
ESSENS Aloe Vera
Antiperspirant

Vsebina: 45 g 
Deo Stick | 5,40 €

Vsebina: 50 ml 
Deo Roll-On | 4,10 €

• antiperspirant in deodorant v enem
• zmanjšuje in uravnava potenje
• omogoča naravno dihanje kože
• dolgoročna nevtralizacija vonja
• pomirja razdraženo kožo zaradi vseb-

nosti Aloe Vere
• brez aluminija, aluminijevih soli in parabena
• ne pušča madežev na oblačilih
• primeren za moške in ženske



Aloe Vera
Izvleček Aloe Vere se pogosto uporablja v kozmetični industriji zaradi njegovega 
močnega antibakterijskega in protivnetnega učinka. Polisaharidi iz izvlečka 
zagotavljajo ustrezno hidratacijo celic in zaradi aktivnih sestavin pomagajo do 
njihove hitrejše obnove. Zaradi svojega adaptogenega značaja ustreza vsem vrstam 
kože in ima vlažilne in antioksidativne lastnosti. Aloe Vera prisotna v ESSENS 
antiperspirantih prihaja iz organskih nasadov v Mehiki. 

Camellia Sinensis
Kitajski čajevec (Camellia sinensis) je zimzelena rastlina iz družine čajev. Rastlina 
se goji kot grm ali drevo v tropskih in subtropskih področjih, na različnih višinah 
po vsem svetu. Zaradi koristnih učinkov izvlečka kitajskega čajevca se ta pogosto 
uporablja v kozmetiki, da blaži, sprosti in navlaži kožo. Kitajski čajevec spada med 
rastline z visoko vsebnostjo polifenolov, ki delujejo kot naravni antioksidant, ki 
pomaga nevtralizirati škodljive snovi. 

ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
Deo Stick Unisex je učinkovit antiperspirant in deodorant v enem, ki učinkovito 
uravnava potenje. Njegov prijetni sveži vonj ustvari občutek čistosti in je primeren 
tako za moške kot za ženske. Zaradi vsebnosti Aloe Vere in Camellia sinensis je 
Antiperspirant Deo Stick nežen za kožo in zagotavlja potrebno hidratacijo. Preprost 
za uporabo, se hitro suši in ne pušča madežev na oblačilih ali koži. Dimenzije izdelka 
so kot nalašč za vsako torbico, lahko ga skrijete tudi v moško torbico ali v predal 
za rokavice v avtomobilu. 

ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
Kroglični Antiperspirant Deo Roll-On Unisex vključuje 24-urno učinkovito aktivno 
formulo proti potenju. Zelo prijeten osvežujoč vonj je primeren za moške in za ženske. 
Takoj po uporabi nastane občutek svežine in čistosti. Vsebuje izvleček Aloe Vere, ki 
pomirja razdraženo kožo s potrebno hidratacijo. Preprost za uporabo, se hitro suši 
in ne pušča madežev na oblačilih ali koži. Dimenzije izdelka so kot nalašč za vsako 
torbico, lahko ga skrijete tudi v moško torbico ali v predal za rokavice v avtomobilu. 


