
Каталог парфюми



Как да изберете
най-подходящия парфюм?
Магията на трйния аромат. Личните предпочитания играят най-важна роля в избора 
на парфюм. Всеки човек има различен вкус и преживява различна емоция. От 
значение е и типа кожа, навиците, хранителният режим – всеки човек има свой 
собствен аромат. 
Използването на проби от аромата е идеален начин за перфектния избор 
на правилния парфюм. Основните съставки се освобождават постепенно в 
продължение на няколко часа,  така че е възможно да се провери индивидуално 
аромата в състояние на покой  и да изберете най-добрата композиция,  създадена 
точно за вас.
Ясно е,  че всяка ситуация изисква различен вид аромат,  с различна интензивност. 
Когато отиваме на училище или на работа ние избираме  по-лек аромат,  който не 
дразни хората с който се срещаме,  а обратно на вечерни събития избираме по-
тежък и предизвикателен парфюм.

Магията на трайния аромат
Има няколко прости трика,  за да се постигне максимален ефект. Парфюмът работи 
най-добре, когато е поставен на места , където кожата е най-богато кръвоснабдена. 
Следователно, е най-добре да  се прилага в малки количества зад ушите,  на китките,  
на лактите,  но също така и на глезените. Оставете първо да се абсорбира аромата 
през кожата,  а след това  се облечете. За по-силно  впечатление,   е възможно 
да сложите парфюм на току-що измита коса,  където аромата се задържа дълго 
време. От друга страна,  за по-ниска интензивност,  достатъчно е да разпръснете 
облак от парфюма около себе си.

Ние не трябва да забравяме, 
че нашият аромат е нашата 
репутация, той оказва влияние 
върху нашето настроение, и 
заобикалящата ни среда, и 
също така участва в създаване 
на нови взаимоотношения.

Добре дошли в света на 
ароматите !
Скъпи приятели, 

Бихме искали да ви представим нашия каталог,  който включва пълна гама 
от парфюмерийни продукти ESSENS. ESSENS парфюмите са направени 
със силен акцент върху качеството. Доставчика е сертифициран с GMP ( 
Good Manufacturing Practice ) и ISO 9001-2008 сертификати. Парфюмите 
съдържат 20% ароматни есенции, което е гаранция, че те са сред елита 
на парфюмите. Трябва да споменем и опростения производствен процес. 
Най-добрите ароматни есенции се смесват със специален парфюмен 
алкохол; Тази смес поделжи на супер охлаждане до температура от -7 °С 
, след което се филтрира, като степента на филтриране е до 10 микрона. 
Следваща стъпка е узряването на парфюма.Това се случва в рамките на 
най-малко осем седмици.За целта се използват съдове от неръждаема 
стомана, така че всички компоненти да са в състояние напълно да се слеят. 
Това е достатъчно дълъг период на зреене, който позволява създаването 
на хармонично цяло с интензивен и ослепителен аромат. Вече узрелият 
парфюм се пълни в изящни флакони,  създадени от италиански майстори от 
прочуто стъкларско ателиe. Те са внимателно  почистени от въздушна струя 
и грижливо опаковани в елегантна опаковка. Всички производствени стъпки 
са обект на най-строг качествен контрол и гарантираме че се използват 
само безупречни материали . Индивидуалните аромати са произведени в 
съответствие с тайни рецепти, които са защитени с патенти. 

Ние вярваме, че вие наистина обичате нашите продукти от серия парфюми.

Ivana Kovářová Štěpánová
ESSENS мениджър

Ние не трябва да забравяме, 

репутация, той оказва влияние 

също така участва в създаване 

ГЛАВА

ОСНОВА

СЪРЦЕ

Много интензивен аромат, който се усеща 
веднага след прилагане. Това усещане трае 
само няколко секунди, но при някои парфюми 
може да продължи дори 15 минути.

Аромат,  който може да се усети 
веднага след отмятане на главата,  
интензитета е около 2-3 часа.

В тази фаза,  ароматите се освобождават бавно,  
а продължителността на отделяне може да бъде 
до няколко часа,  понякога дори десетки часове.

Ние вярваме, че вие наистина обичате нашите продукти от серия парфюми.

