
Κατάλογος 
αρωμάτων



Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα

Η μαγεία ενός αρώματος που διαρκεί

Στην επιλογή του κατάλληλου αρώματος, τον πρώτο λόγο έχει η προσωπική σας γνώμη. 
Άλλωστε, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές προτιμήσεις και διαφορετική ψυχοσύνθεση. 
Επίσης, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτηριστικό αρωματικό αποτύπωμα, ανάλογα 
με τον τύπο δέρματος, τις διατροφικές συνήθεις και τον τρόπο ζωής του.

Πριν επιλέξετε το κατάλληλο άρωμα, μια καλή ιδέα θα ήταν να χρησιμοποιήσετε δείγματα 
αρωμάτων για να σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή. Τα συστατικά των αιθέριων 
ελαίων χρειάζονται ένα ικανό χρονικό διάστημα για να απελευθερώσουν όλη την έντασή τους 
μετά από κάθε εφαρμογή. Επομένως, κάθε φορά που δοκιμάζετε ένα άρωμα, περιμένετε 
λίγη ώρα  για να δείτε το αποτέλεσμα του αρώματος σε επαφή με το δέρμα σας. Επιλέξετε το 
ιδανικό άρωμα που σας ταιριάζει!

Για κάθε περίσταση, υπάρχει ένα κατάλληλο άρωμα. Το άρωμα που επιλέγετε για τη σχολή 
ή το γραφείο θα πρέπει να είναι ελαφρύ, ώστε να μην επιβαρύνει το χώρο με την έντασή του. 
Αντίθετα, μη διστάσετε να επιλέξετε ένα πιο έντονο και αφοπλιστικό άρωμα για τις βραδινές 
σας εξόδους.

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για 
περισσότερη ένταση, επιλέγετε να εφαρμόζετε το αγαπημένο σας άρωμα σε περιοχές 
του σώματος με έντονη κυκλοφορία του αίματος. Για παράδειγμα, εφαρμόστε σε 
μικρές ποσότητες πίσω από τα αυτιά, στους καρπούς, στους αγκώνες ή ακόμη και στους 
αστραγάλους. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ντυθείτε, ώστε να απορροφηθεί καλά το 
άρωμα από το δέρμα. Για ακόμη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, ψεκάστε το αγαπημένο 
σας άρωμα σε νωπά μαλλιά. Εάν επιθυμείτε ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, ψεκάστε το 
άρωμα στον αέρα και περάστε μέσα από το αρωματικό σύννεφο που δημιουργείται.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε άρωμα αφήνει τη σφραγίδα του, επηρεάζει τη συμπεριφορά 
μας, τη συμπεριφορά των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, αλλά και τις 
διαπροσωπικές μας σχέσεις.

ΝΟΤΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 

ΝΟΤΕΣ ΒΑΣΗΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ

Οι νότες κορυφής είναι πολύ έντονες νότες και 
γίνονται αντιληπτές αμέσως μετά την εφαρμογή. 
Έχουν διάρκεια μόνο μερικών δευτερολέπτων. 
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα αρώματα με νότες 
κορυφής που διαρκούν έως και 15 λεπτά.

Οι μεσαίες νότες γίνονται αντιληπτές 
αμέσως μετά τις νότες κορυφής κι έχουν 
διάρκεια περίπου 2-3 ώρες.

Οι νότες βάσης χρειάζονται χρόνο για να απελευθερωθούν και το άρωμά τους έχει 
διάρκεια μερικών ωρών. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα αρώματα με νότες βάσης που 
διαρκούν έως και δέκα ώρες.

 
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Σας παρουσιάζουμε το νέο μας κατάλογο, με την ολοκληρωμένη 
σειρά προϊόντων και αρωμάτων της εταιρείας ESSENS. 

Τα αρώματα ESSENS δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.
Ο προμηθευτής είναι πιστοποιημένος κατά GMP (Κανόνες ορθής παρασκευής) και 
ISO 9001-2008. Τα αρώματα ESSENS περιέχουν 20% αρωματικά έλαια, γεγονός 
που τα συγκαταλέγει μεταξύ των καλύτερων αρωμάτων. Ακολουθεί μια σύντομη 
περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής των αρωμάτων σε απλά βήματα. Σε πρώτο 
στάδιο, κορυφαίας ποιότητας αρωματικά αιθέρια έλαια αναμιγνύονται με αιθυλική 
αλκοόλη κατάλληλη για την παρασκευή αρωμάτων. Το μείγμα ψύχεται στους -7 oC 
και στη συνέχεια διηθίζεται σε φίλτρα 10 micron. Έπειτα από τη διήθηση, το άρωμα 
αφήνεται να ωριμάσει για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες μέσα σε δεξαμενές από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να αναμιχθούν τέλεια όλα τα συστατικά του. Χάρη σε αυτή 
την περίοδο ωρίμανσης, το τελικό αποτέλεσμα είναι απόλυτα αρμονικό, με ιδιαίτερη 
ένταση και συναρπαστικό άρωμα. Όταν πια το άρωμα ωριμάσει, μπαίνει σε φιαλίδια 
τα οποία έχουν υποβληθεί σε διαδικασία καθαρισμού μέσω αέρα. Όλα τα φιαλίδια 
επιμελούνται Ιταλοί δεξιοτέχνες του είδους, σε ένα φημισμένο εργαστήρι υαλικών 
ειδών. Τέλος, τα φιαλίδια με το άρωμα διαμορφώνονται σε συσκευασία δώρου.  Όλα 
τα στάδια παραγωγής υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και για τη διαδικασία 
παραγωγής επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα υλικά χωρίς ατέλειες . Για 
την παρασκευή των αρωμάτων ακολουθούνται μυστικές συνταγές αρωματοποιίας, 

κατοχυρωμένες με ευρεσιτεχνία.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα λατρέψετε τα προϊόντα της νέας σειράς 
αρωμάτων!

Ivana Štěpánová
Διευθύντρια της εταιρείας ESSENS
Ivana Štěpánová

Καλώς ήρθατε στο μαγευτικό κόσμο 
των αρωμάτων!
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W 101 |  
Άρωμα το οποίο τονίζει την απαλότητα 
και τη φυσική γυναικεία ομορφιά. Θα 
σας μαγέψει η ελαφρότητα εμπνευσμένη 
από την φρεσκάδα του καλοκαιριού.
Κεφαλή: μιμόζα, ίριδα, βιολέτα, φρέζια, 
γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας, περγαμόντο, 
τριαντάφυλλο
Καρδιά: κόλιανδρο, ρόδο, ίριδα, χαμομήλι, 
γάλβανο, γιασεμί, ροδόξυλο Βραζιλίας, άνθος 
πορτοκαλιάς
Βάση: αμπέρι, μόσχος, κέδρος και 
σανταλόξυλο, βανίλια

W 102 |   
Άρωμα γεμάτο πάθος και συναισθήματα, 
το οποίο θα αγαπήσετε.
Κεφαλή: πράσινη πασχαλιά, φυλλαράκια 
λεμονιού Σικελίας
Καρδιά: άνθος ροδάκινου, γλυκίνη, κόκκινη 
παιωνία, πράσινο τσάι, κινέζικος osmanthus 
Βάση: αμπέρι, μόσχος, ξύλο κέδρου

Γυναικεία αρώματα

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

W 103 |    
Ρομαντικό, γλυκό, απαλό και 
ταυτόχρονα ισχυρό. Αυτό είναι το άρωμα 
της θηλυκότητας. 
Κεφαλή: ανανάς, πασχαλιά, ροδάκινο, άνθος 
βερίκοκου, κρίνος της κοιλάδας, περγαμόντο, 
τριαντάφυλλο 
Καρδιά: ίριδα, ηλιοτρόπιο, γιασεμί Βάση: 
βερίκοκο, σανταλόξυλο, αμπέρι, μόσχος, 
βανίλια, ροδάκινο

W 104 |    
Ακαταμάχητο άρωμα της απόλαυσης 
της ζωής, το οποίο θα σας καλύψει με 
φρεσκάδα.
Κεφαλή: πράσινο μήλο, κέδρος, καμπανούλα, 
λεμόνι Σικελίας
Καρδιά: λευκό τριαντάφυλλο, μπαμπού, γιασεμί
Βάση: κέδρος, μόσχος, αμπέρι

W 105 |   
Ευχάριστο, εξελιγμένο και ελαφρώς 
προκλητικό άρωμα, στο οποίο οι 
λουλουδάτοι τόνοι αναμιγνύονται με τους 
φρουτώδεις.
Κεφαλή: μανόλια, αγγούρι, γκρέιπφρουτ
Καρδιά: τουμπερόζα, βιολέτα, μήλο, κρίνος 
της κοιλάδας, τριαντάφυλλο
Βάση: τόνοι δάσους, μόσχος, λευκό αμπέρι

W 106 |    
Αχαλίνωτο άρωμα για ισχυρή γυναίκα με 
ελεύθερη σκέψη.
Κεφαλή: λεμόνι Αμάλφι, μέντα
Καρδιά: γιασεμί, ροζ πιπέρι, παιωνία
Βάση: γαλλικό λάβδανο, κέδρος, ζάχαρη

W 113 |   
Άρωμα αίθριας φρεσκάδας.
Κεφαλή: μπαμπού, αχλάδι Nashi
Καρδιά: άνθος λωτού
Βάση: ξυλώδεις τόνοι

W 114 |    
Δελεαστικό και ελκυστικό άρωμα για 
αποφασιστικές γυναίκες, οι οποίες 
ξέρουν τι θέλουν.
Κεφαλή: φρέζια, κρίνος, τριαντάφυλλο
Καρδιά: κρίνος της κοιλάδας, γαρδένια, ξύλο 
φοίνικα, ασφόδελος
Βάση: φραγκοστάφυλο, μόσχος, βρύο 
βελανιδιάς

W 115 |  
Μαγευτικό αγγελικό άρωμα, του οποίου 
οι γλυκοί τόνοι θα σας μεταφέρουν στην 
παιδική σας ηλικία.
Κεφαλή: καρπούζι, καρύδα, πορτοκάλι, 
κανέλα, γιασεμί, περγαμόντο, μαλλί της γριάς
Καρδιά: μέλι, βερίκοκο, βατόμουρα, 
δαμάσκηνο, ορχιδέα, ροδάκινο, γιασεμί, 
κόκκινα φρούτα, τριαντάφυλλο
Βάση: φασόλι Τonka, αμπέρι, πατσουλί, 
μόσχος, βανίλια, καραμέλα, σκούρα σοκολάτα

W 116 |    
Ένα παιχνιδιάρικο άρωμα του οποίου οι 
τόνοι είναι η γιορτή του αυθορμητισμού.
Κεφαλή: Τζαμαϊκανό πιπέρι, φρέζια, μήλο
Καρδιά: βιολέτα, ιβίσκος, γιασεμί, 
ηλιοτρόπιο, τριαντάφυλλο
Βάση: λάβδανο, σανταλόξυλο, λιβάνι, 
κέδρος, βρύο

W 117 |  
Φρέσκο oriental άρωμα εμπνευσμένο 
από μια σύγχρονη γυναίκα.
Κεφαλή: πορτοκάλι, άνθος πορτοκαλιάς, 
μανταρίνι, περγαμόντο
Καρδιά: μιμόζα, γιασεμί, τούρκικο 
τριαντάφυλλο, ylang ylang
Βάση: φασόλι Τonka, πατσουλί, γλυκό μύρο, 
βανίλια, vetyver, λευκός μόσχος

W 107 |   
Έχετε την αίσθηση της μόδας και 
του στυλ; Τότε το άρωμα αυτό είναι 
δημιουργημένο για εσάς
Κεφαλή: παιωνία, φρέζια, λίτσι
Καρδιά: τριαντάφυλλο, μανόλια, κρίνος της 
κοιλάδας
Βάση: αμπέρι, κέδρος

W 108 |    
Αναμίξτε ένα κοκτέιλ γεμάτο αγάπη και 
πάθος.
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, πορτοκάλι, 
μανταρίνι, άνθος κανέλας, γκρέιπφρουτ, 
περγαμόντο
Καρδιά: βερίκοκο, γιασεμί, κρίνος της 
κοιλάδας, κρίνος, τριαντάφυλλο
Βάση: κέδρος, φασόλι Τonka, μόσχος, 
βανίλια, κεχριμπάρι

W 109 |   
Χυμώδες και δελεαστικό άρωμα 
λουλουδιών και φρούτων.
Κεφαλή: καρπούζι, ροδάκινο, μήλο
Καρδιά: μιμόζα, τουμπερόζα, κρίνος, φρέζια, 
γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας
Βάση: σανταλόξυλο, μόσχος, βρύο 
βελανιδιάς, ylang ylang

W 110 |    
Πανέμορφο λουλουδάτο άρωμα, το 
οποίο θα σας ενθουσιάσει με την 
καθαρότητα και την απαλότητά του
Κεφαλή: φυλλαράκια βιολέτας, ροζ 
γκρέιπφρουτ, φράουλες δάσους
Καρδιά: γαρδένια, βιολέτα, γιασεμί
Βάση: μόσχος, λευκό ξύλο, βανίλια

W 111 |   
Ένας σπάνιος θησαυρός ο οποίος 
κρύβει αισθησιασμό και κρυσταλλική 
καθαρότητα.
Κεφαλή: ρόδι, yuzu
Καρδιά: παιωνία, μανόλια, άνθος λωτού
Βάση: αμπέρι, μόσχος

W 112 |   
Ένας σπάνιος θησαυρός ο οποίος 
κρύβει αισθησιασμό και κρυσταλλική 
καθαρότητα.
Κεφαλή: ρόδι, yuzu
Καρδιά: παιωνία, μανόλια, άνθος λωτού
Βάση: αμπέρι, μόσχος

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 20% 



W 101 |  
Άρωμα το οποίο τονίζει την απαλότητα 
και τη φυσική γυναικεία ομορφιά. Θα 
σας μαγέψει η ελαφρότητα εμπνευσμένη 
από την φρεσκάδα του καλοκαιριού.
Κεφαλή: μιμόζα, ίριδα, βιολέτα, φρέζια, 
γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας, περγαμόντο, 
τριαντάφυλλο
Καρδιά: κόλιανδρο, ρόδο, ίριδα, χαμομήλι, 
γάλβανο, γιασεμί, ροδόξυλο Βραζιλίας, άνθος 
πορτοκαλιάς
Βάση: αμπέρι, μόσχος, κέδρος και 
σανταλόξυλο, βανίλια

W 102 |   
Άρωμα γεμάτο πάθος και συναισθήματα, 
το οποίο θα αγαπήσετε.
Κεφαλή: πράσινη πασχαλιά, φυλλαράκια 
λεμονιού Σικελίας
Καρδιά: άνθος ροδάκινου, γλυκίνη, κόκκινη 
παιωνία, πράσινο τσάι, κινέζικος osmanthus 
Βάση: αμπέρι, μόσχος, ξύλο κέδρου

Γυναικεία αρώματα

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

W 103 |    
Ρομαντικό, γλυκό, απαλό και 
ταυτόχρονα ισχυρό. Αυτό είναι το άρωμα 
της θηλυκότητας. 
Κεφαλή: ανανάς, πασχαλιά, ροδάκινο, άνθος 
βερίκοκου, κρίνος της κοιλάδας, περγαμόντο, 
τριαντάφυλλο 
Καρδιά: ίριδα, ηλιοτρόπιο, γιασεμί Βάση: 
βερίκοκο, σανταλόξυλο, αμπέρι, μόσχος, 
βανίλια, ροδάκινο

W 104 |    
Ακαταμάχητο άρωμα της απόλαυσης 
της ζωής, το οποίο θα σας καλύψει με 
φρεσκάδα.
Κεφαλή: πράσινο μήλο, κέδρος, καμπανούλα, 
λεμόνι Σικελίας
Καρδιά: λευκό τριαντάφυλλο, μπαμπού, γιασεμί
Βάση: κέδρος, μόσχος, αμπέρι

W 105 |   
Ευχάριστο, εξελιγμένο και ελαφρώς 
προκλητικό άρωμα, στο οποίο οι 
λουλουδάτοι τόνοι αναμιγνύονται με τους 
φρουτώδεις.
Κεφαλή: μανόλια, αγγούρι, γκρέιπφρουτ
Καρδιά: τουμπερόζα, βιολέτα, μήλο, κρίνος 
της κοιλάδας, τριαντάφυλλο
Βάση: τόνοι δάσους, μόσχος, λευκό αμπέρι

W 106 |    
Αχαλίνωτο άρωμα για ισχυρή γυναίκα με 
ελεύθερη σκέψη.
Κεφαλή: λεμόνι Αμάλφι, μέντα
Καρδιά: γιασεμί, ροζ πιπέρι, παιωνία
Βάση: γαλλικό λάβδανο, κέδρος, ζάχαρη

W 113 |   
Άρωμα αίθριας φρεσκάδας.
Κεφαλή: μπαμπού, αχλάδι Nashi
Καρδιά: άνθος λωτού
Βάση: ξυλώδεις τόνοι

W 114 |    
Δελεαστικό και ελκυστικό άρωμα για 
αποφασιστικές γυναίκες, οι οποίες 
ξέρουν τι θέλουν.
Κεφαλή: φρέζια, κρίνος, τριαντάφυλλο
Καρδιά: κρίνος της κοιλάδας, γαρδένια, ξύλο 
φοίνικα, ασφόδελος
Βάση: φραγκοστάφυλο, μόσχος, βρύο 
βελανιδιάς

W 115 |  
Μαγευτικό αγγελικό άρωμα, του οποίου 
οι γλυκοί τόνοι θα σας μεταφέρουν στην 
παιδική σας ηλικία.
Κεφαλή: καρπούζι, καρύδα, πορτοκάλι, 
κανέλα, γιασεμί, περγαμόντο, μαλλί της γριάς
Καρδιά: μέλι, βερίκοκο, βατόμουρα, 
δαμάσκηνο, ορχιδέα, ροδάκινο, γιασεμί, 
κόκκινα φρούτα, τριαντάφυλλο
Βάση: φασόλι Τonka, αμπέρι, πατσουλί, 
μόσχος, βανίλια, καραμέλα, σκούρα σοκολάτα

W 116 |    
Ένα παιχνιδιάρικο άρωμα του οποίου οι 
τόνοι είναι η γιορτή του αυθορμητισμού.
Κεφαλή: Τζαμαϊκανό πιπέρι, φρέζια, μήλο
Καρδιά: βιολέτα, ιβίσκος, γιασεμί, 
ηλιοτρόπιο, τριαντάφυλλο
Βάση: λάβδανο, σανταλόξυλο, λιβάνι, 
κέδρος, βρύο

W 117 |  
Φρέσκο oriental άρωμα εμπνευσμένο 
από μια σύγχρονη γυναίκα.
Κεφαλή: πορτοκάλι, άνθος πορτοκαλιάς, 
μανταρίνι, περγαμόντο
Καρδιά: μιμόζα, γιασεμί, τούρκικο 
τριαντάφυλλο, ylang ylang
Βάση: φασόλι Τonka, πατσουλί, γλυκό μύρο, 
βανίλια, vetyver, λευκός μόσχος

W 107 |   
Έχετε την αίσθηση της μόδας και 
του στυλ; Τότε το άρωμα αυτό είναι 
δημιουργημένο για εσάς
Κεφαλή: παιωνία, φρέζια, λίτσι
Καρδιά: τριαντάφυλλο, μανόλια, κρίνος της 
κοιλάδας
Βάση: αμπέρι, κέδρος

W 108 |    
Αναμίξτε ένα κοκτέιλ γεμάτο αγάπη και 
πάθος.
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, πορτοκάλι, 
μανταρίνι, άνθος κανέλας, γκρέιπφρουτ, 
περγαμόντο
Καρδιά: βερίκοκο, γιασεμί, κρίνος της 
κοιλάδας, κρίνος, τριαντάφυλλο
Βάση: κέδρος, φασόλι Τonka, μόσχος, 
βανίλια, κεχριμπάρι

W 109 |   
Χυμώδες και δελεαστικό άρωμα 
λουλουδιών και φρούτων.
Κεφαλή: καρπούζι, ροδάκινο, μήλο
Καρδιά: μιμόζα, τουμπερόζα, κρίνος, φρέζια, 
γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας
Βάση: σανταλόξυλο, μόσχος, βρύο 
βελανιδιάς, ylang ylang

W 110 |    
Πανέμορφο λουλουδάτο άρωμα, το 
οποίο θα σας ενθουσιάσει με την 
καθαρότητα και την απαλότητά του
Κεφαλή: φυλλαράκια βιολέτας, ροζ 
γκρέιπφρουτ, φράουλες δάσους
Καρδιά: γαρδένια, βιολέτα, γιασεμί
Βάση: μόσχος, λευκό ξύλο, βανίλια

W 111 |   
Ένας σπάνιος θησαυρός ο οποίος 
κρύβει αισθησιασμό και κρυσταλλική 
καθαρότητα.
Κεφαλή: ρόδι, yuzu
Καρδιά: παιωνία, μανόλια, άνθος λωτού
Βάση: αμπέρι, μόσχος

W 112 |   
Ένας σπάνιος θησαυρός ο οποίος 
κρύβει αισθησιασμό και κρυσταλλική 
καθαρότητα.
Κεφαλή: ρόδι, yuzu
Καρδιά: παιωνία, μανόλια, άνθος λωτού
Βάση: αμπέρι, μόσχος

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 20% 



W 118 |  
Ιδιαίτερα γυναικείο άρωμα το οποίο 
συνδυάζει την απλότητα με την 
κομψότητα.
Κεφαλή: μανταρίνι, τριαντάφυλλο, 
αφρικάνικη ορχιδέα
Καρδιά: βατόμουρο, δαμάσκηνο, βιολέτα 
Βάση: μόσχος, ξύλο αμάραντου, κισσός

W 119 |  
Έκρηξη θηλυκότητας!
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, ροδάκινο
Καρδιά: δαμάσκηνο, γιασεμί, παιωνία, 
κρίνος της κοιλάδας
Βάση: σανταλόξυλο, μόσχος, βανίλια

W 120 |   
Ελαφρύ, φρέσκο και όμορφο άρωμα, το 
οποίο θα σας αποκαλύψει τα μυστικά του 
Κήπου της Εδέμ.
Κεφαλή: ανανάς, πασσιφλόρα, περγαμόντο
Καρδιά: φρέζια, ροδάκινο, ροζ παιωνία
Βάση: αμπέρι, μόσχος, ξύλο κέδρου

W 121 | 
Ευχάριστα μεταδοτικό άρωμα ζουμερών 
φρούτων, λουλουδιών και δελεαστικών 
ξυλωδών τόνων.
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας, 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, αμπέρι, κέδρος

W 122 |  
Απαλό άρωμα ιδανικό για ρομαντικές 
γυναίκες οι οποίες πιστεύουν στην 
αληθινή αγάπη.
Κεφαλή: τζίντζερ, χαμομήλι, εσπεριδοειδή, 
κίτρινη φρέζια, τριαντάφυλλο 
Καρδιά: κρίνος, γαρύφαλλο, άσπρη βιολέτα, 
άνθος λωτού 
Βάση: εξωτικά ξύλα, πατσουλί, βρύο 
βελανιδιάς, λευκός μόσχος

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

W 128 |  
Εξαιρετικά ενδιαφέρον, μυστηριώδες 
άρωμα με μαγικές επιδράσεις του ανθού 
κάκτου «Βασίλισσα της νύχτας».
Κεφαλή: άνθος ακακίας, φύλλα μανταρινιού
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιάς, άνθος 
κάκτου «Βασίλισσα της Νύχτας», γιασεμί, 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, φασόλι Τonka, βανίλια

W 129 |  
Όταν το ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα, όλα 
αρχίζουν... Μετά την γοητευτική γυναίκα 
παραμένει η μυρωδιά του αρώματός της.
Κεφαλή: μανταρίνι, περγαμόντο
Καρδιά: τριαντάφυλλο
Βάση: πατσουλί, αμπέρι, βανίλια

W 130 |  
Λουλουδάτο άρωμα για φιλόδοξες 
γυναίκες, οι οποίες δεν ξεχνούν τη 
φυσική τους γοητεία. Άρωμα, το ίδιο 
φρέσκο και γοητευτικό.
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, εσπεριδοειδή, 
άγριες φράουλες, κόκκινο μήλο
Καρδιά:φρέζια, γλυκό μπιζέλι, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, αμπέρι, μόσχος, 
βατόμουρο

W 131 |  
Δροσερό και πικάντικο άρωμα με νότες 
λουλουδιών. Για γυναίκες με γοητεία και 
παιχνιδιάρικη διάθεση που δεν χάνουν 
ποτέ την αυτοπεποίθησή τους.
Κεφαλή: εσπεριδοειδή, βότκα και βιολέτα
Καρδιά: νάρκισσος, λωτός και ορχιδέα
Βάση: σημύδα και ξυλώδεις νότες

W 132 |  
Συναρπαστικό και ακαταμάχητο. Για 
γυναίκες που σαγηνεύουν από την πρώτη 
ματιά. Οι αισθησιακές νότες αυτού του 
αρώματος ισορροπούν μεταξύ πάθους 
και τρυφερότητας.
Κεφαλή: ανθός πορτοκαλιού, μανταρίνι και 
πορτοκάλι
Καρδιά: λευκή καμέλια, κρίνο και 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο και μόσχος

W 123 |  
Άρωμα που ενσαρκώνει την εξαιρετική 
φρεσκάδα και τη γυναικεία αίσθηση 
Κεφαλή: βρύο βελανιδιάς, ροδάκινο, 
κυκλάμινο, καρπούζι, 
φραγκοστάφυλο, πράσινο μήλο 
Καρδιά: γιασεμί, ρίζα ίριδας, κρίνος, 
υάκινθος του νερού
Βάση: σανταλόξυλο, κέδρος, αμπέρι, βανίλια, 
ορχιδέα, ρητίνη

W 124 |  
Ένα κύμα ακραίας φρεσκάδας 
γεμάτο ενέργεια και ζωτικότητα, το 
οποίο θα εκπλήξει με την εξαιρετική 
μεταβλητότητά του.
Κεφαλή: ανανάς, ίριδα, πατσουλί, ροζ 
πιπέρι, υάκινθος
Καρδιά: γιασεμί, εσπεριδοειδή
Βάση: μόσχος, πατσουλί, λευκός μόσχος, 

W 125 |   
Άκρως γοητευτικό ... Τέτοιο είναι το 
oriental άρωμα γεμάτο εξωτικά φρούτα 
και σαγηνευτικά λουλούδια.
Κεφαλή: ρόδι
Καρδιά: άνθος λοτού, ορχιδέα
Βάση: βιολέτα, αμπέρι, μόσχος, ξύλο μαόνι

W 126 |  
Γιορτή της φρεσκάδας εμπνευσμένης με 
τη δύναμη φυσικών φαινομένων, η οποία 
μας δελεάζει στο παιχνιδιάρικο.
Κεφαλή: περγαμόντο, μανταρίνι, σύκα
Καρδιά: κρίνος, γιασεμί, κάρδαμο
Βάση: σανταλόξυλο και κέδρος, ελιά, μόσχος

W 127 |   
Ένα αισθησιακό άρωμα με φλογερό 
χαρακτήρα, ορισμένο για μια κυρίαρχη 
γυναίκα που σαγηνεύει ακόμα και χωρίς 
λόγια.
Κεφαλή: νερολί, λεμόνι, βατόμουρο
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιάς, γιασεμί, γαρδένια
Βάση: πατσουλί, λευκό μέλι

W133 |  
Αγνό σαν μια ανοιξιάτικη μέρα στο 
βουνό, λουλουδάτο και δροσερό σαν τα 
νερά του καταρράκτη στη μέση ενός 
δάσους την άνοιξη.
Κεφαλή: κυκλάμινο, ροδόνερο, πεπόνι, 
φρέζια, λωτός και τριαντάφυλλο
Καρδιά: εκχύλισμα φυκιών, λεβάντα και 
ανθός βαμβακιού 
Βάση: πατσουλί, ξυλώδεις νότες, άρκευθος 
και άμβρα

W134 |  
Σαγηνευτικό άρωμα για γυναίκες με 
κομψότητα κι εκλεπτυσμένο γούστο 
που απολαμβάνουν το ρόλο της „femme 
fatale“. Οι νότες των αρωμάτων 
του αποκαλύπτονται σταδιακά, 
προσφέροντας μια ολοένα και πιο 
αισθησιακή διάθεση.
Κεφαλή: ιταλικό πορτοκάλι
Καρδιά: ανθός πορτοκαλιού και γιασεμί
Βάση: μέλι και βανίλια



W 118 |  
Ιδιαίτερα γυναικείο άρωμα το οποίο 
συνδυάζει την απλότητα με την 
κομψότητα.
Κεφαλή: μανταρίνι, τριαντάφυλλο, 
αφρικάνικη ορχιδέα
Καρδιά: βατόμουρο, δαμάσκηνο, βιολέτα 
Βάση: μόσχος, ξύλο αμάραντου, κισσός

W 119 |  
Έκρηξη θηλυκότητας!
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, ροδάκινο
Καρδιά: δαμάσκηνο, γιασεμί, παιωνία, 
κρίνος της κοιλάδας
Βάση: σανταλόξυλο, μόσχος, βανίλια

W 120 |   
Ελαφρύ, φρέσκο και όμορφο άρωμα, το 
οποίο θα σας αποκαλύψει τα μυστικά του 
Κήπου της Εδέμ.
Κεφαλή: ανανάς, πασσιφλόρα, περγαμόντο
Καρδιά: φρέζια, ροδάκινο, ροζ παιωνία
Βάση: αμπέρι, μόσχος, ξύλο κέδρου

W 121 | 
Ευχάριστα μεταδοτικό άρωμα ζουμερών 
φρούτων, λουλουδιών και δελεαστικών 
ξυλωδών τόνων.
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας, 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, αμπέρι, κέδρος

W 122 |  
Απαλό άρωμα ιδανικό για ρομαντικές 
γυναίκες οι οποίες πιστεύουν στην 
αληθινή αγάπη.
Κεφαλή: τζίντζερ, χαμομήλι, εσπεριδοειδή, 
κίτρινη φρέζια, τριαντάφυλλο 
Καρδιά: κρίνος, γαρύφαλλο, άσπρη βιολέτα, 
άνθος λωτού 
Βάση: εξωτικά ξύλα, πατσουλί, βρύο 
βελανιδιάς, λευκός μόσχος

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

W 128 |  
Εξαιρετικά ενδιαφέρον, μυστηριώδες 
άρωμα με μαγικές επιδράσεις του ανθού 
κάκτου «Βασίλισσα της νύχτας».
Κεφαλή: άνθος ακακίας, φύλλα μανταρινιού
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιάς, άνθος 
κάκτου «Βασίλισσα της Νύχτας», γιασεμί, 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, φασόλι Τonka, βανίλια

W 129 |  
Όταν το ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα, όλα 
αρχίζουν... Μετά την γοητευτική γυναίκα 
παραμένει η μυρωδιά του αρώματός της.
Κεφαλή: μανταρίνι, περγαμόντο
Καρδιά: τριαντάφυλλο
Βάση: πατσουλί, αμπέρι, βανίλια

W 130 |  
Λουλουδάτο άρωμα για φιλόδοξες 
γυναίκες, οι οποίες δεν ξεχνούν τη 
φυσική τους γοητεία. Άρωμα, το ίδιο 
φρέσκο και γοητευτικό.
Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, εσπεριδοειδή, 
άγριες φράουλες, κόκκινο μήλο
Καρδιά:φρέζια, γλυκό μπιζέλι, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, αμπέρι, μόσχος, 
βατόμουρο

W 131 |  
Δροσερό και πικάντικο άρωμα με νότες 
λουλουδιών. Για γυναίκες με γοητεία και 
παιχνιδιάρικη διάθεση που δεν χάνουν 
ποτέ την αυτοπεποίθησή τους.
Κεφαλή: εσπεριδοειδή, βότκα και βιολέτα
Καρδιά: νάρκισσος, λωτός και ορχιδέα
Βάση: σημύδα και ξυλώδεις νότες

W 132 |  
Συναρπαστικό και ακαταμάχητο. Για 
γυναίκες που σαγηνεύουν από την πρώτη 
ματιά. Οι αισθησιακές νότες αυτού του 
αρώματος ισορροπούν μεταξύ πάθους 
και τρυφερότητας.
Κεφαλή: ανθός πορτοκαλιού, μανταρίνι και 
πορτοκάλι
Καρδιά: λευκή καμέλια, κρίνο και 
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο και μόσχος

W 123 |  
Άρωμα που ενσαρκώνει την εξαιρετική 
φρεσκάδα και τη γυναικεία αίσθηση 
Κεφαλή: βρύο βελανιδιάς, ροδάκινο, 
κυκλάμινο, καρπούζι, 
φραγκοστάφυλο, πράσινο μήλο 
Καρδιά: γιασεμί, ρίζα ίριδας, κρίνος, 
υάκινθος του νερού
Βάση: σανταλόξυλο, κέδρος, αμπέρι, βανίλια, 
ορχιδέα, ρητίνη

W 124 |  
Ένα κύμα ακραίας φρεσκάδας 
γεμάτο ενέργεια και ζωτικότητα, το 
οποίο θα εκπλήξει με την εξαιρετική 
μεταβλητότητά του.
Κεφαλή: ανανάς, ίριδα, πατσουλί, ροζ 
πιπέρι, υάκινθος
Καρδιά: γιασεμί, εσπεριδοειδή
Βάση: μόσχος, πατσουλί, λευκός μόσχος, 

W 125 |   
Άκρως γοητευτικό ... Τέτοιο είναι το 
oriental άρωμα γεμάτο εξωτικά φρούτα 
και σαγηνευτικά λουλούδια.
Κεφαλή: ρόδι
Καρδιά: άνθος λοτού, ορχιδέα
Βάση: βιολέτα, αμπέρι, μόσχος, ξύλο μαόνι

W 126 |  
Γιορτή της φρεσκάδας εμπνευσμένης με 
τη δύναμη φυσικών φαινομένων, η οποία 
μας δελεάζει στο παιχνιδιάρικο.
Κεφαλή: περγαμόντο, μανταρίνι, σύκα
Καρδιά: κρίνος, γιασεμί, κάρδαμο
Βάση: σανταλόξυλο και κέδρος, ελιά, μόσχος

W 127 |   
Ένα αισθησιακό άρωμα με φλογερό 
χαρακτήρα, ορισμένο για μια κυρίαρχη 
γυναίκα που σαγηνεύει ακόμα και χωρίς 
λόγια.
Κεφαλή: νερολί, λεμόνι, βατόμουρο
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιάς, γιασεμί, γαρδένια
Βάση: πατσουλί, λευκό μέλι

W133 |  
Αγνό σαν μια ανοιξιάτικη μέρα στο 
βουνό, λουλουδάτο και δροσερό σαν τα 
νερά του καταρράκτη στη μέση ενός 
δάσους την άνοιξη.
Κεφαλή: κυκλάμινο, ροδόνερο, πεπόνι, 
φρέζια, λωτός και τριαντάφυλλο
Καρδιά: εκχύλισμα φυκιών, λεβάντα και 
ανθός βαμβακιού 
Βάση: πατσουλί, ξυλώδεις νότες, άρκευθος 
και άμβρα

W134 |  
Σαγηνευτικό άρωμα για γυναίκες με 
κομψότητα κι εκλεπτυσμένο γούστο 
που απολαμβάνουν το ρόλο της „femme 
fatale“. Οι νότες των αρωμάτων 
του αποκαλύπτονται σταδιακά, 
προσφέροντας μια ολοένα και πιο 
αισθησιακή διάθεση.
Κεφαλή: ιταλικό πορτοκάλι
Καρδιά: ανθός πορτοκαλιού και γιασεμί
Βάση: μέλι και βανίλια



W 135 |   
Υπέροχος συνδυασμός από φρούτα, 
λουλούδια κι εξωτικές ξυλώδεις νότες για 
μια παραδεισένια αίσθηση!
Κεφαλή: άγριο κρίνο και τριαντάφυλλο
Καρδιά: νεκταρίνι, ροδάκινο και υάκινθος
Βάση: φρούτα, σανταλόξυλο και λευκός μόσχος

W 136 |  
Αφεθείτε σε ένα κύμα δροσιάς που 
θα σας συναρπάσει και θα σας 
αναζωογονήσει ...
Κεφαλή: ραβέντι, μέντα, φλούδα 
πορτοκαλιού, περγαμόντο και λεμόνι
Καρδιά: πράσινο τσάι, γαρύφαλλο και γιασεμί
Βάση: βρύα βελανιδιάς, κύμινο, άμβρα και 
μόσχος

M 001 |    
Άρωμα γεμάτο αντιθέσεις, οι οποίες 
δημιουργούν την τέλεια αρμονία.
Κεφαλή: λεβάντα, μανταρίνι, λευκάγκαθα, 
ανθός μοσχοκάρυδου, περγαμόντο, χαμομήλι, 
λεμόνι
Καρδιά: μοσχοκάρυδο, αγιόκλημα, γαρύφαλλο, 
σανταλόξυλο, φυλλαράκια βιολέτας, γιασεμί, 
ξύλο κέδρου
Βάση: δέρμα, φασόλι Τonka, κεχριμπάρι, 
πατσουλί, μόσχος, vetyver

M 002 | 
Άρωμα γεμάτο ενέργεια, σχεδιασμένο 
για τους άνδρες οι οποίοι ζουν τη ζωή 
τους στο έπακρον.
Κεφαλή: γκρέιπφρουτ, γλυκάνισο
Καρδιά: λεβάντα, βατόμουρο
Βάση: ξυλώδεις τόνοι, ηλιοτρόπιο

M 003 |  
Φρέσκο ελαφρύ άρωμα, του οποίου 
οι αρωματικοί τόνοι παριστάνουν την 
ελευθερία και ανεξαρτησία.
Κεφαλή: πορτοκάλι, lime, μανταρίνι, γιασεμί, 
περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: κυκλάμινο, μοσχοκάρυδο, ρεζεδά, 
κόλιανδρο, βιολέτα, φρέζια, θαλάσσιοι τόνοι, 
ροδάκινο, υάκινθος, τριαντάφυλλο
Βάση: αμπέρι, πατσουλί, βρύο βελανιδιάς, 
κέδρος, λευκός μόσχος

M 004 | 
Εξελιγμένο και μοντέρνο άρωμα.
Κεφαλή: φύλλα αχλαδιού, κέδρος, περγαμόντο
Καρδιά: βασιλικός, μέντα, ακόρντο 
θρυμματισμένου πάγου
Βάση: πατσουλί, μόσχος, κέδρος

M 005 |  
Τολμηρό άρωμα για έναν άντρα, ο οποίος 
ξέρει τι θέλει.
Κεφαλή: λεμόνι, μανταρίνι
Καρδιά: κέδρος, κορίανδρο, βιολέτα
Βάση: γαλλικό λάβδανο, αμπέρι, ρητίνη, βενζοΐνη, 
δέρμα

M 006 |  
Κομψό ξυλώδες άρωμα το οποίο 
αποκαλύπτει μια νέα ματιά στην 
κλασικότητα.
Κεφαλή: γκρέιπφρουτ, περγαμόντο, λεμόνι, 
ρητίνη elemi
Καρδιά: vetyver, κέδρος, τζίντζερ
Βάση: σανταλόξυλο, δεντρολίβανο, λεβάντα

M 007 |  
Έντονο άρωμα δημιουργημένο για έναν 
ισχυρό, επιτυχή και αποφασιστικό άντρα.
Κεφαλή: δαμάσκηνο, βρύα βελανιδιάς, μήλο, 
εσπεριδοειδή φρούτα, περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: γεράνι, γαρίφαλο, κανέλα
Βάση: σανταλόξυλο, ελιά, βανίλια, vetyver, 
κέδρος

Aνδρικά αρώματα

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

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

W 137 |  
Λουλουδάτο άρωμα που συνδυάζει 
τον αισθησιασμό και τη θέρμη της 
ανατολής με νότες δροσιάς από φρούτα 
και λουλούδια. Τολμηρό, πιπεράτο και 
πικάντικο, αλλά απολαυστικά υπέροχο! 
Για γοητευτικές γυναίκες με τόλμη και 
εκλεπτυσμένο γούστο.
Κεφαλή: μανταρίνι, πορτοκάλι και ροζ πιπέρι
Καρδιά: γεράνι, ροδάκινο και πασχαλιά
Βάση: Πατσουλί και άμβρα

W 138 | 
Βυθιστείτε στο άρωμα των πιο 
αρωματικών λουλουδιών και νιώστε ένα 
υπέροχο αίσθημα ευτυχίας και αρμονίας 
να σας κατακλύζει.
Κεφαλή: περγαμόντο και τσάι
Καρδιά: γιασεμί, αφρικανικός ανθός 
πορτοκαλιού, φρέζια, τριαντάφυλλο και 
ορχιδέα
Βάση: μόσχος και πατσουλί

W 139 |  
Κεφαλή από χαβιάρι και γλυκά φρούτα 
για να νιώσετε πιο όμορφη από ποτέ!
Κεφαλή: φύλλα συκιάς
Καρδιά: σύκο και χαβιάρι
Βάση: συκιά

W 140 | 
Εκρηκτικό και αναπάντεχο…  Ένα 
άρωμα για τους λάτρεις της Ανατολής!
Κεφαλή: μανταρίνι, πορτοκάλι, μοσχοκάρφι 
και κάρδαμο
Καρδιά: κύμινο, μάνγκο, ηλιοτρόπιο, ylang 
ylang και γαρδένια
Βάση: άμβρα, πατσουλί και βανίλια

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 20% 



W 135 |   
Υπέροχος συνδυασμός από φρούτα, 
λουλούδια κι εξωτικές ξυλώδεις νότες για 
μια παραδεισένια αίσθηση!
Κεφαλή: άγριο κρίνο και τριαντάφυλλο
Καρδιά: νεκταρίνι, ροδάκινο και υάκινθος
Βάση: φρούτα, σανταλόξυλο και λευκός μόσχος

W 136 |  
Αφεθείτε σε ένα κύμα δροσιάς που 
θα σας συναρπάσει και θα σας 
αναζωογονήσει ...
Κεφαλή: ραβέντι, μέντα, φλούδα 
πορτοκαλιού, περγαμόντο και λεμόνι
Καρδιά: πράσινο τσάι, γαρύφαλλο και γιασεμί
Βάση: βρύα βελανιδιάς, κύμινο, άμβρα και 
μόσχος

M 001 |    
Άρωμα γεμάτο αντιθέσεις, οι οποίες 
δημιουργούν την τέλεια αρμονία.
Κεφαλή: λεβάντα, μανταρίνι, λευκάγκαθα, 
ανθός μοσχοκάρυδου, περγαμόντο, χαμομήλι, 
λεμόνι
Καρδιά: μοσχοκάρυδο, αγιόκλημα, γαρύφαλλο, 
σανταλόξυλο, φυλλαράκια βιολέτας, γιασεμί, 
ξύλο κέδρου
Βάση: δέρμα, φασόλι Τonka, κεχριμπάρι, 
πατσουλί, μόσχος, vetyver

M 002 | 
Άρωμα γεμάτο ενέργεια, σχεδιασμένο 
για τους άνδρες οι οποίοι ζουν τη ζωή 
τους στο έπακρον.
Κεφαλή: γκρέιπφρουτ, γλυκάνισο
Καρδιά: λεβάντα, βατόμουρο
Βάση: ξυλώδεις τόνοι, ηλιοτρόπιο

M 003 |  
Φρέσκο ελαφρύ άρωμα, του οποίου 
οι αρωματικοί τόνοι παριστάνουν την 
ελευθερία και ανεξαρτησία.
Κεφαλή: πορτοκάλι, lime, μανταρίνι, γιασεμί, 
περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: κυκλάμινο, μοσχοκάρυδο, ρεζεδά, 
κόλιανδρο, βιολέτα, φρέζια, θαλάσσιοι τόνοι, 
ροδάκινο, υάκινθος, τριαντάφυλλο
Βάση: αμπέρι, πατσουλί, βρύο βελανιδιάς, 
κέδρος, λευκός μόσχος

M 004 | 
Εξελιγμένο και μοντέρνο άρωμα.
Κεφαλή: φύλλα αχλαδιού, κέδρος, περγαμόντο
Καρδιά: βασιλικός, μέντα, ακόρντο 
θρυμματισμένου πάγου
Βάση: πατσουλί, μόσχος, κέδρος

M 005 |  
Τολμηρό άρωμα για έναν άντρα, ο οποίος 
ξέρει τι θέλει.
Κεφαλή: λεμόνι, μανταρίνι
Καρδιά: κέδρος, κορίανδρο, βιολέτα
Βάση: γαλλικό λάβδανο, αμπέρι, ρητίνη, βενζοΐνη, 
δέρμα

M 006 |  
Κομψό ξυλώδες άρωμα το οποίο 
αποκαλύπτει μια νέα ματιά στην 
κλασικότητα.
Κεφαλή: γκρέιπφρουτ, περγαμόντο, λεμόνι, 
ρητίνη elemi
Καρδιά: vetyver, κέδρος, τζίντζερ
Βάση: σανταλόξυλο, δεντρολίβανο, λεβάντα

M 007 |  
Έντονο άρωμα δημιουργημένο για έναν 
ισχυρό, επιτυχή και αποφασιστικό άντρα.
Κεφαλή: δαμάσκηνο, βρύα βελανιδιάς, μήλο, 
εσπεριδοειδή φρούτα, περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: γεράνι, γαρίφαλο, κανέλα
Βάση: σανταλόξυλο, ελιά, βανίλια, vetyver, 
κέδρος

Aνδρικά αρώματα

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

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

W 137 |  
Λουλουδάτο άρωμα που συνδυάζει 
τον αισθησιασμό και τη θέρμη της 
ανατολής με νότες δροσιάς από φρούτα 
και λουλούδια. Τολμηρό, πιπεράτο και 
πικάντικο, αλλά απολαυστικά υπέροχο! 
Για γοητευτικές γυναίκες με τόλμη και 
εκλεπτυσμένο γούστο.
Κεφαλή: μανταρίνι, πορτοκάλι και ροζ πιπέρι
Καρδιά: γεράνι, ροδάκινο και πασχαλιά
Βάση: Πατσουλί και άμβρα

W 138 | 
Βυθιστείτε στο άρωμα των πιο 
αρωματικών λουλουδιών και νιώστε ένα 
υπέροχο αίσθημα ευτυχίας και αρμονίας 
να σας κατακλύζει.
Κεφαλή: περγαμόντο και τσάι
Καρδιά: γιασεμί, αφρικανικός ανθός 
πορτοκαλιού, φρέζια, τριαντάφυλλο και 
ορχιδέα
Βάση: μόσχος και πατσουλί

W 139 |  
Κεφαλή από χαβιάρι και γλυκά φρούτα 
για να νιώσετε πιο όμορφη από ποτέ!
Κεφαλή: φύλλα συκιάς
Καρδιά: σύκο και χαβιάρι
Βάση: συκιά

W 140 | 
Εκρηκτικό και αναπάντεχο…  Ένα 
άρωμα για τους λάτρεις της Ανατολής!
Κεφαλή: μανταρίνι, πορτοκάλι, μοσχοκάρφι 
και κάρδαμο
Καρδιά: κύμινο, μάνγκο, ηλιοτρόπιο, ylang 
ylang και γαρδένια
Βάση: άμβρα, πατσουλί και βανίλια

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 20% 



M 008 |  
Ακαταμάχητο άρωμα, το οποίο εκφράζει 
την θριαμβευτική επιστροφή στον 
θεαματικό ανδρισμό.
Κεφαλή: κόκκινο πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ
Καρδιά: μέντα, τριαντάφυλλο, κανέλα
Βάση: πατσουλί, αμπέρι, δέρμα, τόνοι ξύλου

M 009 | 
Ετοιμαστείτε για ένα άρωμα γεμάτο 
πάθος. Είναι άγριο, φρέσκο και 
παράλληλα αισθησιακά πικάντικο.
Κεφαλή: αρτεμισία, βασιλικός
Καρδιά: πιπεριά, πατσουλί
Βάση: ρητίνη, βενζοΐνη

M 010 |  
Εξαιρετικό άρωμα, το οποίο κρύβει μέσα 
του μυστικά.
Κεφαλή: κάρδαμο
Καρδιά: περγαμόντο, ξύλο κέδρου, λεβάντα
Βάση: vetyver, κουμαρίνη

M 011 |  
Κομψό άρωμα που χαρακτηρίζει τον 
σύγχρονο, αισθησιακό και χαλαρό άντρα, 
ο οποίος αρνείται να αντιγράφει τα στυλ 
γύρω του και παραμένει ο εαυτός του.
Κεφαλή: περγαμόντο, κυπαρίσσι, βιολέτα
Καρδιά: καπνός, γιασεμί
Βάση: πατσουλί, λιβάνι, αμπέρι, ρητίνη elemi

M 016 |  
Αισθησιακοί τόνοι της Μεσογείου 
συνθέτουν την ιδανική βάση για ένα 
δροσερό άρωμα με γοητευτική κομψότητα. 
Πολύ ελαφρύ και με νότες εσπεριδοειδών, 
είναι ένα άρωμα για άνδρες που ζουν χωρίς 
περιορισμούς και αναζητούν μια διακριτική 
αίσθηση αναζωογόνησης από το άρωμά 
τους, χωρίς υπερβολές.
Κεφαλή: μανταρίνι Σικελίας, κέδρος και 
γκρέιπφρουτ
Καρδιά: δενδρολίβανο, ροδόξυλο Βραζιλίας και 
μπαχαρικά
Βάση: μόσχος, βρύα βελανιδιάς και λιβάνι

M 017 | 
Δροσερό άρωμα με νότες εσπεριδοειδών, 
πράσινες νότες και νότες μπαχαρικών. Ο 
τέλειος συνδυασμός για να αδράξετε τη 
μέρα!  Για άνδρες που δεν εμμένουν στην 
εξωτερική εμφάνιση, αλλά θέλουν να ζουν 
την κάθε μέρα με ένταση και άνεση.
Κεφαλή: περγαμόντο και μανταρίνι
Καρδιά: μαύρα μπαχαρικά και τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο και πατσουλί

M 018 |  
Πνευματώδες άρωμα που σαγηνεύει 
και προσφέρει βαθιές συγκινήσεις στον 
άνδρα που εμπιστεύεται το ένστικτό του, 
ξέρει τί θέλει και πώς να το αποκτήσει για 
να είναι πάντα… ένα βήμα μπροστά!  
Κεφαλή: ανθός πορτοκαλιού και μανταρίνι
Καρδιά: εκχύλισμα φυκιών, λεβάντα και ανθός 
βαμβακιού 
Βάση: πατσουλί, ξυλώδεις νότες, άρκευθος και 
άμβρα

M 019 | 
Δροσερό άρωμα γεμάτο ένταση που 
προσφέρει ανανέωση και χαλάρωση.
Κεφαλή: δενδρολίβανο, ανανάς, νερολί, 
περγαμόντο και λεμόνι
Καρδιά: κυκλάμινο, γιασεμί, κορίανδρος και 
βρύα βελανιδιάς
Βάση: σανταλόξυλο, κάρδαμο, κουκιά tonka, 
μόσχος και κέδρος

M 020 |  
Σαγηνευτικό και με μια αίσθηση 
πολυτέλειας, είναι ένα άρωμα για άνδρες 
με εκλεπτυσμένο γούστο. Για ισχυρούς 
κι επιτυχημένους άνδρες με δύναμη και 
όραμα.
Κεφαλή: περγαμόντο, φραγκοστάφυλο, 
κόκκινο μήλο και ανανάς
Καρδιά: γιασεμί, σημύδα, πατσουλί και 
τριαντάφυλλο

M 012 |  
Ακαταμάχητα έντονο και ταυτόχρονα 
απαλό;
Τέτοιο είναι το άρωμα γεμάτο αντιθέσεις
Κεφαλή: αρτεμισία, λεβάντα, μέντα,
περγαμόντο, κάρδαμο
Καρδιά: κύμινο, άνθος πορτοκαλιάς, κανέλα
Βάση: σανταλόξυλο, φασόλι Τonka, αμπέρι,
βανίλια, ξύλο κέδρου

M 013 |   
Ένα συναρπαστικό άρωμα με τόνους 
εσπεριδοειδών, εμπνευσμένο από την 
οξύτητα του βουνίσιου αέρα και την 
καθαρότητα των καταρρακτών.
Κεφαλή: περγαμόντο, μανταρίνι
Καρδιά: πράσινο τσάι, φραγκοστάφυλο
Βάση: γάλβανο, μόσχος, σανταλόξυλο, πικρό 
πορτοκάλι

M 014 |   
Φρέσκο μοντέρνο άρωμα με ένα 
υδάτινο άγγιγμα για έναν άντρα γεμάτο 
αυτοπεποίθηση, ο οποίος αγαπάει την 
ελευθερία και γνωρίζει τις τάσεις της μόδας.
Κεφαλή: περγαμόντο, τριανταφυλλιά, κάρδαμο, 
λεμόνι
Καρδιά: εστραγκόν, φασκόμηλο, κέδρος, 
μπαχαρικά
Βάση: αμπέρι, σαφράν, μόσχος, ξυλώδεις τόνοι

M 015 | 
Άρωμα που αντιπροσωπεύει τη δύναμη 
και την ανεξαρτησία.
Κεφαλή: λεμόνι, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ροζ 
πιπέρι, μέντα, μοσχοκάρυδο
Καρδιά: κέδρος, πικροί τόνοι, vetyver, τζίντζερ, 
γιασεμί
Βάση: πατσουλί, λιβάνι, σανταλόξυλο, λάβδανο

Άρωμα 50 ml | 17 €

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή



M 008 |  
Ακαταμάχητο άρωμα, το οποίο εκφράζει 
την θριαμβευτική επιστροφή στον 
θεαματικό ανδρισμό.
Κεφαλή: κόκκινο πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ
Καρδιά: μέντα, τριαντάφυλλο, κανέλα
Βάση: πατσουλί, αμπέρι, δέρμα, τόνοι ξύλου

M 009 | 
Ετοιμαστείτε για ένα άρωμα γεμάτο 
πάθος. Είναι άγριο, φρέσκο και 
παράλληλα αισθησιακά πικάντικο.
Κεφαλή: αρτεμισία, βασιλικός
Καρδιά: πιπεριά, πατσουλί
Βάση: ρητίνη, βενζοΐνη

M 010 |  
Εξαιρετικό άρωμα, το οποίο κρύβει μέσα 
του μυστικά.
Κεφαλή: κάρδαμο
Καρδιά: περγαμόντο, ξύλο κέδρου, λεβάντα
Βάση: vetyver, κουμαρίνη

M 011 |  
Κομψό άρωμα που χαρακτηρίζει τον 
σύγχρονο, αισθησιακό και χαλαρό άντρα, 
ο οποίος αρνείται να αντιγράφει τα στυλ 
γύρω του και παραμένει ο εαυτός του.
Κεφαλή: περγαμόντο, κυπαρίσσι, βιολέτα
Καρδιά: καπνός, γιασεμί
Βάση: πατσουλί, λιβάνι, αμπέρι, ρητίνη elemi

M 016 |  
Αισθησιακοί τόνοι της Μεσογείου 
συνθέτουν την ιδανική βάση για ένα 
δροσερό άρωμα με γοητευτική κομψότητα. 
Πολύ ελαφρύ και με νότες εσπεριδοειδών, 
είναι ένα άρωμα για άνδρες που ζουν χωρίς 
περιορισμούς και αναζητούν μια διακριτική 
αίσθηση αναζωογόνησης από το άρωμά 
τους, χωρίς υπερβολές.
Κεφαλή: μανταρίνι Σικελίας, κέδρος και 
γκρέιπφρουτ
Καρδιά: δενδρολίβανο, ροδόξυλο Βραζιλίας και 
μπαχαρικά
Βάση: μόσχος, βρύα βελανιδιάς και λιβάνι

M 017 | 
Δροσερό άρωμα με νότες εσπεριδοειδών, 
πράσινες νότες και νότες μπαχαρικών. Ο 
τέλειος συνδυασμός για να αδράξετε τη 
μέρα!  Για άνδρες που δεν εμμένουν στην 
εξωτερική εμφάνιση, αλλά θέλουν να ζουν 
την κάθε μέρα με ένταση και άνεση.
Κεφαλή: περγαμόντο και μανταρίνι
Καρδιά: μαύρα μπαχαρικά και τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο και πατσουλί

M 018 |  
Πνευματώδες άρωμα που σαγηνεύει 
και προσφέρει βαθιές συγκινήσεις στον 
άνδρα που εμπιστεύεται το ένστικτό του, 
ξέρει τί θέλει και πώς να το αποκτήσει για 
να είναι πάντα… ένα βήμα μπροστά!  
Κεφαλή: ανθός πορτοκαλιού και μανταρίνι
Καρδιά: εκχύλισμα φυκιών, λεβάντα και ανθός 
βαμβακιού 
Βάση: πατσουλί, ξυλώδεις νότες, άρκευθος και 
άμβρα

M 019 | 
Δροσερό άρωμα γεμάτο ένταση που 
προσφέρει ανανέωση και χαλάρωση.
Κεφαλή: δενδρολίβανο, ανανάς, νερολί, 
περγαμόντο και λεμόνι
Καρδιά: κυκλάμινο, γιασεμί, κορίανδρος και 
βρύα βελανιδιάς
Βάση: σανταλόξυλο, κάρδαμο, κουκιά tonka, 
μόσχος και κέδρος

M 020 |  
Σαγηνευτικό και με μια αίσθηση 
πολυτέλειας, είναι ένα άρωμα για άνδρες 
με εκλεπτυσμένο γούστο. Για ισχυρούς 
κι επιτυχημένους άνδρες με δύναμη και 
όραμα.
Κεφαλή: περγαμόντο, φραγκοστάφυλο, 
κόκκινο μήλο και ανανάς
Καρδιά: γιασεμί, σημύδα, πατσουλί και 
τριαντάφυλλο

M 012 |  
Ακαταμάχητα έντονο και ταυτόχρονα 
απαλό;
Τέτοιο είναι το άρωμα γεμάτο αντιθέσεις
Κεφαλή: αρτεμισία, λεβάντα, μέντα,
περγαμόντο, κάρδαμο
Καρδιά: κύμινο, άνθος πορτοκαλιάς, κανέλα
Βάση: σανταλόξυλο, φασόλι Τonka, αμπέρι,
βανίλια, ξύλο κέδρου

M 013 |   
Ένα συναρπαστικό άρωμα με τόνους 
εσπεριδοειδών, εμπνευσμένο από την 
οξύτητα του βουνίσιου αέρα και την 
καθαρότητα των καταρρακτών.
Κεφαλή: περγαμόντο, μανταρίνι
Καρδιά: πράσινο τσάι, φραγκοστάφυλο
Βάση: γάλβανο, μόσχος, σανταλόξυλο, πικρό 
πορτοκάλι

M 014 |   
Φρέσκο μοντέρνο άρωμα με ένα 
υδάτινο άγγιγμα για έναν άντρα γεμάτο 
αυτοπεποίθηση, ο οποίος αγαπάει την 
ελευθερία και γνωρίζει τις τάσεις της μόδας.
Κεφαλή: περγαμόντο, τριανταφυλλιά, κάρδαμο, 
λεμόνι
Καρδιά: εστραγκόν, φασκόμηλο, κέδρος, 
μπαχαρικά
Βάση: αμπέρι, σαφράν, μόσχος, ξυλώδεις τόνοι

M 015 | 
Άρωμα που αντιπροσωπεύει τη δύναμη 
και την ανεξαρτησία.
Κεφαλή: λεμόνι, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ροζ 
πιπέρι, μέντα, μοσχοκάρυδο
Καρδιά: κέδρος, πικροί τόνοι, vetyver, τζίντζερ, 
γιασεμί
Βάση: πατσουλί, λιβάνι, σανταλόξυλο, λάβδανο

Άρωμα 50 ml | 17 €

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή



Αφρόλουτρο Γαλάκτωμα 
σώματος

Γαλάκτωμα σώματος με το αγαπημένο σας άρωμα που περιέχει 
έλαιο βερίκοκου, ενυδατικά συστατικά και βιταμίνη Ε. Είναι 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα όλων των τύπων 
του δέρματος μετά το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία και την 
αποτρίχωση. Το γαλάκτωμα απορροφάται καλά και αφήνει το 
δέρμα απαλό σαν μετάξι και λείο. 
Περιέχει έλαιο βερίκοκου, το οποίο 
έχει μαλακτικές, καθαριστικές, 
θρεπτικές και αναπλαστικές 
ιδιότητες, βιταμίνη Ε, η οποία 
ενεργεί ως αντιφλεγμονώδης 
ουσία και βοηθά την πρόληψη 
των βλαβών του δέρματος από 
τις ελεύθερες ρίζες. Το βούτυρο 
καριτέ υποστηρίζει την προστασία 
του δέρματος από την υπεριώδη 
ακτινοβολία, βοηθά τη διατήρηση 
της ελαστικότητας του δέρματος, 
καταπραΰνει και αναζωογονεί.

Γυναικεία γαλακτώματα σώματος 
διατίθενται στα εξής αρώματα: 
w101 - w130

Περιεχόμενο: 200 ml
Γαλάκτωμα σώματος | 6,30 €

Αφρόλουτρο με το αγαπημένο 
σας άρωμα, με ενυδατικό 
σύμπλεγμα και λάδι κάνναβης. 
Καθαρίζει αποτελεσματικά 
το δέρμα και το θεραπεύει 
χάρει στις ιδιότητες της λοσιόν 
σώματος. Χάρει στο ενυδατικό 
σύμπλεγμα και το pH 5,5, που 
έχει και μία υγιής επιδερμίδα, 

μετά το πλύσιμο το δέρμα 
είναι λείο, απαλό και 
προστατευμένο από την 
ξηρότητα. Το λάδι κάνναβης 
που χρησιμοποιείται 
και για τη θεραπεία 
έρπητα, εγκαυμάτων και 
φουσκαλών, προωθεί την 
ανάπλαση του δέρματος 
και δρα ευεργετικά στο 
μυοσκελετικό σύσ Ανδρικά 
αφρόλουτρα διατίθενται 
στα εξής αρώματα τημα.

Γυναικεία αφρόλουτρα 
διατίθενται στα εξής 
αρώματα:  
w101 - w130

Ανδρικά αφρόλουτρα 
διατίθενται στα εξής 
αρώματα: 
m001 - m015

Περιεχόμενο: 200 ml
Αφρόλουτρο | 4,20 €



Αφρόλουτρο Γαλάκτωμα 
σώματος

Γαλάκτωμα σώματος με το αγαπημένο σας άρωμα που περιέχει 
έλαιο βερίκοκου, ενυδατικά συστατικά και βιταμίνη Ε. Είναι 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα όλων των τύπων 
του δέρματος μετά το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία και την 
αποτρίχωση. Το γαλάκτωμα απορροφάται καλά και αφήνει το 
δέρμα απαλό σαν μετάξι και λείο. 
Περιέχει έλαιο βερίκοκου, το οποίο 
έχει μαλακτικές, καθαριστικές, 
θρεπτικές και αναπλαστικές 
ιδιότητες, βιταμίνη Ε, η οποία 
ενεργεί ως αντιφλεγμονώδης 
ουσία και βοηθά την πρόληψη 
των βλαβών του δέρματος από 
τις ελεύθερες ρίζες. Το βούτυρο 
καριτέ υποστηρίζει την προστασία 
του δέρματος από την υπεριώδη 
ακτινοβολία, βοηθά τη διατήρηση 
της ελαστικότητας του δέρματος, 
καταπραΰνει και αναζωογονεί.

Γυναικεία γαλακτώματα σώματος 
διατίθενται στα εξής αρώματα: 
w101 - w130

Περιεχόμενο: 200 ml
Γαλάκτωμα σώματος | 6,30 €

Αφρόλουτρο με το αγαπημένο 
σας άρωμα, με ενυδατικό 
σύμπλεγμα και λάδι κάνναβης. 
Καθαρίζει αποτελεσματικά 
το δέρμα και το θεραπεύει 
χάρει στις ιδιότητες της λοσιόν 
σώματος. Χάρει στο ενυδατικό 
σύμπλεγμα και το pH 5,5, που 
έχει και μία υγιής επιδερμίδα, 

μετά το πλύσιμο το δέρμα 
είναι λείο, απαλό και 
προστατευμένο από την 
ξηρότητα. Το λάδι κάνναβης 
που χρησιμοποιείται 
και για τη θεραπεία 
έρπητα, εγκαυμάτων και 
φουσκαλών, προωθεί την 
ανάπλαση του δέρματος 
και δρα ευεργετικά στο 
μυοσκελετικό σύσ Ανδρικά 
αφρόλουτρα διατίθενται 
στα εξής αρώματα τημα.

Γυναικεία αφρόλουτρα 
διατίθενται στα εξής 
αρώματα:  
w101 - w130

Ανδρικά αφρόλουτρα 
διατίθενται στα εξής 
αρώματα: 
m001 - m015

Περιεχόμενο: 200 ml
Αφρόλουτρο | 4,20 €



Άλλα προϊόντα της 
εταιρείας essens

Ομάδες αρωμάτων
Τα αρώματα διακρίνονται σε επιμέρους βασικές κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να 
συνδυάζονται μεταξύ τους.

Σειρά Aloe vera
Συμπληρώματα διατροφής
• Aloe vera πόσιμη γέλη 500 ml - σταφύλι
• Aloe vera πόσιμη γέλη 500 ml - βιταμίνη C
• Aloe vera συμπύκνωμα με εκχυλίσματα 

βοτάνων 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 κάψουλες
• Aloe vera + Q10 60 κάψουλες

Περιποίηση μαλλιών
• Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών
• Μαλακτική κρέμα για όλους τους τύπους 

μαλλιών
• Σαμπουάν για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
• Μαλακτική κρέμα για βαμμένα και ξηρά μαλλιά

COLOSTRUM
Συμπλήρωμα διατροφής
• Colostrum 60 κάψουλες

Σειρά καλλυντικών προσώπου Colostrum+
• Κρέμα ημέρας 50 ml
• Κρέμα νυκτός 50 ml
• Ορός προσώπου 30 ml
• Gel ματιών 30 ml
• Τονώτικο προσώπου 150 ml
• Σαπούνι προσώπου 150 ml

Σειρά καλλυντικών σώματος Colostrum
• Αφρόλουτρο με Colostrum 200 ml
• Κρέμα κατά την κυτταρίτιδα με Colostrum 200 ml
• Θρεπτική κρέμα σώματος με Colostrum 200 ml

Κρέμα κατά την κυτταρίτιδα με Colostrum 200 ml

Αρώματα 
λουλουδιών

Τα αρώματα λουλουδιών είναι δροσερά και γλυκά. Στα βασικά συστατικά 
τους κυριαρχούν λουλούδια όπως το γιασεμί, το τριαντάφυλλο, το κρίνο, το 
ylang-ylang, ο υάκινθος, το άγριο κρίνο, η βιολέτα, κ.ά. Αυτή η κατηγορία 
περιλαμβάνει, συνήθως, γυναικεία αρώματα αλλά και ορισμένα ανδρικά. Σε 
συνδυασμό με άλλους τύπους αρωμάτων, δίνει νέες ομάδες αρωμάτων όπως 
τα λουλουδάτα-ανατολίτικα ή τα λουλουδάτα-φρουτώδη αρώματα, κ.ά.

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

Αρώματα ανατολής
Τα αρώματα ανατολής είναι, συνήθως, πιο έντονα κι αισθησιακά. 
Περιλαμβάνουν, κυρίως, αιθέρια έλαια βανίλιας, λιβάνι, σανταλόξυλο, 
μπαχαρικά και άμβρα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο 
ανδρικά όσο και γυναικεία αρώματα.

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

Αρώματα φρούτων
Αρώματα με έντονη παρουσία αιθέριων ελαίων από διάφορα φρούτα. 
Βασικά συστατικά είναι τα αιθέρια έλαια ροδάκινου, μήλου, βερίκοκου, 
φραγκοστάφυλου, κ.ά. Πρόκειται για μια κατηγορία αρωμάτων που 
συχνά συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών.

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

Ξυλώδη αρώματα
Τα ξυλώδη αρώματα χρησιμοποιούνται τόσο σε γυναικεία όσο και σε 
ανδρικά αρώματα. Πολύ συχνά συνδυάζονται με αρώματα ανατολής, 
λουλουδιών, εσπεριδοειδών και μπαχαρικών.  Τα βασικά συστατικά 
αυτής της κατηγορίας είναι το σανταλόξυλο, ο κέδρος και το ροδόξυλο.

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

Chypre
Πρόκειται για μια κατηγορία εκλεπτυσμένων αρωμάτων με ξηρό 
και ξυλώδη χαρακτήρα. Σε αυτή την κατηγορία κυριαρχούν τα βρύα 
βελανιδιάς, το περγαμόντο και το πατσουλί. Συχνά, τα αρώματα αυτής της 
κατηγορίας συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών ή πράσινα αρώματα.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Υδάτινα αρώματα
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δροσερά αρώματα που βασίζονται σε 
συστατικά όπως το καρπούζι ή τα λουλούδια που ζουν στο νερό. Συνήθως 
συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών ή φρούτων.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Αρώματα „fougère“ Πρόκειται για μια κατεξοχήν κατηγορία δροσερών ανδρικών αρωμάτων, η 
οποία έχει ως βάση τη φτέρη, την κουμαρίνη και  τη λεβάντα.

ESSENS m002, m012

Πράσινα αρώματα
Τα πράσινα αρώματα έχουν στη βάση τους βρύα, πευκοβελόνες, 
φρέσκα φύλλα, κρίνα, κ.ά. Πρόκειται για μια κατηγορία αρωμάτων που 
συχνά συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών.

ESSENS w102, w135, m013

Αρώματα 
εσπεριδοειδών

Ζουμερά και δροσερά, στα αρώματα εσπεριδοειδών κυριαρχούν 
τα αιθέρια έλαια από πορτοκάλι, περγαμόντο και λεμόνι. Αυτή η 
κατηγορία περιλαμβάνει ανδρικά και γυναικεία αρώματα, αλλά και 
αρώματα unisex που μπορούν να φορεθούν τόσο από γυναίκες όσο και 
από άνδρες. Οι νότες εσπεριδοειδών συνδυάζονται άριστα με ξυλώδη 
αρώματα ή αρώματα μπαχαρικών και λουλουδιών.

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



Άλλα προϊόντα της 
εταιρείας essens

Ομάδες αρωμάτων
Τα αρώματα διακρίνονται σε επιμέρους βασικές κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να 
συνδυάζονται μεταξύ τους.

Σειρά Aloe vera
Συμπληρώματα διατροφής
• Aloe vera πόσιμη γέλη 500 ml - σταφύλι
• Aloe vera πόσιμη γέλη 500 ml - βιταμίνη C
• Aloe vera συμπύκνωμα με εκχυλίσματα 

βοτάνων 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 κάψουλες
• Aloe vera + Q10 60 κάψουλες

Περιποίηση μαλλιών
• Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών
• Μαλακτική κρέμα για όλους τους τύπους 

μαλλιών
• Σαμπουάν για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
• Μαλακτική κρέμα για βαμμένα και ξηρά μαλλιά

COLOSTRUM
Συμπλήρωμα διατροφής
• Colostrum 60 κάψουλες

Σειρά καλλυντικών προσώπου Colostrum+
• Κρέμα ημέρας 50 ml
• Κρέμα νυκτός 50 ml
• Ορός προσώπου 30 ml
• Gel ματιών 30 ml
• Τονώτικο προσώπου 150 ml
• Σαπούνι προσώπου 150 ml

Σειρά καλλυντικών σώματος Colostrum
• Αφρόλουτρο με Colostrum 200 ml
• Κρέμα κατά την κυτταρίτιδα με Colostrum 200 ml
• Θρεπτική κρέμα σώματος με Colostrum 200 ml

Κρέμα κατά την κυτταρίτιδα με Colostrum 200 ml

Αρώματα 
λουλουδιών

Τα αρώματα λουλουδιών είναι δροσερά και γλυκά. Στα βασικά συστατικά 
τους κυριαρχούν λουλούδια όπως το γιασεμί, το τριαντάφυλλο, το κρίνο, το 
ylang-ylang, ο υάκινθος, το άγριο κρίνο, η βιολέτα, κ.ά. Αυτή η κατηγορία 
περιλαμβάνει, συνήθως, γυναικεία αρώματα αλλά και ορισμένα ανδρικά. Σε 
συνδυασμό με άλλους τύπους αρωμάτων, δίνει νέες ομάδες αρωμάτων όπως 
τα λουλουδάτα-ανατολίτικα ή τα λουλουδάτα-φρουτώδη αρώματα, κ.ά.

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

Αρώματα ανατολής
Τα αρώματα ανατολής είναι, συνήθως, πιο έντονα κι αισθησιακά. 
Περιλαμβάνουν, κυρίως, αιθέρια έλαια βανίλιας, λιβάνι, σανταλόξυλο, 
μπαχαρικά και άμβρα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο 
ανδρικά όσο και γυναικεία αρώματα.

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

Αρώματα φρούτων
Αρώματα με έντονη παρουσία αιθέριων ελαίων από διάφορα φρούτα. 
Βασικά συστατικά είναι τα αιθέρια έλαια ροδάκινου, μήλου, βερίκοκου, 
φραγκοστάφυλου, κ.ά. Πρόκειται για μια κατηγορία αρωμάτων που 
συχνά συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών.

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

Ξυλώδη αρώματα
Τα ξυλώδη αρώματα χρησιμοποιούνται τόσο σε γυναικεία όσο και σε 
ανδρικά αρώματα. Πολύ συχνά συνδυάζονται με αρώματα ανατολής, 
λουλουδιών, εσπεριδοειδών και μπαχαρικών.  Τα βασικά συστατικά 
αυτής της κατηγορίας είναι το σανταλόξυλο, ο κέδρος και το ροδόξυλο.

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

Chypre
Πρόκειται για μια κατηγορία εκλεπτυσμένων αρωμάτων με ξηρό 
και ξυλώδη χαρακτήρα. Σε αυτή την κατηγορία κυριαρχούν τα βρύα 
βελανιδιάς, το περγαμόντο και το πατσουλί. Συχνά, τα αρώματα αυτής της 
κατηγορίας συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών ή πράσινα αρώματα.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Υδάτινα αρώματα
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δροσερά αρώματα που βασίζονται σε 
συστατικά όπως το καρπούζι ή τα λουλούδια που ζουν στο νερό. Συνήθως 
συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών ή φρούτων.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Αρώματα „fougère“ Πρόκειται για μια κατεξοχήν κατηγορία δροσερών ανδρικών αρωμάτων, η 
οποία έχει ως βάση τη φτέρη, την κουμαρίνη και  τη λεβάντα.

ESSENS m002, m012

Πράσινα αρώματα
Τα πράσινα αρώματα έχουν στη βάση τους βρύα, πευκοβελόνες, 
φρέσκα φύλλα, κρίνα, κ.ά. Πρόκειται για μια κατηγορία αρωμάτων που 
συχνά συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών.

ESSENS w102, w135, m013

Αρώματα 
εσπεριδοειδών

Ζουμερά και δροσερά, στα αρώματα εσπεριδοειδών κυριαρχούν 
τα αιθέρια έλαια από πορτοκάλι, περγαμόντο και λεμόνι. Αυτή η 
κατηγορία περιλαμβάνει ανδρικά και γυναικεία αρώματα, αλλά και 
αρώματα unisex που μπορούν να φορεθούν τόσο από γυναίκες όσο και 
από άνδρες. Οι νότες εσπεριδοειδών συνδυάζονται άριστα με ξυλώδη 
αρώματα ή αρώματα μπαχαρικών και λουλουδιών.

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





DeVobis - Η δύναμη της οπτικοποίησης
μία επαναστατική καινοτομία στην
παγκόσμια αγορά
άρωμα με ψηφιακή οθόνη LCD

Χαρίστε DeVobis, χαρίστε συναισθήματα ...

Το DeVobis, χάρη της μοναδικής τεχνολογίας 
του, είναι αποκλειστικά οπτικό προϊόν της 
ESSENS. Κατεβάζετε εύκολα τις δικές σας 
φωτογραφίες , την μουσική σας ή και τα βίντεο, 
τα αποθηκεύετε στην μνήμη του και αποκτάτε 
αμέσως ένα καθ΄’ολα πρωτότυπο δώρο! 
Προσθέστε και άρωμα ως δώρο, και δείξτε την 
αγάπη σας, συγχαρείτε μία επέτειο, αποφοίτηση, 
ευχηθείτε Χρόνια Πολλά...

Όπου κι αν βρίσκεστε,  θα ακούτε τα αγαπημένα 
σας μουσικά κομμάτια, θα παρακολουθείτε 
την αγαπημένη σας ταινία, θα μαθαίνετε ξένες 
γλώσσες ή πολύ απλά,  θα αναπολείτε της 
αγαπημένες σας στιγμές και πρόσωπα με μία 
απλή  περιήγηση στις φωτογραφίες.

DeVobis, και αφεθείτε στην φαντασία σας!

Το DeVobis είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα: 
μαύρο, λευκό και κόκκινο.
Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του DeVobis είναι, η 
οθόνη 3,5 ιντσών και 4 gigabyte εσωτερική μνήμη. 
Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να επεκταθεί 
στα 16 gigabytes, που λαμβάνονται από την κάρτα 
μνήμης SD. Η συσκευή φορτίζεται μέσω ενός 
μικρο- καλωδίου USB το οποίο περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία.

Η δύναμη της οπτικοποίησης



DeVobis - Η δύναμη της οπτικοποίησης
μία επαναστατική καινοτομία στην
παγκόσμια αγορά
άρωμα με ψηφιακή οθόνη LCD

Χαρίστε DeVobis, χαρίστε συναισθήματα ...

Το DeVobis, χάρη της μοναδικής τεχνολογίας 
του, είναι αποκλειστικά οπτικό προϊόν της 
ESSENS. Κατεβάζετε εύκολα τις δικές σας 
φωτογραφίες , την μουσική σας ή και τα βίντεο, 
τα αποθηκεύετε στην μνήμη του και αποκτάτε 
αμέσως ένα καθ΄’ολα πρωτότυπο δώρο! 
Προσθέστε και άρωμα ως δώρο, και δείξτε την 
αγάπη σας, συγχαρείτε μία επέτειο, αποφοίτηση, 
ευχηθείτε Χρόνια Πολλά...

Όπου κι αν βρίσκεστε,  θα ακούτε τα αγαπημένα 
σας μουσικά κομμάτια, θα παρακολουθείτε 
την αγαπημένη σας ταινία, θα μαθαίνετε ξένες 
γλώσσες ή πολύ απλά,  θα αναπολείτε της 
αγαπημένες σας στιγμές και πρόσωπα με μία 
απλή  περιήγηση στις φωτογραφίες.

DeVobis, και αφεθείτε στην φαντασία σας!

Το DeVobis είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα: 
μαύρο, λευκό και κόκκινο.
Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του DeVobis είναι, η 
οθόνη 3,5 ιντσών και 4 gigabyte εσωτερική μνήμη. 
Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να επεκταθεί 
στα 16 gigabytes, που λαμβάνονται από την κάρτα 
μνήμης SD. Η συσκευή φορτίζεται μέσω ενός 
μικρο- καλωδίου USB το οποίο περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία.

Η δύναμη της οπτικοποίησης



Το άρωμα 50 ml είναι αναλώσιμο, και καλύπτεται έξυπνα με το 
περίβλημα-οθόνη LCD. Την στιγμή που θα σας εξαντληθεί το άρωμα, 
αντικαταστήστε το, επιλέγοντας από τα πιο δημοφιλή ESSENS 
αρώματα: W102 , W 104 , W105 , W107 , W117 και M001 , M003 , M007. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις : 66 x 135 x 39 χιλ.
Οθόνη: 3.5 “ TFT LCD 480x320 px
USB : USB 2.0
Εσωτερική μνήμη : 4 GB
Τύπος καρτών : SD Card
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου εικόνων: JPG , GIF , BMP
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου ήχου: MP3 , WAV , WMA
Υποστηριζόμενη μορφή βίντεο: AVI , MP4 , WMV , RMVB , MOV
Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά , Ισπανικά, Τουρκικά

Συμβατότητα: Windows ( 7/Vista/XP ) , Mac OS X ( V10 , 7/10 , 6/10 , 5 )
Τροφοδοσία : DC 5V
Τύπος μπαταρίας και η χωρητικότητά της : 3.7V Li - ion 1000mAh
Περιεχόμενα συσκευασίας : DeVobis by ESSENS, οδηγός χρήσης, micro 
- USB, πανάκι καθαρισμού

Πως λειτουργεί το DeVobis by ESSENS? Πανεύκολα!

• Ενεργοποιήστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ON / OFF στο πλάι της 
συσκευής, και στην οθόνη του θα εμφανιστεί ένα απλό μενού.

• Με τα βέλη που βρίσκονται κάτω από την οθόνη, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε 
και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο PLAY / PAUSE . Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ίδιο πλήκτρο για να ακυρώσετε/ανακαλέσετε την 
εικόνα.

• Χρησιμοποιήστε το αντίστροφο πλήκτρο (“προηγούμενο”) για να επιστρέψετε 
στο αρχικό μενού. Πιέζοντας το πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα, επιτρέπετε 
την περιστροφή των εικόνων στην οθόνη.

• Η ένταση του ήχου ελέγχεται από τα πλήκτρα στο πλάι και η ρύθμιση του 
καθορίζεται από ένα εικονίδιο στη γωνία της οθόνης .

• Τα αρχεία πρέπει να κατεβούν, στην απαιτούμενη μορφή τους,  με τη χρήση του 
micro - USB καλώδιου και του υπολογιστή σας ή της κάρτας SD.

• Το DeVobis έχει και υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ., κάτι που σας επιτρέπει να 
ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ή να παρακολουθείτε βίντεο διακριτικά.

www.devobis.eu www.essensworld.com
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ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�ǋİ�Ĳǆ�ıǘǌǇİıǀ�ĲǎǑ�ǋǎǈƾǅİǈ�ȺǎǊǘ�ǋİ�Ĳǎ�ĮǌǇǏǙȺǈǌǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ��īǈ¶�
ĮǑĲǗ�Ĳǎ�ǊǗǄǎ�ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ�ǗǊǎ�ǉĮǈ�Ⱥǈǎ�ıǑǒǌƾ�ǔǐ�ǋǁĮ�ȺǎǊǑıǘǌǇİĲǆ�ĳǑıǈǉǀ�
ǎǑıǁĮ�ǄǈĮ�Ĳǆǌ�İǌǁıǒǑıǆ�Ĳǆǐ�ĮǌǎıǎȺǎǁǆıǆǐ�Ĳǔǌ�ȺĮǈįǈǙǌ��İǌǆǊǁǉǔǌ��ĮǇǊǆĲǙǌ�
ǉĮǈ�ǆǊǈǉǈǔǋƿǌǔǌ��Ʒǎ�&RORVWUXP�(66(16�ǇĮ�ƿȺǏİȺİ�ǌĮ�Ĳǎ�ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁ�
ĲĮǉĲǈǉƾ�ǗǊǆ�ǆ�ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮ�ǄǈĮ�Ĳǆǌ�İǌǁıǒǑıǆ�Ĳǆǐ�ǑǄİǁĮǐ�Ĳǆǐ�

Ƭ�İĲĮǈǏİǁĮ�(66(16�ıĮǐ�ȺǏǎıĳƿǏİǈ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�ĮȺǗ�Ĳǎǌ�ǋǗǌǎ�ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǎ�
Ʒıƿǒǎ�ȺĮǏĮǄǔǄǗ��ȺĮǏĮıǉİǑĮıǋƿǌǎ�ıİ�ǉĮǇĮǏƾ�ĳǑıǈǉǀ�ǃƾıǆ�ĮȺǗ�Ĳıƿǒǈǉİǐ�
ȺǏǙĲİǐ�ǘǊİǐ�Ĳǆǐ��ǑǓǆǊǀǐ�ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ�ǉĮǈ�ǑȺǗ�ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀ�İȺǎȺĲİǁĮ�



&RORVWUXP�
ESSENS
���ǉƾǓǎǑǊİǐ�_�������¼
ƨǈǎİǌİǏǄƾ�ıǑıĲĮĲǈǉƾ
&RORVWUXP�,J*��������PJ�ǉƾǓǎǑǊĮ
ƶǑıĲĮĲǈǉƾ
ƨǗİǈǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ��ıĲİĮĲǈǉǗ�
ǋĮǄǌǀıǈǎ��ıǘǌǇİıǆ�ǉƾǓǎǑǊĮǐ�
�ǅİǊĮĲǁǌǆ��įǈǎǍİǁįǈǎ�ĲǈĲĮǌǁǎǑ��
ƩǎıǎǊǎǄǁĮ�
��ǉƾǓǎǑǊİǐ�ǆǋİǏǆıǁǔǐ��ǉĮĲƾ�
ȺǏǎĲǁǋǆıǆ�Ĳǎ�ǃǏƾįǑ�ȺǏǈǌ�Ĳǎ�ǄİǘǋĮ�
ǋİ�ƾĳǇǎǌǆ�ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ�ǑǄǏǙǌ��

ƪǁǌĮǈ�ĮǍǈǎıǆǋİǁǔĲİǐ�ǎǈ�ĮǌĮĳǎǏƿǐ�
ǋİ�ĲĮ�ǇİĲǈǉƾ�ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ�ĲǎǑ�
ȺǏǔĲǎǄƾǊĮǉĲǎǐ�ıİ�ĮıǇƿǌİǈİǐ�
ǉĮǈ�ȺǏǎǃǊǀǋĮĲĮ�ǑǄİǁĮǐ��ȺǎǑ�
ıǑǌįƿǎǌĲĮǈ�ǋİ�ǋİǈǔǋƿǌǆ�ĮǌǎıǁĮ�



ƪǏǔĲǀıİǈǐ�ǉĮǈ�
ĮȺĮǌĲǀıİǈǐ
ƴǎǈĮ�İǁǌĮǈ�ĲĮ�ıǑıĲĮĲǈǉƾ�ĲǎǑ�
&RORVWUXP�(66(16�
Ʒǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�ȺİǏǈƿǒİǈ�ȺǎǊǊƾ�
ĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮ�ĮǌĲǈıǙǋĮĲĮ�
�ĮǌǎıǎıĳĮǈǏǁǌİǐ��ǉǑĲǎǉǁǌİǐ��
ǊĮǉĲǎĳİǏǁǌǆ���ǃĮıǈǉƾ�ĮǋǈǌǎǍƿĮ��
ǃǈĲĮǋǁǌİǐ��$��'��(��&��ƨ���ƨ���ƨ���ƨ����
ĳǑǊǊǈǉǗ�ǎǍǘ��ȺĮǌĲǎǇİǌǈǉǗ�ǎǍǘ��ǃǈǎĲǁǌǆ��
ǌǈĮıǁǌǆ���ǋƿĲĮǊǊĮ�ǉĮǈ�ǈǒǌǎıĲǎǈǒİǁĮ�
�ǌƾĲǏǈǎ��ǉƾǊǈǎ��ĮıǃƿıĲǈǎ��ĳǙıĳǎǏǎ��
ǋĮǄǌǀıǈǎ��ıǁįǆǏǎ��ǈǙįǈǎ��ǒǏǙǋǈǎ���ĲĮ�
ǎȺǎǁĮ�İǁǌĮǈ�ıǆǋĮǌĲǈǉƾ�ıĲǎǈǒİǁĮ�ǄǈĮ�
Ĳǆǌ�ȺǏǎıĲĮıǁĮ�ĲǎǑ�ǌİǎǄǌǎǘ�ĮȺǗ�Ĳǈǐ�
İȺǈǃǊĮǃİǁǐ�ǎǑıǁİǐ�ȺǎǑ�ǑȺƾǏǒǎǑǌ�ıĲǎ�
ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ�

Ʒǈ�İǁǌĮǈ�ǎǈ�ĮǌǎıǎıĳĮǈǏǁǌİǐ�ǉĮǈ�ȺǎǈĮ�
İǁǌĮǈ�ǆ�ıǆǋĮıǁĮ�ĲǎǑǐ�
Ƴǈ�ĮǌǎıǎıĳĮǈǏǁǌİǐ��ĮǌĲǈıǙǋĮĲĮ��İǁǌĮǈ�
İǍİǈįǈǉİǑǋƿǌĮ�ǋǗǏǈĮ�ȺĮǏĮǄǗǋİǌĮ�ĮȺǗ�
Ĳǎ�ĮǌǎıǎȺǎǈǆĲǈǉǗ�ıǘıĲǆǋĮ�ǉĮĲƾ�Ĳǆǌ�
ĮǌĲǁįǏĮıǀ�ĲǎǑǐ�ǋİ�Ǎƿǌİǐ�ǎǑıǁİǐ��Ⱥǒ��ǋİ�
ǈǎǘǐ�ǉĮǈ�ǃĮǉĲǀǏǈĮ��Ƴ�ıĲǗǒǎǐ�ĲǎǑǐ�İǁǌĮǈ�
ǌĮ�ĮǌĮǄǌǔǏǁıǎǑǌ��ǌĮ�İǍǎǑįİĲİǏǙıǎǑǌ�
ĲǎǑǐ�İȺǈǃǊĮǃİǁǐ�ǋǈǉǏǎǎǏǄĮǌǈıǋǎǘǐ�ǉĮǈ�
ǌĮ�İǍĮıĳĮǊǁıǎǑǌ�Ĳǆǌ�ĮȺǎǋƾǉǏǑǌıǀ�
ĲǎǑǐ��ǉĮǈ�ǌĮ�ǍİǉǈǌǀıǎǑǌ�Ĳǆǌ�ıǔıĲǀ�
ǉĮǈ�ıǘǌĲǎǋǆ�ĮǋǑǌĲǈǉǀ�ĮǌĲǁįǏĮıǆ�
ȺǏǎǐ�ĲǎǑǐ�ȺǈǇĮǌǙǌ�İȺǈǃǊĮǃİǁǐ�ǄǈĮ�Ĳǆǌ�
ǑǄİǁĮ�ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ��Ʒǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�İǁǌĮǈ�
ǈįǈĮǁĲİǏĮ�ȺǊǎǘıǈǎ�ıİ�ĮǌǎıǎıĳĮǈǏǁǌİǐ�
ĲǘȺǎǑ�,J*��İȺǁıǆǐ�,J$�ǉĮǈ�,J0��Ƭ�

ȺǎǈǗĲǆĲĮ�ĲǎǑ�ȺǏǔĲǎǄƾǊĮǉĲǎǐ�Ǆİǌǈǉƾ�
ǉĮǇǎǏǁǅİĲĮǈ�ǋİ�Ĳǆǌ�ȺǎıǗĲǆĲĮ�Ĳǔǌ�
ĮǌǎıǎıĳĮǈǏǈǌǙǌ�,J*��ǎǈ�ǎȺǎǁİǐ�İǁǌĮǈ�ǎǈ�
ȺİǏǈııǗĲİǏİǐ�ıĲǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�
Ʒǎ�&RORVWUXP�(66(16�ȺİǏǈƿǒİǈ�
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ�Ĳǎ�����Ĳǆǐ�ıǑǌǎǊǈǉǀǐ�
ȺǎıǗĲǆĲĮǐ�ȺǏǔĲİǕǌǙǌ�

ƴǎǈǎǐ�İǁǌĮǈ�ǎ�ǏǗǊǎǐ�Ĳǔǌ�ĮǑǍǆĲǈǉǙǌ�
ȺĮǏĮǄǗǌĲǔǌ�
Ƴǈ�ĮǑǍǆĲǈǉǎǁ�ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ�İǍĮıĳĮǊǁǅǎǑǌ�
ıĲǎ�ıǙǋĮ�ǋĮǐ�Ǘǒǈ�ǋǗǌǎ�Ĳǆǌ�ĳǑıǈǎǊǎǄǈǉǀ�
ĮǌƾȺĲǑǍǆ�ǉĮǈ�İǍƿǊǈǍǆ��ĮǊǊƾ�İȺǁıǆǐ�
ıǑǋǃƾǊǎǑǌ�ıĲǆǌ�ĮǌĮǄƿǌǌǆıǆ�ǉĮǈ�Ĳǆǌ�
İȺǈĲƾǒǑǌıǆ�Ĳǆǐ�ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆǐ�Ĳǔǌ�
ǉĮĲİıĲǏĮǋǋƿǌǔǌ�ǋǑǙǌ��ĲǎǑ�įƿǏǋĮĲǎǐ��
Ĳǔǌ�ǎıĲǙǌ��Ĳǔǌ�ĲİǌǗǌĲǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�
ǌİǑǏǈǉǙǌ�ǈıĲǙǌ�

Ƴǈ�ĮǑǍǆĲǈǉǎǁ�ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ�İǁǌĮǈ�ǃǈǎǊǎǄǈǉƾ�
įǏĮıĲǈǉǗĲĮĲİǐ�ǎǑıǁİǐ��ǎǈ�ǎȺǎǁİǐ�
İȺǆǏİƾǅǎǑǌ�ǇİĲǈǉƾ��Ĳǆǌ�ĮǌƾȺĲǑǍǆ�ǉĮǈ�
Ĳǆǌ�İǍƿǊǈǍǆ�Ĳǔǌ�ǉǑĲĲƾǏǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ǈıĲǙǌ��
İǌǈıǒǘǎǑǌ�Ĳǎ�ǋİĲĮǃǎǊǈıǋǗ�Ĳǔǌ�ǊǈȺǙǌ�ǉĮǈ�
ıĮǉǒƾǏǔǌ�ǉĮǈ�İȺǁıǆǐ�ǉĮĲĮıĲƿǊǊǎǑǌ�Ĳǆǌ�
ĮǌƾȺĲǑǍǆ�ǉĮǈ�Ĳǆǌ�ĮǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀ�Ĳǔǌ�
İȺǈǃǊĮǃǙǌ�ǄǈĮ�Ĳǎ�ıǙǋĮ�ǉǑĲĲƾǏǔǌ��
ƶĲǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�ȺİǏǈƿǒǎǌĲĮǈ�ǎǈ�
ĮǑǍǆĲǈǉǎǁ�ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ�ıİ�ǑǓǆǊƿǐ�
ıǑǄǉİǌĲǏǙıİǈǐ��Ⱥǒ��,*)���ǎ�ȺĮǏǗǋǎǈǎǐ�
ǋİ�Ĳǆǌ�ǈǌıǎǑǊǁǌǆ�ĮǑǍǆĲǈǉǗǐ�ȺĮǏƾǄǎǌĲĮǐ��
7*)���ǎ�ǋİĲĮıǒǆǋĮĲǈıĲǈǉǗǐ�ĮǑǍǆĲǈǉǗǐ�
ȺĮǏƾǄǎǌĲĮǐ��ƪ*)���İȺǈǇǆǊǈĮǉǗǐ�
ĮǑǍǆĲǈǉǗǐ�ȺĮǏƾǄǎǌĲĮǐ�

Ƴǈ�ĮǑǍǆĲǈǉǎǁ�ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ�įǈİǄİǁǏǎǑǌ�
Ĳǆ�įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ�ǋǑǕǉǎǘ�ǈıĲǎǘ��ȺǎǑ�İǁǌĮǈ�
ıǆǋĮǌĲǈǉǗ��Ⱥǒ��ǄǈĮ�ĲǎǑǐ�ĮǇǊǆĲƿǐ�ǀ�ǉĮĲƾ�



Ĳǆǌ�ĮǌƾǏǏǔıǆ��ƪǌǈıǒǘǎǑǌ�Ĳǆǌ�ǉĮǘıǆ�
ĲǎǑ�ǊǁȺǎǑǐ���ǋȺǎǏİǁ�ǌĮ�ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇİǁ�
ǉĮĲƾ�Ĳǆ�įǈƾǏǉİǈĮ�įǁĮǈĲĮǐ��ƧǌĮǅǔǎǄǎǌǎǘǌ�
Ĳǎ�įƿǏǋĮ��ǋİ�Ĳǆǌ�ĮǘǍǆıǆ�ǆǊǈǉǁĮǐ��ǀįǆ�
ĮȺǗ����İĲǙǌ��Ĳǎ�İȺǁȺİįǎ�Ĳǔǌ�ǎǏǋǎǌǙǌ�
ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ�ǋİǈǙǌİĲĮǈ��

ƪǁǌĮǈ�ȺǏĮǄǋĮĲǈǉƾ�Ĳǎ�&RORVWUXP�
(66(16�ĳǑıǈǉǗ�ȺǏǎǕǗǌ�
ƱĮǈ��Ʒǎ�&RORVWUXP�(66(16�İǁǌĮ�ǄƾǊĮ�
Ĳǔǌ�įǘǎ�ȺǏǙĲǔǌ�ǆǋİǏǙǌ�ǄĮǊǎǑǒǁĮǐ��
ıİ�ǋǎǏĳǀ�ıǉǗǌǆǐ��ƧȺǗ�ĮǑĲǗ�Ĳǎ�ǄƾǊĮ�
ƿǒİǈ�ĮĳĮǈǏİǇİǁ�ǋǗǌǎ�Ĳǎ�ǌİǏǗ�ǋƿıǔ�Ĳǆǐ�
ǍǀǏĮǌıǆǐ�ǋİ�ǓİǉĮıǋǗ�ǑȺǗ�ĮǑıĲǆǏƾ�
ǉĮǇǎǏǈıǋƿǌİǐ�ǉĮǈ�ǑȺǗ�ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ�
ıǑǌǇǀǉİǐ��ƧǑĲǀ�ǆ�įǈĮįǈǉĮıǁĮ�
İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ�ĮȺǎĲǏƿȺİǈ�Ĳǆ�ǃǊƾǃǆ�Ĳǔǌ�
ǃǈǎǊǎǄǈǉƾ�ȺǎǊǘĲǈǋǔǌ�ǎǑıǈǙǌ�ǎǈ�ǎȺǎǁİǐ�
ǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ�ıĲǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�

ƪǁǌĮǈ�Ĳǎ�&RORVWUXP�(66(16�
ǉĮĲƾǊǊǆǊǎ�ǄǈĮ�ĲĮ�ȺĮǈįǈƾ�
ƱĮǈ��Ʒǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊǎ�ǄǈĮ�
ȺĮǈįǈƾ���İĲǙǌ�ǉĮǈ�ƾǌǔ��ƪǁǌĮǈ�ǄǌǔıĲǗ�ǗĲǈ��
ĲĮ�ȺĮǈįǈƾ�ĲĮ�ǎȺǎǁĮ�ǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ�ıǑǌİǒǙǐ�
ıĲǎ�ǁįǈǎ�ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ�ǋİ�ƾǊǊĮ�ȺĮǈįǈƾ�Ĳǆǐ�
ǁįǈĮǐ�ǆǊǈǉǁĮǐ��ıǑǒǌƾ�ǋİĲĮĳƿǏǎǑǌ�ǋİĲĮǍǘ�
ĲǎǑǐ�įǈƾĳǎǏĮ�İǁįǆ�ǉǏǑǎǊǎǄǀǋĮĲǎǐ��
ƠĲıǈ�Ĳǎ�&RORVWUXP�İǁǌĮǈ�ƾǏǈıĲǎǐ�ǃǎǆǇǗǐ�
ǄǈĮ�Ĳǆǌ�İǌǁıǒǑıǆ�ĲǎǑ�ĮǌǎıǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ�
ĲǎǑǐ�ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ

ưȺǎǏǎǘǌ�ǌĮ�ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıǎǑǌ�Ĳǎ�
&RORVWUXP�(66(16�ǉĮǈ�ƾĲǎǋĮ�ǋİ�
įǑıĮǌİǍǁĮ�ıĲǆ�ǊĮǉĲǗǅǆ�
ƹƾǏİǈ�ıĲǆǌ�ȺǎǊǘ�ǒĮǋǆǊǀ�ȺİǏǈİǉĲǈǉǗĲǆĲĮ�
ǊĮǉĲǗǅǆǐ�ĲǎǑ�ǄƾǊĮǉĲǎǐ�Ĳǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�
İǁǌĮǈ�ǄǈĮ�ĲǎǑǐ�ĮǊǊİǏǄǈǉǎǘǐ�ȺǎǊǘ�
ǉĮǊǘĲİǏĮ�ĮǌİǉĲǗ�ĮȺǗ�Ĳǎ�ǉĮǌǎǌǈǉǗ�ǄƾǊĮ��
ưİĲĮǍǘ�ƾǊǊǔǌ��Ĳǎ�ȺǏǔĲǗǄĮǊĮ�İȺǁıǆǐ�
ĳǏǎǌĲǁǅİǈ�Ĳǆǌ�ǑǄİǁĮ�Ĳǔǌ�İǌĲƿǏǔǌ�ǋĮǐ��
ǈįǈĮǁĲİǏĮ�Ĳǆǌ�ǈıǗǏǏǎȺǆ�ıǘǌǇİıǆ�Ĳǆǐ�
İǌĲİǏǈǉǀǐ�ǋǈǉǏǎǒǊǔǏǁįĮǐ��ƧȺǗ�ĮǑĲǀ�Ĳǆǌ�
ƾȺǎǓǆ�ǋȺǎǏİǁ�Ĳǎ�&RORVWUXP�(66(16�ǌĮ�
ǉĮĲĮĲĮǒǇİǁ�ıĲĮ�ȺǏǎǃǈǎĲǈǉƾ�

Ʒǈ�ǄǁǌİĲĮǈ�ȺǏĮǄǋĮĲǈǉƾ�ǋİ�Ĳǆ�ǒǏǀıǆ�
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Αφρόλουτρο με 
colostrum
Το αφρόλουτρο με colostrum χαρίζει στο δέρμα ένα 
ευχάριστο άρωμα και τα συστατικά που περιέχει 
ενυδατώνουν και θρέφουν το δέρμα. Η παρουσία του 
colostrum στη σύνθεση του αφρόλουτρου, υποστηρίζει 
επίσης την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος 
(αντιγηραντική δράση), εφοδιάζει το δέρμα με τις 
απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα απαραίτητα για τη 
ζωντάνια του δέρματος. Για καθημερινή φροντίδα του 
σώματος, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

200 ml | 4,90 €



Θρεπτική 
κρέμα 
σώματος με 
colostrum 
Κρέμα σώματος με 
βιταμίνες και φυσικά 
έλαια. Η παρουσία 
του colostrum στη 
σύνθεση κρέμας, 
επιπλέον, υποστηρίζει 
την αναγέννηση των 
κυττάρων του δέρματος 
(αντιγηραντική
δράση), εφοδιάζει 
το δέρμα με τις 
απαραίτητες βιταμίνες 
και μέταλλα απαραίτητα 
για τη ζωτικότητα 
του δέρματος. Για 
την καθημερινή 
φροντίδα του σώματος, 
κατάλληλο για όλους 
τους τύπους του 
δέρματος, χαρίζει στο 
δέρμα ελαστικότητα, 
απαλότητα και τροφή.

200 ml | 7,70 €

Τα ενεργά συστατικά, 
ιδιαίτερα το σύμπλεγμα 

ουσιών από φύκια Fucus, 
κισσό, γκουαρανά, 

πικρό πορτοκάλι και 
δεντρολίβανο που 

περιέχονται σε αυτό το 
προϊόν βοηθάνε στην 

τόνωση του λίπους στο 
δέρμα, στην μείωση 

των συμπτωμάτων της 
κυτταρίτιδας και τον 

σχηματισμό καμπυλών 
του σώματος (στην 

περιοχή των μηρών, των 
γοφών, των χεριών και 

της κοιλιάς).
Η παρουσία του 
colostrum δίνει 

στη μορφή κρέμας, 
επίσης υποστηρίζει 

τηναναγέννηση των 
κυττάρων του δέρματος 
(αντιγηραντική δράση), 

δίνει στο δέρμα τις 
χρήσιμες βιταμίνες και 

μέταλλα, απαραίτητα 
για τη ζωτικότητα του 

δέρματος και έχει θετική 
επίδραση στην καταστολή 

των συμπτωμάτων 
γήρανσης. Για την 

καθημερινή φροντίδα του 
σώματος και την βοήθεια 
στην καταπολέμηση της 

κυτταρίτιδας.

200 ml | 7,70 €

Κρέμακατά της 
κυτταρίτιδας με 

colostrum



Είναι μια φυσική ιδιότητα του ανθρώπου 
να φροντίζει όχι μόνο την υγεία 
του, αλλά και την εμφάνισή του. Η 
χρήση του colostrum στη βιομηχανία 
καλλυντικών δεν έχει μακρά ιστορία, 
όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα 
απέκτησε και αποκτά συνεχώς ολοένα 
και περισσότερους υποστηρικτές. 
Κυρίως, είναι τα αντιβακτηριακά και 
αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα του 
colostrum, που το καθιστούν όλο και πιο 

επιθυμητό για τις κρέμες, τα gel και 
τους ορούς. Οι αυξητικοί παράγοντες 

που εμπεριέχονται στο colostrum 
είναι ιδανικοί βοηθοί για την 

ανάπλαση και την ανανέωση 
της επιδερμίδας. 

Η προσθήκη του colostrum στα 
καλλυντικά προϊόντα αυξάνει 
τις θετικές τους επιπτώσεις στην 
ενυδάτωση του δέρματος, επιταχύνει 
την εξάλειψη των ρυτίδων του 
προσώπου και προστατεύει το πάνω 
μέρος της επιδερμίδας από την 
ολοήμερη επίδραση των δυσμενών 
εξωτερικών επιρροών και, τελικά, 
βοηθάει στην απομάκρυνση 
και θεραπεία των βλαβών του 
απομάκρυνση των βλαβών του 
δέρματος όπως και στην αποθεραπεία 
του δέρματoς. Στο πλαίσιο αυτό, 
εκτιμάται ιδιαίτερα η επιρροή των 
καλλυντικών που περιέχουν colostrum 
στη θεραπεία της 
ακμής.

Η επίδραση των καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν colostrum μπορεί να υποστηριχθεί 
αποτελεσματικά με την ταυτόχρονη χρήση του colostrum σε μορφή συμπληρώματος διατροφής. 
Αuτή η δυνατότητα συνδυασμού τονίζει αποκλειστικά το σύνολο των επιπτώσεων του colostrum 
στον ανθρώπινο οργανισμό και τη θετική επίδρασή του.

Αποκλειστική σειρά καλλυντικών 
σώματος και προσώπου 

από την ESSENS
Colostrum



Κρέμα ημέρας 
για τον περιορισμό των σημαδιών 
γήρανσης. 

Κρέμα προσώπου με την φυσική ουσία 
colostrum και τα εκχυλίσματα από 
ειδικά φύκια. Η έντονη επίδραση των 
προσεκτικά επιλεγμένων συστατικών 
της κρέμας προωθεί την ανανέωση των 
κυττάρων του δέρματος και απαλύνει 
τις ρυτίδες. Απλώστε κάθε πρωί σε 
καθαρή και στεγνή επιδερμίδα του 
προσώπου και του λαιμού.

50 ml | 29,90 €

Κρέμα νύχτας
για τον περιορισμό των σημαδιών 
γήρανσης. 

Κρέμα προσώπου για τη νυχτερινή 
αναγέννηση του δέρματος με ουσίες 
οι οποίες παρατείνουν τη νεανική 
εμφάνιση του δέρματος – με τη φυσική 
ουσία colostrum και την κατοχυρωμένη 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ουσία 
cyklopeptid. Ο σκόπιμα επιλεγμένος 
συνδυασμός ενεργών συστατικών 
βελτιώνει την ελαστικότητα και τη 
σταθερότητα των κυττάρων του 
δέρματος.

Απλώστε κάθε βράδυ σε καλά 
καθαρισμένο και στεγνό πρόσωπο και 
λαιμό. Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με τον ορό.

50 ml | 29,90 €

Colostrum



Ορός
για τον περιορισμό των σημαδιών 
γήρανσης. 

Ορός προσώπου με τη φυσική 
ουσία colostrum, υαλουρονικό οξύ 
και το κατοχυρωμένο με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας προϊόν Dermotenseur, 
το οποίο έχει συσφικτική δράση στο 
δέρμα, προωθεί τη δημιουργία νέων 
ινών κολλαγόνου και ελαστικών 
ινών και τονώνει την επιδερμίδα. Η 
επιδερμίδα, μετά τη χρήση του ορού, 
είναι πιο μαλακή και αποκτά φυσική 
εμφάνιση.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε πριν 
από την εφαρμογή κρέμα νύχτας, 
απλώνετε σε καθαρό και στεγνό 
δέρμα προσώπου και λαιμού.

30 ml | 29,90 €

Gel ματιών
για τον περιορισμό των σημαδιών 
γήρανσης. 

Το gel ματιών περιέχει τη φυσική 
ουσία colostrum, ένα μείγμα από 
εκχύλισμα φλοιού τέφρας και 
υαλουρονικό οξύ. Το gel μειώνει τις 
σακούλες κάτω από τα μάτια και 
ανανεώνει την περιοχή των ματιών.

Απλώστε στο δέρμα με ελαφρά 
χτυπηματάκια από τη μέσα προς την 
έξω πλευρά των ματιών.

30 ml | 29,90 €



Colostrum

Τονωτικό 
δέρματος
για τον περιορισμό των σημαδιών 
γήρανσης. 

Το τονωτικό προσώπου χωρίς 
αλκοόλ περιέχει την φυσική ουσία 
colostrum και Physiogenyl. Με 
την εφαρμογή του θα χαρίσετε 
στο δέρμα σας αναζωογόνηση και 
ενυδάτωση. Χρησιμοποιήστε το για 
να καθαρίσετε το δέρμα πρωί και 
βράδυ.

150 ml | 13,20 €

Σαπούνι δέρματος
για τον περιορισμό των σημαδιών 
γήρανσης. 

Απαλό σαπούνι προσώπου με την 
φυσική ουσία colostrum, αλόη και 
φύκια. Ο συνδυασμός των ουσιών 
καθαρίζει έντονα το δέρμα χωρίς να το 
ερεθίζει και ξηραίνει. Φιλικό προς το 
δέρμα, δεν περιέχει χρωστικές ουσίες. 
Χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε 
το δέρμα πρωί και βράδυ. Απλώστε mια 
μικρή ποσότητα σαπουνιού, σε υγρό 
δέρμα και με κυκλικές κινήσεις απλώστε 
το σαπούνι. Στη συνέχεια σκουπίστε με 
βαμβάκι.

150 ml | 13,20 €



Yogurt Maker
&

Probiotics



Ο γιαουρτο-παρασκευαστής  ESSENS 
είναι εξαιρετικά απλός στην λειτουργία 
του, χωρίς καµία ρύθµιση, έλεγχο ή 
επίβλεψη. Ο παρασκευαστής  έχει έξυπνη 
αυτο-ρυθµιζόµενη πήγη θερµότητας PTC, 
που εγγυάται την υψηλότερη ασφάλεια 
και συνάµα πολύ αποτελεσµατική 
λειτουργία. Ο γιαουρτο-παρασκευαστής 
κατασκεύαζεται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατασκεύαζεται από σταθερά υλικά και 
το αποσπώµενο δοχείο του είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, 
εγκεκριµένη για χρήση στον τοµέα των 
τροφίµων.
Βασικά χαρακτηριστικά:
• 20W εξοικονόµησης ενέργειας
• PTC - αυτορυθµιζόµενη πήγη θερµότητας
• aποσπώµενο δοχείο από ανοξείδωτο 

χάλυβα για την παρασκευή γιαουρτιού 
και χωριστό πλαστικό καπάκι Συνολικός 
όγκος του δοχείου 1,5 λ. (ευρύχωρο 
για εύκολη ανάµιξη του µείγµατος 
προβιοτικών και  1 λ. γάλα)

• kαθαρός σχεδιασµός χωρίς περίπλοκα 
σηµεία ελέγχου - λεία επιφάνεια για 
εύκολη συντήρηση

• Διάφανο πλαστικό καπάκι για να 
παρακολουθείτε την παρασκευή του 
γιαουρτιού

• Φωτεινή ένδειξη (όταν σε θέση ΟΝ)
Διαστάσεις: διάµετρος 214 χιλ., 
ύψος 145 χιλ. (µέγεθος συσκευασίας: 
223 χ 223 χ 242 χιλ.)
Βάρος: 0,91 χγρ. (βάρος 
συσκευασίας 1,05 χιλ.) 
Εγχειρίδιο χρήσης

Φρέσκο και υγιεινό γιαούρτι με γιαουρτο-παρασκευαστή ESSENS
Εύκολη προετοιμασία ζωντανού γιαουρτιού με ελάχιστο κόστος 
και εύκολη συντήρηση του γιαουρτο-παρασκευαστή.

ESSENS
Γιαουρτο-παρασκευαστής

ESSENS προβιοτικό 
πρωτόγαλα

Πραγματικά υγιεινό ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Το ESSENS προβιοτικό πρωτόγαλα 
περιέχει τέσσερις επιλεγµένες προβιοτικές 
καλλιέργειες - στελέχη µικροοργανισµών 
µε ευεργετικά αποτελέσµατα, προβιοτική 
ινουλίνη και πρωτόγαλα που είναι η πηγή 
των ενεργών αντισωµάτων. Το προϊόν 
προορίζεται για παρασκεύη „φρέσκου” 
σπιτικού γιαουρτιού υψηλής ποιότητας.
* PROBIOTICS = ζωντανοί οργανισµοί, 
που βοηθούν την ισορροπία της εντερικής 
µικροβιακής χλωρίδας
** PREBIOTICS = πηγή ενέργειας για 
τους µικροοργανισµούς του γιαουρτιού 
και τα συµβιωτικά εντερικά βακτήρια
Αυτό σηµαίνει ότι το τρόφιµο περιέχει 
φυσικά συστατικά µε θρεπτική 
αξία και καλά οφέλη στην υγεία του 
καταναλωτή.

Εμπλουτισμένο με ��S��S Πρωτόγαλα

Περιεχόµενο συσκευασίας:
6 φακελάκια / 10 γρ. µείγµατος ανά 1 φακελάκι

Τιµή | 34,45 €

Τιµή | 19,80 €



Ο γιαουρτο-παρασκευαστής  ESSENS 
είναι εξαιρετικά απλός στην λειτουργία 
του, χωρίς καµία ρύθµιση, έλεγχο ή 
επίβλεψη. Ο παρασκευαστής  έχει έξυπνη 
αυτο-ρυθµιζόµενη πήγη θερµότητας PTC, 
που εγγυάται την υψηλότερη ασφάλεια 
και συνάµα πολύ αποτελεσµατική 
λειτουργία. Ο γιαουρτο-παρασκευαστής 
κατασκεύαζεται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατασκεύαζεται από σταθερά υλικά και 
το αποσπώµενο δοχείο του είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, 
εγκεκριµένη για χρήση στον τοµέα των 
τροφίµων.
Βασικά χαρακτηριστικά:
• 20W εξοικονόµησης ενέργειας
• PTC - αυτορυθµιζόµενη πήγη θερµότητας
• aποσπώµενο δοχείο από ανοξείδωτο 

χάλυβα για την παρασκευή γιαουρτιού 
και χωριστό πλαστικό καπάκι Συνολικός 
όγκος του δοχείου 1,5 λ. (ευρύχωρο 
για εύκολη ανάµιξη του µείγµατος 
προβιοτικών και  1 λ. γάλα)

• kαθαρός σχεδιασµός χωρίς περίπλοκα 
σηµεία ελέγχου - λεία επιφάνεια για 
εύκολη συντήρηση

• Διάφανο πλαστικό καπάκι για να 
παρακολουθείτε την παρασκευή του 
γιαουρτιού

• Φωτεινή ένδειξη (όταν σε θέση ΟΝ)
Διαστάσεις: διάµετρος 214 χιλ., 
ύψος 145 χιλ. (µέγεθος συσκευασίας: 
223 χ 223 χ 242 χιλ.)
Βάρος: 0,91 χγρ. (βάρος 
συσκευασίας 1,05 χιλ.) 
Εγχειρίδιο χρήσης

Φρέσκο και υγιεινό γιαούρτι με γιαουρτο-παρασκευαστή ESSENS
Εύκολη προετοιμασία ζωντανού γιαουρτιού με ελάχιστο κόστος 
και εύκολη συντήρηση του γιαουρτο-παρασκευαστή.

ESSENS
Γιαουρτο-παρασκευαστής

ESSENS προβιοτικό 
πρωτόγαλα

Πραγματικά υγιεινό ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Το ESSENS προβιοτικό πρωτόγαλα 
περιέχει τέσσερις επιλεγµένες προβιοτικές 
καλλιέργειες - στελέχη µικροοργανισµών 
µε ευεργετικά αποτελέσµατα, προβιοτική 
ινουλίνη και πρωτόγαλα που είναι η πηγή 
των ενεργών αντισωµάτων. Το προϊόν 
προορίζεται για παρασκεύη „φρέσκου” 
σπιτικού γιαουρτιού υψηλής ποιότητας.
* PROBIOTICS = ζωντανοί οργανισµοί, 
που βοηθούν την ισορροπία της εντερικής 
µικροβιακής χλωρίδας
** PREBIOTICS = πηγή ενέργειας για 
τους µικροοργανισµούς του γιαουρτιού 
και τα συµβιωτικά εντερικά βακτήρια
Αυτό σηµαίνει ότι το τρόφιµο περιέχει 
φυσικά συστατικά µε θρεπτική 
αξία και καλά οφέλη στην υγεία του 
καταναλωτή.

Εμπλουτισμένο με ��S��S Πρωτόγαλα

Περιεχόµενο συσκευασίας:
6 φακελάκια / 10 γρ. µείγµατος ανά 1 φακελάκι

Τιµή | 34,45 €

Τιµή | 19,80 €



Τα ESSENS προβιοτικά µε πρωτόγαλα και o 
γιαουρτο-παρασκευαστής ESSENS είναι ένας 
συνδιασµός που σας προσφέρει µοναδική 
ευκαιρία να δηµιουργήσετε  πραγµατικά 
υγιεινό βιοδραστικό γιαούρτι µε την υψηλότερη 
δυνατή ποιότητα. Το Γιαούρτι, χωρίς πρόσθετα 
χηµικά, είναι ιδανική και φυσική βοήθεια στην 
αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας 
του µεταβολισµού σας και συµβάλλει στην 
ενδυνάµωση του ανοσοποιητικού σας 
συστήµατος.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
Χρειάζεστε µόνο 1 λ. φρέσκο γάλα (πλήρες 
κατά προτίµηση), 1 φακελάκι ESSENS 
προβιοτικό πρωτόγαλα και ESSENS γιαουρτο-
-παρασκευαστής. Χρόνος ζύµωσης:  8 ώρες 
στους 43 °C.
Διαδικασία παρασκευής γιαουρτιού:
• Αναµείξτε 1 φακελάκι ESSSENS Πρωτόγαλα 

µε προβιοτικά 1 λ. προθερµασµένο φρέσκο 
γάλα.

• Σκεπάστε το δοχείο µε το καπάκι του 
και τοποθετήστε το στον γιαουρτο-
-παρασκευαστή. Συνδέστε το στη µπρίζα

• Η διαδικασία της παραγωγής γιαουρτιού 
ξεκινά αυτόµατα. Μετά από 8 ώρες απλά 
αποσυνδέστε την συσκευή

• Πέραν των 8 ωρών, το γιαούρτι θα είναι 
παχύτερο και πιο ξινό. Δεν σας συνιστούµε 
διάρκεια παρασκευής µεγαλύτερη των 
12 ωρών

Γιατί θα πρέπει να έχετε το γιαούρτι 
μας? Επειδή είναι ένα βιοενεργό γιαούρτι 
της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Το 
γιαούρτι παράσκεύαζεται χωρίς συντηρητικά, 
γλυκαντικές ουσίες και άλλα χηµικά συστατικά. 
Περιέχει εκατό φορές περισσότερα ζωντανά 
βακτήρια από ό,τι περιέχει το εµπορικό γιαούρτι. 
Τα οφέλη από το ESSENS “ζωντανό” γιαούρτι 
είναι: προσφέρει βακτήρια γαλακτικού οξέος 
στο πεπτικό σύστηµα, βοηθά στη ρύθµιση της 
εντερικής µικροβιακής χλωρίδας, βελτιώνει και 
ρυθµίζει την πέψη, να αναστέλλει την ανάπτυξη 
των επιβλαβών ουσιών και συµβάλλει στην 
προστασία του βλεννογόνου του στοµάχου και 
των εντέρων. Το προβιοτικό µείγµα δρά στην 
αύξηση της άµυνας του οργανισµού από πιθανές 
µολύνσεις και βοηθά τη συνολική ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το ESSENS 
προβιοτικό πρωτόγαλα βοηθά στη µείωση 
της χοληστερόλης, συµβάλλει στην φυσική 
προστασία από διάρροια, µυκητίαση, βοηθά 
στην ρύθµιση του σακχάρου στο αίµα, µπορεί 
να βελτιώσει τις τιµές απορρόφησης ασβεστίου 
και να µειώνει τα συµπτώµατα της δυσανεξίας 
στη λακτόζη. Το Πρωτόγαλα που περιέχεται 
στο µείγµα προβιοτικών ESSENS βοηθά το 
ανοσοποιητικό συστήµα, ρυθµίζει την πέψη και 
έχει αντιφλεγµονώδη δράση.

www.essensworld.com



Aloe vera ESSENS
99,5% πόσιμη γέλη

Aloe vera συμβάλλει στη συνολική φυσική ευεξία

Τι είναι  Aloe vera?
Η Aloe vera είναι ένα υποτροπικό φυτό που αναπτύσσεται χωρίς 
κορμό με ύψος μέχρι και 100 εκατοστά. Η Αλόη προέρχεται πιθανώς 
από τη Βόρεια Αφρική, ωστόσο σήμερα, λόγω των θετικών ιδιοτήτων 
της, καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο. Η Αλόη έχει σαρκώδη πράσινα 
φύλλα, των οποίων οι άκρες είναι ακανόνιστες και έχουν αγκάθια.
‚Ενα διαυγές υγρό εκχυλίζεται από τον πολτό των φύλλων, υγρό 
το οποίο λόγω της οφέλειας του για την υγεία έχει χρησιμοποιηθεί 
ως διαιτητικό συμπλήρωμα. Η  Aloe vera  χρησιμοποιείται ευρέως 
και στην κοσμετολογία, χάρη των καταπραϋντικων ιδιοτήτων της. 
Κλινικές μελέτες έδείξαν ότι η γέλη της  Aloe vera περιέχει αμινοξέα, 
βιταμίνες, ανόργανες ουσίες, ένζυμα, πολυσακχαρίτες και πολλές 
άλλες ευεργετικές ουσίες.
Η Aloe vera ESSENS εκχυλίζεται από τα υψηλότερης ποιότητας φύλλα 
της ποκιλίας  Aloe vera  Barbadensis Miller. Τα φυτά αναπτύσσονται 
σε φυσικό και χωρίς ρύπανση περιβάλλον, στην περιοχή Jaumave 
στο Μεξικό. Η καλλιέργιά τους είναι βιολογική, και, κανενα λιπάσμα, 
εντομοκτόνο ή φυτοφάρμακο δεν παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των 
φυτών. Η άρδευσή των φυτών γίνεται με βρόχινο νερό ή με νερό πηγής 
από τα γύρω βουνά. Η ποιότητα της πρώτης ύλης και η διαδικασία 
παραγωγής αποδεικνείονται από πολλά πιστοποιητικά. 

ESSENS Greece
Κωνσταντινουπόλεως 148 
Τ.Κ. 542 49 Θεσσαλονίκη 

www.essens.gr
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σε φυσικό και χωρίς ρύπανση περιβάλλον, στην περιοχή Jaumave 
στο Μεξικό. Η καλλιέργιά τους είναι βιολογική, και, κανενα λιπάσμα, 
εντομοκτόνο ή φυτοφάρμακο δεν παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των 
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Η διαδικασία TOTALOE
με την οποία επεξεργάζεται η Aloe Vera εξασφαλίζει ενεργές 200 
ουσίες και περισσότερα από άλλα 75 είδη θρεπτικές ουσίες

500 ml | Ευρώ 13,45
Διαιτητικό συμπλήρωμα
Γέλη από 99,5%  Aloe vera
Το διαιτητικο συμπλήρωμα  περιέχει 99,5% φυσική 
γέλη με μικρά κομμάτια του πολτού της Aloe 
vera Barbadensis Miller προέλευσης Μεξικό, και 
επεξεργάζεται με την μέθοδο Totaloe.
Δεν περιέχει αλοϊνη.
Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει 
πιστοποιηθεί από το Διευθνές Επιστημονικό 
Συμβούλιο Αλόης (I.A.S.C.)
Συνιστώμενη δοσολογία: 15ml έως 90ml 
ημερησίως σε πολλαπλές δόσεις των 15ml
(1κ.σ. = 15ml)
Περιεχόμενο: 500 ml
Συστατικά (με βιταμίνη C): Aloe vera 
Barbadensis Miller γέλη, ασκορβικό οξύ (βιταμίνη 
C), ξανθάνη, ρυθμιστής οξύτητας, κιτρικό οξύ, 
συντηρητικά, βενζοϊκό νάτριο και σορβικό κάλιο
Συστατικά (με συμπυκνωμένο χυμό 
σταφιλιού): Aloe vera Barbadensis Miller γέλη, 
φρουκτόζη, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού, 
άρωμα Aloe vera, ξανθάνη, ρυθμιστής οξύτητας, 
κιτρικό οξύ, συντηρητικά, βενζοϊκό νάτριο και 
σορβικό κάλιο
Αποθήκευση: φυλάσσεται σε  μέρος με 
θερμοκρασία έως +25° C. Μετά το άνοιγμα, 
διατηρείται σε  θερμοκρασία έως +6° C.
Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!
Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω 
των 3 ετών. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη 
ημερήσια δόση. Μην την χρησιμοποιείτε ως 
υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Ανακινήστε 
πριν από τη χρήση. Στην περίπτωση συγκεκριμένων 
προβλημάτων υγείας, συμβουλευτείτε τη χρήση της 
Aloe vera με ένα γιατρό.
Aloe vera:
• συμβάλλει στην προστασία από 

μικροοργανισμούς και προωθεί την πλήρη 
σωματική ευεξία 

• βοηθά στην καταπολέμηση της κόπωσης
• προωθεί την πέψη και συμβάλλει στην υγεία του 

εντέρου
• βοηθά στην ομαλοποίηση των επιπέδων 

σακχάρου στο αίμα
• βοηθά στην υγεία του δέρματος

Παστερίωση

Κοπή του πάνω και 
κάτω μέρος του 

φύλλου, αφαιρώντας  
τις αιχμές.

Μικροβιολογική 
ανάλυση

συγκομιδή  των 
φύλλων.

Τεμαχισμός των φύλλων 

Μικροποίηση
Η μικροποίηση είναι ένας από τους τροπους που αυξάνουν την 
βιοδιαθεσιμότητα του προϊόντος, σε  φαρμακευτικά προϊόντα, φυσικές 
ουσίες, βιταμίνες και ανόργανες ουσίες. Η πρώτη ύλη σταδιακά μικροποιείται 
σε μόρια με διάμετρο μόλις λίγα μικρόμετρα. Η προκύπτουσα ουσία έχει 
μεγαλύτερη επιφάνεια με την οποία δημιουργεί συνθήκες για την βελτίωση και 
την επιτάχυνση της διάλυσης στο σώμα, καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας του παρασκευάσματος.

Μικροποίηση

Στη συνέχεια οι φλούδες της 
Aloe Vera επιστρέφονται στις 
φυτείες σε μορφή λιπάσματος

Άλεση των φύλλων
(φυσικός πολτός)

Συσκευασία και 
τελική φόρτωση

Η γέλη εκχυλίζεται από τα φυτά μας με μία νεά επαναστατική μέθοδος 
Totaloe, μέθοδος που κανει χρήση της τελευταίας τεχνογνωσίας. Η γέλη 
στη διάρκεια της επεξεργασιας διατηρεί όλες τις θετικές ιδιότητές της, που 
στη συνέχεια μεταφέρονται στα τελικά προϊόντα. Η επεξεργασία Totaloe 
συνδιάζει την παραδοσιακή μέθοδο της χειρωνακτικής επεξεργασίας 
με άλλες τεχνολογικές, έτσι ώστε να εξασφαλίζειται μία γέλη με υψηλό 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και απαλλαγμένη από τυχόν ανεπιθύμητα 
συστατικά. Η άριστη ποιότητα καθορίζεται όχι μόνο από την μέθοδο της 
επεξεργασίας, αλλά και από την ποιότητα των φυτών που αναπτύσσονται 
στο φυσικό υποτροπικό περιβάλλον της όμορφης κοιλάδας του Jaumave.

Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει πιστοποιηθεί από:

Πλύσιμο και αφαίρεση 
της ρυπαρότητας από τα 

φύλλα.

Aloe vera ESSENS
99,5% πόσιμη γέλη με βιταμίνη C
99,5% πόσιμη γέλη με συμπυκνωμένο χυμό σταφιλιού
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με την οποία επεξεργάζεται η Aloe Vera εξασφαλίζει ενεργές 200 
ουσίες και περισσότερα από άλλα 75 είδη θρεπτικές ουσίες
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Διαιτητικό συμπλήρωμα
Γέλη από 99,5%  Aloe vera
Το διαιτητικο συμπλήρωμα  περιέχει 99,5% φυσική 
γέλη με μικρά κομμάτια του πολτού της Aloe 
vera Barbadensis Miller προέλευσης Μεξικό, και 
επεξεργάζεται με την μέθοδο Totaloe.
Δεν περιέχει αλοϊνη.
Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει 
πιστοποιηθεί από το Διευθνές Επιστημονικό 
Συμβούλιο Αλόης (I.A.S.C.)
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των 3 ετών. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη 
ημερήσια δόση. Μην την χρησιμοποιείτε ως 
υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Ανακινήστε 
πριν από τη χρήση. Στην περίπτωση συγκεκριμένων 
προβλημάτων υγείας, συμβουλευτείτε τη χρήση της 
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συνδιάζει την παραδοσιακή μέθοδο της χειρωνακτικής επεξεργασίας 
με άλλες τεχνολογικές, έτσι ώστε να εξασφαλίζειται μία γέλη με υψηλό 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και απαλλαγμένη από τυχόν ανεπιθύμητα 
συστατικά. Η άριστη ποιότητα καθορίζεται όχι μόνο από την μέθοδο της 
επεξεργασίας, αλλά και από την ποιότητα των φυτών που αναπτύσσονται 
στο φυσικό υποτροπικό περιβάλλον της όμορφης κοιλάδας του Jaumave.

Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει πιστοποιηθεί από:

Πλύσιμο και αφαίρεση 
της ρυπαρότητας από τα 

φύλλα.

Aloe vera ESSENS
99,5% πόσιμη γέλη με βιταμίνη C
99,5% πόσιμη γέλη με συμπυκνωμένο χυμό σταφιλιού



Η διαδικασία TOTALOE
με την οποία επεξεργάζεται η Aloe Vera εξασφαλίζει ενεργές 200 
ουσίες και περισσότερα από άλλα 75 είδη θρεπτικές ουσίες

500 ml | Ευρώ 13,45
Διαιτητικό συμπλήρωμα
Γέλη από 99,5%  Aloe vera
Το διαιτητικο συμπλήρωμα  περιέχει 99,5% φυσική 
γέλη με μικρά κομμάτια του πολτού της Aloe 
vera Barbadensis Miller προέλευσης Μεξικό, και 
επεξεργάζεται με την μέθοδο Totaloe.
Δεν περιέχει αλοϊνη.
Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει 
πιστοποιηθεί από το Διευθνές Επιστημονικό 
Συμβούλιο Αλόης (I.A.S.C.)
Συνιστώμενη δοσολογία: 15ml έως 90ml 
ημερησίως σε πολλαπλές δόσεις των 15ml
(1κ.σ. = 15ml)
Περιεχόμενο: 500 ml
Συστατικά (με βιταμίνη C): Aloe vera 
Barbadensis Miller γέλη, ασκορβικό οξύ (βιταμίνη 
C), ξανθάνη, ρυθμιστής οξύτητας, κιτρικό οξύ, 
συντηρητικά, βενζοϊκό νάτριο και σορβικό κάλιο
Συστατικά (με συμπυκνωμένο χυμό 
σταφιλιού): Aloe vera Barbadensis Miller γέλη, 
φρουκτόζη, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού, 
άρωμα Aloe vera, ξανθάνη, ρυθμιστής οξύτητας, 
κιτρικό οξύ, συντηρητικά, βενζοϊκό νάτριο και 
σορβικό κάλιο
Αποθήκευση: φυλάσσεται σε  μέρος με 
θερμοκρασία έως +25° C. Μετά το άνοιγμα, 
διατηρείται σε  θερμοκρασία έως +6° C.
Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!
Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω 
των 3 ετών. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη 
ημερήσια δόση. Μην την χρησιμοποιείτε ως 
υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Ανακινήστε 
πριν από τη χρήση. Στην περίπτωση συγκεκριμένων 
προβλημάτων υγείας, συμβουλευτείτε τη χρήση της 
Aloe vera με ένα γιατρό.
Aloe vera:
• συμβάλλει στην προστασία από 

μικροοργανισμούς και προωθεί την πλήρη 
σωματική ευεξία 

• βοηθά στην καταπολέμηση της κόπωσης
• προωθεί την πέψη και συμβάλλει στην υγεία του 

εντέρου
• βοηθά στην ομαλοποίηση των επιπέδων 

σακχάρου στο αίμα
• βοηθά στην υγεία του δέρματος

Παστερίωση

Κοπή του πάνω και 
κάτω μέρος του 

φύλλου, αφαιρώντας  
τις αιχμές.

Μικροβιολογική 
ανάλυση

συγκομιδή  των 
φύλλων.

Τεμαχισμός των φύλλων 

Μικροποίηση
Η μικροποίηση είναι ένας από τους τροπους που αυξάνουν την 
βιοδιαθεσιμότητα του προϊόντος, σε  φαρμακευτικά προϊόντα, φυσικές 
ουσίες, βιταμίνες και ανόργανες ουσίες. Η πρώτη ύλη σταδιακά μικροποιείται 
σε μόρια με διάμετρο μόλις λίγα μικρόμετρα. Η προκύπτουσα ουσία έχει 
μεγαλύτερη επιφάνεια με την οποία δημιουργεί συνθήκες για την βελτίωση και 
την επιτάχυνση της διάλυσης στο σώμα, καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας του παρασκευάσματος.

Μικροποίηση

Στη συνέχεια οι φλούδες της 
Aloe Vera επιστρέφονται στις 
φυτείες σε μορφή λιπάσματος

Άλεση των φύλλων
(φυσικός πολτός)

Συσκευασία και 
τελική φόρτωση

Η γέλη εκχυλίζεται από τα φυτά μας με μία νεά επαναστατική μέθοδος 
Totaloe, μέθοδος που κανει χρήση της τελευταίας τεχνογνωσίας. Η γέλη 
στη διάρκεια της επεξεργασιας διατηρεί όλες τις θετικές ιδιότητές της, που 
στη συνέχεια μεταφέρονται στα τελικά προϊόντα. Η επεξεργασία Totaloe 
συνδιάζει την παραδοσιακή μέθοδο της χειρωνακτικής επεξεργασίας 
με άλλες τεχνολογικές, έτσι ώστε να εξασφαλίζειται μία γέλη με υψηλό 
περιεχόμενο δραστικών ουσιών και απαλλαγμένη από τυχόν ανεπιθύμητα 
συστατικά. Η άριστη ποιότητα καθορίζεται όχι μόνο από την μέθοδο της 
επεξεργασίας, αλλά και από την ποιότητα των φυτών που αναπτύσσονται 
στο φυσικό υποτροπικό περιβάλλον της όμορφης κοιλάδας του Jaumave.

Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει πιστοποιηθεί από:

Πλύσιμο και αφαίρεση 
της ρυπαρότητας από τα 

φύλλα.

Aloe vera ESSENS
99,5% πόσιμη γέλη με βιταμίνη C
99,5% πόσιμη γέλη με συμπυκνωμένο χυμό σταφιλιού



Aloe vera
Προϊόντα περιποίησης μαλλιών

σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών
conditioner για όλους τους τύπους μαλλιών

σαμπουάν για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
conditioner για βαμμένα και ξηρά μαλλιά

conditioner
200 ml | 6,30 €200 ml | 5,60 €

σαμπουάν



Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών
με Aloe vera, έλαιο κάνναβης και εκχύλισμα από επτά βότανα και άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα
Περιέχει εκχύλισμα αλόης το οποίο προωθεί την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών, βελτιώνει αισθητά την ποιότητά 
τους, τους δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των μαλλιών, ενυδατώνοντας και 
αναζωογονώντας ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών. Οι φυσικές ουσίες που περιέχονται στο έλαιο 
κάνναβης δίνουν δύναμη στα μαλλιά, τα θρέφουν αποτελεσματικά και τα προστατεύουν τέλεια από το στέγνωμα. 
Τα λιπαρά οξέα του ελαίου κάνναβης, παρόμοια με τα λιπαρά οξέα στο ανθρώπινο σώμα, ενυδατώνουν την 
επιδερμίδα του κεφαλιού, αποτρέπουν την ξηρότητα των μαλλιών και την δημιουργία πιτυρίδας. Το σαμπουάν 
περιέχει εκχύλισμα από επτά βότανα: πολυκόμπι, λευκή τσουκνίδα, βήχιο, τσουκνίδα, σημύδα, χαμομήλι και 
κολλιτσίδα για την βελτίωση της εμφάνισης και της ποιότητας των μαλλιών. Το αλάτι από τη Νεκρά Θάλασσα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία έχει θεραπευτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες.

Conditioner για όλους τους τύπους μαλλιών
με αλόη και εκχύλισμα από επτά βότανα
Το εκχύλισμα Aloe vera έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τα μαλλιά σας, προωθεί την υγιή ανάπτυξή τους, 
βελτιώνει αισθητά την ποιότητά τους, τους δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των 
μαλλιών, ενυδατώνοντας και αναζωογονώντας ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών.Περιέχει εκχύλισμα 
από επτά βότανα:
• Το πολυκόμπι δυναμώνει τα μαλλιά, απολυμαίνει και θρέφει την επιδερμίδα, μειώνει τη δημιουργία της 

πιτυρίδας
• Η λευκή τσουκνίδα μειώνει την υπερβολική λιπαρότητα των μαλλιών και την πιτυρίδα
• To βήχιο βελτιώνει την κατάσταση της υγείας των μαλλιών, τα δυναμώνει και τους δίνει περισσότερη λάμψη
• Η τσουκνίδα (urtica dioica) ενισχύει τα μαλλιά και βοηθά στην καταπολέμηση της πιτυρίδας
• Η σημύδα χαρίζει στα μαλλιά λάμψη και υγιή όψη. Το εκχύλισμα είναι αποτελεσματικό κατά της πιτυρίδας, 

μειώνει την λιπαρότητα και μετά το λούσιμο τα μαλλιά σας παραμένουν απαλά και λαμπερά
• Το χαμομήλι έχει κατευναστική επίδραση στην επιδερμίδα του κεφαλιού, περιέχει την ουσία άλφα-bisabolol 

η οποία είναι αντισηπτική, αντι-φλεγμονώδης και αντι-μικροβιακή, αυξάνει επίσης την λάμψη των μαλλιών
• Η κολλιτσίδα ανέκαθεν χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των θυλάκων των τριχών και την θεραπεία των 

μαλλιών, περιέχει ουσίες που μειώνουν σημαντικά την τριχόπτωση και ανανεώνουν τις ρίζες των μαλλιών

Σαμπουάν για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
με Aloe vera, έλαια κάνναβης, εκχύλισμα από έξι είδη φρούτων και άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα
Περιέχει εκχύλισμα Aloe vera το οποίο προωθεί την υγιή ανάπτυξή τους, βελτιώνει αισθητά την ποιότητά τους, τους 
δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των μαλλιών, ενυδατώνοντας και αναζωογονώντας 
ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών. Οι φυσικές ουσίες που περιέχονται στο έλαιο κάνναβης δίνουν 
δύναμη στα μαλλιά, τα θρέφουν αποτελεσματικά και τα προστατεύουν από τη ξηρότητα. Τα λιπαρά οξέα του 
ελαίου κάνναβης, παρόμοια τα λιπαρά οξέα στο ανθρώπινο σώμα, ενυδατώνουν την επιδερμίδα του κεφαλιού, 
αποτρέπουν την ξηρότητα των μαλλιών και τη δημιουργία πιτυρίδας. Το έλαιο κάνναβης επαναφέρει την υγρασία 
του δέρματος και των μαλλιών που χάνουμε κάθε μέρα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, του ξηρού αέρα και των 
λάθος χρησιμοποιημένων σαπουνιών, σαμπουάν καλλυντικών απορρυπαντικών. Περιέχει εκχύλισμα από έξι 
φρούτα: λεμόνι, μήλο, ροδάκινο, μάνγκο, βερίκοκο και ακτινίδιο. Το αλάτι από τη Νεκρά Θάλασσα, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία έχει θεραπευτικά και χαλαρωτικά αποτελέσματα.

Conditioner για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
Με Aloe vera με εκχύλισμα από έξι τύπους φρούτων
Το εκχύλισμα Aloe vera έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τα μαλλιά σας, προωθεί την υγιή ανάπτυξή τους, 
βελτιώνει αισθητά την ποιότητά τους, τους δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των 
μαλλιών, ενυδατώνοντας και αναζωογονώντας τα ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών. Προσφέρει 
φροντίδα στα βαμμένα, ξηρά ή ταλαιπωρημένα μαλλιά. Περιέχει εκχύλισμα από τα ακόλουθα έξι είδη φρούτων:
• το λεμόνι είναι ευεργετικό για την ανάπτυξη των μαλλιών
• το μήλο δίνει στα μαλλιά μία νέα ενέργεια, ενισχύει και προστατεύει τα μαλλιά ενάντια στο κρύο
• το ροδάκινο ανανεώνει, μαλακώνει και θρέφει την επιδερμίδα του κεφαλιού
• το μάνγκο αναβιώνει τα μαλλιά, τα αναζωογονεί και τους επιστρέφει τη φυσική ενυδάτωση και δύναμη, 

αφήνοντάς τα απαλά και δίνοντάς τους υγιή όψη
• το βερίκοκο είναι γνωστό για τις θρεπτικές του ιδιότητες, ενυδατώνει βαθιά το δέρμα, ανανεώνει την απαλότητα 

και την ελαστικότητα
• το ακτινίδιο δίνει στα μαλλιά απαλότητα, όγκο, ενυδάτωση και φυσική λάμψη

Οι περιεχόμενες σιλικόνες παρέχουν εξαιρετική προστασία για τα βαμμένα και τα ταλαιπωρημένα μαλλιά. 
Αυτά προορίζονται για την φροντίδα των σοβαρά ταλαιπωρημένων μαλλιών και ειδικά για την προστασία 
των άκρων τους. Οι σιλικόνες περιβάλλουν την τρίχα και την προφυλάσσουν. Αυτή η επικάλυψη προστατεύει 
την τρίχα από τη δημιουργία ψαλίδας, τη θερμότητα, τις μηχανικές βλάβες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η 
επικάλυψη είναι μερικώς αδιαπέραστη από το νερό, εμποδίζοντας έτσι την απώλεια της φυσικής υγρασίας και 
αποτρέποντας το φριζάρισμα των μαλλιών σε υγρό καιρό.

Οι σιλικόνες που περιέχονται στο conditioner μαλλιών δίνουν στα μαλλιά υψηλή λάμψη και παρέχουν προστασία 
στη διάρκεια του στεγνώματος με πιστολάκι ή με ισιωτική πρέσσα μαλλιών. Οι σιλικόνες περιβάλλουν την τρίχα 
και την προφυλάσσουν. Αυτή η επικάλυψη προστατεύει την τρίχα από τη δημιουργία ψαλίδας, από τη θερμότητα, 
τις μηχανικές βλάβες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η επικάλυψη είναι μερικώς αδιαπέραστη από το νερό, 
εμποδίζοντας έτσι την απώλεια της φυσικής υγρασίας της τρίχας και το φριζάρισμα των μαλλιών σε υγρό καιρό.



Aloe vera
Συμπληρώματα διατροφής
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: Το φυτό Boswellia είναι 
ένα δέντρο το οποίο παραδοσιακά 
χρησιμοποιείται εδώ και μερικές χιλιάδες 
χρόνια. Το σφρίγος του (χυμός), πλούσιο 
σε τερπένια, θεωρούνταν μια σπάνια θυσία 
στους θεούς της αρχαίας Αιγύπτου. Η ρητίνη 
του δέντρου είναι το περίφημο λιβάνι, που 
εκείνη τη εποχή εκτιμώνταν περισσότερο από 
το χρυσό και θεωρούνταν ως δώρο βασιλικό.
Το εκχύλισμα του Boswellia βοηθά να 
κρατηθούν οι τις αρθρώσεις σε καλή 
κατάσταση και δρά αποτελεσματικά κατά 
της αρθρίτιδας. Επίσης μπορεί να συμβάλει 
στην φυσική παραγωγή του κολλαγόνου και 
συνολικά και ενεργά να ενισχύσει τα οστά και 
τις αρθρώσεις.

Το συνένζυμο Q10: Το συνένζυμο Q10 
είναι μια ουσία παρόμοια με τις βιταμίνες. 
Βρίσκεται φυσικά στο σώμα του κάθε ατόμου, 
ιδιαίτερα στον εγκέφαλο και στα κύτταρα του 
καρδιακού μυός. Η ιδιότητα του συνενζύμου 
Q10 είναι να προστατεύει τα κύτταρα του 
σώματος από την πρόωρη φθορά, και με 
έναν φυσιολογικό τρόπο να προστατεύει 
τα κύτταρα και ολόκληρο το σώμα από τα 
συμπτώματα της πρόωρης γήρανσης.
Το συνένζυμο Q10 βοηθά στη μείωση των 
ελεύθερων ριζών στο σώμα και επιδρά θετικά 
στην ενίσχυση της ανοσίας και στην άμυνα 
του οργανισμού. Μπορεί επίσης να επηρεάσει 
θετικά την αντοχή στην κόπωση και να 
διευκολύνει την ενεργοποίηση του σώματος 
κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. 
Το συνένζυμο Q10 εφαρμόζεται στη χρόνια 
κόπωση, αδυναμία και απώλεια δύναμης 
(ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία).
Πιπέρι πράσινο: Το εκχύλισμα από το 
πράσινο πιπέρι αυξάνει την δράση της Aloe 
vera και του συνένζυμου Q10. Διεγείρει 
την απορρόφηση των δραστικών ουσιών, 
και βοηθά στην επίτευξη υψηλότερου και 
συνεπώς πιο αποτελεσματικόυ επίπεδου στο 
αίμα

Συμπληρώματα διατροφής Aloe Vera Essens + Boswellia (εκχύλισμα από το φυτό Boswellia) 
και Aloe Vera Essens + Q10 (συνένζυμο Q10), που περιέχουν εκχύλισμα από το φυτό Aloe 
Vera Barbadensis Miller και ένα πλούσιο μείγμα από βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία, αμινοξέα 
και ένζυμα.

60 κάψουλες | 33,75 €
Συνιστώμενη δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως (κατάποση με άφθονη ποσότητα υγρού)



Aloe vera
Συμπλήρωμα διατροφής
Aloe vera συμπύκνωμα με εκχυλίσματα βοτάνων

Aloe vera: Αλόη Βέρα (Aloe Vera 
Barbadensis Miller) είναι ένα φυτό που 
βοηθά το επιθύλιο στρώμα του δέρματος να 
παραμείνει υγιής, που βοηθά στην διατήρηση 
και στην ενισχύση του ανοσοποιητικου 
συστήματος, και στην ασυλία έναντι των 
μικροοργανισμών. Επιδρά θετικά έναντι 
της κόπωσης, υποστηρίζει το πεπτικό 
σύστημα και συμβάλλει στη γενική ευεξία του 
οργανισμού. Βοηθά επίσης στην διατήρηση 
του σακχάρου στο αίμα σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Επηρεάζει ευνοϊκά τα γυναικεία 
αναπαραγωγικά όργανα και ρυθμίζει την 
έμμηνο κύκλο.
Πικραλίδα: Το εκχύλισμα από τη 
ρίζα της πικραλίδας επιδρά θετικά στο 
επίπεδο της χοληστερίνης στο αίμα, με  
τελικό αποτέλεσμα να ευεργετείται το 
καρδιαγγειακό σύστημα. Συμβάλλει στην 
καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος 
και βοηθά την πέψη.
Γαϊδουράγκαθο: Το εκχύλισμα από 
τους σπόρους αυτού του βοτάνου έχει 
ηπατοπροστατευτικά αποτελέσματα, 
υποστηρίζοντας την σωστή λειτουργία του 
ήπατος. Βοηθά στη διατήρηση της υγείας της 
καρδιάς
Τσουκνίδα: Το εκχύλισμα από τα φύλλα 
της τσουκνίδας υποστηρίζει την ασυλία 
του οργανισμού. Συμβάλλει στη συνολική 
φυσική ζωτικότητα και τη ζωτική ενέργεια.  
Ευεργετεί αποτελεσματικά την υγεία της 
καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. 
Προωθεί επίσης τη φλεβική κυκλοφορία και 
έτσι βοηθά στη μείωση της αίσθησης βαριά 
και κουρασμένα πόδια. Επίδρά θετικά και 
δυναμώνει τα  μαλλιά, τα νύχια και τα οστά.

Χολίνη: Η χολίνη είναι μία βιοενεργή ουσία 
που είχε καταταχθεί μεταξύ των βιταμινών Β 
ενώ τώρα κατατάσσεται μεταξύ των «οιονεί 
βιταμίνες» ή μεταξύ «vitagens» και, σε 
αντίθεση με τις βιταμίνες, είναι σημαντικη για 
τον οργανισμό, στην κατασκευή του και ως 
πηγή ενέργειας.

Συμπλήρωμα διατροφής Aloe Vera συμπύκνωμα με γλυκαντικά (από το φυτό Stevia 
rebaudiana bertoni) περιέχει ένα συμπύκνωμα της Aloe Vera Barbadensis Miller 
(10:1), βιοδραστική χολίνη και εκχυλίσματα βοτάνων: Taraxacum officinale κοινώς 
Πικραλίδα, Γαϊδουράγκαθο και Τσουκνίδα.

100 ml | 13,45 €

Συνιστώμενη δοσολογία: 2,5 ml 2 φορές ημερησίως (1 κ.γ. είναι περίπου 5ml)



Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α 

ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΛΟΗ
Η σειρά προϊόντων ξυρίσματος με Aloe Vera προσφέρει 

απαλότητα και ενυδάτωση στο δέρμα σας, τρυφερή 

αφή και εγγυάται την εξάλειψη ερεθισμών του 

δέρματος μετά το ξύρισμα. Επιπλέον , τα προϊόντα 

αυτά περιέχουν το μοναδικό συστατικό, αλλαντοΐνη, η 

οποία βοηθά στην αναγέννηση και στην θεραπεία του 

δέρματος.



ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
με  Aloe Vera και  Αλλαντοΐνη

Προστατευτικός και λιπαντικός αφρός ξυρίσματος για εύκολο, ομαλό και γρήγορο 
ξύρισμα. Τα συστατικά των εκχυλισμάτων της φύτρας σταριού, της μαγιάς μπύρας 

(κρασιού), του υαλουρονικού οξέως και της πανθενόλης βοηθούν να αναγεννηθεί 
το λιπιδικό επιδερμικό στρώμα του κατεστραμμένου δέρματος. Το σύνολο 

των συστατικών είναι αποτελεσματικό στην ανακούφιση από κνησμό και για 
καταπράυνση ερεθισμένου δέρματος . Ο αφρός ξυρίσματος,  με την μοναδική του 
σύνθεση και το εκλεπτισμένο άρωμα φρεσκάδας, είναι  κατάλληλο τόσο για τους 

άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Περιεχόμενο: 200 ml 
Προτεινόμενη τιμή πώλησης : 6 €

Aloe Vera
Εκτός από το μεγάλο εύρος  επιδράσεών της Aloe Vera, όταν είναι σε πόσιμη μορφή, η  Aloe Vera 

έχει και ανεκτίμητη επιδερμική δράση. Τα προσαρμογόνα χαρακτηριστικά της καλύπτουν 
τις ανάγκες όλων των τύπων δέρματος. Η Aloe Vera στηρίζει και βοηθά τη αναγέννηση των 

κυττάρων, επουλώνει τις πληγές, ενώ με τις στυπτικές τις ιδιότητες σταματά την αιμορραγία 
και αποτρέπει τις ουλές. Η Aloe Vera είναι εξαιρετική και για τη θεραπεία της ακμής και 

σχετικών δερματολογικων προβλήματων. Η δράση της Aloe vera είναι ενυδατική και 
αντιοξειδωτική έτσι ώστε να συμβάλει στην εξάλειψη των ελεύθερων ριζών.

Η Aloe Vera στα προϊόντα της σειράς ESSENS Ανδρικής Περιποίησης προσώπου είναι 
προϊόν βιολογικής καλλιέργειας, με προέλευση το Μεξικό

Allantoin 
Η Αλλαντοΐνη είναι συστατικό με πολυτιμες ιδιότητες, χάρη των οποίων 

χρησιμοποιείται συχνά σε καλλυντικά και φάρμακα, καθώς βοηθά την 
αναγέννηση των ιστών. Η Αλλαντοΐνη είναι ένα σύνηθες συστατικό σε 

κρέμες κατά της ακμής προσώπου, σε προϊόντα καθαρισμού προσώπου, 
καταπραϋντικά ελιξίρια, σε αντιγηραντικές κρέμες προσώπου, σε 

αφρόλουτρα και  σε σαμπουάν. Επιπροσθέτως, η Αλλαντοΐνη 
χρησιμοποιείται σε φάρμακα για την επούλωση πληγών, 

επιδερμικές φλεγμονές, σκασίματα, όπως και, σε πόσιμη μορφή, 
ως θεραπευτικό του βλεννογόνου του φάρυγγα και του 

στομάχου. Η Αλλαντοϊνη χρησιμοποιείται 
και σε προϊόντα στοματικής υγιεινής, ιδίως στα 

προϊόντα κατα της περιοδοντίτιδας.

AFTER SHAVE BALSAM
με  Aloe Vera, Αλλαντοΐνη και βούτυρο Καριτέ (Shea)
Το καταπραϋντικό και ενυδατικό after shave balsam, με ευχάριστo 
ξυλώδες και συνάμα πικάντικο άρωμα, είναι η τέλεια προστασία για 
το δέρμα μετά το ξύρισμα. Περιέχει βούτυρο Καριτέ, συστατικό-
σύμπλεγμα από ευεργετικά ακόρεστα λιπαρά οξέα. Αυτά τα οξέα 
απορροφώνται εύκολα από το δέρμα και δεσμεύουν το νερό 
εξαιρετικά καλά με αποτέλεσμα το δέρμα να λιπαίνεται επαρκώς. 
Το βούτυρο Καριτέ προστατέυει το δέρμα από τις επιβλαβείς 
κλιματικές συνθήκες, βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και 
επιβραδύνει τη γήρανση. Έχει αντιφλεγμονώδεις και θεραπευτικές 
επιδράσεις, περιέχει βιταμίνες Α, D , Ε, F και υποστηρίζει την φυσική 
άμυνα του δέρματος. Το after shave balsam με  Aloe Vera, Αλλαντοΐνη και 
βούτυρο Καριτέ συνιστάται και σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα . 

Περιεχόμενο: 100 ml 
Προτεινόμενη τιμή πώλησης : 6 €

www.essensworld.com

των συστατικών είναι αποτελεσματικό στην ανακούφιση από κνησμό και για 

και σε προϊόντα στοματικής υγιεινής, ιδίως στα 



e s s e n s
aloe vera
toothpaste

•	 	βάσει	συστατικών	της,	χρησιμοποιεί	και	εκμεταλλεύεται,	σε	
μέγιστο	βαθμό,	την	αντιβακτηριακή	δράση	της	Aloe	vera

•	 	βοηθάει	στην	απομάκρυνση	και	στην	εξάλλειψη	πιθανών	
φλεγμονών	των	ούλων	και	ανακουφίζει	από	τα	συμπτώματά	τους

•	 	αφαιρεί	την	οδοντική	πλάκα
•	 	βοηθά	στην	επούλωση	των	μικροτραυμάτων	και	μολύνσεων	της	
στοματικής	κοιλότητας

•	 με	την	τακτική	χρήση,	αποτρέπει	τις	φλεγμονές,	προλαμβάνει	την	
τερηδόνα	και	βελτιώνει	την	ποιότητα	της	οδοντικής	αδαμαντίνης

•	 έχει	αναζωογονητική	δράση	και	παρέχει	δροσερή	αναπνοή	
διαρκείας

•	 	δεν	περιέχει	φθόριο



Οδοντόκρεμα	ESSENS	με	Aloe	Vera
100	ml	|	7,20	€

Aloe vera	(Aloe	vera	Barbadensis	Miller)	είναι	ένα	φυτό	γνωστό	για	την	ισχυρή	αντιβα-
κτηριακή	και	αντι-φλεγμονώδη	δράση	του.	Το	πλούσιο	μείγμα	του	σε	βιταμίνες,	ανόργανα	
στοιχεία	και	οργανικές	ενώσεις,	έχει	θετικές	επιπτώσεις	στο	οργανισμό	μας	και	την	υγεία	
μας.	Κάποια	έθνη	μάλιστα	θεωρούν	την	Aloe	vera	φυσικό	αντιβιοτικό.	Στην	Οδοντόκρεμα	
ESSENS	με	Aloe	vera	θα	βρείτε	την	μέγιστη	δυνατή	αντιβακτηριακή	δράση	και	αντιφλεγμο-
νώδη	απόδοση	της	Aloe	vera.	Η	οδοντόκρεμα	ESSENS	θα	σας	απαλλάξει	από	πιθανές	φλεγ-
μονές	των	ούλων	ή	και	μολύνσεις	στην	στοματική	κοιλότητα.	Η	Aloe	vera	που	περιέχεται	
στην	οδοντόκρεμα	ESSENS	προέρχεται	από	βιολογικές	καλλιέργειες	στο	Μεξικό.

Γιατί η οδοντόκρεμα ESSENS με Aloe vera δεν περιέχει φθόριο?

Ειναι	γνωστό	ότι	το	φθοριούχο	νάτριο	είναι	καρκινογόνο.	Επηρεάζει	τον	εγκέφαλο	και	το	
νευρικό	σύστημα,	αποδυναμώνει	τα	νεφρά.	Το	πλεόνασμα	του	φθοριούχου	νάτριου	μπορεί	
να	προκαλέσει	εξωτερική	δυσχρωμία	της	αδαμαντίνης.	Μακροπρόθεσμα,	η	μικρή	υπέρβαση	
της	συνιστώμενης	ημερήσιας	δόσης	του	φθοριούχου	νάτριου	μπορεί	επίσης	να	προκαλέσει	
οστικό	πόνο,	δυσκαμψία,	αδυναμία,	λευκές	ή	και	καφέ	κηλίδες	στα	δόντια,	οστεόφυτα,	τα-
χεία	γήρανση,	αυξημένο	κίνδυνο	καρκίνου,	χαλαρό	και	ζαρωμένο	δέρμα	ή	σκληροδερμία.
Στην	καθημερινότητά	μας	ήδη	καταναλώνουμε	φθόριο	σε	επαρκή	ποσότητα,	και	δεν	χρει-
άζεται	να	το	προσθέτουμε	στον	οργανισμό	μας,	και	μέσω	της	οδοντόκρεμας.	Σύμφωνα	με	
τελευταίες	έρευνες,	το	φθόριο	προκαλεί	οστεοπόρωση.	Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
οι οδοντόκρεμες χωρίς φθόριο συνιστώνται για παιδιά και ενήλικες.

Με	τακτικό	βούρτσισμα	των	δοντιών	με	την	οδοντόκρεμα	ESSENS	με	Aloe	Vera,	προλαμ-
βάνουμε	τις	φλεγμονές	και	την	τερηδόνα,	και	βελτιώνουμε	την	ποιότητα	του	σμάλτου	των	
δοντιών.	Η	οδοντόκρεμα	μας	ήδη	συγκαταλέγεται	στα	προϊόντα	που	ακολουθούν	την	ολοένα	
και	αυξανόμενη	τάση	για	προστασία	του	ανθρώπινου	οργανισμού	από	την	υπερβολική	κατα-
νάλωση,	τη	χρήση	και	τη	συσσώρευση	του	φθορίου	στο	ανθρώπινο	σώμα.

Οδηγίες	χρήσης:	βουρτσίσετε	σχολαστικά	τα	δόντια	σας,	μετά	από	κάθε	γεύμα,	με	την	Οδο-
ντόκρεμα	ESSENS	με	Aloe	Vera.



a l o e  v e r a 
soft spray 

•	 για	γρήγορη	ανακούφιση	του	ερεθισμένου	
δέρματος	

•	 για	βοήθεια	κατά	των	εκδορών	του	δέρματος	
και	την	αναγέννηση	του	δέρματος

•	 για	φροντίδα	του	κατεστραμμένου	δέρματος	
μετά	από	υπερβολικά	ηλιακά	εγκαύματα	

•	 χωρίς	parabens	και	χημικά	συστατικά

Περιεχόμενο:	100	ml
Aloe	Vera	Soft	Spray	|	10,80	€



Aloe Vera
Aloe	Vera	Το	εκχύλισμα	του	φυτού	Aloe	Vera	χρησιμοποιείται	στα	καλλυντικά	
για	την	αναγεννητική	δράση	του.	Οι	πολυσακχαρίτες	που	περιέχονται	
στο	εκχύλισμα	εξασφαλίζουν	την	επαρκής	ενυδάτωση	των	κυττάρων.	Τα	
ένεργα	και	δραστικά	συστατικά	του	εκχυλίσματος	διεγείρουν	τις	ινοβλάστες	
(πρωτογενή/εδραία	κύτταρα	που	βρίσκονται	σε	όλους	τους	τύπους	του	
συνδετικού	ιστού	του	ανθρώπινου	σώματος)	και	ως	εκ	τούτου	οδηγούν	
σε	επιταχυνόμενη	κυτταρική	ανανέωση	και	βοηθούν	στην	ελλάτωση	της	
αναπαραγωγής	των	βακτηρίων. 

Allantoin
Αυτή	η	δραστική	ουσία	στηρίζει	την	ανανέωση	ιστού	και	χρησιμοποιείται	ευρέως	
στην	κοσμετολογία	και	την	ιατρική	εξαιτίας	των	πολύτιμων	ιδιοτήτών	της,	
ιδίως	για	τις	σπουδαιές	αναγεννητικές	και	καταπραϋντικές	επιδράσεις	του.	Η	
αλλαντοΐνη	δρά	θετικά	κατά	όλη	τη	διάρκεια	της	επούλωσης,	στηρίζοντας	την	
κυτταρική	διαίρεση.

Chelidonium majus
Αυτό	το	φύτο	είναι	επίσης	γνωστό	ως	Χελιδόνιο	ή	Φικαρία.	Το	εκχύλισμά	του	
περιέχει	ενεργά	αλκαλοειδή	τύπου	ισοκινολίνης	και	εφαρμόζεται	εξωτερικά	
σε	μικροβιακό	έκζεμα,	για	τη	θεραπεία	και	την	επούλωση	πυώδη	πληγών,	
φλεβικών	ελκών	και	κονδυλωμάτων.	Βοηθά	επίσης	και	κατά	την	εμφάνιση	
δερματικών	μυκητιάσεων.

Οδηγίες χρήσης: Απλώστε	μια	μικρή	ποσότητα	στο	δέρμα	και	αφήστε	το	να	
στεγνώσει	ελεύθερα
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+L�WHFK�ȺĮǏĮǄǔǄǀ���ǉǎǏǑĳĮǁİǐ�ǉĮǈ�İȺĮǌĮıĲĮĲǈǉƿǐ�Ĳİǒǌǈǉƿǐ�Ǌǘıİǈǐ
�� ưǈǉǏǎıǔǋĮĲǈįǈǎȺǎǁǆıǆ�ĳǑĲǈǉǙǌ�İǉǒǑǊǈıǋƾĲǔǌ���ǋİǁǔıǆ�ĲǎǑ�ǋİǄƿǇǎǑǐ�
Ĳǔǌ�ıǔǋĮĲǈįǁǔǌ

�� ƧǌĮıĲǎǊǀ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ���ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ�ǋİ�
Ĳǆ�ǒǏǀıǆ�İǉǒǑǊǈıǋƾĲǔǌ�ĳǑıǈǉǙǌ�ǎǑıǈǙǌ��Ĳǎ�ȺǈȺƿǏǈ�ǉĮǈ�ǆ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ��

�� ƴǎǊǊĮȺǊǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ��Ĳǔǌ�įǈıǉǁǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ǉĮǓǎǑǊǙǌ��ǄǈĮ�ǋƿǄǈıĲĮ�
ĮȺǎĲƿǊİıǋĮĲĮ�

ưƭƮƵƳƶƻưƧƷƭƩƭƳƴƳƭƬƶƬ��ǋǈǉǏǎǉǎǌǈǎȺǎǁǆıǆ�
ƪǁǌĮǈ�ǎ�ĲǏǗȺǎǐ�ǄǈĮ�Ĳǆǌ�ĮǑǍǆĲǈǉǀ�ǃǈǎįǈĮǇİıǈǋǗĲǆĲĮ�Ĳǔǌ�ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǙǌ�
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ��Ĳǔǌ�ĳǑıǈǉǙǌ�ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ��Ĳǔǌ�ǃǈĲĮǋǈǌǙǌ��ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ĮǌǗǏǄĮ-
ǌǔǌ�ıĲǎǈǒİǁǔǌ��ƷĮǑĲǗǒǏǎǌĮ��İǁǌĮǈ�ǋǈĮ�ıĲĮįǈĮǉǀ�ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�ǋǎǏĳǀǐ�Ĳǔǌ�
ȺǏǙĲǔǌ�ǑǊǙǌ�ıİ�ıǔǋĮĲǁįǈĮ�ǋİǄƿǇǎǑǐ�ǋǈǉǏǎǋƿĲǏǔǌ��Ƭ�ȺǏǎǉǘȺĲǎǑıĮ�
ǎǑıǁĮ��ǒƾǏǆ�Ĳǆǐ�ǋİǄĮǊǘĲİǏǆǐ�İȺǈĳƾǌİǈƾǐ�Ĳǆǐ��įǆǋǈǎǑǏǄİǁ�ıǑǌǇǀǉİǐ�ǄǈĮ�Ĳǆ�
ǃİǊĲǁǔıǆ�ǉĮǈ�Ĳǆǌ�İȺǈĲƾǒǑǌıǆ�Ĳǆǐ�įǈƾǊǑıǆǐ�ıĲǎǌ�ǎǏǄĮǌǈıǋǗ�ǉĮǈ�ĳǇƾǌİǈ�ıİ�
ǑǓǆǊǗĲİǏǆ�įǑǌĮĲǀ�ĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ�Ĳǔǌ�ıǑǋȺǊǆǏǔǋƾĲǔǌ�įǈĮĲǏǎĳǀǐ�

ƧƱƧƶƷƳƯƬ�ƷƻƱ�ƪƱƫƸưƻƱ
ƪǁǌĮǈ�ǋǈĮ�įǈĮįǈǉĮıǁĮ�ǆ�ǎȺǎǁĮ�ǎįǆǄİǁ�ıİ�ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�įǏĮıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ�
Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ��Ƭ�ĮǌĮıĲǎǊǀ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ�ıĲĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(66(16�+RPH�
3KDUPDF\�ȺǏǎǉĮǊİǁĲĮǈ�ǋİ�Ĳǆǌ�ǒǏǀıǆ�ĳǑıǈǉǙǌ�ǎǑıǈǙǌ��Ĳǎ�ȺǈȺƿǏǈ�ǉĮǈ�ǆ�
ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

ƴƳƯƯƧƴƯƬ�ƪƴƭƶƷƵƻƶƬ��Ĳǔǌ�įǈıǉǁǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ǉĮǓǎǑǊǙǌ�
ƧǑĲǗ�ǆ�ǋǎǌĮįǈǉǆ�ĲİǒǌǎǊǎǄǁĮ�ȺǎǊǊĮȺǊǀǐ�İȺǁıĲǏǔıǆǐ��İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ�ǄǈĮ�
ȺǏǙĲǆ�ĳǎǏƾ�ıĲǆǌ�ȺĮǄǉǗıǋǈĮ�ĮǄǎǏƾ��ǋİ�ĲĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(66(16�+RPH�
3KDUPDF\��ưƿ�Ĳǆǌ�İȺǈĲǑǒǀ�İĳĮǏǋǎǄǀ�Ĳǔǌ�ȺǎǊǊĮȺǊǙǌ�ıĲǏǙıİǔǌ��ǎǈ�
ǎȺǎǁİǐ�ıǆǋİǈǔĲİǙǌ�ȺİǏǈƿǒǎǑǌ�İǌİǏǄƿǐ�ǎǑıǁİǐ��ǉĮǈ�ǒƾǏǆ�Ĳǆǐ�ǉĮĲƾǊǊǆǊǆǐ�
ǉĮǈ�ǒǏǎǌǈǉƾ�ǏǑǇǋǈǅǎǋƿǌǆǐ�ĲǎǑǐ�įǈƾǊǑıǆǐ��ȺİĲǘǒĮǋİ�ȺǏǔĲǎȺǎǏǈĮǉƾ�
ĮȺǎĲİǊƿǋĮĲĮ��

Ƭ�ƷƪƹƱƳƯƳīƭƧ�ƴƧƵƧīƻīƬƶ�ƩƭƶƮƭƻƱ Ƭ�ƷƪƹƱƳƯƳīƭƧ�ƴƧƵƧīƻīƬƶ�ƮƧƺƳƸƯƻƱ

ƷĮ�įǈıǉǁĮ�ȺĮǏĮıǉİǑƾǅǎǌĲĮǈ�ĮȺǗ�ĳǑĲǈǉƾ�ǑǊǈǉƾ�ǉĮǈ�ǔǐ�İǉ�ĲǎǘĲǎǑ�
İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊĮ�ǉĮǈ�ǄǈĮ�ǒǎǏĲǎĳƾǄǎǑǐ�

Ƴǈ�ǉƾǓǎǑǊİǐ�ȺĮǏĮıǉİǑƾǅǎǌĲĮǈ�ĮȺǗ�ĳǑĲǈǉƾ�ǑǊǈǉƾ�ǉĮǈ�ǔǐ�İǉ�Ĳǎǘ-
ĲǎǑ�İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊĮ�ǉĮǈ�ǄǈĮ�ǒǎǏĲǎĳƾǄǎǑǐ�

essens
home
pharmacy

Ƭ�ĲİǊǈǉǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ Ƭ�ĲİǊǈǉǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ

ƧǌĮıĲĮǊĲǈǉǀ�ıĲǏǙıǆ�
�ȺǈȺƿǏǈ�ǀ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

ƧǌĮıĲĮǊĲǈǉǀ�ıĲǏǙıǆ�
�ȺǈȺƿǏǈ�ǀ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

Ƭ�ǋǗǌǔıǆ�ĲǎǑ�ȺǑǏǀǌĮ Ƭ�ǋǗǌǔıǆ�ĲǎǑ�ȺǑǏǀǌĮ



(66(16�+20(�3+$50$&<���ƳĭƪƯƬ
+L�WHFK�ȺĮǏĮǄǔǄǀ���ǉǎǏǑĳĮǁİǐ�ǉĮǈ�İȺĮǌĮıĲĮĲǈǉƿǐ�Ĳİǒǌǈǉƿǐ�Ǌǘıİǈǐ
�� ưǈǉǏǎıǔǋĮĲǈįǈǎȺǎǁǆıǆ�ĳǑĲǈǉǙǌ�İǉǒǑǊǈıǋƾĲǔǌ���ǋİǁǔıǆ�ĲǎǑ�ǋİǄƿǇǎǑǐ�
Ĳǔǌ�ıǔǋĮĲǈįǁǔǌ

�� ƧǌĮıĲǎǊǀ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ���ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ�ǋİ�
Ĳǆ�ǒǏǀıǆ�İǉǒǑǊǈıǋƾĲǔǌ�ĳǑıǈǉǙǌ�ǎǑıǈǙǌ��Ĳǎ�ȺǈȺƿǏǈ�ǉĮǈ�ǆ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ��

�� ƴǎǊǊĮȺǊǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ��Ĳǔǌ�įǈıǉǁǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ǉĮǓǎǑǊǙǌ��ǄǈĮ�ǋƿǄǈıĲĮ�
ĮȺǎĲƿǊİıǋĮĲĮ�

ưƭƮƵƳƶƻưƧƷƭƩƭƳƴƳƭƬƶƬ��ǋǈǉǏǎǉǎǌǈǎȺǎǁǆıǆ�
ƪǁǌĮǈ�ǎ�ĲǏǗȺǎǐ�ǄǈĮ�Ĳǆǌ�ĮǑǍǆĲǈǉǀ�ǃǈǎįǈĮǇİıǈǋǗĲǆĲĮ�Ĳǔǌ�ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǙǌ�
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ��Ĳǔǌ�ĳǑıǈǉǙǌ�ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ��Ĳǔǌ�ǃǈĲĮǋǈǌǙǌ��ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ĮǌǗǏǄĮ-
ǌǔǌ�ıĲǎǈǒİǁǔǌ��ƷĮǑĲǗǒǏǎǌĮ��İǁǌĮǈ�ǋǈĮ�ıĲĮįǈĮǉǀ�ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�ǋǎǏĳǀǐ�Ĳǔǌ�
ȺǏǙĲǔǌ�ǑǊǙǌ�ıİ�ıǔǋĮĲǁįǈĮ�ǋİǄƿǇǎǑǐ�ǋǈǉǏǎǋƿĲǏǔǌ��Ƭ�ȺǏǎǉǘȺĲǎǑıĮ�
ǎǑıǁĮ��ǒƾǏǆ�Ĳǆǐ�ǋİǄĮǊǘĲİǏǆǐ�İȺǈĳƾǌİǈƾǐ�Ĳǆǐ��įǆǋǈǎǑǏǄİǁ�ıǑǌǇǀǉİǐ�ǄǈĮ�Ĳǆ�
ǃİǊĲǁǔıǆ�ǉĮǈ�Ĳǆǌ�İȺǈĲƾǒǑǌıǆ�Ĳǆǐ�įǈƾǊǑıǆǐ�ıĲǎǌ�ǎǏǄĮǌǈıǋǗ�ǉĮǈ�ĳǇƾǌİǈ�ıİ�
ǑǓǆǊǗĲİǏǆ�įǑǌĮĲǀ�ĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ�Ĳǔǌ�ıǑǋȺǊǆǏǔǋƾĲǔǌ�įǈĮĲǏǎĳǀǐ�

ƧƱƧƶƷƳƯƬ�ƷƻƱ�ƪƱƫƸưƻƱ
ƪǁǌĮǈ�ǋǈĮ�įǈĮįǈǉĮıǁĮ�ǆ�ǎȺǎǁĮ�ǎįǆǄİǁ�ıİ�ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�įǏĮıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ�
Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ��Ƭ�ĮǌĮıĲǎǊǀ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ�ıĲĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(66(16�+RPH�
3KDUPDF\�ȺǏǎǉĮǊİǁĲĮǈ�ǋİ�Ĳǆǌ�ǒǏǀıǆ�ĳǑıǈǉǙǌ�ǎǑıǈǙǌ��Ĳǎ�ȺǈȺƿǏǈ�ǉĮǈ�ǆ�
ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

ƴƳƯƯƧƴƯƬ�ƪƴƭƶƷƵƻƶƬ��Ĳǔǌ�įǈıǉǁǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ǉĮǓǎǑǊǙǌ�
ƧǑĲǗ�ǆ�ǋǎǌĮįǈǉǆ�ĲİǒǌǎǊǎǄǁĮ�ȺǎǊǊĮȺǊǀǐ�İȺǁıĲǏǔıǆǐ��İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ�ǄǈĮ�
ȺǏǙĲǆ�ĳǎǏƾ�ıĲǆǌ�ȺĮǄǉǗıǋǈĮ�ĮǄǎǏƾ��ǋİ�ĲĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(66(16�+RPH�
3KDUPDF\��ưƿ�Ĳǆǌ�İȺǈĲǑǒǀ�İĳĮǏǋǎǄǀ�Ĳǔǌ�ȺǎǊǊĮȺǊǙǌ�ıĲǏǙıİǔǌ��ǎǈ�
ǎȺǎǁİǐ�ıǆǋİǈǔĲİǙǌ�ȺİǏǈƿǒǎǑǌ�İǌİǏǄƿǐ�ǎǑıǁİǐ��ǉĮǈ�ǒƾǏǆ�Ĳǆǐ�ǉĮĲƾǊǊǆǊǆǐ�
ǉĮǈ�ǒǏǎǌǈǉƾ�ǏǑǇǋǈǅǎǋƿǌǆǐ�ĲǎǑǐ�įǈƾǊǑıǆǐ��ȺİĲǘǒĮǋİ�ȺǏǔĲǎȺǎǏǈĮǉƾ�
ĮȺǎĲİǊƿǋĮĲĮ��

Ƭ�ƷƪƹƱƳƯƳīƭƧ�ƴƧƵƧīƻīƬƶ�ƩƭƶƮƭƻƱ Ƭ�ƷƪƹƱƳƯƳīƭƧ�ƴƧƵƧīƻīƬƶ�ƮƧƺƳƸƯƻƱ

ƷĮ�įǈıǉǁĮ�ȺĮǏĮıǉİǑƾǅǎǌĲĮǈ�ĮȺǗ�ĳǑĲǈǉƾ�ǑǊǈǉƾ�ǉĮǈ�ǔǐ�İǉ�ĲǎǘĲǎǑ�
İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊĮ�ǉĮǈ�ǄǈĮ�ǒǎǏĲǎĳƾǄǎǑǐ�

Ƴǈ�ǉƾǓǎǑǊİǐ�ȺĮǏĮıǉİǑƾǅǎǌĲĮǈ�ĮȺǗ�ĳǑĲǈǉƾ�ǑǊǈǉƾ�ǉĮǈ�ǔǐ�İǉ�Ĳǎǘ-
ĲǎǑ�İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊĮ�ǉĮǈ�ǄǈĮ�ǒǎǏĲǎĳƾǄǎǑǐ�

essens
home
pharmacy

Ƭ�ĲİǊǈǉǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ Ƭ�ĲİǊǈǉǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ

ƧǌĮıĲĮǊĲǈǉǀ�ıĲǏǙıǆ�
�ȺǈȺƿǏǈ�ǀ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

ƧǌĮıĲĮǊĲǈǉǀ�ıĲǏǙıǆ�
�ȺǈȺƿǏǈ�ǀ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

Ƭ�ǋǗǌǔıǆ�ĲǎǑ�ȺǑǏǀǌĮ Ƭ�ǋǗǌǔıǆ�ĲǎǑ�ȺǑǏǀǌĮ



(66(16�+20(�3+$50$&<���ƳĭƪƯƬ
+L�WHFK�ȺĮǏĮǄǔǄǀ���ǉǎǏǑĳĮǁİǐ�ǉĮǈ�İȺĮǌĮıĲĮĲǈǉƿǐ�Ĳİǒǌǈǉƿǐ�Ǌǘıİǈǐ
�� ưǈǉǏǎıǔǋĮĲǈįǈǎȺǎǁǆıǆ�ĳǑĲǈǉǙǌ�İǉǒǑǊǈıǋƾĲǔǌ���ǋİǁǔıǆ�ĲǎǑ�ǋİǄƿǇǎǑǐ�
Ĳǔǌ�ıǔǋĮĲǈįǁǔǌ

�� ƧǌĮıĲǎǊǀ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ���ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ�ǋİ�
Ĳǆ�ǒǏǀıǆ�İǉǒǑǊǈıǋƾĲǔǌ�ĳǑıǈǉǙǌ�ǎǑıǈǙǌ��Ĳǎ�ȺǈȺƿǏǈ�ǉĮǈ�ǆ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ��

�� ƴǎǊǊĮȺǊǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ��Ĳǔǌ�įǈıǉǁǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ǉĮǓǎǑǊǙǌ��ǄǈĮ�ǋƿǄǈıĲĮ�
ĮȺǎĲƿǊİıǋĮĲĮ�

ưƭƮƵƳƶƻưƧƷƭƩƭƳƴƳƭƬƶƬ��ǋǈǉǏǎǉǎǌǈǎȺǎǁǆıǆ�
ƪǁǌĮǈ�ǎ�ĲǏǗȺǎǐ�ǄǈĮ�Ĳǆǌ�ĮǑǍǆĲǈǉǀ�ǃǈǎįǈĮǇİıǈǋǗĲǆĲĮ�Ĳǔǌ�ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǙǌ�
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ��Ĳǔǌ�ĳǑıǈǉǙǌ�ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ��Ĳǔǌ�ǃǈĲĮǋǈǌǙǌ��ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ĮǌǗǏǄĮ-
ǌǔǌ�ıĲǎǈǒİǁǔǌ��ƷĮǑĲǗǒǏǎǌĮ��İǁǌĮǈ�ǋǈĮ�ıĲĮįǈĮǉǀ�ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�ǋǎǏĳǀǐ�Ĳǔǌ�
ȺǏǙĲǔǌ�ǑǊǙǌ�ıİ�ıǔǋĮĲǁįǈĮ�ǋİǄƿǇǎǑǐ�ǋǈǉǏǎǋƿĲǏǔǌ��Ƭ�ȺǏǎǉǘȺĲǎǑıĮ�
ǎǑıǁĮ��ǒƾǏǆ�Ĳǆǐ�ǋİǄĮǊǘĲİǏǆǐ�İȺǈĳƾǌİǈƾǐ�Ĳǆǐ��įǆǋǈǎǑǏǄİǁ�ıǑǌǇǀǉİǐ�ǄǈĮ�Ĳǆ�
ǃİǊĲǁǔıǆ�ǉĮǈ�Ĳǆǌ�İȺǈĲƾǒǑǌıǆ�Ĳǆǐ�įǈƾǊǑıǆǐ�ıĲǎǌ�ǎǏǄĮǌǈıǋǗ�ǉĮǈ�ĳǇƾǌİǈ�ıİ�
ǑǓǆǊǗĲİǏǆ�įǑǌĮĲǀ�ĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ�Ĳǔǌ�ıǑǋȺǊǆǏǔǋƾĲǔǌ�įǈĮĲǏǎĳǀǐ�

ƧƱƧƶƷƳƯƬ�ƷƻƱ�ƪƱƫƸưƻƱ
ƪǁǌĮǈ�ǋǈĮ�įǈĮįǈǉĮıǁĮ�ǆ�ǎȺǎǁĮ�ǎįǆǄİǁ�ıİ�ǋİǁǔıǆ�Ĳǆǐ�įǏĮıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ�
Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ��Ƭ�ĮǌĮıĲǎǊǀ�Ĳǔǌ�İǌǅǘǋǔǌ�ıĲĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(66(16�+RPH�
3KDUPDF\�ȺǏǎǉĮǊİǁĲĮǈ�ǋİ�Ĳǆǌ�ǒǏǀıǆ�ĳǑıǈǉǙǌ�ǎǑıǈǙǌ��Ĳǎ�ȺǈȺƿǏǈ�ǉĮǈ�ǆ�
ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

ƴƳƯƯƧƴƯƬ�ƪƴƭƶƷƵƻƶƬ��Ĳǔǌ�įǈıǉǁǔǌ�ǉĮǈ�Ĳǔǌ�ǉĮǓǎǑǊǙǌ�
ƧǑĲǗ�ǆ�ǋǎǌĮįǈǉǆ�ĲİǒǌǎǊǎǄǁĮ�ȺǎǊǊĮȺǊǀǐ�İȺǁıĲǏǔıǆǐ��İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ�ǄǈĮ�
ȺǏǙĲǆ�ĳǎǏƾ�ıĲǆǌ�ȺĮǄǉǗıǋǈĮ�ĮǄǎǏƾ��ǋİ�ĲĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(66(16�+RPH�
3KDUPDF\��ưƿ�Ĳǆǌ�İȺǈĲǑǒǀ�İĳĮǏǋǎǄǀ�Ĳǔǌ�ȺǎǊǊĮȺǊǙǌ�ıĲǏǙıİǔǌ��ǎǈ�
ǎȺǎǁİǐ�ıǆǋİǈǔĲİǙǌ�ȺİǏǈƿǒǎǑǌ�İǌİǏǄƿǐ�ǎǑıǁİǐ��ǉĮǈ�ǒƾǏǆ�Ĳǆǐ�ǉĮĲƾǊǊǆǊǆǐ�
ǉĮǈ�ǒǏǎǌǈǉƾ�ǏǑǇǋǈǅǎǋƿǌǆǐ�ĲǎǑǐ�įǈƾǊǑıǆǐ��ȺİĲǘǒĮǋİ�ȺǏǔĲǎȺǎǏǈĮǉƾ�
ĮȺǎĲİǊƿǋĮĲĮ��

Ƭ�ƷƪƹƱƳƯƳīƭƧ�ƴƧƵƧīƻīƬƶ�ƩƭƶƮƭƻƱ Ƭ�ƷƪƹƱƳƯƳīƭƧ�ƴƧƵƧīƻīƬƶ�ƮƧƺƳƸƯƻƱ

ƷĮ�įǈıǉǁĮ�ȺĮǏĮıǉİǑƾǅǎǌĲĮǈ�ĮȺǗ�ĳǑĲǈǉƾ�ǑǊǈǉƾ�ǉĮǈ�ǔǐ�İǉ�ĲǎǘĲǎǑ�
İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊĮ�ǉĮǈ�ǄǈĮ�ǒǎǏĲǎĳƾǄǎǑǐ�

Ƴǈ�ǉƾǓǎǑǊİǐ�ȺĮǏĮıǉİǑƾǅǎǌĲĮǈ�ĮȺǗ�ĳǑĲǈǉƾ�ǑǊǈǉƾ�ǉĮǈ�ǔǐ�İǉ�Ĳǎǘ-
ĲǎǑ�İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊĮ�ǉĮǈ�ǄǈĮ�ǒǎǏĲǎĳƾǄǎǑǐ�
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Ƭ�ĲİǊǈǉǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ Ƭ�ĲİǊǈǉǀ�İȺǁıĲǏǔıǆ

ƧǌĮıĲĮǊĲǈǉǀ�ıĲǏǙıǆ�
�ȺǈȺƿǏǈ�ǀ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

ƧǌĮıĲĮǊĲǈǉǀ�ıĲǏǙıǆ�
�ȺǈȺƿǏǈ�ǀ�ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ�

Ƭ�ǋǗǌǔıǆ�ĲǎǑ�ȺǑǏǀǌĮ Ƭ�ǋǗǌǔıǆ�ĲǎǑ�ȺǑǏǀǌĮ



ƶǑǋȺǊǆǏǙǋĮĲĮ�įǈĮĲǏǎĳǀǐ
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ƷĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(66(16�+RPH�)KDUPDF\�ıǒİįǈƾǅǎǌĲĮǈ�ǉĮǈ�ǉĮĲĮ-
ıǉİǑƾǅǎǌĲĮǈ�ǑȺǗ�ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀ�İȺǎȺĲİǁĮ�ıĲǆǌ�Ʒıİǒǈǉǀ�Ʃǆǋǎ-
ǉǏĮĲǁĮ��ıǘǋĳǔǌĮ�ǋİ�ĲǎǑǐ�ĮǑıĲǆǏǗĲİǏǎǑǐ�ǉĮǌǗǌİǐ�ǉĮǈ�ȺǏǗĲǑȺĮ��
Ƴǈ�İǌİǏǄƿǐ�İǌǙıİǈǐ�ȺǏǎƿǏǒǎǌĲĮǈ�ĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾ�ĮȺǗ�ĳǑıǈǉƿǐ�Ⱥǆ-
Ǆƿǐ��ǒǔǏǁǐ�Ĳǆǌ�ǒǏǀıǆ�ǑǊǈǉǙǌ�ȺǎǑ�ȺĮǏĮıǉİǑƾıĲǆǉĮǌ�ǋİ�ǒǆǋǈǉǀ�
įǈĮįǈǉĮıǁĮ��
ƮĮǌƿǌĮ�ĮȺǗ�ĲĮ�ȺǏǎǕǗǌĲĮ�(VVHQV��+RPH�)KDUPDF\�įİǌ�ƿǒİǈ�įǎǉǈ-
ǋĮıĲİǁ�ıİ�ǅǙĮ�

Ƭ�ƩƳƶƳƯƳīƭƧ�ƮƧƭ�ƷƳ�ƶƹƬưƧ�ƷƬƶ�
ƶƸưĭƻƱƧ�ưƪ�ƷƳ�ƨƭƳƵƸĬưƳ
Ƴ�ƨǈǎǏǑǇǋǗǐ�İǁǌĮǈ�ǋǈĮ�ĲĮǉĲǈǉǀ�İǌĮǊǊĮǄǀ�Ĳǆǐ�ıǔǋĮĲǈǉǀǐ�ǉĮǈ�Ĳǆǐ�
ǓǑǒǈǉǀǐ�ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ��ȺǎǑ�İȺǈǏİƾǅİǈ�ĲǗıǎ�Ĳǎ�ıǘǌǎǊǎ�ĲǎǑ�ǎǏǄĮ-
ǌǈıǋǎǘ�ǉĮǈ�ǋİǋǎǌǔǋƿǌĮ�ǗǏǄĮǌĮ�ĲǎǑ�Ǘıǎ�ǉĮǈ�ĲĮ�ǋİǋǎǌǔǋƿǌĮ�
ǉǘĲĲĮǏĮ��Ƴ�ǒǏǎǌǈǉǗǐ�ǉǘǉǊǎǐ�İǁǌĮǈ�ȺǎǊǘ�įǈĮĳǎǏİĲǈǉǗǐ�ǉĮǈ�ǉǑ-
ǋĮǁǌİĲĮǈ�ĮȺǗ�įİǑĲİǏǗǊİȺĲĮ�ƿǔǐ�ǊİȺĲƾ��ǙǏİǐ�ǉĮǈ�ǆǋƿǏİǐ��ǉǈǏǉĮ-
įǈǉǗǐ�ǏǑǇǋǗǐ��ĮǊǊƾ�ĮǉǗǋǆ�ǉĮǈ�ǋǀǌİǐ��ǋǆǌǈĮǁǎǐ�ǏǑǇǋǗǐ��ǉĮǈ�ƿĲǆ�
�İĲǀıǈǎǐ�ǏǑǇǋǗǐ���

ƨƾıİǈ�ĮǑĲǙǌ�Ĳǔǌ�ǄǌǙıİǔǌ�ȺǏǎĲİǁǌǎǑǋİ��ǄǈĮ�ǉƾǇİ�ȺǏǎǕǗǌ�
(66(16�+RPH�)KDUPDF\��Ĳǆǌ�ĮǉǏǈǃǀ�įǎıǎǊǎǄǁĮ�ǉĮĲƾ�Ĳǆ�įǈ-
ƾǏǉİǈĮ�ĲǎǑ�ǉǈǏǉĮįǈǉǎǘ�ǏǑǇǋǎǘ��Ĳǆǌ�ıĲǈǄǋǀ�Ĳǆǐ�ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌǆǐ�
ǋƿǄǈıĲǆǐ�ĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ�ǉĮǈ�Ĳǆǐ�ǋƿǄǈıĲǆǐ�İȺǁįǏĮıǆǐ��ĮȺǗ�
Ĳǆǌ�ıĲǈǄǋǀ�Ĳǆǐ�ǊǀǓǆǐ�ĲǎǑ�ǉƾǇİ�ıǑǋȺǊǆǏǙǋĮĲǎǐ�įǈĮĲǏǎĳǀǐ�

(66(16�*5((&(
Ʈ��ƮĮǏĮǋĮǌǊǀ�����	�

ƮǔǌıĲĮǌĲǈǌǎǑȺǗǊİǔǐ����
Ʒ�Ʈ���������ĬİııĮǊǎǌǁǉǆ

ZZZ�HVVHQV�JU



Slim’SS
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ƴİǏǈİǒǗǋİǌǎ�ıǑıǉİǑĮıǁĮǐ�����įǈıǉǁĮ
6OLP
66�_�������¼



Slim’SS - ƶǑǋȺǊǀǏǔǋĮ�įǈĮĲǏǎĳǀǐ
6OLPµ66�ȺİǏǈƿǒİǈ�ǉĮǌǎǌǈǉƾ�ĲǑȺǎȺǎǈǆǋƿǌĮ�ĳǑĲǈǉƾ�İǉǒǑǊǁıǋĮĲĮ�ıİ�ǉĮĲƾǊǊǆǊİǐ�Ⱥǎ-
ıǎĲǈǉƿǐ�ĮǌĮǊǎǄǁİǐ��İǉǒǘǊǈıǋĮ��ǉĮĲİǒǈǌǙǌ�ĲǎǑ�ȺǏƾıǈǌǎǑ�ĲıĮǄǈǎǘ��&DPHOOLD�VLQHQVLV�
IROLD�QRQ�IHUPHQWDWD��ǉĮǈ�İǉǒǘǊǈıǋĮ�ǋĮǘǏǎǑ�ȺǈȺİǏǁǎǑ�
�� ǎǈ�ǉĮĲİǒǁǌİǐ�ĲǎǑ�ȺǏƾıǈǌǎǑ�ĲıĮǄǈǎǘ�ıǑǌĲİǊǎǘǌ�ıĲǎǌ�ƿǊİǄǒǎ�ĲǎǑ�ǃƾǏǎǑǐ�ǋƿıǔ�ĲǎǑ
�� ǋİĲĮǃǎǊǈıǋǗǑ�Ĳǔǌ�ǊǈȺǈįǁǔǌ��ǉĮǘıǆ�ĲǎǑ�ǊǁȺǎǑǐ��
�� ĲĮ�ĳǘǊǊĮ�ĲǎǑ�ȺǏƾıǈǌǎǑ�ĲıĮǄǈǎǘ�ıǑǌĲİǊǎǘǌ�ıĲǆǌ�ĮȺƿǉǉǏǈıǆ�Ĳǔǌ�ȺİǏǈĲǙǌ�ıǔǋĮ-
ĲǈǉǙǌ�ǑǄǏǙǌ

�� Ĳǎ�ǋĮǘǏǎ�ȺǈȺƿǏǈ�İǁǌĮǈ�ǉĮĲƾǊǊǆǊǎ�ǄǈĮ�Ĳǆǌ�ǎǋĮǊǀ�ȺƿǓǆ�ǉĮǈ�ǄǈĮ�Ĳǎǌ�ƿǊİǄǒǎ�ĲǎǑ�
ǃƾǏǎǑǐ

ƶǑıĲĮĲǈǉƾ��ĳǘǊǊĮ�ȺǏƾıǈǌǎǑ�ĲıĮǄǈǎǘ��İǉǒǘǊǈıǋĮ�ĲǎǑ�&DPHOOLD�VLQHQVLV���ǉĮǏȺǗǐ�
ĲǎǑ�ǋĮǘǏǎǑ�ȺǈȺİǏǈǎǘ��İǉǒǘǊǈıǋĮ�ĲǎǑ�3LSHU�QLJUXP���ȺǊǆǏǔĲǈǉǗ��ǋǈǉǏǎǉǏǑıĲĮǊ-
Ǌǈǉǀ�ǉǑĲĲĮǏǁǌǆ��ǁǌİǐ�ǋǀǊǎǑ���ǄĮǊĮǉĲǔǋĮĲǎȺǎǈǆĲǀǐ��İıĲƿǏİǐ�ıĮǉǒĮǏǗǅǆǐ���ȺǊǆǏǔ-
Ĳǈǉƾ��ƾǋǑǊǎ�ĮǏĮǃǎıǁĲǎǑ���ĮǌĲǈ�ıǑııǔǋĮĲǈǉǀ�ǎǑıǁĮ��ƾǊĮĲĮ�ǋĮǄǌǆıǁǎǑ�ǊǈȺĮǏǙǌ�
ǎǍƿǔǌ���ıĲĮǇİǏǎȺǎǈǆĲƿǐ��K\GUR[\SURS\OPHW\OFHOXORVD��SRO\YLQ\OS\UUROLGRQH���
ıĲǈǊǃǔĲǈǉǀ�ǎǑıǁĮ��ĲĮǊǉ��ǒǏǔıĲǈǉǀ��ǉǎǑǏǉǎǑǋǁǌǆ��
ƶǑǌǈıĲǙǋİǌǆ�įǎıǎǊǎǄǁĮ��įǘǎ�����ĲĮǋȺǊƿĲİǐ�ǆǋİǏǆıǁǔǐ�ǉĮĲƾ�ȺǏǎĲǁǋǆıǆ����
ǊİȺĲƾ�ȺǏǈǌ�ĮȺǗ�ĲĮ�ǄİǘǋĮĲĮ��ǀ�ǉĮĲƾ�Ĳǆ�įǈƾǏǉİǈĮ�İǌǗǐ�ǄİǘǋĮĲǎǐ����įǈıǉǁǎ�ȺǏǈǌ�ĮȺǗ�
Ĳǎ�ǋİıǆǋİǏǈĮǌǗ�ǉĮǈ���įǈıǉǁǎ�ȺǏǈǌ�ĮȺǗ�Ĳǎ�ǃǏĮįǑǌǗ�ǄİǘǋĮ���Ʒǎ�ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ�ȺǎǊǊĮ-
ȺǊĮıǈƾǅİĲĮǈ�ǋİ�Ĳǆǌ�İǌĮǊǊĮǄǀ�Ĳǔǌ�įǈĮĲǏǎĳǈǉǙǌ�ıǑǌǆǇİǈǙǌ�ǉĮǈ�ǋİ�Ĳǆǌ�ƾıǉǆıǆ��
ƧȺǎǇǀǉİǑıǆ��ĭǑǊƾııİĲĮǈ�ıİ�ǍǆǏǗ�ǋƿǏǎǐ�ıİ�ǇİǏǋǎǉǏĮıǁĮ�����&��
ƱĮ�ĳǑǊƾııİĲĮǈ�ǋĮǉǏǈƾ�ĮȺǗ�ȺĮǈįǈƾ���
ƴǏǎıǎǒǀ��ưǆǌ�ǑȺİǏǃĮǁǌİĲİ�Ĳǆ�ıǑǌǈıĲǙǋİǌǆ�ǆǋİǏǀıǈĮ�įǗıǆ��Ʒǎ�ıǑǋȺǊǀǏǔǋĮ�
įǈĮĲǏǎĳǀǐ�įİǌ�ĮȺǎĲİǊİǁ�ǑȺǎǉĮĲƾıĲĮĲǎ�ǋǈĮǐ�ȺǎǈǉǁǊǆǐ�įǈĮĲǏǎĳǀǐ��ƧǉĮĲƾǊǊǆǊǎ�
ǄǈĮ�ȺĮǈįǈƾ�ǉƾĲǔ�Ĳǔǌ���İĲǙǌ��ƴİǏǈƿǒİǈ�ǉĮĳİƦǌǆ�±�ǆ�ǉĮĳİǕǌǆ�İǁǌĮǈ�ĮǉĮĲƾǊǊǆǊǆ�ǄǈĮ�
ȺĮǈįǈƾ�ǉĮǈ�ƿǄǉǑİǐ�ǄǑǌĮǁǉİǐ��ȺİǏǈİǉĲǈǉǗĲǆĲĮ�ǉĮĳİƦǌǆǐ�ıİ�įǘǎ�����ĲĮǋȺǊƿĲİǐ�ǆǋİǏǆ-
ıǁĮǐ�ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ����PJ��

Slim‘SS vit
ƶĮǐ�ıǑǌǈıĲǎǘǋİ�ǌĮ�ıǑǋȺİǏǈǊƾǃİĲİ�Ĳǈǐ�ȺǏǗıǇİĲİǐ��ǊǈȺǎįǈĮǊǑĲǈǉƿǐ��ǃǈĲĮǋǁǌİǐ�$��'��
(��.�ǉĮĲƾ�Ĳǆǌ�ĲĮǉĲǈǉǀ�ǒǏǀıǆ�ĲǎǑ�6OLP¶66�ǀįǆ�ĮȺǗ�Ĳǎ�įİǘĲİǏǎ�ǋǀǌĮ��ƶ¶ĮǑĲǀ�Ĳǆǌ�
ȺİǏǁȺĲǔıǆ�įİ�ǇĮ�ǒǏİǈĮıĲİǁĲİ�ƾǊǊĮ�ȺǎǊǑǃǈĲĮǋǈǌǎǘǒĮ�ıǑǋȺǊǆǏǙǋĮĲĮ��ƶĮǐ�ȺǏǎıĳƿ-
ǏǎǑǋİ�ıǘǋȺǊİǄǋĮ�Ĳǔǌ�ǃǈĲĮǋǈǌǙǌ�$��'��(�ǉĮǈ�Ʈ��ıİ�ƿǌĮ�����įǈıǉǁǎ�6OLP¶66�YLW��
ƩǎıǎǊǎǄǁĮ����įǈıǉǁǎ��ǆǋİǏǆıǁǔǐ�ǉĮĲĮ�ȺǏǎĲǁǋǆıǆ�Ĳǎ�ȺǏǔǁ
ƴİǏǈİǒǗǋİǌǎ�ıǑıǉİǑĮıǁĮǐ�����įǈıǉǁĮ�
6OLPµ66�YLW�_������¼
ưİ�Ĳǆǌ�ĮǄǗǏĮ�Ĳǆǐ�įǁǋǆǌǆǐ��6OLP¶66�ĮǄǔǄǀǐ�ıĮǐ��ǇĮ�ǊƾǃİĲİ�ƩƻƵƪƧƱ�ǋǈĮ�ıǑıǉİǑĮ-
ıǁĮ��6OLP¶66�YLW
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Περιεχόμενo συσκευασίας: 30 κάψουλες
Head'ES | 16,10 €



Head’ES - συμπλήρωμα διατροφής
Head'ES περιέχει συνένζυμο Q10 σε συνδυασμό με κατάλληλες αναλογίες 
τυποποιημένων φυτικών εκχυλισμάτων και βιταμινών του συμπλέγματος 
Β, με την ακόλουθη φυσιολογική επίδραση:
• το συνένζυμο Q10 είναι φυσική ουσία του ανθρώπινου οργανισμού 

που ονομάζεται και ubiquinone Q10, ubidekarenon παράγοντας Q10 
ή βιταμίνη Q, με φυσιολογικά αποτελέσματα,  εξαιτίας των διαφόρων 
μορφών της πανταχού παρούσας ουσίας του που περιέχεται σε 
όλους τους  ζωντανούς οργανισμούς και, συμμετέχει σε σημαντικές 
μεταβολικές διεργασίες 

• το εκχύλισμα του Ginkgo biloba επιδρά στη μικροκυκλοφορία 
του αιμοφόρου συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της 
μικροκυκλοφορίας του αιμοφόρου συστήματος του εγκεφάλου, 
συμβάλλοντας στη φυσιολογική (γνωστική/αναγνωριστική)
δραστηριότητα του

• το μαύρο πιπέρι συμβάλλει για ομαλό και φυσιολογικό αγγειακό και 
νευρικό συστήμα 

• Η βιταμίνη Β2 συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης  
• Η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού 

συστήματος, συνεπώς στη φυσιολογική πνευματική δραστηριότητα και 
στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης

Συστατικά: συνένζυμο Q10, Ginkgo biloba (εκχύλισμα Ginkgo biloba  
6.24), καρπός του μαύρου πιπεριού (εκχύλισμα Piper nigrum), χρώμα 
(ριβοφλαβίνη)  Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), πληρωτικό 
(μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,  άμυλο αραβοσίτου), σταθεροποιητή 
(hydroxypropylmetylcelulosa)
Συνιστώμενη δοσολογία: 1 κάψουλα το πρωί κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων ή όταν γίνει αισθητή η έναρξη του προβλήματος. 
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία κάτω από 30 0C. 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα 
συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω 
των 3 ετών.
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Περιεχόμενo συσκευασίας: 30 κάψουλες
Flow'EN | 12 €



Flow’EN - συμπλήρωμα διατροφής 
Flow'EN περιέχει τα ακόλουθα τυποποιημένα φυτικά εκχυλίσματα σε 
κατάλληλες αναλογίες: εκχύλισμα σπόρων της ιπποκαστανιάς (Aesculus 
hippocastanum, Αίσκουλος το ιπποκάστανο) και εκχύλισμα μαύρου πιπεριού: 
• το εκχύλισμα καστανιάς βοηθά στη μείωση του αισθήματος “βαριά 

πόδια” και χρησιμοποιείται για καλή κυκλοφορία στις φλέβες και στα 
τριχοειδή αγγεία 

• το μαύρο πιπέρι συμβάλλει για ομαλό και φυσιολογικό αγγειακό και 
νευρικό συστήμα 

• η βιταμίνη C συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου,  
στη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων  αγγείων και στην 
προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες 

Συστατικά: σπόροι ιπποκαστανιάς (εκχύλισμα σπόρων Aesculus 
hippocastanum),  καρπός του μαύρου πιπεριού (Piper nigrum 
εκχύλισμα), πληρωτικά (άμυλο αραβοσίτου,  μικροκρυσταλλική 
κυτταρίνη), αντι-συσσωματικός παράγοντας (στεατικό μαγνήσιο), 
σταθεροποιητές (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, τάλκη, πολυδεξτρόζη,  
πολυαιθυλενογλυκόλη, ανθρακικό ασβέστιο), χρωστικές ουσίες (οξείδια 
και υδροξείδια του σιδήρου, πυριτικό άλας καλίου-αργιλίου, διοξείδιο του 
τιτανίου) 
Συνιστώμενη δοσολογία: 1 δισκίο το βράδυ κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων. 
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία κάτω από 30 0C. 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.  
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω 
των 3 ετών.

essens home pharmacy


	body-care_gr_web
	colostrum-body-care_gr_web
	katalog produktu web gr
	katalog-kolostrum_web_gr2
	vlozka colostrum plus gr web
	vlozka do katalog produktu essens gr web



