
Katalóg parfumov



Ako si vybrať ten pravý?

Kúzlo dlhotrvajúcej vône

Najdôležitejším ukazovateľom je osobný názor. Každý má predsa iný vkus, iný 
cit. Vďaka typu pleti, spôsobom stravovania aj životným zvyklostiam má každý 
človek svoju špecifickú vôňu.

Ideálnym riešením k dokonalému výberu toho správneho parfumu je využitie vzoriek 
vôní. Vonné zložky sa uvoľňujú postupne niekoľko hodín, preto je možné jednotlivé 
vône otestovať v pokoji a vybrať si tú najlepšiu, vytvorenú práve pre vás. 

Každá situácia si vyžaduje iný typ vône, inú intenzitu. Do školy či do zamestnania 
volíme vône ľahšie, ktoré okolie nedráždia, naopak, na večerné akcie sa núka 
zvoliť si parfum ťažší a odzbrojujúci. 

Existuje pár jednoduchých trikov k dosiahnutiu maximálneho efektu. Parfum pôsobí 
najlepšie tam, kde je pokožka najprekrvenejšia. V malom množstve sa preto aplikuje 
za uši, na zápästie, lakťovú jamku, ale aj na členky. Je dobré nechať vôňu pokožkou 
najskôr vstrebať a až potom sa obliecť. Pre intenzívnejší dojem je možné parfum 
naniesť na čerstvo umyté vlasy, kde veľmi dobre drží. Naopak, pre nižšiu intenzitu 
postačí vstúpiť do obláčika, vytvoreného strieknutím parfumu pred seba. 

Nesmieme zabudnúť, že výsledná vôňa je našou vizitkou, ovplyvňuje správanie nás i 
nášho okolia a má tiež vplyv pri nadväzovaní nových vzťahov.

Vitajte vo svete vôní!
Milí priatelia,

radi by sme vám predstavili náš katalóg, v ktorom nájdete kompletnú 
ponuku parfumovaných produktov ESSENS. 

Parfumy ESSENS sú vyrábané predovšetkým s dôrazom na kvalitu. 
Dodávateľ je nositeľom certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice) 
a certifikátov ISO 9001-2008. Parfumy obsahujú 20% vonných 
esencií, čo im zaručuje zaradenie k elite medzi parfumami. Uveďme 
aspoň zjednodušený postup výroby. Tie najkvalitnejšie vonné esencie 
sa najskôr zmiešajú so špeciálnym parfumérskym alkoholom. 
Táto zmes sa podchladí na teplotu -7 °C a dokonale sa prefiltruje. 
K filtrácii sú používané filtre s jemnosťou 10 mikrónov. Parfum následne 
najmenej 8 týždňov zreje v nerezových nádobách, aby sa mohli všetky 
zložky dokonale spojiť. Táto dostatočne dlhá doba zrenia umožňuje 
vytvoriť harmonický celok s intenzívnou a oslňujúcou vôňou. Vyzretý 
parfum je následne naplnený do vzduchom čistených flakónov vytvorených 
talianskymi majstrami vo vyhlásenej sklárskej dielni a ďalej zabalený 
do obalu. Všetky výrobné kroky podliehajú najprísnejšej kontrole kvality 
a pre výrobu sú použité výhradne bezchybné materiály. Jednotlivé vône 
sú vyrábané podľa tajných receptúr, ktoré sú chránené patentmi. 

Sme presvedčení, že si naše produkty parfumovaného radu skutočne 
zamilujete. 

HLAVA

ZÁKLAD

SRDCE

Veľmi intenzívna vôňa, ktorú cítiť hneď 
po aplikácii. Tento vnem trvá pár sekúnd, ale pri 
niektorých parfumoch to môže byť aj 15 minút. 

Vôňa, ktorú je cítiť okamžite po odznení 
hlavy, intenzita sa pohybuje okolo 2-3 hodín. 

V tejto fáze sa vonné látky uvoľňujú pozvoľna, doba trvania 
sa predlžuje na niekoľko, niekedy aj desiatky hodín. 

Ivana Kovářová Štěpánová
Vedenie ESSENS



W 101 |  
Vôňa, ktorá zvýrazní jemnosť 
a prirodzenú ženskú krásu. Očarí vás 
ľahkosťou inšpirovanou sviežosťou leta.
Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézia, 
jazmín, konvalinka, bergamot, ruža
Srdce: koriander, tuberóza, harmanček,
galbánum, jazmín, brazílske ružové drevo,
pomarančový kvet
Základ: ambra, pižmo, cédrové a santalové 
drevo, vanilka

W 102 |   
Vášnivá vôňa plná emócií, ktorú si 
zamilujete.
Hlava: orgovánová zeleň, lístky sicílskeho 
citrónu
Srdce: kvet broskyne, wistéria, červená 
pivónia, zelený čaj, čínsky osmanthus
Základ: ambra, pižmo, cédrové drevo

Dámske parfumy 

W 103 |    
Romantická, sladká, nežná 
a výrazná zároveň. Taká je vôňa 
ženskosti.
Hlava: ananás, orgován, broskyňa, kvet 
marhule, konvalinka, bergamot, ruža
Srdce: kosatec, heliotrop, jazmín
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo, 
vanilka

W 104 |    
Neodolateľná vôňa radosti zo 
života, ktorá vás zahalí sviežosťou.
Hlava: zelené jablko, céder, zvonček, 
sicílsky citrón
Srdce: biela ruža, bambus, jazmín
Základ: cédrové drevo, pižmo, ambra

W 105 |   
Príjemná, sofistikovaná a jemne 
provokujúca vôňa, v ktorej sa 
kvetinové tóny prelínajú s ovocím.
Hlava: magnólia, uhorka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, 
ruža
Základ: lesné tóny, pižmo, biela ambra

W 106 |    
Nespútaná vôňa pre silnú a 
slobodomyseľnú ženu. 
Hlava: citrón Amalfi, mäta
Srdce: jazmín, ružové korenie, pivónia
Základ: francúzsky labdanum, cédrové 
drevo, cukor

W 113 |   
Vôňa priezračnej sviežosti. 
Hlava: bambus, hruška Nashi
Srdce: lotosový kvet
Základ: drevité tóny

W 114 |    
Zvodná a elektrizujúca vôňa pre 
cieľavedomé ženy, ktoré vedia, čo 
chcú.
Hlava: frézia, ľalia, ruža
Srdce: konvalinka, gardénia, palmové 
drevo, narcis
Základ: čierne ríbezle, pižmo, dubový mach

W 115 |  
Očarujúca anjelská vôňa, ktorej 
sladké tóny vás prenesú do detstva.
Hlava: melón, kokos, pomaranč, škorica, 
jazmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, marhuľa, ostružiny, slivka, 
orchidea, broskyňa, jazmín, červené 
ovocie, ruža
Základ: fazuľa Tonka, ambra, pačuli, 
pižmo, vanilka, karamel, tmavá čokoláda

W 116 |    
Šibalská vôňa, ktorej vonné tóny sú 
oslavou spontánnosti.
Hlava: jamajské korenie, frézia, jablko
Srdce: fialka, ibištek, jazmín, heliotrop, ruža
Základ: Labdanum, santalové drevo, 
kadidlo, cédrové drevo, mach

W 117 |  
Svieža orientálna vôňa inšpirovaná 
modernou ženou. 
Hlava: pomaranč, mandarínka, bergamot
Srdce: mimóza, jazmín, turecká ruža, 
ylang ylang
Základ: fazuľa Tonka, pačuli, sladká 
myrha, vanilka, vetiver, biele pižmo

W 107 |   
Máte zmysel pre módu a štýl? Tak 
potom je táto vôňa stvorená pre vás.
Hlava: pivónia, frézia, liči 
Srdce: ruža, magnólia, konvalinka
Základ: ambra, cédrové drevo

W 108 |    
Namiešajte si koktail plný lásky 
a rozkoše.
Hlava: čierna ríbezľa, pomaranč, mandarínka, 
škorica Cassia, grapefruit, bergamot
Srdce: marhuľa, jazmín, konvalinka, ľalia, ruža
Základ: cédrové drevo, fazuľa Tonka, pižmo, 
vanilka, jantár

W 109 |   
Šťavnatá a zvádzajúca vôňa kvetín 
a ovocia.
Hlava: melón, broskyňa, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, ľalia, frézia, 
jazmín, konvalinka
Základ: santalové drevo, pižmo, dubový 
mach, ylang ylang

W 110 |    
Nádherná kvetinová vôňa, ktorá vás 
nadchne svojou čistotou a jemnosťou. 
Hlava: listy fialky, ružový grapefruit, lesné 
jahody
Srdce: gardénia, fialka, jazmín
Základ: pižmo, biele drevo, vanilka

W 111 |   
Vzácny poklad, ktorý ukrýva 
jemnú zmyselnosť a krištáľovú 
priezračnosť.
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivónia, magnólia, lotosový kvet
Základ: ambra, pižmo

W 112 |   
Vzrušujúca  a originálna vôňa, 
ktorá si vás podmaní.
Hlava: lupene africkej frézie, broskyňa, 
gardénia
Srdce: koriander, ruža, jazmín
Základ: vanilka, pačuli, vetiver

PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %



W 118 |  
Výrazne ženská vôňa, v ktorej sa 
snúbi jednoduchosť s eleganciou.
Hlava: mandarínka, ruža, africká orchidea
Srdce: ostružina, slivka, fialka
Základ: pižmo, amarantové drevo, brečtan

W 119 |  
Explózia ženskosti!
Hlava: čierne ríbezle, broskyňa
Srdce: slivka, jazmín, pivónia, konvalinka
Základ: santalové drevo, pižmo, vanilka

W 120 |   
Ľahká, svieža a krásna vôňa, ktorá 
vám odhalí tajomstvá rajskej záhrady.
Hlava: ananás, mučenka, bergamot
Srdce: frézia, broskyňa, ružová pivónia
Základ: ambra, pižmo, cédrové drevo

W 121 | 
Príjemne nákazlivá vôňa šťavnatého 
ovocia, kvetín a zvodných drevitých 
tónov.
Hlava: čierne ríbezle, bergamot, citrón
Srdce: jazmín, konvalinka, ruža
Základ: santalové drevo, ambra, cédrové drevo

W 122 |  
Nežná vôňa stvorená pre 
romantické ženy, ktoré veria na 
pravú lásku.
Hlava: zázvor, harmanček, citrusové plody, 
žltá frézia, ruža
Srdce: ľalia, karafiát, biela fialka, lotosový kvet
Základ: exotické dreviny, pačuli, dubový 
mach, biele pižmo

W 123 |  
Vôňa stelesňujúca neobyčajnú 
sviežosť a ženský cit.
Hlava: dubový mach, broskyňa, cyklámen, 
melón, čierna ríbezľa, zelené jablko
Srdce: jazmín, koreň kosatca, ľalia, 
vodný hyacint
Základ: santalové drevo, céder, ambra, 
vanilka, orchidea, živica

W 129 |  
Keď hodiny udrú polnoc, všetko sa 
len začína... Po očarujúcej zvodkyni 
zostáva závan jej vône.
Hlava: mandarínka, bergamot
Srdce: čierna ruža
Základ: pačuli, ambra, vanilka

W 130 |  
Kvetinová vôňa  pre ambiciózne 
ženy, ktoré nezabúdajú ani na svoj 
prirodzený šarm. Vôňa svieža a 
rovnako zvodná ako jej nositeľka.
Hlava: čierne ríbezle, citrusy, lesné jahody, 
červené jablko
Srdce: frézia, sladký hrášok, jazmín, ruža
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo, 
maliny

W 131 |  
Svieža, korenistá vôňa s kvetinovým 
nádychom. Zosobňuje šarm a hravú 
eleganciu sebavedomej ženy.
Hlava: citrusy, vodka, fialka
Srdce: narcis, lotos, orchidea
Základ: breza, drevité tóny

W 132 |  
Očarujúca a neodolateľná. Taká 
je žena, ktorá zvádza od prvého 
okamihu. Zmyselné tóny v tejto 
vôni tvoria harmóniu medzi vášňou 
a nehou.
Hlava: pomarančový kvet, mandarínka, 
pomaranč
Srdce: biela kamélia, ľalia, ruža
Základ: santalové drevo, pižmo

W133 |  
Vôňa čistá ako horský prameň, do 
ktorého sa vlievajú tóny lahodných 
kvetov, sviežeho vodopádu 
a jarného lesa.
Hlava: cyklámen, ružová voda, melón, frézia, 
lotos, ruža
Srdce: morská riasa, levanduľa, kvet bavlníka
Základ: pačuli, drevité tóny, céder virginia, 
ambra

W 124 |  
Vlna   extrémnej   sviežosti   plná  
energie  a  vitality, ktorá svoje 
nositeľky prekvapí nezvyčajnou 
premenlivosťou.
Hlava: ananás, kosatec, pačuli, ružové 
korenie, hyacint
Srdce: jazmín, citrusy
Základ: pižmo, pačuli, biele pižmo, vetiver

W 125 |   
Silne  podmanivá...  Taká je 
orientálna vôňa plná exotického 
ovocia a zvádzajúcich kvetín.
Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový kvet, orchidea
Základ: fialka, ambra, pižmo, mahagónové 
drevo

W 126 |  
Oslava   sviežosti inšpirovaná silou 
prírodných živlov, ktorá zvádza k 
hravosti.
Hlava: bergamot, mandarínka, figy
Srdce: ľalia, jazmín, kardamón
Základ: santalové a cédrové drevo, 
olivovník, pižmo

W 127 |   
Zmyselná  vôňa s ohnivým 
charakterom určená pre dominantnú 
ženu, ktorá zvádza i bez slov.
Hlava: Neroli, citrón, malina
Srdce: kvet afrického pomaranča, jazmín, 
gardénia
Základ: pačuli, biely med

W 128 |  
Nesmierne zaujímavá,  tajomná  
vôňa  s  čarovnými účinkami 
jamajskej „kráľovnej noci“.
Hlava: kvet Albízie, listy mandarínky
Srdce: pomarančové kvety, nočný kvet 
Cereus, jazmín, ruža
Základ: santalové drevo, fazuľa Tonka, vanilka

W134 |  
Príťažlivá vôňa stvorená pre 
sofistikovanú a elegantnú dámu, 
ktorá sa najlepšie cíti v úlohe 
skutočnej Femme Fatale. Jej vonné 
tóny sa postupne odhaľujú a vy sa 
stávate stále viac zvodnejšou.
Hlava: taliansky pomaranč
Srdce: kvet pomarančovníka, jazmín
Základ: med, vanilka

W 135 |   
Táto unikátna zmes ovocia, kvetov 
a exotických drevitých tónov  vás 
presvedčí  o existencii raja!
Hlava: kosatec, ruža
Srdce: nektárinka, broskyňa, hyacint
Základ: ovocie, santalové drevo, biele pižmo



W 136 |  
Nechajte sa unášať na vlne sviežosti, 
ktorá vás povzbudí a dobije 
energiou...
Hlava: rebarbora, mäta, pomarančová 
kôra, bergamot, citrón
Srdce: zelený čaj, karafiát, jazmín
Základ: dubový mach, rasca, ambra, pižmo

W 137 |  
Zmyselne hrejivá, orientálne-
kvetinová kompozícia, v ktorej sa 
miešajú svieže tóny ovocia a kvetov 
s odvážnou, ale príjemne pikantnou 
príchuťou korenia. Jej nositeľka je 
okúzľujúca, odvážna a šik.
Hlava: mandarínka, pomaranč, ružové korenie
Srdce: pelargónia, broskyňa, orgován
Základ: pačuli, ambra

M 001 |    
Vôňa plná kontrastov, ktoré vytvárajú 
dokonalú harmóniu.
Hlava: levanduľa, mandarínka, hloh, 
muškátový kvet, bergamot, harmanček, citrón
Srdce: muškátový orech, zemolez, klinček, 
santalové drevo, listy fialky, jazmín, cédrové 
drevo
Základ: koža, fazuľa Tonka, jantár, pačuli, 
pižmo, vetiver

M 002 | 
Energetická vôňa určená pre mužov, 
ktorí žijú svoj život naplno.
Hlava: grapefruit, aníz
Srdce: levanduľa, malina
Základ: drevité tóny, heliotrop

M 003 |  
Svieža ľahká vôňa, ktorej vonné tóny 
sú stelesnením slobody a nezávislosti.
Hlava: pomaranč, limetka, mandarínka, 
jazmín, bergamot, citrón
Srdce: cyklámen, muškátový orech, rezeda, 
koriander, fialka, frézia, morské tóny, 
broskyňa, hyacint, ruža
Základ: ambra, pačuli, dubový mach, céder, 
biele pižmo

M 004 | 
Sofistikovaná a moderná vôňa.
Hlava: listy hrušky, cédrové drevo, bergamot
Srdce: bazalka, mäta, drvený ľad
Základ: pačuli, pižmo, cédrové drevo

M 005 |  
Odvážna vôňa pre muža, ktorý vie,
čo chce.
Hlava: citrón, mandarínka
Srdce: cédrové drevo, koriander, fialka
Základ: francúzsky labdanum, ambra, živica, 
benzoín, koža

M 006 |  
Elegantná drevitá vôňa, ktorá odhaľuje 
nový pohľad na klasiku.
Hlava: grapefruit, bergamot, citrón,
živica Elemi
Srdce: vetiver, cédrové drevo, zázvor
Základ: santalové drevo, rozmarín, 
levanduľa

M 007 |  
Výrazná vôňa stvorená pre silného, 
úspešného a cieľavedomého muža.
Hlava: slivka, dubový mach, jablko, citrusové 
ovocie, bergamot, citrón
Srdce: geranium, klinček, škorica
Základ: santalové drevo, olivovník, vanilka, 
vetiver, céder

Pánske parfumy

Parfum 50 ml | 17 € 
Parfum 15 ml | 8,50 €

W 138 | 
Ponorte sa do fascinujúceho kúpeľa 
z najvoňavejších kvetín a nechajte 
sa unášať slastnými pocitmi šťastia 
a harmónie.
Hlava: bergamot, čaj
Srdce: jazmín, africký pomarančový kvet, 
frézia, ruža, orchidea
Základ: pižmo, pačuli

W 139 |  
Opojná vôňa blahodárneho kaviáru 
a sladkého ovocia, vďaka ktorej 
pocítite spolupatričnosť so všetkou 
krásou sveta.
Hlava: figové listy
Srdce: figa, kaviár
Základ: figovník

W 140 | 
Prekvapivá a výbušná... Vôňa ako 
stvorená pre milovníčky zvláštneho 
orientu.
Hlava: mandarínka, pomaranč, klinček, 
kardamón
Srdce: rasca, mango, heliotrop, ylang-ylang, 
gardénia
Základ: ambra, pačuli, vanilka

PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %



M 008 |  
Neodolateľná vôňa, ktorá vyjadruje 
triumfálny návrat k okázalej mužnosti.
Hlava: mandarínka, grapefruit
Srdce: mäta, ruža, škorica
Základ: pačuli, ambra, koža, drevité tóny

M 009 | 
Pripravte sa na vôňu plnú vášne. Je 
divoká, svieža a zároveň zmyselne 
korenistá.
Hlava: palina, bazalka
Srdce: primento, pačuli
Základ: živica, benzoín

M 010 |  
Výnimočná vôňa ukrývajúca 
tajomstvo.
Hlava: kardamón 
Srdce: bergamot, cédrové drevo, levanduľa
Základ: vetiver, kumarín

M 011 |  
Elegantná  vôňa  charakterizujúca  
moderného, zmyselného 
a nonšalantného muža, ktorý 
odmieta kopírovať štýly okolo seba 
a zostáva sám sebou.
Hlava: bergamot, cypruštek, fialka
Srdce: tabak, jazmín
Základ: pačuli, kadidlo, ambra, živica Elemi

M 016 |  
Zmyselné tóny čerstvého 
stredomorského vzduchu, ktoré sú 
ideálnym základom očarujúcej a sviežej 
elegancie. Veľmi ľahká, citrusová vôňa 
pre nikým a ničím nespútaného muža,  
ktorý sa chce len tak osviežiť a nepútať 
na seba prílišnú pozornosť.
Hlava: sicílska mandarínka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmarín, brazílsky palisander, korenie
Základ: pižmo, dubový mach, kadidlo

M 017 | 
Svieža vôňa s citrusmi, zeleňou 
a trochou korenia, vyzývajúca k radosti 
zo života. Pre jej nositeľa nie je 
podstatný vonkajší vzhľad, chce sa len 
cítiť pohodlne a robiť len to, čo ho baví.
Hlava: bergamot, tangerínka
Srdce: čierne korenie, ruža
Základ: santalové drevo, pačuli

M 018 |  
Iskrivá, podmanivá vôňa nabitá 
emóciami, stvorená pre sebavedomého 
muža s jasnou mysľou, ktorý sa 
spolieha na svoju intuíciu, a preto je za 
každej okolnosti „nad vecou“.
Hlava: kvet pomarančovníka, mandarínka
Srdce: morská tráva, levanduľa, kvet bavlníka
Základ: pačuli, drevité tóny, céder Virginia, 
ambra

M 019 | 
Kompozícia sviežich a energických 
tónov, ktorá vás skutočne schladí 
a budete sa cítiť sviežo a uvoľnene.
Hlava: rozmarín, ananás, neroli, 
bergamot, citrón 
Srdce: cyklámen,  jazmín, koriander, 
dubový mach
Základ: santalové drevo, kardamón,  
fazuľa Tonka, pižmo, céder

M 020 |  
Skutočne luxusná, hypnotizujúca vôňa 
pre náročných. Predstavuje silu, moc,  
víziu a úspech.
Hlava: bergamot, čierne ríbezle, červené 
jablko, ananás
Srdce: jazmín, breza, pačuli, ruža
Základ: pižmo, dubový mach, ambra, vanilka

M 012 |  
Neodolateľne intenzívna a jemná 
zároveň? Taká je vôňa plná kontrastov.
Hlava: palina, levanduľa, mäta, bergamot, 
kardamón
Srdce: rasca, pomarančový kvet, škorica
Základ: santalové drevo, fazule Tonka, 
ambra, vanilka, cédrové drevo

M 013 |   
Fascinujúca  vôňa s citrusovými tónmi 
inšpirovaná  ostrosťou  horského  
vzduchu a čistotou vodopádov.
Hlava: bergamot, mandarínka
Srdce: zelený čaj, čierne ríbezle
Základ: galbánum, pižmo, santalové drevo, 
horký pomaranč

M 014 |   
Svieža   trendová   vôňa  s  vodným  
nádychom  pre  sebavedomého  muža 
milujúceho slobodu, ktorý sa vyzná v 
módnych trendoch.
Hlava: bergamot, ružové drevo, kardamón, 
citrón
Srdce: estragón, šalvia, cédrové drevo, korenie
Základ: ambra, šafrán, pižmo, drevité tóny

M 015 | 
Vôňa interpretujúca silu a nezávislosť.
Hlava: citrón, pomaranč, grapefruit, ružové 
korenie, mentol, muškátový orech
Srdce: cédrové drevo, trpké tóny, vetiver, 
zázvor, jazmín
Základ: pačuli, kadidlo, santalové drevo, živica 
Labdanum

Parfum 50 ml | 17 €
Parfum 15 ml | 8,50 €*

*vône M001, M002, M003, M007 a M008



Sprchové 
gély

Telové 
balzamy 

Telový balzam vo vašej 
obľúbenej vôni s obsahom 

marhuľového oleja, hydratačných 
zložiek a vitamínu E. Je vhodný 

pre každodennú starostlivosť 
všetkých typov pleti po kúpeli, 

opaľovaní a depilácii. Balzam 
sa dobre vstrebáva a zanecháva 

pokožku jemnú a vláčnu. 
Obsahuje marhuľový olej, ktorý 

má zvláčňujúce, čistiace, výživné 
a regeneračné účinky, vitamín E, 

ktorý pôsobí protizápalovo 
a pomáha zabraňovať 

poškodeniu pokožky voľnými 
radikálmi. Maslo karité podporuje 

ochranu pleti pred UV žiarením, 
napomáha udržať pleť pružnú, 

upokojuje a regeneruje ju.

Telové balzamy sú k dispozícii 
v týchto dámskych vôňach: 

w101 - w140

Obsah: 200 ml

Telový balzam | 6,30 €

Sprchový gél vo vašej 
obľúbenej vôni s hydratačným 
komplexom a konopným 
olejom. Účinne umýva 
pokožku a ošetruje ju vďaka 
vlastnostiam telového 
mlieka. Vďaka hydratačnému 
komplexu a pH 5,5, ktoré 
má zdravá pokožka, je pleť 
po umytí hladká, hebká a 
chránená proti vysušovaniu. 
Konopný olej, ktorý sa používa 
aj k liečbe oparov, popálenín 
a pľuzgierov, podporuje 
regeneráciu pokožky a 
blahodárne pôsobí na 
pohybový aparát. 

Sprchové gély sú dostupné 
v týchto dámskych vôňach: 
w101 - w140

Sprchové gély sú dostupné 
v týchto pánskych vôňach: 
m001 - m020

Obsah: 200 ml

Sprchový gél | 4,20 €



Zoznámte sa s ďalšími produktami essensDruhy vôní
Podľa vôní sa parfumy delia do niekoľkých základných skupín, ktoré sa medzi sebou môžu 
kombinovať. ESSENS Aloe Vera

Výživové doplnky

•	 Aloe vera gél na pitie 500 ml - hrozno
•	 Aloe vera gél na pitie 500 ml - vitamín C
•	 Aloe vera koncentrát s výťažkami z bylín 100 ml
•	 Aloe vera + Boswellia 60 kapsúl
•	 Aloe vera + Q10 60 kapsúl

Kozmetika

•	 Šampón pre všetky typy vlasov 200 ml
•	 Kondicionér pre všetky typy vlasov 200 ml
•	 Šampón na farbené a suché vlasy 200 ml
•	 Kondicionér na farbené a suché vlasy 200 ml
•	 Pena na holenie 200 ml
•	 Balzam po holení 100 ml
•	 Zubná pasta 100 ml
•	 Soft spray 100 ml
•	 Deo stick 45g
•	 Deo Roll- on 50 ml

ESSENS Colostrum
Výživové doplnky

•	 Colostrum 60 kapsúl
•	 Colostrum Probiotiká 6ks
•	 Jogurtovač

Kozmetika

•	 Denný krém 50 ml
•	 Nočný krém 50 ml
•	 Pleťové sérum 30 ml
•	 Očný gél 30 ml
•	 Pleťové tonikum 150 ml
•	 Pleťové mydlo 150 ml
•	 Sprchový gél s colostrom 200 ml
•	 Krém proti celulitíde s colostrom 200 ml
•	 Výživný telový krém s colostrom 200 ml

ESSESNS Home Pharmacy
•	 Slim ´SS 60 tabletiek
•	 Slim ´SS vit 30 tabletiek
•	 Flow ´EN 30 tabletiek
•	 Head ´ES 30 kapsúl

Kvetinové vône

Kvetinové vône môžu byť svieže, ako aj sladké. Hlavné zložky tvoria 
kvetiny: jazmín, ruža, konvalinky, ylang-ylang, tuberóza, kosatec, fialka 
a ďalšie. Zvyčajne ide o dámske vône, ale v tejto kategórii nájdeme aj 
pánske. V kombinácii s inými druhmi vôní dostávame podskupiny, ako 
napr. kvetinovo - orientálne, kvetinovo - ovocné a pod. 

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

Orientálne vône
Zvyčajne ide o ťažšie a zmyselné vône, v ktorých prevládajú zložky 
ako ambra, vanilka, kadidlo, santalové drevo a korenie. Tento typ vôní 
sa vyskytuje medzi pánskymi aj dámskymi parfumami. 

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

Ovocné vône
Pri týchto vôňach býva veľmi výrazná ovocná zložka. Obsahuje 
väčšinou zložky broskyne, jablka, marhule, čiernych ríbezlí  a ďalšie. 
Najčastejšie sa vyskytujú v kombinácii s kvetinovými vôňami.

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

Drevité vône
Drevité vône sa vyskytujú medzi dámskymi aj pánskymi vôňami a 
zvyčajne sa kombinujú s orientálnymi zložkami, korením, citrusmi a 
kvetinami. Najčastejšími zložkami sú santalové, cédrové aj ružové drevo. 

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

Chyprové vône
Do tejto kategórie zaraďujeme suchšie, elegantné vône. Medzi 
základné zložky radíme dubový mach, bergamot aj pačuli. Časté sú 
kombinácie chyprových tónov s kvetinovými alebo zelenými tónmi.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Vodné vône Kategória typicky sviežich vôní, ktoré obsahujú zložky vodného melónu či 
vodných kvetov. Často sa kombinujú s kvetinovými či ovocnými zložkami. 

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Fougerové vône Klasická skupina sviežich pánskych vôní obsahujúcich papradie, 
kumarín a často aj levanduľu. 

ESSENS m002, m012

Zelené vône
Zelené vône obsahujú prvky, ako sú drevo, mach, ihličie, svieže 
lístie, konvalinka a pod. Najčastejšie sa vyskytuje v kombinácii s 
kvetinovými zložkami. 

ESSENS w102, w135, m013

Citrusové vône
Šťavnaté a svieže vône s výraznou citrusovou zložkou pomaranča, 
bergamotu, citrónu. Do tejto kategórie zaraďujeme dámske aj pánske 
vône, ale aj vône unisex, teda vhodné pre obe pohlavia. Citrusové tóny 
sa kombinujú napr. s drevitými, korenenými či kvetinovými zložkami. 

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



ESSENS SLOVAKIA, s.r.o.
Do Stošky 576
010 04 Žilina

Slovenská republika
www.essens.sk

KOnTaKTy

Zákaznícky servis pevná linka +421 41 555 72 11

email manager@essens.sk

Objednávanie tovaru pevná linka +421 41 555 72 16

+421 41 564 31 33

+421 41 764 11 33

+421 41 764 11 34

mobil +421 905 294 475

email objednavky@essens.sk

Reklamačné oddelenie pevná linka +421 41 555 72 14

email reklamacie@essens.sk

Váš distribútor:

Ceny zahŕňajú DPH.
Katalóg parfumovaných produktov je ich predstavením súčasne s odporúčaním ich katalógových cien. Nie je to ponuka v zmysle predpisov 
Občianskeho zákonníka, ale len pozvánka na predloženie ponuky záujemcom o kúpu produktov ESSENS.