Ivana Kovářová Štěpánová



W 101 |  
Аромат, който подчертава 
естествената и чиста женска 
красота. Ще ви заплени веднага, 
вдъхновявайки  ви с лятната си 
свежест.
Глава: мимоза, ирис, виолетка, фрезия, 
жасмин,  момина сълза, бергамот, роза 
Сърце: кориандър, родос, ирис, лайка, 
галбан, жасмин, Бразилско полисандрово 
дърво, цвят от портокал 
Основа: амбра, мускус, кедър, сандалово 
дърво, ванилия

W 102 |   
Парфюм изпълнен със страст и 
чувственост, който ще заобичате 
от първия миг. 
Глава: зелен люляк, листенца от 
Сицилиански лимон 
Сърце: цвят от праскова, глициния, червен 
божур, зелен чай, китайски османтус 
Основа: амбра, мускус, кедър

Дамски парфюми

W 103 |    
Романтичен, сладък, обикновен 
и едновременно траен, това е  
парфюмът на женствеността. 
Глава: ананас, люляк, праскова, цвят от 
кайсия,  момина сълза, бергамот, роза 
Сърце: ирис,  хелиотроп, жасмин 
Основа: кайсия, сандалово дърво,  амбра, 
мускус, ванилия, праскова

W 104 |    
Парфюм с непреодолимо усещане за 
насладата на живота, който ще ви 
залее със свежестта си. 
Глава:  зелена ябълка, кедър, див зюмбюл, 
Сицилиански лимон 
Сърце: бяла роза, бамбук, жасмин 
Основа: кедър, мускус, амбра

W 105 |   
Приятен, добре разработен и 
леко предизвикващ парфюм, в 
който леките нотки на цветя се 
преплитат с плодовите нотки. 
Глава: магнолия, краставица, грейпфрут 
Сърце: тубероза, виолетки, ябълка,  момина 
сълза , роза 
Основа: дървесни нотки, мускус, бял 
кехлибар

W 106 |    
Предизвикателен парфюм за силни 
жени със свободен начин на мислене. 
Глава: Амалфи лимон, мента 
Сърце: жасмин, розав пипер, божур 
Основа: френски лауданум, кедър, захар

W 113 |   
Аромат с кристална свежест. 
Глава: бамбук, круша Nashi 
Сърце: цвят от лотус 
Основа: дървесни тонове

W 114 |    
Съблазнителен и привлекателен 
аромат за решителни жени, които 
знаят какво искат. 
Глава: фрезия, лилия, роза 
Сърце: момина сълза, гардения,  палмово 
дърво,  жълт нарцис 
Основа: цариградско грозде, мускус, дъбов мъх

W 115 |  
Завладяващо ангелски аромат, 
в който сладките тонове ще ви 
върнат в детската ви възраст. 
Глава: диня, кокос, портокал, канела, 
жасмин, бергамот, захарен памук 
Сърце: мед, кайсия, къпина, слива, орхидея, 
праскова, жасмин, червени плодове, роза 
Основа: фасул Тонка, амбра, пачули мускус, 
ванилия, карамел, тъмен шоколад

W 116 |    
Един игрив аромат, изпълнен с 
нотки на спонтанност. 
Глава: ямайски пипер, фрезия, ябълка 
Сърце: виолетки,  хибискус, жасмин,  
хелиотроп,  роза 
Основа: лауданум, сандалово дърво,  тамян, 
кедър, мъх

W 117 |  
Свеж, ориенталски аромат, 
вдъхновен от съвременната жена.
Глава: портокал, портокалов цвят, 
мандарина, бергамот 
Сърце: мимоза, жасмин, турска роза,  иланг-
иланг 
Основа:  фасул Тонка,  пачули , сладка 
смирна, ванилия,  ветивер, бял мускус

W 107 |   
Чувствате се модерни и стилни, 
тогава този парфюм е произведен 
точно за вас. 
Глава: божур, личи, фрезия 
Сърце: роза, магнолия, лилия 
Основа: амбра, кедър

W 108 |    
Направете си един коктейл, пълен с 
любов и страст.
Глава: цариградско грозде, портокал, 
мандарина, цвят от канела, грейпфрут, 
бергамот
Сърце: кайсия, жасмин,  момина сълза, роза
Основа: кедър, фасул Тонка,  мускус, 
ванилия, кехлибар

