
Náš tip: využijte výhodných superpacků a získejte až 3 balení Colostrum ESSENS zcela ZDARMA!

•	 tisztán természetes étrend-kiegészítő egyedülálló összetételéllel és hatással
•	 hozzájárul megerősíteni az immunrendszert
•	 segít növelni a test védekező képességét
•	 támogatja a szervezet védekezését a kezdeti influenza járvánnyal szemben
•	 csökkenteni a fáradtság érzését
•	 segít leküzdeni az egészségügyi problémákat

A csípős téli időszak gyakran hátrányosan befolyásolja az immunrendszerünket. Ahhoz, 
hogy ebben az időszakban elkerülje a megfázást és a náthát szedjen ESSENS Colostrumot!

Segítséget szeretnénk nyújtani, eme kihívásokkal teli időszakban azzal, hogy egy 
különle-ges, határozott ideig elérhető ajánlatot készítettünk

Colostrum ESSENS IMMUNITY PACK 5+1 ajándék
Amennyiben 5 darab ESSENS Colostrum 60 darabos kaplszulát vásárol a  
hatodikat AJÁNDÉKBA adjuk.

Tippünk: Használja ki ajánlatunkat és vásároljon egy limitált karácsonyi ajándék 
díszdobozt luxus dizájnnal, amely  három különböző típusú ESSENS étrend-kiegészítőt 
tartalmazhat. Ezzel három havi ESSENS Colostrumhoz juthat hozzá vagy tegye a fa alá 
így ajándékozva meg szeretteit.

5+1
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ESSENS Colostrum immunitás csomag 
Ára tagoknak: 43.355 Ft

Erősítse saját és szerettei  
immunrendszerét Colostrummal.



A szervezet védekező képességét növeli az alvás, kiegyensúlyozott táplálkozás, megfe-
lelő mennyiségű mozgás, de ugyanakkor próbálja ki az ESSENS Aloe Vera-t is!

Használja ki különleges, korlátozott ideig elérhető ajánlatunkat

Aloe Vera ESSENS IMMUNITY PACK 5+1 ajándék
Amennyiben 5 darab ESSENS Aloe Vera 500ml gélt C-vitaminnal vagy Aloe Vera gélt 
szőlő kivonattal  vásárol a hatodikat AJÁNDÉKBA adjuk.

•	 hozzájárul a mikroorganizmusok elleni harchoz és összességében javítja a fizikai 
állapotot

•	 jótékonyan hat a fáradtság ellen
•	 segíti az emésztést és hozzájárul az emésztőrendszer egészséges működésének 

fenntartásához
•	 segít fenntartani a megfelelő vércukor szintet
•	 hozzájárul a bőr egészségéhez

Kétfajta ajánlatunk van:
•	 c-vitaminnal
•	 szőlő kivonattal

5+1
ajándé

k

ESSENS Aloe Vera immunitás csomag
Ára tagoknak: 19.500 Ft

Erősítse meg családja  
immunrendszerét kedvező áron.

Ajánlatunk: Lepje meg szeretteit 
egy másik ajándékkal a karácsonyfa 
alatt az Essens haj kozmetikumaival 
amik Aloe Vera-t tartalmaznak 
az Essens Aloe Vera gél itallal 
egyetemben, így védve a hajat a 
káros téli hideg időjárással szemben.


