totodată 
îndrăzneață. Purtătoarea sa este 
fermecătoare, îndrăzneață și chic.
Capul: mandarină, portocale, piper roz
Inima: mușcată, piersici și liliac
Baza: patchouli, ambră

M 001 |    
Miros plin de contrasturi, care 
creează o armonie perfectă.
Capul: lavandă, mandarine, albaspină 
(păducel), fl ori de muşcată, bergamut, 
muşețel, lăma^ie
Inima: nucşoară, caprifoi, cuişoară, bacan, 
frunze de violete, iasomie, lemn de cedru
Baza: piele, bob Tonka, chihlimbar, paciuli, 
mosc

M 002 | 
Miros energic special pentru bărbaţii, 
care trăiesc din plin viaţa lor.
Capul: grapefruit, anason,
Inima: levănțică, zmeură
Baza: tonuri de lemn, matostat

M 003 |  
Miros uşor proaspăt, a cărui tonuri
parfumante sunt personifi carea 
libertăţii şi independenţei.
Capul: portocală, limetca, mandarine, 
iasomie, bargamut, lăma^ie
Inima: ciclamă, nucşoară, rozetă, 
coriandru, violete, frezie, tonuri marine, 
piersică, zambile, trandafi r
Baza: ambra, paciuli, muschi de stejar, 
cedru, mosc alb

M 004 | 
Miros sofi sticat şi modern.
Capul: frunze de păr, lemn de cedru, bergamut
Inima: busuioc, menta, acord de sfăra^mituri 
de gheață
Baza: paciuli, mosc, lemn de cedru

M 005 |  
Miros curajos pentru bărbatul 
independent.
Capul: lăma^ie, mandarină
Inima: lemn de cedru, coriandru, violete
Baza: labdanum francez, ambra, răşină, 
benzoină, piele

M 006 |  
Miros elegant lemnos, care dezvăluie
o nouă vedere la clasicism.
Capul: grapefruit, bergamut, lăma^ie, 
răşină elimină răşină
Inima: vetiver, lemn de cedru, ghimber
Baza: băcan, rozmarin, levănțică

M 007 |  
Miros accentuat creeat pentru un 
bărbat puternic.
Capul: pruna, muşchi de stejar, măr, fructe 
citrice bergamut, lăma^ie
Inima: muşcată, cuişoare, scorțişoară
Baza: băcan, măslin, vanilie, vetiver cedru

Parfumuri
pentru bărbați

Parfum 50 ml | 79.00 RON
Parfum 15 ml | 39.50 RON

floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric

W 138 | 
Lăsați-vă fascinată de băile 
aromatice cu note florale și 
încântată cu sentimente extatice de 
fericire și armonie.
Capul: bergamotă, ceai
Inima: iasomie, flori de portocal african, 
frezie, trandafir, orhidee
Baza: mosc, patchouli

W 139 | 
Mirosul impetuos de caviar și fructe 
dulci, care vă v-a face să simțiți 
toată frumusețea lumii.
Capul: frunze de smochin
Inima: smochine, caviar
Baza: frunze de smochin

W 140 | 
Surprinzătoare și explozivă ... 
parfumul este perfect pentru o 
iubitoare a tendințelor orientale.
Capul: mandarină, portocale, cuișoare, 
cardamon
Inima: chimen, mango, heliotrop, ylang 
ylang, gardenie
Baza: ambră, patchouli, vanilie

ESENȚE PARFUMATE 20%



M 008 |  
Miros irezistibil, care exprimă
reîntoarcere triumfală spre o 
bărbăţie pompoasă (spectaculoasă)
Capul: portocală roşie, grapefruit
Inima: mentă, trandafi r, scorțişoară
Baza: paciuli, ambra, piele, tonuri 
lemnoase

M 009 | 
Pregătiţi-vă la un miros plin de 
pasiune. Este sălbatic, proaspăt şi 
totodată senzual condimentat.
Capul: pelin, busuioc
Inima: ardei, paciuli
Baza: răşină, benzoină

M 010 |  
Miros excepţional care ascunde un secret.
Capul: cardamon
Inima: bergamut, lemn de cedru, levănțică
Baza: vetiver, cumarină

M 011 |  
Arome elegante, caracterizând 
barbatul modern, senzual şi 
nonşalant, care refuzăsă copieze 
stilurile din jur, rămânând el însuşi.
Capul: bergamota, chiparos, violete
Inima: tutun, iasomie
Baza: patchouli, tămâie, ambra, răşini elemi

M 016 |  
Tonurile senzuale ale aerului 
mediteranean proaspăt, sunt o bază 
ideală de eleganță fermecătoare și 
proaspătă. Un parfum de citrice, 
foarte ușor pentru un bărbat, care 
nu este, legat de cineva sau ceva,  
care dorește doar să reîmprospăteze 
și să nu atragă prea multă atenție.
Capul: mandarine siciliene, ienupăr, 
grapefruit
Inima: rozmarin, lemn de trandafir 
brazilian, condimente
Baza: mosc, mușchi de stejar, tămâie

M 017 | 
Acesta este un parfum proaspăt 
de citrice, verdețuri și câteva 
condimente, a cărei aromă denunță 
bucuria vieții. Aspectul exterior nu 
este esențial pentru purtătorul său, 
acesta dorind să se simtă confortabil 
și liber în ceea ce îi place.
Capul: bergamota, mandarină
Inima: piper negru, trandafir
Baza: lemn de santal, patchouli

M 018 |  
Parfum spumant, captivant este 
încărcat de emoție și este ideal 
pentru un bărbat sigur pe sine, cu 
o minte limpede, care se bazează pe 
intuiția lui. 
Capul: floare de portocal, mandarin
Inima: iarbă de mare, lavandă, flori de 
bumbac
Baza: patchouli, note lemnoase, cedru 
Virginia, Ambra

M 019 | 
Componența tonurilor proaspete și 
vibrante, vă vor răcorii, și vă veți 
simții odihnit și relaxat.
Capul: rozmarin, ananas, neroli, 
bergamota, lămâie
Inima: Cyclamen, iasomie, coriandru, 
mușchi de stejar
Baza: lemn de santal, nucșoară, fasole, 
Tonka, mosc, cedru

M 020 |  
Într-adevăr de lux, parfum 
hipnotizant pentru oameni 
sofisticați. Reprezintă forța, 
puterea, viziunea și succesul.
Capul: bergamotă, coacăze negre, mere 
roșii, ananas
Inima: iasomie, mesteacăn, patchouli, 
trandafir
Baza: mosc, mușchi de stejar, Ambra, vanilie

M 012 |  
Irezistibil de intens şi delicat în 
acelaşi timp? Acesta este parfumul 
plin de contraste.
Capul: pelin, levănțică, mentă, bergamota,
nucşoară
Inima: chimen, flori de portocal, scorțişoară
Baza: lemn de santal, boabe de Tonka, 
ambra, vanilie, lemn de cedru

M 013 |   
Parfumul fascinant cu tonuri citrice
inspirat de puritatea aerului de 
munte şi de limpezimea cascadelor.
Capul: bergamota, mandarine
Inima: ceai verde, coacăz negru
Baza: galbanum, mosc, lemn de santal, 
portocală amară

M 014 |   
Un parfum proaspăt răcoritor şi 
modern, pentru bărbatul încrezător 
care iubeşte libertatea şi cunoaşte 
tendinţele modei.
Capul: bergamota, lemn de trandafir, 
nucşoară, lămâie
Inima: tarhon, salvie, lemn de cedru, 
condimente
Baza: ambra, şofran, mosc, tonuri lemnoase

M 015 | 
Arome care reprezinta puterea şi
independenţa.
Capul: lămâie, portocale, grepfruit, piper 
roz, mentă, nucşoară
Inima: lemn de cedru, tonuri amare, vetiver, 
ghimbir, iasomie
Baza: patchouli, tămâie, lemn de santal, 
labdanum

Parfum 50 ml | 79.00 RON

floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric floral oriental fructat lemnos chiparos acvatic fresh proaspăt citric



Gel de duș Balsam 
pentru corp

Balsamul de corp cu mirosul 
dumneavoastră preferat cu 

conținut de ulei de caise, 
componenți de hidratare şi 

vitamină E. Este indicat la 
îngrijirea zilnică pentru toate 

tipurile de ten, după baie, 
bronzare şi depilare. Balsamul 

de corp se absoarbe bine şi 
lasă pielea fină mătăsoasă 

şi netedă. Conține ulei de 
caise, care are efect de 

netezire, de curățare, efect 
nutritiv şi de regenerare, 
conține vitamina E, care 

acționează antidermatit şi 
ajută la ocrotirea pielii să nu 
fie afectată de radicali acizi. 
Untul din carite încurajează 

şi protejează pielea de razele 
UV, ajută la menținerea 

pielii elastice, linişteşte şi 
regenerează.

Balsamurile pentru corp sunt 
disponibile în următoarele coduri 

pentru femei: w101 - w130

Conţinutul: 200 ml

Balsam de corp | 29.30 RON

Gelul de duş cu mirosul 
dumneavoastră preferat 
cu complex de hidratare şi 
ulei de cânepă. Spală bine 
pielea şi o îngrijeşte datorită 
proprietății laptelui de 
corp ce îl conține. Datorită 
complexului de hidratare 
şi a conținutului 5,5 pH, pe 
care-l are şi pielea sănătoasă, 
după spălare pielea este 
netedă, catifelată şi ocrotită 
de deshidratare. Uleiul de 
cânepă, care se foloseşte
şi la tratarea herpesului, a 
arsurilor şi a băşicilor după 
arsuri, ajută şi la regenerarea 
pielii şi acționează 
binefăcător asupra aparatului 
locomotor.