W 109 |   
Опияняващ аромат на цветя и 
плодове. 
Глава: диня, праскова, ябълка 
Сърце: мимоза, тубероза, лилия, фрезия, 
жасмин, момина сълза 
Основа: сандалово дърво, мускус, дъбов 
мъх, иланг-иланг

W 110 |    
Най-красивия аромат на цветя, 
който ще ви ентусиазира със 
свежестта  и изтънчеността си. 
Глава: листенца от виолетки, червен 
грейпфрут, диви ягоди 
Сърце: гардения, виолетки, жасмин 
Основа: мускус, бяло дърво, ванилия

W 111 |   
Едно рядко съкровище, криещо в себе 
си кристална чистота и изтънчена 
чувственост. 
Глава: нар, юзу 
Сърце: божур, магнолия, цвят от лотус 
Основа: амбра, мускус

W 112 |   
Завладяващ и оригинален аромат , 
който ще спечели сърцето ви. 
Глава: африканска фрезия, праскова, 
гардения 
Сърце: кориандър, роза, жасмин 
Основа: ванилия, пачули,  ветивер

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 20 %



W 118 |  
Специален женски аромат, който 
комбинира непринуденост и 
изтънченост.
Глава:  мандарина, роза, африканска орхидея
Сърце:  къпина, синя слива, виолетка
Основа:  мускус, амарант, бръшлян

W 119 |  
Взрив на женствеността!
Глава: цариградско грозде, праскова
Сърце:  сива слива, жасмин, божур, момина 
сълза
Основа: сандалово дърво, мускус, ванилия

W 120 |   
Лек, свеж и красив аромат, който 
ще ви разкрие тайните на рая.
Глава: ананас,  маракуя, бергамот
Сърце: фрезия, праскова, розов божур
Основа: амбра, мускус,  кедър

W 121 | 
Приятно доловим аромат на сочни 
плодове, цветя и съблазнителни 
дървесни нотки.
Глава: цариградско грозде, бергамот, лимон
Сърце: жасмин, момина сълза , роза
Основа: сандалово дърво, кехлибар , кедар

W 122 |  
Специален парфюм за романтични 
жени, които вярват в истинската 
любов.
Глава: джинджифил, лайка, жълта фрезия, 
роза, цитрусови плодове
Сърце: лилия, карамфил, бяла виолетка, лотус
Основа: екзотични дървета, пачули, 
дъбов мъх, бял мускус

W 123 |  
Парфюм, който въплъщава 
невероятна свежест и женствено 
усещане.
Глава: дъбов мъх, праскова, циклама, диня,  
цариградско грозде, зелена ябълка
Сърце: жасмин, корен от ирис, лилия, воден 
зюмбюл
Основа: сандалово дърво, кедър, кехлибар, 
орхидея, смола, ванилия

W 129 |  
Когато часовника удари 
полунощ, всичко започва.....След 
очарователната жена остава 
ароматът от парфюмът и.
Глава: мандарина, бергамот
Сърце: роза
Основа: пачули, кехлибар, ванилия

W 130 |  
Цветен аромат за амбициозни жени, 
които не забравят естественото 
си очарование.Един аромат толкова 
свеж и съблазнителен , колкото 
жената,  която го носи.
Глава:  цариградско грозде, цитрусови 
плодове, диви ягоди, червена ябълка
Сърце: фрезия, сладък грах, жасмин, роза
Основа: сандалово дърво, кехлибар, мускус, 
малина

W 131 |  
Един свеж,  пикантен аромат 
с флорални нотки. Той 
олицетворява очарованието и 
игривата елегантността на 
самоуверената жена.
Глава:  цитруси,  водка и виолетка
Сърце:  нарцис,  лотос,  орхидея 
Основа:  бреза,  дървесни нотки

W 132 |  
Очарователен и неустоим. Това е
аромата една жена,  която 
съблазнява мъжете от първия 
момент. Чувствените нотки на 
този аромат са в хармонията 
между страст и нежност.
Глава:  портокалов цвят,  мандарина,  
портокал
Сърце:  бели камелии,  лилии,  рози
Основа:  сандалово дърво,  мускус

W 124 |  
Вълна от свежест изпълнена с 
енергия и жизненост.Парфюм който 
ще ви изненада с невероятната си 
променливост.Глава:  ананас, ирис, 
пачули, розов пипер, зюмбюл
Сърце:  жасмин, цитрусови плодове
Основа: мускус, пачули, бял мускус, ветивер

W 125 |   
Изключително пленителен.....
това е ориенталски аромат пълен 
с екзотични плодове и пленителни 
цветя
Глава: нар
Сърце: лотус, орхидея
Основа: виолетки, кехлибар, мускус, 
махагоново дърво

W 126 |  
Празник на свежестта, вдъхновен 
от силата на природните феномени, 
която ви изкушава игриво.
Глава: бергамот, мандарина, смокиня
Сърце: лилия, жасмин, кардамон
Основа: сандалово дърво, кедър, 
маслина, мускус

W 127 |   
Един чувствен аромат с изгарящи 
нотки, предназначен за властната 
жена, която съблазнява  дори и без 
думи.
Глава: лимон, горчив портокал, къпина
Сърце: портокалов цвят, жасмин, гардения
Основа: пачули, бял мед

W 128 |  
Изключително интересен, мистичен 
парфюм с магическото действие 
на аромата на цвят от кактус 
„Царицата на ноща”.
Глава: листа от мандарина, цвят от акация
Сърце: цвят от портокал,  цвят от кактус 
„Царицата на ноща”, жасмин, роза
Основа: сандалово дърво, фасул Toнka, 
ванилия

W133 |  
Чист като пролет в планината 
аромат,  в който се преплитат нотки 
от аромата на вкусни цветове,  свеж 
водопад и пролетна гора.
Глава:  циклама,  розова вода,  пъпеш,  
фрезия,  лотос,  роза
Сърце:  водорасли,  лавандула,  цвят от памук
Основа:  пачули,  дървесни нотки,  кедър 
Вирджиния,  амбра

W134 |  
Атрактивен аромат , който е 
идеален за изтънчена и елегантена 
дама,  която се чувства най-добре 
в ролята на истинската „Фатална 
жена“.Неговите ароматни нотки 
се разкриват постепенно и вие 
ставате все по-секси.
Глава:  италиански портокал
Сърце:  портокалов цвят,  жасмин
Основа:  мед,  ванилия



W 135 |   
Тази уникална комбинация от
плодове, цветя и екзотични дървесни 
нотки ще ви убедят в 
съществуването на рая!
Глава: ирис, роза
Сърце: нектарини, праскови, зюмбюл
Основа: плодове, сандалово дърво, бял 
мускус

W 136 |  
Оставете се да бъдете увлечени
от вълна от свежест, която ще ви 
насърчи и презареди енергия .
Глава: ревен, мента, кора от портокал, 
бергамот, лимон
Сърце: зелен чай, карамфил, жасмин
База: дъбов мъх, кимион, амбра, мускус

M 001 |    
Аромат изпълнен с 
противоположност, който създава 
една съвършена хармония.
Глава: лавандула,мандарина, глог, 
индийско орехче, бергамот, лайка, лимон
Сърце: индийско орехче, орлови нокти, 
карамфил
Основа: кожа, фасул Тонка, кехлибар, 
пачули, мускус, ветивер

M 002 | 
Аромат изпълнен с енергия. 
Създаден за мъжете, които 
живеят живот на високи обороти.
Глава: грейпфрут, анасон
Сърце: лавандула, малина
Основа: дървесни тонове, хелиотроп

M 003 |  
Лек и свеж парфюм, в 
който ароматните нотки 
олицетворяват свободата и 
независимостта.
Глава: портокал, лайм, мандарина, 
жасмин, бергамот, лимон
Сърце: циклама,индийско орехче, резеда, 
кориандър, виолетки, фрезия, морски 
нотки, праскова, зюмбюл, роза
Основа: амбра, пачули, дъбов мъх, кедър, 
бял мускус

M 004 | 
Изтънчен и модерен аромат.
Глава: прасковени листа, кедър, бергамот
Сърце:  босилек, мента, натрошен лед
Основа: пачули, мускус, кедър

M 005 |  
Смел аромат за един мъж, който знае 
какво иска.
Глава: лимон, мандарина
Сърце: кедър, кориандър, виолетки
Основа: френски лауданум, амбра, смола, 
бензое,кожа

M 006 |  
Изтънчен дървесен аромат, който 
открива един нов поглед към 
класиката.
Глава: грейпфрут , бергамот, лимон, смола 
елеми
Сърце: ветивер, кедър, джинджифил
Основа: сандалово дърво, розмарин, 
лавандула

M 007 |  
Силен аромат, създаден за един 
съвременен, преуспял и силен мъж.
Глава: синя слива, дъбов мъх, ябълка, 
цитрусови плодове, бергамот, лимон
Сърце: здравец, карамфил, канела
Основа: сандалово дърво, маслина, 
ванилия, ветивер, кедър

Мъжки парфюми

Парфюм 50 мл. | 34 лв.
Парфюм 15 мл. | 17 лв.

W 137 |  
Това е чувствена, топла,
ориенталска и цветна композиция.
Тя съчетава свежи нотки
на плодове и цветя със смел, но
приятен пикантен аромат на пипер. 
Неговият носител е очарователен, 
смел и шик. 
Глава: мандарина, портокал, розов пипер
Сърце: здравец, праскова и люляк
Основа: пачули, амбра

W 138 | 
Потопете се в завладяваща
вана от най-ароматните цветя 
и бъдете омагьосани с блажени 
чувства на щастие и хармония.
Глава: бергамот, чай
Сърце: жасмин, африкански портокалов 
цвят, фрезия, роза, орхидея
Основа: мускус, пачули

W 139 |  
Опияняващ аромат на  хайвер
и сладък плод, който ви кара да се 
чувствате солидарни с цялата 
красота на света.
Глава: смокинови листа
Сърце: смокиня, хайвер 
Основа: смокиня

W 140 | 
Този аромат е подходящ за 
любителите на Ориента.
Глава: мандарина, портокал, карамфил, 
кардамон
Сърце: кимион, манго, хелиотроп, иланг 
иланг, гардения
Основа: амбра, пачули, ванилия

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 20 %



M 008 |  
Несравним аромат, който изразява 
триумфалното завръщане към 
вълнуващата мъжественност.
Глава: червен портокал, грейпфрут 
Сърце: мента, роза, канела 
Основа: пачули, амбра, кожа, дървесни 
тонове

M 009 | 
Пригответе се за аромат 
изпълнен със страст. Див, свеж и 
едновременно чувствено-пикантен.
Глава: артемисия, босилек 
Сърце: пипер, пачули 
Основа: смола, бензое

M 010 |  
Невероятен аромат, който крие в 
себе си една мистерия. 
Глава: кардамон 
Сърце: бергамот, кедър, лавандула 
Основа: ветивер, кумарин

M 011 |  
Изтънчен парфюм, който
характеризира съвременния и чувствен 
мъж, отказващ да копира чужд
стил и оставащ верен на себе си. 
Глава: бергамот, кипарис, виолетки 
Сърце: тютюн, жасмин, 
Основа: пачули , лавандула, амбра, смола 
елеми

M 016 |  
Чувствен аромат на свеж 
средиземноморски бриз, който е 
идеална база на очарователна и 
свежа елегантност. Много лек, 
цитрусов аромат за един мъж, 
който не е обвързан с никого и нищо, 
и който иска да бъде свеж и да не 
привлича към себе си прекалено 
много внимание. 
Глава: сицилианска мандарина, хвойна, 
грейпфрут 
Сърце: розмарин, бразилско палисандрово 
дърво, подправки 
Основа: мускус, дъбов мъх, тамян

M 017 | 
Свеж аромат на цитрусови
плодове, зеленчуци и малко
подправки, който призовава
да почувствате радостта от
живота. Външният вид не е от
съществено значение, когато
носите този аромат. Той ви кара
да се чувствате комфортно и да
правите това, което обичате.
Глава: бергамот, мандарина 
Сърце: черни подправки, роза  
База: сандалово дърво, пачули

M 018 |  
Блестящ, завладяващ, зареден
с емоция аромат. Идеален за
самоуверения мъж с бистър ум,
който разчита на интуицията
си и затова е винаги „над нещата“. 
Глава: портокалов цвят, мандарина 
Сърце: морска трева, лавандула, памук 
цвете 
Основа: пачули, дървесни нотки, кедър 
Вирджиния, амбра

M 019 | 
Композиция от свежи и бликащи
от енергия нотки, която
наистина ще ви освежи и ще се
почувствате свежи и отпочинали.
Глава: розмарин, ананас, нероли, 
бергамот, лимон 
Сърце: циклама, жасмин, кориандър, 
дъбов мъх 
Основа: сандалово дърво, кардамон, боб 
Тонка, мускус, кедър

M 020 |  
Истински луксозен, хипнотизиращ
аромат предназначен  за 
изтънчени  хора. Той представлява  
сила, мощ, визия и успех.
Ръководител: бергамот, касис, червена 
ябълка, ананас
Сърце: жасмин, бреза, пачули, роза
Основа: мускус, дъбов мъх, амбра, ванилия

M 012 |  
Невероятно силен и същевременно 
нежен парфюм,изпълнен с 
противоположност. 
Глава: артемис, леванда, мента, 
бергамот, кардамон 
Сърце: кимион,цвят от портокал,канела 
Основа: сандалово дърво, фасул Tonka, 
амбра, ванилия, кедрово дърво

M 013 |   
Един невероянен парфюм с нотки 
от цитрусови плодове, вдъхновен 
от чистотата на планинския 
въздух и свежестта на водопадите.
Глава:бергамот, мандарина 
Сърце: зелен чай, цариградско грозде 
Основа: галвано, мускус, сандалово дърво, 
горчив портокал

M 014 |   
Свеж, модерен парфюм с едно 
изключително докосване. За мъж 
изпълнен с достойнство, който 
обича свободата и е в крак с 
модата. 
Глава: бергамот, роза, кардамон, лимон 
Сърце: естрагон, градински чай, кедър, 
подправки 
Основа: амбра, шафран, мускус, дървесни 
тонове

M 015 | 
Парфюм,който излъчва сила и 
независимост 
Глава: лимон, портокал, грейпфрут, розов 
пипер, мента, индийско орехче 
Сърце: кедър, горчиви нотки,ветивер, 
джинджифил, жасмин 
Основа: пачули, лавандула, сандалово 
дърво, лауданум

Парфюм 50 мл. | 34 лв.



Душ гел Мляко за 
тяло

Мляко за тяло с ухание на 
любимият ви парфюм, в 

комбинация с кайсиево масло, 
подхранващи съставки и 

витамин.Е. Подходящо за 
ежедневна грижа за всеки тип 

кожа, след излагане на слънце и 
обезкосмяване. 

Млякото попива добре и оставя 
вашата кожа гладка и мека като 

коприна. Съдържа кайсиево 
масло, което има омекотяващо, 

почистващо, лечебно и 
възстановяващо действие. 

Витамин Е, действа 
противовъзпалително и 

предпазва кожата от щетите 
нанесени от свободните 

радикали. Маслото от 
карите, предпазва кожата 
от ултравиолетовите лъчи, 

поддържа еластичността на 
кожата, успокоява и подмладява.

Млякото за тяло е на 
разположение със следните 

дамски парфюми: 
w101 - w140

Кол. 200 мл.
Мляко за тяло | 12,60 лв.

Душ гел с ухание на 
любимият ви парфюм, в 
комбинация с овлажняващ 
комплекс и масло от канабис. 
Ефективно почиства кожата 
ви и я лекува,благодарение 
на свойствата на лосиона 
за тяло. Благодарение на 
овлажняващия ефект и на 
pH5,5, след измиване, вашата 
кожа става гладка, мека и 
защитена от изсушаване. 
Маслото от канабис,което се 
използва за лечение на херпeс, 
изгаряния и мехури, стимулира 
регенерацията на кожата и 
действа полезно на мускуло-
скелетната система.

