
ESSENS Aloe Vera
Antiperspirant

Obsah: 45 g 
Deo Stick | 135 Kč

Obsah: 50 ml 
Deo Roll-On | 100 Kč

• antiperspirant a deodorant v jednom
• snižuje a reguluje nadměrné pocení
• umožňuje přirozené dýchání pokožky
• dlouhodobě neutralizuje zápach
• díky obsahu Aloe Vera zklidňuje podráždě-

nou pokožku
• bez hliníku, hliníkových solí a parabenu
• nezanechává skvrny na oblečení
• vhodný pro muže i pro ženy 



Aloe Vera
Extrakt Aloe Vera je hojně využíván v kosmetickém průmyslu pro své silné 
antibakteriální a protizánětlivé účinky. Polysacharidy obsažené v extraktu zajišťují 
dostatečnou hydrataci buněk a díky aktivním složkám extraktu dochází k jejich 
rychlejší obnově. Díky svému adaptogennímu charakteru vyhovuje všem typům 
pokožky, má zvláčňující a antioxidační účinky. Aloe Vera obsažené v antiperspirantech 
ESSENS pochází z organických plantáží v Mexiku. 

Čajovník čínský
Čajovník čínský (Camellia sinensis) je stále zelená kulturní rostlina z rodu čajovník. 
Rostlina se pěstuje jako keř nebo strom na plantážích v tropických a subtropických 
oblastech v různých nadmořských výškách po celém světě. Extrakt čajovníku 
čínského je díky svým blahodárným účinkům hojně využívaný v kosmetickém 
průmyslu, protože pokožku zklidňuje, uvolňuje a zároveň hydratuje. Čajovník 
čínský patří mezi rostliny s vysokým obsahem polyfenolu, jež působí jako přírodní 
antioxidant a tím pomáhá neutralizovat škodlivé látky. 

ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
Deo Stick Unisex je účinný tuhý antiperspirant a deodorant v jednom, který 
efektivně a dlouhodobě reguluje pocení. Jeho příjemná svěží vůně navozuje pocit 
čistoty a je vhodná jak pro muže, tak i pro ženy. Díky obsahu Aloe Vera a čajovníku 
čínského je antiperspirant Deo Stick šetrný k pokožce a dodává ji potřebnou 
hydrataci. Snadno se aplikuje, rychle schne a nezanechává skvrny na oblečení 
ani na pokožce. Rozměry výrobku jsou ideální do každé dámské kabelky, hravě se 
schovají i v pánské tašce či v přihrádce auta. 

ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
Kuličkový antiperspirant Deo Roll-On Unisex obsahuje 24 hodinovou účinnou 
formuli efektivně regulující pocení. Velmi příjemná osvěžující vůně je vhodná jak 
pro muže, tak i pro ženy. Ihned po aplikaci dochází k okamžitému a dlouhodobému 
pocitu svěžesti a čistoty. Obsahuje extrakt rostliny Aloe Vera, díky němuž zklidňuje 
podrážděnou pokožku a dodává ji potřebnou hydrataci. Snadno se aplikuje, rychle 
schne a nezanechává skvrny na oblečení ani na pokožce. Rozměry výrobku jsou ideální 
do každé dámské kabelky, hravě se schovají i v pánské tašce či v přihrádce auta. 