Gelurile de duș sunt disponibile în 
următoarele coduri pentru femei: 
w101 - w130

Geluri de duș sunt disponibile în 
următoarele coduri pentru bărbați: 
m001 - m015

Conţinutul: 200 ml

Gel de dus | 19.60 RON



Faceți cunoștiință cu alte 
produse ESSENS

Tipuri de parfumuri
Parfumurile sunt împărțite în funcție de arome în mai multe grupuri de bază, care pot fi 
combinate între ele.

ALOE VERA
Suplimente alimentare

• Aloe vera băutură gel - struguri 500 ml
• Aloe vera băutură gel - Vitamina C 500 ml
• Aloe vera concentrat cu extracte din plante 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 capsule
• Aloe vera + Q10 60 capsule

Produse pentru îngrijirea părului

• Șampon pentru toate tipurile de păr
• Balsam pentru toate tipurile de păr
• Șampon pentru păr vopsit și uscat
• Balsam pentru păr vopsit și uscat

Colostrul

Supliment alimentar

• Colostru 60 capsule

Produse pentru îngrijirea feței cu Colostru+

• Cremă de zi 50 ml
• Cremă de noapte 50 ml
• Ser pentru ochi 30 ml
• Gel pentru ochi 30 ml
• Tonic pentru față 150 ml
• Săpun facial  150 ml

Produse pentru îngrijirea corpului cu Colostru

• Gel de duș cu colostru 200ml
• Cremă anti-celulită cu colostru 200ml
• Cremă hidratantă pentru corp cu colostru 200ml

Arome florale

Aromele florale pot fi proaspete, precum și dulci. Principalele componente 
constau din flori de iasomie , trandafir, crin, ylang-ylang, tuberoze, iris, 
violete și altele. Acesta este, de obicei, un parfum potrivit pentru femei, 
dar vom găsi în această categorie, de asemenea, și parfumuri pentru 
bărbați. În combinație cu alte tipuri de esențe, vom ajunge la subcategorii, 
cum ar fi floral-orientale, floral-fructat și altele.

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111, 
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124, 
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135, 
w137, w138, m001

Arome orientale
Acesta este, de obicei, un parfum senzual, mai intens, care este dominat 
de elemente, cum ar fi ambra, vanilia, tămâia, lemnul de santal și 
condimente. Acest tip de parfum îmbină perfect stilul feminin cu cel 
masculin.

ESSENS
w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129, 
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010, 
m012, m018

Arome fructate
Componența fructelor este foarte pronunțată în aceste parfumuri. Acest 
tip de parfum conține în cea mai mare parte ingrediente din piersici, mere, 
caise, coacăze negre, și alte fructe. Aceste parfumuri apar cel mai adesea 
în combinație cu arome florale.

ESSENS
w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127, 
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020

Mirosuri lemnoase
Mirosurile lemnoase apar la parfumurile unisex,  arome combinate cu 
ingrediente orientale, condimente, citrice și flori. Ingredientele cel mai des 
întâlnite sunt lemnul de santal, cedru și lemnul de trandafir.

ESSENS
w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007, 
m008, m010, m011, m014, m015, m017

Arome de chiparos
Acesta este un parfum elegant, cu esențe lemnoase. Întâlnim mușchiului 
de stejar, bergamota și patchouli între componentele de bază. 
Combinațiile de chiparos cu motive florale sunt cele mai des întâlnite.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Apa Acesta este un parfum proaspăt, conține componente de pepene verde și 
flori de apă. Ele sunt adesea combinate cu ingrediente florale și fructate.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Mirosuri de ferigă Acesta este un grup clasic de parfumuri proaspete pentru bărbați, ce 
include feriga, cumarina și, adesea, lavanda.

ESSENS m002, m012

Mirosuri verzi
Mirosurile verzi includ elemente, cum ar fi mușchiul de copac, ace de pin, 
frunze proaspete, crin de vale. Acest tip de parfumuri apar cel mai adesea 
în combinație cu elemente florale.

ESSENS w102, w135, m013

Citrice

Parfum de citrice proaspete cu o componentă puternică de portocală, 
bergamotă, lămâie. Acesta este un parfum al femeilor și bărbaților 
deopotrivă, un parfum unisex, prin urmare, potrivit pentru ambele sexe. 
Citricele sunt combinate, de exemplu, cu esențe lemnoase, picante sau 
florale.

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019



ESSENS NETWORK SRL
Bulevardul Revoluției nr.44 corp.B Ap.3

Arad, Cod postal 310009 România
www.essens.ro

CONtaCte

Informaţii Tel. mobil +407 24.316.087

Tel. mobil +407 24.316.087

email info@essens.ro

Comenzi Tel. mobil +407 24.316.087

Tel. mobil +407 24.316.087

email comanda@essens.ro

Reclamaţii Tel. mobil +407 24.316.087

Tel. mobil +407 24.316.087

email manager@essens.ro

Înscrieri Tel. mobil +407 24.316.087

Tel. mobil +407 24.316.087

email inregistrare@essens.ro

Contactaţi distribuitorul dvs. local:


