Katalog parfémů

Jak vybrat ten pravý?

Vítejte ve světě vůní!

Nejdůležitější roli hraje osobní názor. Každý má přece jiný vkus, jiný cit. Díky
typu pokožky, způsobu výživy i životním zvyklostem má každý člověk také svou
osobní vůni.

Milí přátelé,

Ideálním řešením k dokonalému výběru toho správného parfému je využití vzorků
vůní. Vonné složky se uvolňují postupně několik hodin, a tak je možné jednotlivé vůně
otestovat v klidu a vybrat si ten nejlepší, vytvořený právě pro vás.
Je jisté, že každá situace si vyžaduje jiný typ vůně, jinou intenzitu. Do školy
či zaměstnání volíme vůně lehčí, které okolí nedráždí, naopak na večerní akce
se nabízí zvolit parfém těžší a odzbrojující.

Kouzlo dlouhotrvající vůně

Je pár jednoduchých triků k dosažení maximálního efektu. Parfém působí nejlépe tam,
kde je pokožka nejprokrvenější. V malém množství se proto nanáší za uši, na zápěstí,
loketní jamku, ale i na kotníky. Je dobré nechat vůni pokožkou nejdříve vstřebat
a teprve poté se obléci. Pro intenzivnější dojem je možné parfém nanést na čerstvě
umyté vlasy, kde velice dobře drží. Naopak pro nižší intenzitu postačí vstoupit
do vonného obláčku, vytvořeného stříknutím parfému před sebe.
Velice intenzivní vůně, která je cítit ihned po
aplikaci. Tento vjem trvá pár sekund, ale u
některých parfémů to může být i 15 minut.

Vůně, jež je cítit ihned po odeznění hlavy,
intenzita se pohybuje okolo 2 - 3 hodin.

rádi bychom vám představili náš katalog, ve kterém najdete kompletní nabídku
parfémových produktů ESSENS.
Parfémy ESSENS jsou vyráběny především s důrazem na kvalitu.
Dodavatel je nositelem certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice)
a certifikátů ISO 9001-2008. Parfémy obsahují 20 % vonných esencí,
což zaručuje řadit se k elitě mezi parfémy. Uveďme alespoň zjednodušený
postup výroby. Ty nejkvalitnější vonné esence se nejprve smíchají
se speciálním parfemářským alkoholem, tato směs se podchladí
na teplotu -7 °C a dokonale se přefiltruje, k filtraci jsou používány filtry
s jemností 10 mikronů. Parfém pak nejméně 8 týdnů dále zraje
v nerezových tancích, aby se mohly všechny složky dokonale spojit.
Tato dostatečně dlouhá doba zrání umožňuje vytvořit harmonický celek
s intenzivní a oslňující vůní. Vyzrálý parfém je poté naplněn do vzduchem
čištěných flakónů, vytvořených italskými mistry ve vyhlášené sklářské dílně a
poté je zabalen do krabičky. Všechny výrobní kroky podléhají nejpřísnější kontrole
kvality a pro výrobu jsou použity výhradně bezchybné materiály. Jednotlivé vůně
jsou vyráběny dle tajných receptur, které jsou chráněny patenty.
Jsme přesvědčeni, že si naše produkty parfémové řady opravdu zamilujete.

HLAVA

SRDCE

ZÁKLAD

V této fázi se vonné látky uvolňují pozvolna, doba
trvání se prodlužuje na několik, někdy i desítek hodin.

Nesmíme zapomenout, že výsledná vůně je naší vizitkou, ovlivňuje chování nás i okolí
a má také vliv při navazování nových vztahů.

Ivana Kovářová Štěpánová
Vedení ESSENS

Dámské parfémy

W 107 |

W 114 |

Hlava: pivoňka, frézie, liči
Srdce: růže, magnólie, konvalinka
Základ: ambra, cedrové dřevo

Hlava: frézie, lilie, růže
Srdce: konvalinka, gardénie, palmové
dřevo, narcis
Základ: černý rybíz, pižmo, dubový mech

Máte smysl pro módu a styl? Tak
potom je tato vůně stvořená pro vás.

W 108 |

Namíchejte si koktejl plný lásky
a rozkoše.

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %
W 101 |

W 103 |

Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézie,
jasmín, konvalinka, bergamot, růže
Srdce: koriandr, tuberóza, kosatec,
heřmánek, galbánum, jasmín, brazilské
růžové dřevo, pomerančový květ
Základ: ambra, pižmo, cedrové
a santalové dřevo, vanilka

Hlava: ananas, šeřík, broskev, květ
meruňky, konvalinka, bergamot, růže
Srdce: kosatec, heliotrop, jasmín
Základ: meruňka, santalové dřevo, ambra,
pižmo, vanilka, broskev

Vůně, která zvýrazní jemnost
a přirozenou ženskou krásu. Okouzlí
vás lehkostí inspirovanou svěžestí léta.

W 102 |

Vášnivá vůně plná emocí, kterou si
zamilujete.

Hlava: zelený šeřík, lístky sicilského citronu
Srdce: květ broskve, vistárie, červená
pivoňka, zelený čaj, čínská vonokvětka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

Romantická, sladká, něžná
a výrazná zároveň. Taková je vůně
ženskosti.

W 104 |

Neodolatelná vůně radosti ze života,
která vás zahalí svěžestí.
Hlava: zelené jablko, cedr, zvonek, sicilský
citron
Srdce: bílá růže, bambus, jasmín
Základ: cedrové dřevo, pižmo, ambra

W 105 |

Příjemná, sofistikovaná a jemně
provokující vůně, ve které se
květinové tóny snoubí s ovocem.

Hlava: magnólie, okurka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka,
růže
Základ: lesní tóny, pižmo, bílá ambra

W 106 |

Nespoutaná vůně pro silnou
a svobodomyslnou ženu.

Hlava: citron Amalfi, máta
Srdce: jasmín, růžový pepř, pivoňka
Základ: francouzská labdanum, cedrové
dřevo, cukr

Hlava: černý rybíz, pomeranč, mandarinka,
kassiový květ, grapefruit, bergamot
Srdce: meruňka, jasmín, konvalinka, lilie, růže
Základ: cedrové dřevo, bob Tonka, pižmo,
vanilka, jantar

W 109 |

Šťavnatá a svůdná vůně květin
a ovoce.

Hlava: meloun, broskev, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, lilie, frézie,
jasmín, konvalinka
Základ: santalové dřevo, pižmo, dubový
mech, ylang ylang

W 111 |

Vzácný poklad, který ukrývá jemnou
smyslnost a krystalickou čistotu.
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivoňka, magnólie, lotosový květ
Základ: ambra, pižmo

W 112 |

Vzrušující a originální vůně, která si
vás podmaní.
Hlava: okvětní lístky africké frézie,
broskev, gardénie
Srdce: koriandr, růže, jasmín
Základ: vanilka, pačule, vetivér

W 113 |

Vůně průzračné svěžesti.

Hlava: bambus, hruška nashi
Srdce: lotosový květ
Základ: dřevité tóny

Svůdná a elektrizující vůně pro
cílevědomé ženy, které vědí, co chtějí.

W 115 |

Okouzlující andělská vůně, jejíž
sladké tóny vás přenesou do dětství.
Hlava: meloun, kokos, pomeranč, skořice,
jasmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, meruňka, ostružiny, švestka,
orchidej, broskev, jasmín, červené ovoce,
růže
Základ: bob Tonka, ambra, pačule, pižmo,
vanilka, karamel, tmavá čokoláda

W 116 |

Rozverná vůně, jejíž vonné tóny jsou
oslavou spontánnosti.
Hlava: jamajský pepř, frézie, jablko
Srdce: fialka, ibišek, jasmín, heliotrop,
růže
Základ: labdanum, santalové dřevo,
kadidlo, cedrové dřevo, mech

W 117 |

Svěží orientální vůně inspirovaná
moderní ženou.

Hlava: pomeranč, květ pomeranče,
mandarinka, bergamot
Srdce: mimóza, jasmín, turecká růže,
ylang ylang
Základ: bob tonka, pačule, sladká myrha,
vanilka, vetivér, bílé pižmo

W 118 |

Výrazně ženská vůně, ve které se
snoubí jednoduchost s elegancí.

Hlava: mandarinka, růže, africká orchidej
Srdce: ostružina, švestka, fialka
Základ: pižmo, amarantové dřevo, břečťan

W 120 |

Lehká, svěží a krásná vůně, která
vám odhalí tajemství rajské zahrady.
Hlava: ananas, mučenka, bergamot
Srdce: frézie, broskev, růžová pivoňka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

W 121 |

Příjemně nakažlivá vůně šťavnatého
ovoce, květin a svůdných dřevitých
tónů.
Hlava: černý rybíz, bergamot, citron
Srdce: jasmín, konvalinka, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, cedrové
dřevo

W 123 |

Vůně ztělesňující neobyčejnou
svěžest a ženský cit.

Hlava: dubový mech, broskev, brambořík,
meloun, černý rybíz, zelené jablko
Srdce: jasmín, kořen kosatce, lilie, vodní
hyacint
Základ: santalové dřevo, cedr, ambra,
vanilka, orchidej, pryskyřice

W 124 |

Vlna extrémní svěžesti plná
energie a vitality, která svoji
nositelku překvapí neobyčejnou
proměnlivostí.

Hlava: ananas, kosatec, pačule, růžový pepř,
hyacint
Srdce: jasmín, citrusy
Základ: pižmo, pačule, bílé pižmo, vetivér

W 125 |

Silně podmanivá… Taková je
orientální vůně plná exotického
ovoce a svůdných květin.

Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový květ, orchidej
Základ: ﬁalka, ambra, pižmo, mahagonové dřevo

nEW
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W133 |
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Hlava: bergamot, mandarinka, fíky
Srdce: lilie, jasmín, kardamom
Základ: santalové a cedrové dřevo,
olivovník, pižmo

Hlava: brambořík, růžová voda, meloun,
frézie, lotos, růže
Srdce: mořská řasa, levandule, květ bavlníku
Základ: pačule, dřevité tóny, cedr Virginia,
ambra

Hlava: hruška, černý rybíz
Srdce: kosatec, jasmín, květ pomerančovníku
Základ: pačule, bob tonka, pralinka,
vanilka

Oslava svěžesti inspirovaná silou
přírodních živlů, která svádí
k hravosti.
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Smyslná vůně s ohnivým
charakterem určená pro dominantní
ženu, která svádí i beze slov.
Hlava: neroli, citron, malina
Srdce: květ pomeranče, jasmín, gardénie
Základ: pačule, bílý med

W 128 |

Nesmírně zajímavá, tajemná vůně
s kouzelnými účinky květu kaktusu
„Královna noci“.

Hlava: květ albízie, listy mandarinky
Srdce: květ pomeranče, květ kaktusu
„Královna noci“, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, bob Tonka, vanilka

W 129 |

Když hodiny odbijí půlnoc, vše
teprve začíná… Po okouzlující
svůdnici zůstává závan její vůně.
Hlava: mandarinka, bergamot
Srdce: růže
Základ: pačule, ambra, vanilka

W 130 |

Květinová vůně pro ambiciózní
ženy, které nezapomínají ani na svůj
přirozený šarm. Vůně svěží a stejně
svůdná jako její nositelka.

Hlava: černý rybíz, citrusy, lesní jahody,
červené jablko
Srdce: frézie, sladký hrášek, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo,
maliny

Vůně čistá jako horský pramen, do
kterého se vlévají tóny lahodných
květů, svěžího vodopádu a jarního lesa.

W134 |

Přitažlivá vůně stvořená pro
sofistikovanou a elegantní dámu,
která se nejlépe cítí v úloze skutečné
Femme Fatale. Její vonné tóny se
postupně odhalují a vy se stáváte
svůdnější.
Hlava: italský pomeranč
Srdce: květ pomeranče, jasmín
Základ: med, vanilka

W 137 |

Smyslně hřejivá, orientálněkvětinová kompozice, v níž se mísí
svěží tóny ovoce a květů s odvážnou,
ale příjemnou pikantní příchutí pepře.
Její nositelka je okouzlující, odvážná
a šik.
Hlava: mandarinka, pomeranč, růžový pepř
Srdce: pelargonie, broskev, šeřík
Základ: pačule, ambra

W 138 |

Ponořte se do fascinující koupele
z nejvoňavějších květin a nechte
se unášet slastnými pocity štěstí
a harmonie.

Hlava: bergamot, čaj
Srdce: jasmín, květ afrického pomeranče,
frézie, růže, orchidej
Základ: pižmo, pačule

W 139 |

Opojná vůně blahodárného kaviáru
a sladkého ovoce, díky které pocítíte
sounáležitost se vší krásou světa.
Hlava: fíkové listy
Srdce: fík, kaviár
Základ: fíkovník

Neodolatelná vůně charakteristická
pro ženy milující život a vychutnávající
si každou jeho minutu.

W 142 |

nEW

Smyslná a tajemná vůně plná
tradic, klasiky, sladké a kávové
chuti pro nespoutané ženy.

Hlava: hruška, květ pomerančovníku,
růžový pepř
Srdce: káva, jasmín, vetivér
Základ: pačule, cedrové dřevo, vanilka

W 143 |

nEW

Osobitá, šarmantní, svůdná,
sebejistá…taková je žena, pro niž byla
stvořena tato květinově-dřevitá vůně
plná francouzského stylu a šarmu.
Hlava: aldehyd, neroli, ylang ylang
Srdce: kosatec, kořen kosatce, jasmín
Základ: ambra, santalové dřevo, pižmo

W 144 |

nEW

Vůně plná citrusového opojení je
podložená jemnými orientálními
tóny, typickými pro elegantní a
smyslné ženy.

Hlava: pomeranč, bergamot, mandarinka
Srdce: mimóza, jasmín, růže, ylang ylang
Základ: pačule, bob tonka, vanilka, vetivér

W 145 |

nEW

Tato podmanivá vůně plná výrazných
a dlouhotrvajících prvků s nádechem
orientu je zrozena pro ženy rozhodné
a smyslné.

Pánské parfémy

Hlava: nové koření, meruňka, švestka
Srdce: tuberóza, jasmín, růže, konvalinka
Základ: santalové dřevo, mandle, vanilka

W 146 |

nEW

Jedinečný parfém vhodný pro denní
i večerní nošení, plný elegance
a nadčasovosti.
Hlava: pelyněk, broskev, frézie
Srdce: růže, kosatec, kašmírové dřevo
Základ: santalové dřevo, ambra, vanilka,
pižmo

W 147 |

nEW

Vůně nezkrotného mládí a
romantické něhy v sobě spojuje prvky
luxusu a neodolatelné touhy.

Hlava: květ pomerančovníku, vonokvětka
Srdce: koriandr, vetivér
Základ: ambra, vanilka, pižmo

W 148 |

nEW

Jemně ženský parfém pro nositelku
plnou bezstarostného mládí
a pozitivních emocí.
Hlava: černý rybíz
Srdce: květiny, frézie, květnová růže
Základ: vanilka, pačule, ambroxan

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %
M 001 |

Vůně plná kontrastů, které vytvářejí
dokonalou harmonii.

Hlava: levandule, mandarinka, hloh,
muškátový květ, bergamot, heřmánek, citron
Srdce: muškátový oříšek, zimolez, hřebíček,
santalové dřevo, listy fialky, jasmín, cedrové
dřevo
Základ: kůže, bob Tonka, jantar, pačule,
pižmo, vetivér

M 002 |

Energická vůně určená pro muže,
kteří žijí svůj život naplno.
Hlava: grapefruit, anýz
Srdce: levandule, malina
Základ: dřevité tóny, heliotrop

M 003 |

Svěží lehká vůně, jejíž vonné tóny
jsou ztělesněním svobody a nezávislosti.
Hlava: pomeranč, limetka, mandarinka,
jasmín, bergamot, citron
Srdce: brambořík, muškátový oříšek, rezeda,
koriandr, fialka, frézie, mořské tóny, broskev,
hyacint, růže
Základ: ambra, pačule, dubový mech, cedr,
bílé pižmo

Parfém 50 ml | 440 Kč
Parfém 15 ml | 235 Kč

M 004 |

Sofistikovaná a moderní vůně.

Hlava: listy hrušky, cedrové dřevo, bergamot
Srdce: bazalka, máta, akord ledové tříště
Základ: pačule, pižmo, cedrové dřevo

M 005 |

Odvážná vůně pro muže, který ví, co chce.
Hlava: citron, mandarinka
Srdce: cedrové dřevo, koriandr, fialka
Základ: francouzská labdanum, ambra,
pryskyřice, benzoin, kůže

M 006 |

Elegantní dřevitá vůně, která
odhaluje nový pohled na klasiku.

Hlava: grapefruit, bergamot, citron, elemiová
pryskyřice
Srdce: vetivér, cedrové dřevo, zázvor
Základ: santalové dřevo, rozmarýn, levandule

M 007 |

Výrazná vůně stvořená pro silného,
úspěšného a cílevědomého muže.

Hlava: švestka, dubový mech, jablko, citrusové
plody, bergamot, citron
Srdce: pelargonie, hřebíček, skořice
Základ: santalové dřevo, olivovník, vanilka,
vetivér, cedr

M 008 |

Neodolatelná vůně, která vyjadřuje
triumfální návrat k okázalé mužnosti.

Hlava: červený pomeranč, grapefruit
Srdce: máta, růže, skořice
Základ: pačule, ambra, kůže, dřevité tóny

M 009 |

Připravte se na vůni plnou vášně.
Je divoká, svěží a zároveň smyslně
kořeněná.
Hlava: pelyněk, bazalka
Srdce: paprika, pačule
Základ: pryskyřice, benzoin

M 014 |

Svěží trendová vůně s vodním
nádechem pro sebevědomého muže
milujícího svobodu, který se vyzná
v módních trendech.

Hlava: bergamot, růžové dřevo, kardamom,
citron
Srdce: estragon, šalvěj, cedrové dřevo, koření
Základ: ambra, šafrán, pižmo, dřevité tóny

M 015 |

Vůně představující sílu a nezávislost.

Hlava: citron, pomeranč, grapefruit, růžový
pepř, mentol, muškátový ořech
Srdce: cedrové dřevo, trpké tóny, vetivér,
M 010 |
zázvor, jasmín
Výjimečná vůně ukrývající tajemství.
Základ: pačule, kadidlo, santalové dřevo,
Hlava: kardamom
labdanum
Srdce: bergamot, cedrové dřevo, levandule
Základ: vetivér, kumarin
M 016 |

Smyslné tóny čerstvého
M 011 |
středomořského vzduchu, které jsou
Elegantní vůně charakterizující
ideálním základem okouzlující a svěží
moderního, smyslného a nonšalantního
elegance. Velmi lehká, citrusová vůně
muže, který odmítá kopírovat styly
pro nikým a ničím nespoutaného muže,
okolo sebe a zůstává sám sebou.
který se chce jen tak osvěžit a nepoutat
Hlava: bergamot, cypřiš, ﬁalka
na sebe příliš velkou pozornost.
Srdce: tabák, jasmín
Základ: pačule, kadidlo, ambra, elemiová
pryskyřice

M 018 |

Jiskřivá, podmanivá vůně nabitá
emocemi, stvořená pro sebevědomého
muže s jasnou myslí, který se spoléhá
na svoji intuici a proto je za každých
okolností „nad věcí“.
Hlava: květ pomeranče, mandarinka
Srdce: mořská tráva, levandule, květ bavlníku
Základ: pačule, dřevité tóny, cedr Virginia,
ambra

M 021 |

nEW

nEW

M 023 |

Mírně nasládlá a exotická vůně
stvořená pro odvážné muže milující
dobrodružství a svobodný život.
Hlava: koření, zelené tóny, citrusy
Srdce: bob tonka, pačule, konvalinka,
cedr
Základ: gurjun balzám, ambra, vetivér,
vanilka, pižmo

M 024 |

nEW

Sportovně laděná pánská vůně
Charismatická vůně pro charismatické ztělesňující sílu, neutuchající
muže, kteří ví, jak upoutat pozornost.
energii, dynamiku a svěžest.
Hlava: skořice, levandule, bergamot
Srdce: bob tonka, vanilka, jasmín
Základ: bříza, kůže, santalové dřevo

M 022 |

nEW

Hlava: grep, mořské tóny, mandarinka
Srdce: bobkový list, jasmín
Základ: guajakové dřevo, větvičník
slívový, pačule

Moderní a luxusní vůně, jejíž nositel
vyniká svým charisma a uměním žít
svůj život naplno.

Hlava: bergamot, citron
Srdce: badyán, květ olivovníku, guajakové
dřevo
Základ: kůže, tabák, bob tonka

Parfém 50 ml | 440 Kč
Parfém 15 ml | 235 Kč*

Hlava: sicilská mandarinka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmarýn, brazilský palisandr, koření
Základ: pižmo, dubový mech, kadidlo

M 017 |

Svěží vůně s citrusy, zelení a trochou
koření, vyzývající k radosti ze života.
Pro jejího nositele není podstatný vnější
vzhled, chce se jen cítit pohodlně a dělat
to, co ho baví.
Hlava: bergamot, tangerin
Srdce: černé koření, růže
Základ: santalové dřevo, pačule

* vůně M001, M002, M003, M007 a M008

Sprchové
gely

Tělové
balzámy
Sprchový gel ve vaší oblíbené
vůni s hydratačním komplexem
a konopným olejem. Účinně
myje pokožku a ošetřuje ji díky
vlastnostem tělového mléka.
Díky hydratačnímu komplexu
a pH 5,5, které má i zdravá
pokožka, je pleť po umytí hladká,
hebká a chráněná proti vysušení.
Konopný olej, který se používá
i k léčbě oparů, popálenin
a puchýřů, podporuje regeneraci
pokožky a blahodárně působí
na pohybový aparát.
Sprchové gely jsou dostupné
v těchto dámských vůních:
w101 - w148
Sprchové gely jsou dostupné
v těchto pánských vůních:
m001 - m024
Obsah: 200 ml
Sprchový gel | 100 Kč

Tělový balzám ve vaší oblíbené
vůni s obsahem meruňkového oleje,
hydratačních složek a vitaminu
E. Je vhodný pro každodenní péči
o všechny typy pleti po koupeli,
opalování i depilaci. Balzám se
dobře vstřebává a zanechává
pokožku hedvábně jemnou
a vláčnou. Obsahuje meruňkový olej,
který má zvláčňující, čistící, výživné
a regenerační účinky, vitamin
E, který působí protizánětlivě
a pomáhá zabraňovat poškození
pokožky volnými radikály. Máslo
karité podporuje ochranu pleti
před UV zářením, napomáhá
udržení pružnosti pleti, zklidňuje ji
a regeneruje.
Tělové balzámy jsou k dispozici
v těchto dámských vůních:
w101 - w148
Obsah: 200 ml
Tělový balzám | 150 Kč

Druhy vůní
Podle vůní se parfémy dělí do několika základních skupin, které se mezi sebou mohou
kombinovat.

Květinové vůně

Květinové vůně mohou být svěží, stejně tak i sladké. Hlavní složky tvoří
květiny - jasmín, růže, konvalinky, ylang ylang, tuberóza, kosatec, fialka
a další. Obvykle se jedná o dámské vůně, ale v této kategorii najdeme
i pánské. V kombinaci s jinými druhy vůní dostáváme podskupiny jako
např. květinově-orientální, květinově-ovocné a další.

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w111, w113,
w114, w116, w117, w118, w120, w123, w124, w125, w126, w127, w128,
w130, w133, w134, w137, w138, w143, w144, w146, w148, m001

Orientální vůně

Obvykle se jedná o těžší a smyslné vůně, v nichž převládají složky
jako ambra, vanilka, kadidlo, santalové dřevo a koření. Tento typ
vůní se vyskytuje mezi pánskými i dámskými parfémy.

ESSENS

w103, w105, w107, w114, w115, w116, w125, w128, w129, w134, w137,
w139, w141, w142, w145, w147, m001, m005, m007, m008, m009, m010,
m018, m022

Ovocné vůně

U těchto vůní bývá velmi výrazná ovocná složka. Obsahuje
většinou složky broskve, jablka, meruňky, černého rybízu a další.
Nejčastěji se vyskytují v kombinaci s květinovými vůněmi.

ESSENS

w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w123, w127, w130,
w139, w141, m016,

Dřevité vůně

Dřevité vůně se vyskytují mezi dámskými i pánskými vůněmi
a obvykle se kombinují s orientálními složkami, kořením, citrusy
a květinami. Nejčastější složky jsou santalové, cedrové i růžové dřevo.

ESSENS

w105, w114, w116, w126, w129, w143, w146, w147, m001, m004, m005,
m006, m007, m008, m010, m011, m014, m015, m017, m021, m022, m023,
m024

Jedná se o sušší, dřevité, elegantní vůně. Mezi základní složky

Chyprové
řadíme větvičník, bergamot i pačuli. Časté jsou kombinace
(Cypřišové) vůně chyprových tónů s květinovými nebo zelenými.
ESSENS

w112, w117, w124, w148, m011,

Vodní vůně

Jedná se o typicky svěží vůně, obsahující složky vodního melounu či
vodních květů. Často se kombinují s květinovými či ovocnými složkami.

ESSENS

w113, w133, m003, m014, m018, m024

Fougerové vůně

Jde o klasickou skupinu svěžích pánských vůní obsahující kapradí,
kumarín a často i levanduli.

ESSENS

m002

Zelené vůně

Zelené vůně obsahují prvky jako jsou dřevo-mech, jehličí, svěží
listí, konvalinka a další. Nejčastěji se vyskytují v kombinaci
s květinovými složkami.

ESSENS

w102, w144

Citrusové vůně

Šťavnaté a svěží vůně s výraznou citrusovou složkou pomeranče,
bergamotu, citronu. Jedná se o dámské i pánské vůně, ale i vůně
unisex, tedy vhodné pro obě pohlaví. Citrusové tóny se kombinují
např. s dřevitými, kořeněnými či květinovými složkami.

ESSENS

w104, w108, w125, m003, m006, m014, m016, m024

Seznamte se i s dalšími produkty essens
ESSENS Aloe Vera
Doplňky stravy
• Aloe vera gel na pití 500 ml - hrozen
• Aloe vera gel na pití 500 ml - vitamin C
• Aloe vera koncentrát s výtažky z bylin 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 kapslí
• Aloe vera + Q10 60 kapslí
Kosmetika
• Šampon pro všechny typy vlasů 200 ml
• Kondicionér pro všechny typy vlasů 200 ml
• Šampon pro barvené a suché vlasy 200 ml
• Kondicionér pro barvené a suché vlasy 200 ml
• Pěna na holení 200 ml
• Balzám po holení 100 ml
• Zubní pasta 100 ml
• Soft Spray 100 ml

ESSENS Colostrum
Doplňky stravy
• Colostrum 60 kapslí
• Colostrum Probiotika 6 ks
• Jogurtovač
Kosmetika
• Denní krém 50 ml
• Noční krém 50 ml
• Sérum 30 ml
• Oční gel 30 ml
• Pleťové tonikum 150 ml
• Pleťové mýdlo 150 ml
• Sprchový gel s colostrem 200 ml
• Krém proti celulitidě s colostrem 200 ml
• Výživný tělový krém s colostrem 200 ml

ESSENS Home Pharmacy
Doplňky stravy
• Slim`SS 60 tablet
• Slim`SS vit 30 tablet
• Flow`EN 30 tablet
• Head`ES 30 tobolek

• ES‘Leep - 30 tablet
• Clea‘NS - 30 tablet
• Hard‘EN - 30 tablet

Kontakty
Informace

pevná linka
mobil
email

+420 541 554 554
+420 773 750 333
info@essens.cz

Objednávky

pevná linka
mobil
mobil
email

+420 541 554 555
+420 773 750 222
+420 773 750 444
objednavka@essens.cz

Reklamace

pevná linka
mobil
email

+420 541 554 554
+420 773 750 333
reklamace@essens.cz

Registrace

pevná linka
mobil
email

+420 541 554 554
+420 773 750 444
registrace@essens.cz

Kontakt na vašeho distributora:

ESSENS CZECH s.r.o.
Zaoralova 3045/1e 628 00 Brno
Czech Republic
www.essens.cz