Душ гела е наличен със 
следните дамски парфюми:  
w101 - w140

Душ гела е наличен със 
следните мъжки парфюми:  
m001 - m020

Кол. 200 мл.
Душ гел | 8,40 лв.



Искаме да ви представим 
нашите нови ESSENS продукти

Видове аромати
Парфюмите са разделени според ароматите в няколко основни групи, които могат да 
бъдат комбинирани една с друга.

АЛОЕ ВЕРА
Хранителни добавки

• Алое Вера гел за пиене с грозде – 500 мл.
• Алое Вера гел за пиене с вит.С – 500 мл.
• Алое Вера концентрат с билкови екстракти 

(1:10)-100 мл.
• Алое Вера + Boswellia 60 капсули
• Алое Вера  + Q10 60 капсули

Грижа за косата

•  Шампоан за всички типове коса 200 мл.
•  Балсам за всички типове коса 200 мл.
• Шампоан за боядисана и суха коса 200 мл.
• Балсам за боядисана и суха коса 200 мл.

КОЛАСТРА
Хранителни добавки

• Коластра 60 капсули
• Пробиотици с коластра 6 бр.
• Апарат за йогурт

Грижа за кожата Colostrum+

• Дневен крем 50 мл.
• Нощен крем 50 мл.
• Серум 30 мл.
• Гел за около очи 30 мл.
• Тоник за лице 150 мл.
• Течен сапун за лице 150 мл.

Козметика за тяло с Коластра

• Душ Гел с коластра 200 мл.
• Крем против целулит с коластра 200 мл.
• Подхранващ крем за тяло с коластра 200 мл.

Цветни нотки

Цветните аромати могат да бъдат както свежи така и сладки. 
Основата на цветните аромати са жасмин, роза, момина сълза, иланг-
иланг, тубероза, ирис, теменужка и др. Това обикновено са аромати 
за жени, но ние откриваме в тази категория също и мъжки аромати. 
В комбинация с други видове аромати, ние получаваме подгрупи, 
като цветно-ориенталски, цветно-плодов и други.

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

Ориенталски 
нотки

Това обикновено са по-тежки и чувствени аромати, в които 
доминират компоненти като амбра, ванилия, тамян, сандалово 
дърво и подправки. Този тип аромати са както мъжки така и женски.

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

Плодови нотки
Плодовия компонент е много ясно изразен в тези аромати. Чувстват 
се най-вече праскови, ябълки, кайсии, касис и др. Те най-често се 
появяват в комбинация с флорални аромати.

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

Дървесни нотки
Дървесните нотки възникват между женските и мъжките аромати 
и обикновено са съчетани с ориенталски съставки, подправки, 
цитруси и цветя. Най-честите съставки са сандалово дърво, кедър и 
палисандрово дърво.

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

Кипарисови 
нотки

Това е сухи, дървесни, елегантни аромати. Ние класираме дъбовия 
мъх, бергамота и пачули сред основните им компоненти. Общи 
комбинации са кипарисови с флорални и зелени тонове.

ESSENS w112,  w117,  w124,  m011,  m020

Водни нотки Те са типично свежи аромати, съдържат компоненти от диня и водни 
цветя. Често се комбинират с флорални и плодови съставки.

ESSENS w113,  w133,  m003,  m014,  m018

Папратови 
нотки

Това е класическа група от мъжки свежи аромати, включващи орлова 
папрат, кумарин и често лавандула

ESSENS m002,  m012

Зелени нотки
Зелените нотки съдържат елементи  като дъбов мъх, борови 
иглички, свежи листа, момина сълза и др. Най-често се комбинират с 
флорални елементи. 

ESSENS w102,  w135,  m013

Цитрусови 
нотки

Сочни и свежи цитрусови аромати със силни компоненти 
от портокал, бергамот и лимон. Това са унисекс аромати, 
предназначени за двата пола. Цитрусовите нюанси са комбинират на 
пример с дървесни и пикантни или флорални компоненти.

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



ESSENS EUROPE SE
Drobneho 558/45a

602 00 Brno
www.essens.bg

КОНТАКТИ

Информация email info@essens.bg

Заявки email zaiavka@essens.bg

Рекламация email reklamacia@essens.bg

Регистрация email registracia@essens.bg

Ваш консултант:




