
Parfümkatalógus 



Hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

A hosszantartó illat varázsa

Leginkább a személyes vélemény az ami számít. Hiszen mindenkinek más 
az ízlése, mások az érzései. A bőrtípusnak, a táplálkozási szokásoknak és az 
életmódnak köszönhetően minden embernek megvan a maga személyes illata.
A megfelelő parfüm kiválasztásában segítségünkre vannak az illatminták. 

Az illatanyagok folyamatosan, több órán át szabadulnak fel, így az egyes illatokat 
nyugodt körülmények között tesztelheti, és választhatja ki az ön számára ideálist.

Nyilvánvalóan minden élethelyzet más típusú illatot, más jellegű intenzitást 
igényel. Az iskolába, vagy a munkahelyünkre könnyedebb illatot választunk, 
amely nem ingerli környezetünket, míg az esti szórakozáshoz nehezebb, 
lefegyverző illat dukál.

A maximális hatás elérése érdekében több trükköt is kipróbálhatunk. A parfüm vérbő 
felületen illatozik a legintenzívebben. Ezért kis mennyiségben fül mögé, csuklóra, 
könyökhajlatba vagy akár a bokára szokás fújni. Érdemes megvárni, amíg bőrünk 
beszívja az illatot, és csak utána öltözzünk fel. Az intenzívebb hatás érdekében 
befújhatjuk parfümmel a frissen megmosott hajunkat is, mert ott igen sokáig kitart az 
illata. Amennyiben kisebb intenzitásra vágyunk elég, ha magunk elé fújunk a levegőbe, 
és belépünk az illatfelhőbe.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a végeredményben kialakult illat a 
névjegyünkké válik, befolyással van saját és környezetünk viselkedésére, illetve 
hatással van új kapcsolatok születésére.

Üdvözöljük Önöket az illatok világában!

Kedves Barátaink!

Örömmel mutatjuk be Önöknek cégünk katalógusát, amelyben 
megtalálják az ESSENS Társaság valamennyi parfümözött termékét. 

Az ESSENS parfümjeinek gyártása során a minőség a legfőbb 
szempont. Beszállítónk GMP (Good Manufacturing Practice) és ISO 
9001-2008 tanúsítvánnyal is rendelkezik. Parfümjeink illatanyag 
tartalma 20%-os, és ez garantálja az elit parfümök közé tartozást. 
Nézzük meg röviden hogyan is készülnek az ESSENS parfümök. 
Először is a legkiválóbb minőségű illatesszenciákat összekeverjük a 
parfümiparban használatos speciális alkohollal, ezt az elegyet -7 Celsius 
fokra hűtjük, majd tökéletesen átszűrjük. A szűrést 10 mikron finomságú 
szűrőkkel végezzük. A parfüm ezt követően legalább 8 héten át érlelődik 
rozsdamentes tartályokban, hogy minden összetevő tökéletesen 
összekapcsolódhasson. Ez az érési idő teszi lehetővé, hogy harmonikus, 
intenzív és káprázatos illatú egység születhessen. Az érett parfüm 
ezután a levegővel megtisztított, olasz mesterek által, híres üvegfújó 
műhelyekben készült üvegekbe, majd díszcsomagolásba kerül. A gyártási 
folyamat egyes lépései a legszigorúbb minőségellenőrzésen esnek át, és 
a gyártáshoz kizárólag hibátlan nyersanyagokat használunk fel. Az egyes 
illatokat szabadalommal védett titkos receptek alapján készítjük.

Bízunk benne, hogy parfümözött termékcsaládunkat Önök is 
megkedvelik.

Ivana Štěpánová
Az ESSENS vezetősége

FEJ ILLAT

ALAPILLAT

SZÍVILLAT

Rendkívül intenzív illat, amely a parfüm 
használata után azonnal érezhető. Ez az 
érzékelés pár másodpercig, ám bizonyos 
parfümöknél akár 15 percig is eltarthat.

Ez az az illat, amelyet a fejillat elillanása 
után érzünk, intenzitása kb. 2-3 órás.

Az illatanyagok ebben a fázisban lassan, fokozatosan 
szabadulnak fel és több órán, esetenként több tíz 
órán át érezhetők
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W 101 |  
Finomságot és természetes női 
szépséget hangsúlyozó illat. A nyári 
frissesség könnyedségével varázsolja 
el Önt. 
Fejillat: mimóza, nőszirom, ibolya, frézia, 
jázmin, gyöngyvirág, bergamot, rózsa
Szívillat: koriander, tubarózsa, nőszirom, 
székfű, galbánum, jázmin, brazíliai rózsafa, 
narancsvirág
Alapillat: ámbra, pézsma, cédrusfa, 
szantálfa, vanília

W 102 |   
Szenvedélyes, érzelmekkel teli illat, 
amibe beleszeretnek.
Fejillat: zöld orgona, szicíliai citrom levele
Szívillat: őszibarackvirág, lilaakác, piros 
bazsarózsa, zöldtea, kínai illatvirág
Alapillat: ámbra, pézsma, cédrusfa

Női  parfümök

W 103 |    
Egyszerre romantikus, édes, gyengéd 
és markáns. Ilyen a nőiesség illata. 
Fejillat: ananász, orgonavirág, őszibarack, 
sárgabarackvirág, gyöngyvirág, bergamot, 
rózsa
Szívillat: nőszirom, vaníliavirág, jázmin
Alapillat: sárgabarack, szantálfa, ámbra, 
pézsma, vanília, őszibarack

W 104 |    
Az életöröm ellenállhatatlan illata, 
amely frissességgel borítja be Önt. 
Fejillat: zöldalma, cédrus, harangvirág, 
szicíliai citrom
Szívillat: fehér rózsa, bambusz, jázmin
Alapillat: cédrusfa, pézsma, ámbra

W 105 |   
Kellemes, szofisztikált és finoman 
provokáló illat, melyben 
a virágjegyek gyümölcsillatokkal 
párosulnak.
Fejillat: magnólia, uborka, grépfrút
Szívillat: tubarózsa, ibolya, alma, 
gyöngyvirág, rózsa
Alapillat: erdei tónusok, pézsma, fehér 
ámbra

W 106 |    
Féktelen illat egy erős és 
szabadgondolkodású nő számára.
Fejillat: amalfi citrom, menta
Szívillat: jázmin, rózsabors, bazsarózsa
Alapillat: francia labdanum, cédrusfa, 
cukor

W 113 |   
Áttetsző frissesség illata.
Fejillat: bambusz, japán körte
Szívillat: lótuszvirág
Alapillat: fás tónusok

W 114 |    
Csábító és felvillanyozó illat 
céltudatos nők számára, akik tudják, 
mit akarnak.
Fejillat: frézia, liliom, rózsa
Szívillat: gyöngyvirág, gardénia, pálmafa, 
nárcisz
Alapillat: fekete ribizli, pézsma, tölgyfamoha

W 115 |  
Elbűvölő angyali illat, melynek 
édes vonásai visszaviszik Önt 
a gyerekkorba. 
Fejillat: dinnye, kókusz, narancs, fahéj, 
jázmin, bergamot, vattacukor
Szívillat: méz, sárgabarack, szeder, 
szilva, orchidea, őszibarack, jázmin, piros 
gyümölcsök, rózsa
Alapillat: tonkabab, ámbra, pacsuli, 
pézsma, vanília, karamell, sötét csokoládé

W 116 |    
Szeleburdi illat, melynek tónusai 
a spontaneitást ünneplik. 
Fejillat: szegfűbors, frézia, alma
Szívillat: ibolya, hibiszkusz, jázmin, 
vaníliavirág, rózsa
Alapillat: labdanum, szantálfa, tömjén, 
cédrusfa, moha

W 117 |  
Modern nő által ihletett üde 
orientális illat.
Fejillat: narancs, narancsvirág, mandarin, 
bergamot
Szívillat: mimóza, jázmin, török rózsa, 
ilang-ilang
Alapillat: tonkabab, pacsuli, édes mirha, 
vanília, vetiver, fehér pézsma

W 107 |   
Van Önnek divat- és stílusérzéke? Ha 
igen, akkor ez az illat Önnek szól.
Fejillat: bazsarózsa, frézia, licsi
Szívillat: rózsa, magnólia, gyöngyvirág
Alapillat: ámbra, cédrusfa

W 108 |    
Keverjen magának egy szerelemmel 
és kéjjel teli koktélt!
Fejillat: fekete ribizli, narancs, mandarin, 
kasszia virág, grépfrút, bergamot
Szívillat: sárgabarack, jázmin, 
gyöngyvirág, liliom, rózsa
Alapillat: cédrusfa, tonkabab, pézsma, 
vanília, borostyánkő

W 109 |   
Virágok és gyümölcsök nedvdús és 
csábító illata.
Fejillat: dinnye, őszibarack, alma
Szívillat: mimóza, tubarózsa, liliom, frézia, 
jázmin, gyöngyvirág
Alapillat: szantálfa, pézsma, tölgyfamoha, 
ilang-ilang

W 110 |    
Gyönyörű virágillat, amely 
elragadja Önt a tisztaságával és 
finomságával.
Fejillat: ibolyalevél, rózsaszínű grépfrút, 
erdei szamóca
Szívillat: gardénia, ibolya, jázmin
Alapillat: pézsma, fehérfa, vanília

W 111 |   
Finom érzékiséget és 
kristálytisztaságot rejtő ritka kincs.
Fejillat: gránátalma, yuzu
Szívillat: bazsarózsa, magnólia, lótuszvirág
Alapillat: ámbra, pézsma

W 112 |   
Izgalmas és eredeti illat, amely 
elbűvöli Önt. 
Fejillat: afrikai frézia szirma, őszibarack, 
gardénia
Szívillat: koriander, rózsa, jázmin
Alapillat: vanília, pacsuli, vetiver

ILLATANYAG TARTALOM 20 %
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Csábító és felvillanyozó illat 
céltudatos nők számára, akik tudják, 
mit akarnak.
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Szívillat: gyöngyvirág, gardénia, pálmafa, 
nárcisz
Alapillat: fekete ribizli, pézsma, tölgyfamoha

W 115 |  
Elbűvölő angyali illat, melynek 
édes vonásai visszaviszik Önt 
a gyerekkorba. 
Fejillat: dinnye, kókusz, narancs, fahéj, 
jázmin, bergamot, vattacukor
Szívillat: méz, sárgabarack, szeder, 
szilva, orchidea, őszibarack, jázmin, piros 
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W 116 |    
Szeleburdi illat, melynek tónusai 
a spontaneitást ünneplik. 
Fejillat: szegfűbors, frézia, alma
Szívillat: ibolya, hibiszkusz, jázmin, 
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W 117 |  
Modern nő által ihletett üde 
orientális illat.
Fejillat: narancs, narancsvirág, mandarin, 
bergamot
Szívillat: mimóza, jázmin, török rózsa, 
ilang-ilang
Alapillat: tonkabab, pacsuli, édes mirha, 
vanília, vetiver, fehér pézsma

W 107 |   
Van Önnek divat- és stílusérzéke? Ha 
igen, akkor ez az illat Önnek szól.
Fejillat: bazsarózsa, frézia, licsi
Szívillat: rózsa, magnólia, gyöngyvirág
Alapillat: ámbra, cédrusfa

W 108 |    
Keverjen magának egy szerelemmel 
és kéjjel teli koktélt!
Fejillat: fekete ribizli, narancs, mandarin, 
kasszia virág, grépfrút, bergamot
Szívillat: sárgabarack, jázmin, 
gyöngyvirág, liliom, rózsa
Alapillat: cédrusfa, tonkabab, pézsma, 
vanília, borostyánkő

W 109 |   
Virágok és gyümölcsök nedvdús és 
csábító illata.
Fejillat: dinnye, őszibarack, alma
Szívillat: mimóza, tubarózsa, liliom, frézia, 
jázmin, gyöngyvirág
Alapillat: szantálfa, pézsma, tölgyfamoha, 
ilang-ilang

W 110 |    
Gyönyörű virágillat, amely 
elragadja Önt a tisztaságával és 
finomságával.
Fejillat: ibolyalevél, rózsaszínű grépfrút, 
erdei szamóca
Szívillat: gardénia, ibolya, jázmin
Alapillat: pézsma, fehérfa, vanília

W 111 |   
Finom érzékiséget és 
kristálytisztaságot rejtő ritka kincs.
Fejillat: gránátalma, yuzu
Szívillat: bazsarózsa, magnólia, lótuszvirág
Alapillat: ámbra, pézsma

W 112 |   
Izgalmas és eredeti illat, amely 
elbűvöli Önt. 
Fejillat: afrikai frézia szirma, őszibarack, 
gardénia
Szívillat: koriander, rózsa, jázmin
Alapillat: vanília, pacsuli, vetiver

ILLATANYAG TARTALOM 20 %



W 118 |  
Kifejezetten nőies illat, amelyben az 
egyszerűség eleganciával párosul.
Fejillat: mandarin, rózsa, afrikai orchidea
Szívillat: szeder, szilva, ibolya
Alapillat: pézsma, amarantfa, borostyán

W 119 |  
A nőiesség kirobbanása!
Fejillat: fekete ribizli, őszibarack
Szívillat: szilva, jázmin, bazsarózsa, 
gyöngyvirág
Alapillat: szantálfa, pézsma, vanília

W 120 |   
Könnyű, üde és gyönyörű illat, amely 
feltárja Ön előtt a paradicsomkert titkát.
Fejillat: ananász, golgotavirág, bergamot
Szívillat: frézia, őszibarack, rózsaszínű 
bazsarózsa
Alapillat: ámbra, pézsma, cédrusfa

W 121 | 
Lédús gyümölcsök, hívogató virágok, 
és csábító fás tónusok kellemesen 
igéző illata.
Fejillat: fekete ribizli, bergamot, citrom
Szívillat: jázmin, gyöngyvirág, rózsa
Alapillat: szantálfa, ámbra, cédrusfa

W 122 |  
Gyengéd illat romantikus hölgyeknek, 
akik hisznek az igaz szerelemben.
Fejillat: gyömbér, kamilla, 
citrusgyümölcsök, sárga frézia, rózsa
Szívillat: liliom, szegfű, fehér ibolya, 
lótuszvirág
Alapillat: egzotikus fafajták, pacsuli, 
tölgyfamoha, fehér pézsma

W 123 |  
Női érzelmeket és kivételes 
frissességet megtestesítő illat.
Fejillat: tölgyfamoha, őszibarack, 
ciklámen, dinnye, fekete ribizli, zöld alma
Szívillat: jázmin, nősziromgyökér, liliom, 
vízijácint, 
Alapillat: szantálfa, cédrus, ámbra, vanília, 
orchidea, gyanta

W 129 |  
Éjfélt ütött az óra. Minden most 
kezdődik…A mesebeli csábító után 
csak az igéző illat marad.
Fejillat: mandarin, bergamot
Szívillat: rózsa
Alapillat: pacsuli, ámbra, vanília

W 130 |  
Virágos illat azoknak az ambiciózus 
hölgyeknek, akik nem feledkeznek 
meg természetes vonzerejükről. Ez a 
friss illat ugyanolyan vonzó, mint a 
viselője.
Fejillat: fekete ribizli, citrusfélék, erdei eper, 
piros alma
Szívillat: frézia, édes borsó, jázmin, rózsa
Alapillat: szantálfa, ámbra, pézsma, málna

W 131 |  
Friss, fűszeres illat, leheletnyi virágos 
árnyalattal, amely az öntudatos nő 
vonzerejét és játékos eleganciáját 
testesíti meg.
Fejillat: citrusfélék, vodka, ibolya
Szívillat: nárcisz, lótusz, orchidea
Alapillat: nyírfa, fás tónusok

W 132 |  
Varázslatos és ellenállhatatlan. 
Ilyen az első pillanattól kezdve 
csábító hölgy. Az illat érzéki tónusai 
harmóniát teremtenek a vágy és a 
gyengéd kellem között.
Fejillat: narancsvirág, mandarin, narancs
Szívillat: fehér kamélia, liliom, rózsa
Alapillat: szantálfa, pézsma

W133 |  
A hegyi forrás tisztaságát idéző 
illat, amelyben az illatos virágok, az 
üde vízesés és a tavaszi erdő tónusai 
keverednek.
Fejillat: ciklámen, rózsavíz, görögdinnye, 
frézia, lótusz, rózsa
Szívillat: tengeri alga, levendula, 
gyapotcserje virága
Alapillat: pacsuli, fás tónusok, virginiai 
cédrus, ámbra

W 124 |  
Energiával és életerővel teli, 
csodálatosan friss illat, amely 
kivételes változatossággal lepi meg 
viselőjét.
Fejillat: ananász, nőszirom, pacsuli, 
rózsabors, jácint
Szívillat: jázmin, citrusok
Alapillat: pézsma, pacsuli, fehér pézsma, 
vetiver

W 125 |   
Hihetetlenül vonzó… Ilyen egy 
egzotikus gyümölcsökkel és csábító 
virágokkal teli valódi orientális illat.
Fejillat: gránátalma
Szívillat: lótuszvirág, orchidea
Alapillat: ibolya, ámbra, pézsma, 
mahagóni fa

W 126 |  
A frissesség dicshimnusza, amelyet 
a természet ereje inspirált, és amely 
játékra csábít.
Fejillat: bergamot, mandarin, füge 
Szívillat: liliom, jázmin, kardamom
Alapillat: szantálfa, cédrusfa, olajfa, pézsma

W 127 |   
Tüzes, érzéki illat, azoknak a 
hölgyeknek, akik szavak nélkül 
csábítanak.
Fejillat: neroli, citrom, málna
Szívillat: narancsvirág, jázmin, gardénia
Alapillat: pacsuli, fehér méz

W 128 |  
Rendkívül érdekes, titokzatos 
illat, az „Éjszaka királynője” nevű 
kaktuszvirág varázslatos hatásával 
gazdagítva.
Fejillat: akácvirág, mandarin levél
Szívillat: narancsvirág, az „Éjszaka 
királynője” nevű kaktusz virága, jázmin, rózsa
Alapillat: szantálfa, tonkabab, vanília

W134 |  
A kifinomult és elegáns hölgyek 
vonzó illata. Azoké a hölgyeké, akik 
a „Végzet asszonya” szerepkörben 
érzik magukat a legjobban. A 
parfüm illatos tónusai fokozatosan 
leplezik le magukat, és Ön egyre 
vonzóbbá válik általuk.
Fejillat: olasz narancs
Szívillat: narancsvirág, jázmin
Alapillat: méz, vanília

W 135 |   
A gyümölcsök, virágok és egzotikus 
fás tónusok egyedülálló keveréke 
meggyőzi Önt a mennybéli 
paradicsom létezéséről!
Fejillat: nőszirom, rózsa
Szívillat: nektarin, őszibarack, jácint
Alapillat: gyümölcs, szantálfa, fehér 
pézsma



W 118 |  
Kifejezetten nőies illat, amelyben az 
egyszerűség eleganciával párosul.
Fejillat: mandarin, rózsa, afrikai orchidea
Szívillat: szeder, szilva, ibolya
Alapillat: pézsma, amarantfa, borostyán

W 119 |  
A nőiesség kirobbanása!
Fejillat: fekete ribizli, őszibarack
Szívillat: szilva, jázmin, bazsarózsa, 
gyöngyvirág
Alapillat: szantálfa, pézsma, vanília

W 120 |   
Könnyű, üde és gyönyörű illat, amely 
feltárja Ön előtt a paradicsomkert titkát.
Fejillat: ananász, golgotavirág, bergamot
Szívillat: frézia, őszibarack, rózsaszínű 
bazsarózsa
Alapillat: ámbra, pézsma, cédrusfa

W 121 | 
Lédús gyümölcsök, hívogató virágok, 
és csábító fás tónusok kellemesen 
igéző illata.
Fejillat: fekete ribizli, bergamot, citrom
Szívillat: jázmin, gyöngyvirág, rózsa
Alapillat: szantálfa, ámbra, cédrusfa

W 122 |  
Gyengéd illat romantikus hölgyeknek, 
akik hisznek az igaz szerelemben.
Fejillat: gyömbér, kamilla, 
citrusgyümölcsök, sárga frézia, rózsa
Szívillat: liliom, szegfű, fehér ibolya, 
lótuszvirág
Alapillat: egzotikus fafajták, pacsuli, 
tölgyfamoha, fehér pézsma

W 123 |  
Női érzelmeket és kivételes 
frissességet megtestesítő illat.
Fejillat: tölgyfamoha, őszibarack, 
ciklámen, dinnye, fekete ribizli, zöld alma
Szívillat: jázmin, nősziromgyökér, liliom, 
vízijácint, 
Alapillat: szantálfa, cédrus, ámbra, vanília, 
orchidea, gyanta

W 129 |  
Éjfélt ütött az óra. Minden most 
kezdődik…A mesebeli csábító után 
csak az igéző illat marad.
Fejillat: mandarin, bergamot
Szívillat: rózsa
Alapillat: pacsuli, ámbra, vanília

W 130 |  
Virágos illat azoknak az ambiciózus 
hölgyeknek, akik nem feledkeznek 
meg természetes vonzerejükről. Ez a 
friss illat ugyanolyan vonzó, mint a 
viselője.
Fejillat: fekete ribizli, citrusfélék, erdei eper, 
piros alma
Szívillat: frézia, édes borsó, jázmin, rózsa
Alapillat: szantálfa, ámbra, pézsma, málna

W 131 |  
Friss, fűszeres illat, leheletnyi virágos 
árnyalattal, amely az öntudatos nő 
vonzerejét és játékos eleganciáját 
testesíti meg.
Fejillat: citrusfélék, vodka, ibolya
Szívillat: nárcisz, lótusz, orchidea
Alapillat: nyírfa, fás tónusok

W 132 |  
Varázslatos és ellenállhatatlan. 
Ilyen az első pillanattól kezdve 
csábító hölgy. Az illat érzéki tónusai 
harmóniát teremtenek a vágy és a 
gyengéd kellem között.
Fejillat: narancsvirág, mandarin, narancs
Szívillat: fehér kamélia, liliom, rózsa
Alapillat: szantálfa, pézsma

W133 |  
A hegyi forrás tisztaságát idéző 
illat, amelyben az illatos virágok, az 
üde vízesés és a tavaszi erdő tónusai 
keverednek.
Fejillat: ciklámen, rózsavíz, görögdinnye, 
frézia, lótusz, rózsa
Szívillat: tengeri alga, levendula, 
gyapotcserje virága
Alapillat: pacsuli, fás tónusok, virginiai 
cédrus, ámbra

W 124 |  
Energiával és életerővel teli, 
csodálatosan friss illat, amely 
kivételes változatossággal lepi meg 
viselőjét.
Fejillat: ananász, nőszirom, pacsuli, 
rózsabors, jácint
Szívillat: jázmin, citrusok
Alapillat: pézsma, pacsuli, fehér pézsma, 
vetiver

W 125 |   
Hihetetlenül vonzó… Ilyen egy 
egzotikus gyümölcsökkel és csábító 
virágokkal teli valódi orientális illat.
Fejillat: gránátalma
Szívillat: lótuszvirág, orchidea
Alapillat: ibolya, ámbra, pézsma, 
mahagóni fa

W 126 |  
A frissesség dicshimnusza, amelyet 
a természet ereje inspirált, és amely 
játékra csábít.
Fejillat: bergamot, mandarin, füge 
Szívillat: liliom, jázmin, kardamom
Alapillat: szantálfa, cédrusfa, olajfa, pézsma

W 127 |   
Tüzes, érzéki illat, azoknak a 
hölgyeknek, akik szavak nélkül 
csábítanak.
Fejillat: neroli, citrom, málna
Szívillat: narancsvirág, jázmin, gardénia
Alapillat: pacsuli, fehér méz

W 128 |  
Rendkívül érdekes, titokzatos 
illat, az „Éjszaka királynője” nevű 
kaktuszvirág varázslatos hatásával 
gazdagítva.
Fejillat: akácvirág, mandarin levél
Szívillat: narancsvirág, az „Éjszaka 
királynője” nevű kaktusz virága, jázmin, rózsa
Alapillat: szantálfa, tonkabab, vanília

W134 |  
A kifinomult és elegáns hölgyek 
vonzó illata. Azoké a hölgyeké, akik 
a „Végzet asszonya” szerepkörben 
érzik magukat a legjobban. A 
parfüm illatos tónusai fokozatosan 
leplezik le magukat, és Ön egyre 
vonzóbbá válik általuk.
Fejillat: olasz narancs
Szívillat: narancsvirág, jázmin
Alapillat: méz, vanília

W 135 |   
A gyümölcsök, virágok és egzotikus 
fás tónusok egyedülálló keveréke 
meggyőzi Önt a mennybéli 
paradicsom létezéséről!
Fejillat: nőszirom, rózsa
Szívillat: nektarin, őszibarack, jácint
Alapillat: gyümölcs, szantálfa, fehér 
pézsma



W 136 |  
Hagyja, hadd ragadja magával a 
frissesség hulláma, amely élénkít, és 
energiával tölt fel...
Fejillat: rebarbara, menta, narancshéj, 
bergamot, citrom
Szívillat: zöldtea, szegfű, jázmin
Alapillat: tölgymoha, kömény, ámbra, 
pézsma

W 137 |  
Érzékien felforrósító, keletiesen 
virágos kompozíció, amelyben a 
gyümölcsök és virágok üde tónusai 
keverednek a bors merész, ám 
kellemesen pikáns ízével. Viselője 
varázslatos, merész és trendi.
Fejillat: mandarin, narancs, rózsabors
Szívillat: pelargónia, őszibarack, orgonafa
Alapillat: pacsuli, ámbra

M 001 |    
Tökéletes harmóniát alkotó 
kontrasztokkal teli illat. 
Fejillat: levendula, mandarin, galagonya, 
szerecsendió-virág, bergamot, székfű, citrom
Szívillat: szerecsendió, lonc, szegfűszeg, 
szantálfa, ibolyalevél, jázmin, cédrusfa
Alapillat: bőr, tonkabab, borostyánkő, 
pacsuli, pézsma, vetiver

M 002 | 
Energikus illat azon férfiak 
számára, akik teljes életet élnek.
Fejillat: grépfrút, ánizs
Szívillat: levendula, málna
Alapillat: fás tónusok, vaníliavirág

M 003 |  
Üde és könnyed illat, melynek 
tónusai szabadságot és 
függetlenséget testesítenek meg.
Fejillat: narancs, zöldcitrom, mandarin, 
jázmin, bergamot, citrom
Szívillat: ciklámen, szerecsendió, rezeda, 
koriander, ibolya, frézia, tengeri tónusok, 
őszibarack, jácint, rózsa
Alapillat: ámbra, pacsuli, tölgyfamoha, 
cédrus, fehér pézsma

M 004 | 
Szofisztikált és modern illat.
Fejillat: körtelevél, cédrusfa, bergamot
Szívillat: bazsalikom, menta, zúzott jég 
akkordja
Alapillat: pacsuli, pézsma, cédrusfa

M 005 |  
Merész illat olyan férfi számára, aki 
tudja, mit akar.
Fejillat: citrom, mandarin
Szívillat: cédrusfa, koriander, ibolya
Alapillat: francia labdanum, ámbra, gyanta, 
benzoin, bőr

M 006 |  
Elegáns fás illat, amely a 
klasszikusság új felfogását mutatja be. 
Fejillat: grépfrút, bergamot, citrom, 
elemigyanta 
Szívillat: vetiver, cédrusfa, gyömbér
Alapillat: szantálfa, rozmaring, levendula

M 007 |  
Erős, sikeres és céltudatos férfi számára 
alkotott markáns illat.
Fejillat: szilva, tölgyfamoha, alma, 
citrusgyümölcsök, bergamot, citrom
Szívillat: pelargónia, szegfűszeg, fahéj
Alapillat: szantálfa, olajfa, vanília, vetiver, 
cédrus

Parfüm 50 ml | 4930 Ft
Parfüm 15 ml | 2465 Ft

W 138 | 
Merüljön alá a legillatosabb virágok 
elbűvölő tengerébe, és hagyja hogy 
elragadják Önt a boldogság és 
harmónia gyönyörteljes érzései.
Fejillat: bergamot, tea
Szívillat: jázmin, afrikai narancs virága, 
frézia, rózsa, orchidea
Alapillat: pézsma, pacsuli

W 139 |  
Az áldásos kaviár és az édes 
gyümölcs mámorító illata, amelynek 
köszönhetően Ön megérzi a világ 
valamennyi szépségével való együvé 
tartozást.
Fejillat: fügefalevél
Szívillat: füge, kaviár
Alapillat: fügefa

W 140 | 
Meglepő és kitörő...A titokzatos kelet 
kedvelői számára teremtetett illat.
Fejillat: mandarin, narancs, szegfűszeg, 
kardamom
Szívillat: kömény, mangó, vaníliavirág, 
ilang-ilang, gardénia
Alapillat: ámbra, pacsuli, vanília

ILLATANYAG TARTALOM 20 %

Férfi parfümök



W 136 |  
Hagyja, hadd ragadja magával a 
frissesség hulláma, amely élénkít, és 
energiával tölt fel...
Fejillat: rebarbara, menta, narancshéj, 
bergamot, citrom
Szívillat: zöldtea, szegfű, jázmin
Alapillat: tölgymoha, kömény, ámbra, 
pézsma

W 137 |  
Érzékien felforrósító, keletiesen 
virágos kompozíció, amelyben a 
gyümölcsök és virágok üde tónusai 
keverednek a bors merész, ám 
kellemesen pikáns ízével. Viselője 
varázslatos, merész és trendi.
Fejillat: mandarin, narancs, rózsabors
Szívillat: pelargónia, őszibarack, orgonafa
Alapillat: pacsuli, ámbra

M 001 |    
Tökéletes harmóniát alkotó 
kontrasztokkal teli illat. 
Fejillat: levendula, mandarin, galagonya, 
szerecsendió-virág, bergamot, székfű, citrom
Szívillat: szerecsendió, lonc, szegfűszeg, 
szantálfa, ibolyalevél, jázmin, cédrusfa
Alapillat: bőr, tonkabab, borostyánkő, 
pacsuli, pézsma, vetiver

M 002 | 
Energikus illat azon férfiak 
számára, akik teljes életet élnek.
Fejillat: grépfrút, ánizs
Szívillat: levendula, málna
Alapillat: fás tónusok, vaníliavirág

M 003 |  
Üde és könnyed illat, melynek 
tónusai szabadságot és 
függetlenséget testesítenek meg.
Fejillat: narancs, zöldcitrom, mandarin, 
jázmin, bergamot, citrom
Szívillat: ciklámen, szerecsendió, rezeda, 
koriander, ibolya, frézia, tengeri tónusok, 
őszibarack, jácint, rózsa
Alapillat: ámbra, pacsuli, tölgyfamoha, 
cédrus, fehér pézsma

M 004 | 
Szofisztikált és modern illat.
Fejillat: körtelevél, cédrusfa, bergamot
Szívillat: bazsalikom, menta, zúzott jég 
akkordja
Alapillat: pacsuli, pézsma, cédrusfa

M 005 |  
Merész illat olyan férfi számára, aki 
tudja, mit akar.
Fejillat: citrom, mandarin
Szívillat: cédrusfa, koriander, ibolya
Alapillat: francia labdanum, ámbra, gyanta, 
benzoin, bőr

M 006 |  
Elegáns fás illat, amely a 
klasszikusság új felfogását mutatja be. 
Fejillat: grépfrút, bergamot, citrom, 
elemigyanta 
Szívillat: vetiver, cédrusfa, gyömbér
Alapillat: szantálfa, rozmaring, levendula

M 007 |  
Erős, sikeres és céltudatos férfi számára 
alkotott markáns illat.
Fejillat: szilva, tölgyfamoha, alma, 
citrusgyümölcsök, bergamot, citrom
Szívillat: pelargónia, szegfűszeg, fahéj
Alapillat: szantálfa, olajfa, vanília, vetiver, 
cédrus

Parfüm 50 ml | 4930 Ft
Parfüm 15 ml | 2465 Ft

W 138 | 
Merüljön alá a legillatosabb virágok 
elbűvölő tengerébe, és hagyja hogy 
elragadják Önt a boldogság és 
harmónia gyönyörteljes érzései.
Fejillat: bergamot, tea
Szívillat: jázmin, afrikai narancs virága, 
frézia, rózsa, orchidea
Alapillat: pézsma, pacsuli

W 139 |  
Az áldásos kaviár és az édes 
gyümölcs mámorító illata, amelynek 
köszönhetően Ön megérzi a világ 
valamennyi szépségével való együvé 
tartozást.
Fejillat: fügefalevél
Szívillat: füge, kaviár
Alapillat: fügefa

W 140 | 
Meglepő és kitörő...A titokzatos kelet 
kedvelői számára teremtetett illat.
Fejillat: mandarin, narancs, szegfűszeg, 
kardamom
Szívillat: kömény, mangó, vaníliavirág, 
ilang-ilang, gardénia
Alapillat: ámbra, pacsuli, vanília

ILLATANYAG TARTALOM 20 %

Férfi parfümök



M 008 |  
Tekintélyes férfiassághoz való 
triumfális visszatérést kifejező 
ellenállhatatlan illat. 
Fejillat: vérnarancs, grépfrút
Szívillat: menta, rózsa, fahéj
Alapillat: pacsuli, ámbra, bőr, fás tónusok

M 009 | 
Készüljön fel egy szenvedéllyel teli 
illatra! Vad, friss, ugyanakkor 
érzékien fűszeres.
Fejillat: üröm, bazsalikom
Szívillat: paprika, pacsuli
Alapillat: gyanta, benzoin

M 010 |  
Rendkívüli illat, amely titkot rejt.
Fejillat: kardamom
Szívillat: bergamot, cédrusfa, levendula
Alapillat: vetiver, kumarin

M 011 |  
Modern, érzéki, fesztelen férfiak 
elegáns illata. Olyan férfiak 
aromája, akik nem hajlandóak 
másokat utánozni, és mindig 
önmaguk maradnak.
Fejillat: bergamot, ciprus, ibolya
Szívillat: dohány, jázmin
Alapillat: pacsuli, tömjén, ámbra, elemigyanta

M 016 |  
Az üde, földközi-tengeri levegő érzéki 
tónusai, amelyek a varázslatos és friss 
elegancia alapjául szolgálnak. Felettébb 
könnyed, citrusos illat azoknak a senki 
és semmi által gúzsba nem köthető 
férfiaknak, akik egyszerűen csak 
szeretnének felfrissülni, ám e közben 
nem akarják túlságosan is magukra 
vonni a figyelmet.
Fejillat: szicíliai mandarin, boróka, grépfrút
Szívillat: rozmaring, brazíliai paliszander, 
fűszerek
Alapillat: pézsma, tölgyfamoha, tömjén

M 017 | 
Frissítő illat citrusokkal, zöld 
növényekkel és egy csipetnyi fűszerrel. 
Viselője számára nem alapvető a külső, 
egyszerűen csak szeretné jól érezni 
magát, és azt tenni, amihez kedve van.
Fejillat: bergamot, tangerine
Szívillat: fekete fűszerek, rózsa
Alapillat: szantálfa, pacsuli

M 018 |  
Szikrázóan hódító, érzelmekkel teli 
illat magabiztos férfiak számára, 
akik megérzéseikre hallgatnak, ezért 
mindig minden körülmények között a 
„dolgok felett állnak”.
Fejillat: narancsvirág, mandarin
Szívillat: tengerifű, levendula, gyapotcserje 
virága
Alapillat: pacsuli, fás tónusok, virginiai 
cédrus, ámbra

M 019 | 
Friss és energetikus tónusok 
kompozíciója, amely valóban lehűti 
és ellazítja Önt.
Fejillat: rozmaring, ananász, neroli, 
bergamot, citrom
Szívillat: ciklámen, jázmin, koriander, 
tölgyfamoha
Alapillat: szantálfa, kardamom, tonkabab, 
pézsma, cédrus

M 020 |  
Igazi luxuskivitel. Hipnotizáló illat 
igényeseknek. Az erő, a hatalom és a 
siker megtestesítője.
Fejillat: bergamot, fekete ribizli, piros 
alma, ananász
Szívillat: jázmin, nyírfa, pacsuli, rózsa
Alapillat: pézsma, tölgyfamoha, ámbra, 
vanília

M 012 |  
Egyszerre ellenállhatatlanul 
intenzív, és hihetetlenül lágy? Ilyen 
egy kontrasztokkal teli illat.
Fejillat: üröm, levendula, menta, bergamot, 
karda¬mon
Szívillat: kömény, narancsvirág, fahéj
Alapillat: szantálfa, tonkabab, ámbra, 
vanília, cédrusfa

M 013 |   
A csípős hegyi levegő és a tiszta 
vízesések által inspirált citrusos 
tónusú lenyűgöző illat.
Fejillat: bergamot, mandarin
Szívillat: zöld tea, fekete ribizli
Alapillat: galbánum, pézsma, szantálfa, 
keserű narancs

M 014 |   
Friss, trendi illat, vizes lehelettel, 
határozott, öntudatos, szabadságot 
kedvelő férfiaknak, akik kiismerik 
magukat a divatos trendekben.
Fejillat: bergamot, rózsafa, kardamom, 
citrom
Szívillat: tárkony, zsálya, cédrusfa, 
fűszerek
Alapillat: ámbra, sáfrány, pézsma, fás 
tónusok

M 015 | 
Erőt és függetlenséget reprezentáló 
illat.
Fejillat: citrom, narancs, grépfrút, rózsabors, 
mentol, szerecsendió
Szívillat: cédrusfa, kesernyés tónusok, 
vetiver, gyömbér, jázmin
Alapillat: pacsuli, tömjén, szantálfa, labdanum

Parfüm 50 ml | 4930 Ft



M 008 |  
Tekintélyes férfiassághoz való 
triumfális visszatérést kifejező 
ellenállhatatlan illat. 
Fejillat: vérnarancs, grépfrút
Szívillat: menta, rózsa, fahéj
Alapillat: pacsuli, ámbra, bőr, fás tónusok

M 009 | 
Készüljön fel egy szenvedéllyel teli 
illatra! Vad, friss, ugyanakkor 
érzékien fűszeres.
Fejillat: üröm, bazsalikom
Szívillat: paprika, pacsuli
Alapillat: gyanta, benzoin

M 010 |  
Rendkívüli illat, amely titkot rejt.
Fejillat: kardamom
Szívillat: bergamot, cédrusfa, levendula
Alapillat: vetiver, kumarin

M 011 |  
Modern, érzéki, fesztelen férfiak 
elegáns illata. Olyan férfiak 
aromája, akik nem hajlandóak 
másokat utánozni, és mindig 
önmaguk maradnak.
Fejillat: bergamot, ciprus, ibolya
Szívillat: dohány, jázmin
Alapillat: pacsuli, tömjén, ámbra, elemigyanta

M 016 |  
Az üde, földközi-tengeri levegő érzéki 
tónusai, amelyek a varázslatos és friss 
elegancia alapjául szolgálnak. Felettébb 
könnyed, citrusos illat azoknak a senki 
és semmi által gúzsba nem köthető 
férfiaknak, akik egyszerűen csak 
szeretnének felfrissülni, ám e közben 
nem akarják túlságosan is magukra 
vonni a figyelmet.
Fejillat: szicíliai mandarin, boróka, grépfrút
Szívillat: rozmaring, brazíliai paliszander, 
fűszerek
Alapillat: pézsma, tölgyfamoha, tömjén

M 017 | 
Frissítő illat citrusokkal, zöld 
növényekkel és egy csipetnyi fűszerrel. 
Viselője számára nem alapvető a külső, 
egyszerűen csak szeretné jól érezni 
magát, és azt tenni, amihez kedve van.
Fejillat: bergamot, tangerine
Szívillat: fekete fűszerek, rózsa
Alapillat: szantálfa, pacsuli

M 018 |  
Szikrázóan hódító, érzelmekkel teli 
illat magabiztos férfiak számára, 
akik megérzéseikre hallgatnak, ezért 
mindig minden körülmények között a 
„dolgok felett állnak”.
Fejillat: narancsvirág, mandarin
Szívillat: tengerifű, levendula, gyapotcserje 
virága
Alapillat: pacsuli, fás tónusok, virginiai 
cédrus, ámbra

M 019 | 
Friss és energetikus tónusok 
kompozíciója, amely valóban lehűti 
és ellazítja Önt.
Fejillat: rozmaring, ananász, neroli, 
bergamot, citrom
Szívillat: ciklámen, jázmin, koriander, 
tölgyfamoha
Alapillat: szantálfa, kardamom, tonkabab, 
pézsma, cédrus

M 020 |  
Igazi luxuskivitel. Hipnotizáló illat 
igényeseknek. Az erő, a hatalom és a 
siker megtestesítője.
Fejillat: bergamot, fekete ribizli, piros 
alma, ananász
Szívillat: jázmin, nyírfa, pacsuli, rózsa
Alapillat: pézsma, tölgyfamoha, ámbra, 
vanília

M 012 |  
Egyszerre ellenállhatatlanul 
intenzív, és hihetetlenül lágy? Ilyen 
egy kontrasztokkal teli illat.
Fejillat: üröm, levendula, menta, bergamot, 
karda¬mon
Szívillat: kömény, narancsvirág, fahéj
Alapillat: szantálfa, tonkabab, ámbra, 
vanília, cédrusfa

M 013 |   
A csípős hegyi levegő és a tiszta 
vízesések által inspirált citrusos 
tónusú lenyűgöző illat.
Fejillat: bergamot, mandarin
Szívillat: zöld tea, fekete ribizli
Alapillat: galbánum, pézsma, szantálfa, 
keserű narancs

M 014 |   
Friss, trendi illat, vizes lehelettel, 
határozott, öntudatos, szabadságot 
kedvelő férfiaknak, akik kiismerik 
magukat a divatos trendekben.
Fejillat: bergamot, rózsafa, kardamom, 
citrom
Szívillat: tárkony, zsálya, cédrusfa, 
fűszerek
Alapillat: ámbra, sáfrány, pézsma, fás 
tónusok

M 015 | 
Erőt és függetlenséget reprezentáló 
illat.
Fejillat: citrom, narancs, grépfrút, rózsabors, 
mentol, szerecsendió
Szívillat: cédrusfa, kesernyés tónusok, 
vetiver, gyömbér, jázmin
Alapillat: pacsuli, tömjén, szantálfa, labdanum

Parfüm 50 ml | 4930 Ft



Tusfürdők Testápoló 
balzsamok

Az Ön által kedvelt 
illatú testápoló balzsam 
sárgabarackmag olajjal, 

hidratáló összetevőkkel és 
E  vitaminnal. A mindennapos  

használatra, minden bőrtípusra 
alkalmas testápoló balzsam 

fürdés, napozás vagy akár 
depillálás után is kiválóan 

applikálható. A balzsam 
gyorsan beszívódik, és selymes 

tapintásúvá, rugalmassá 
varázsolja a bőrt. Bőrlágyító, 

tisztító, tápláló és regeneráló 
hatású sárgabarackmag olajat, 
valamint E vitamint tartalmaz,  

amely gyulladás gátló hatású, és 
megóvja a bőrt a káros  szabad 
gyököktől. A karitévaj erősíti a 
bőr UV sugárzással szembeni 

védekezőképességét, segít 
megőrizni  a bőr rugalmasságát, 

nyugtat  és regenerál.

A testápoló balzsamok az alábbi 
női illatokban kaphatók: 

w101 - w130

Kiszerelés: 200 ml
Testápoló balzsam | 1827 Ft

Az Ön által kedvelt illatú 
tusfürdő gél hidratáló 
összetevőkkel és 
kendermagolajjal. Hatékonyan 
tisztítja, és ápolja a bőrt. 
A hidratáló összetevőknek 
és az egészséges bőrre is 
jellemző 5,5 pH-értéknek 
köszönhetően a bőr simává 
és selymessé válik. A tusfürdő 
alkotóelemei megvédik 
a bőrt a kiszáradástól. 
A kendermagolaj, amit 
herpesz, égési sérülések és 
hólyagosodás gyógyítására 
is használnak, elősegíti 
a bőr regenerálódását, 
és kedvezően hat a 
mozgásszervekre

A tusfürdő gélek az alábbi női 
illatokban kaphatók: 
w101 - w130

A tusfürdő gélek az alábbi férfi 
illatokban kaphatók: 
m001 - m015

Kiszerelés: 200 ml
Tusfürdő | 1218 Ft



Tusfürdők Testápoló 
balzsamok

Az Ön által kedvelt 
illatú testápoló balzsam 
sárgabarackmag olajjal, 

hidratáló összetevőkkel és 
E  vitaminnal. A mindennapos  

használatra, minden bőrtípusra 
alkalmas testápoló balzsam 

fürdés, napozás vagy akár 
depillálás után is kiválóan 

applikálható. A balzsam 
gyorsan beszívódik, és selymes 

tapintásúvá, rugalmassá 
varázsolja a bőrt. Bőrlágyító, 

tisztító, tápláló és regeneráló 
hatású sárgabarackmag olajat, 
valamint E vitamint tartalmaz,  

amely gyulladás gátló hatású, és 
megóvja a bőrt a káros  szabad 
gyököktől. A karitévaj erősíti a 
bőr UV sugárzással szembeni 

védekezőképességét, segít 
megőrizni  a bőr rugalmasságát, 

nyugtat  és regenerál.

A testápoló balzsamok az alábbi 
női illatokban kaphatók: 

w101 - w130

Kiszerelés: 200 ml
Testápoló balzsam | 1827 Ft

Az Ön által kedvelt illatú 
tusfürdő gél hidratáló 
összetevőkkel és 
kendermagolajjal. Hatékonyan 
tisztítja, és ápolja a bőrt. 
A hidratáló összetevőknek 
és az egészséges bőrre is 
jellemző 5,5 pH-értéknek 
köszönhetően a bőr simává 
és selymessé válik. A tusfürdő 
alkotóelemei megvédik 
a bőrt a kiszáradástól. 
A kendermagolaj, amit 
herpesz, égési sérülések és 
hólyagosodás gyógyítására 
is használnak, elősegíti 
a bőr regenerálódását, 
és kedvezően hat a 
mozgásszervekre

A tusfürdő gélek az alábbi női 
illatokban kaphatók: 
w101 - w130

A tusfürdő gélek az alábbi férfi 
illatokban kaphatók: 
m001 - m015

Kiszerelés: 200 ml
Tusfürdő | 1218 Ft



Ismerje meg az ESSENS 
további termékeit

ALOE VERA
Étrend-kiegészítő

• Aloe vera gél ital - szőlő ízesítéssel  500 ml
• Aloe vera gél ital - C vitaminnal 500 ml
• Aloe vera koncentrátum gyógynövény 

kivonatokkal 100 ml
• Aloe vera + boswellia 60 kapszula
• Aloe vera + Q10 60 kapszula

Hajápolási termékek

• Sampon minden hajtípusra 200ml
• Hajkondicionáló minden hajtípusra 200ml
• Sampon festett és száraz hajra 200ml
• Hajkondicionáló festett és száraz hajra 200ml

COLOSTRUM
Étrend-kiegészítő

• Colostrum 60 kapszula

Arcápolási termékek Colostrum+

• Nappali krém 50 ml
• Éjszakai krém 50 ml
• Szérum 30 ml
• Szemkörnyékápoló gél 30 ml
• Arctonik 150 ml
• Lágy arctisztító 150 ml

Testápolási termékek Colostrum

• Kolosztrummal dúsított tusfürdő 200 ml
• Kolostrummal dúsított bőrtápláló 

testápoló 200 ml
• Kolosztrummal dúsított narancsbőr elleni 

krém 200 ml

Illatfajták
A parfümöket az illatfajták szerint több alapvető csoportba oszthatjuk, amely csoportok 
kombinálhatók.

Virágos illatok

A virágos illatok lehetnek üdék vagy akár édesek is. A fő összetevőket 
virágok alkotják: jázmin, rózsa, gyöngyvirág, ilang-ilang, tubarózsa, 
nőszirom, ibolya, stb. Rendszerint női illatokról van szó, de a virágos illat 
kategóriában találunk férfi illatokat is. Egyéb illatfajtákkal kombinálva 
olyan alcsoportokat kaphatunk mint pl. a virágosan orientális, virágosan 
gyümölcsös, stb.

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

Orientális illatok

Általában nehezebb és érzéki illatokról van szó, amelyekben az olyan 
összetevők vannak túlsúlyban, mint pl. az ámbra, a vanília, a tömjén, 
a szantálfa és a fűszerek. Ez a fajta illat női és férfi parfümökben 
egyaránt fellelhető.

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

Gyümölcsös illat
Gyümölcsös illatEzeknél az illatfajtáknál a gyümölcsös összetevők a 
leghangsúlyosabbak. Rendszerint őszibarackot, almát, sárgabarackot, 
fekete ribizlit, és további gyümölcsöket tartalmaznak.Leggyakrabban a 
virágos illatokkal kombinálják őket.

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

Fás illatok
A fás illatok női és férfi illatok kategóriájában is megtalálhatók, és 
többnyire orientális összetevőkkel, fűszerekkel, citrusfélékkel és 
virágokkal kombinálódnak. A leggyakoribb összetevők közé a szantál,
a cédrus és a rózsafa tartozik.

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

Chypre illatok
Szárazabb, fás, elegáns illattípusról van szó. Az alap összetevők közé 
a tölgyfazuzmó, a bergamot és a pacsuli tartozik. A chypre tónusokat 
gyakorta kombinálják virágos vagy zöld illatokkal.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Vizes illatok 
Jellegzetesen üde illatok, amelyek görögdinnye, esetleg vízi 
virág összetevőket tartalmaznak. Nagyrészt virágos, esetleg 
gyümölcsös összetevőkkel szokás kombinálni.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Fougère illatok Friss férfi illatok klasszikus csoportjáról van szó, amely illatok páfrányt, 
kumarint és gyakran levendulát tartalmaznak.

ESSENS m002, m012

Zöld illatok A zöld illatok általában fa-mohát, fenyőt, üde leveleket, gyöngyvirágot, 
stb. tartalmaznak. Leggyakrabban a virágos illatokkal kombinálják őket.

ESSENS w102, w135, m013

Citrus illatok
Lédús, üde illat, amelyben a narancs, a bergamot, a citrom összetevők 
a leghangsúlyosabbak. Női és férfi illatok között, illetve unisex, azaz 
mindkét nem számára megfelelő illatok között is megtaláljuk. A citrusos 
tónusokat a fás, a fűszeres, illetve virágos tónusokkal szokás kombinálni.

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



Ismerje meg az ESSENS 
további termékeit

ALOE VERA
Étrend-kiegészítő

• Aloe vera gél ital - szőlő ízesítéssel  500 ml
• Aloe vera gél ital - C vitaminnal 500 ml
• Aloe vera koncentrátum gyógynövény 

kivonatokkal 100 ml
• Aloe vera + boswellia 60 kapszula
• Aloe vera + Q10 60 kapszula

Hajápolási termékek

• Sampon minden hajtípusra 200ml
• Hajkondicionáló minden hajtípusra 200ml
• Sampon festett és száraz hajra 200ml
• Hajkondicionáló festett és száraz hajra 200ml

COLOSTRUM
Étrend-kiegészítő

• Colostrum 60 kapszula

Arcápolási termékek Colostrum+

• Nappali krém 50 ml
• Éjszakai krém 50 ml
• Szérum 30 ml
• Szemkörnyékápoló gél 30 ml
• Arctonik 150 ml
• Lágy arctisztító 150 ml

Testápolási termékek Colostrum

• Kolosztrummal dúsított tusfürdő 200 ml
• Kolostrummal dúsított bőrtápláló 

testápoló 200 ml
• Kolosztrummal dúsított narancsbőr elleni 

krém 200 ml

Illatfajták
A parfümöket az illatfajták szerint több alapvető csoportba oszthatjuk, amely csoportok 
kombinálhatók.

Virágos illatok

A virágos illatok lehetnek üdék vagy akár édesek is. A fő összetevőket 
virágok alkotják: jázmin, rózsa, gyöngyvirág, ilang-ilang, tubarózsa, 
nőszirom, ibolya, stb. Rendszerint női illatokról van szó, de a virágos illat 
kategóriában találunk férfi illatokat is. Egyéb illatfajtákkal kombinálva 
olyan alcsoportokat kaphatunk mint pl. a virágosan orientális, virágosan 
gyümölcsös, stb.

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

Orientális illatok

Általában nehezebb és érzéki illatokról van szó, amelyekben az olyan 
összetevők vannak túlsúlyban, mint pl. az ámbra, a vanília, a tömjén, 
a szantálfa és a fűszerek. Ez a fajta illat női és férfi parfümökben 
egyaránt fellelhető.

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

Gyümölcsös illat
Gyümölcsös illatEzeknél az illatfajtáknál a gyümölcsös összetevők a 
leghangsúlyosabbak. Rendszerint őszibarackot, almát, sárgabarackot, 
fekete ribizlit, és további gyümölcsöket tartalmaznak.Leggyakrabban a 
virágos illatokkal kombinálják őket.

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

Fás illatok
A fás illatok női és férfi illatok kategóriájában is megtalálhatók, és 
többnyire orientális összetevőkkel, fűszerekkel, citrusfélékkel és 
virágokkal kombinálódnak. A leggyakoribb összetevők közé a szantál,
a cédrus és a rózsafa tartozik.

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

Chypre illatok
Szárazabb, fás, elegáns illattípusról van szó. Az alap összetevők közé 
a tölgyfazuzmó, a bergamot és a pacsuli tartozik. A chypre tónusokat 
gyakorta kombinálják virágos vagy zöld illatokkal.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Vizes illatok 
Jellegzetesen üde illatok, amelyek görögdinnye, esetleg vízi 
virág összetevőket tartalmaznak. Nagyrészt virágos, esetleg 
gyümölcsös összetevőkkel szokás kombinálni.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Fougère illatok Friss férfi illatok klasszikus csoportjáról van szó, amely illatok páfrányt, 
kumarint és gyakran levendulát tartalmaznak.

ESSENS m002, m012

Zöld illatok A zöld illatok általában fa-mohát, fenyőt, üde leveleket, gyöngyvirágot, 
stb. tartalmaznak. Leggyakrabban a virágos illatokkal kombinálják őket.

ESSENS w102, w135, m013

Citrus illatok
Lédús, üde illat, amelyben a narancs, a bergamot, a citrom összetevők 
a leghangsúlyosabbak. Női és férfi illatok között, illetve unisex, azaz 
mindkét nem számára megfelelő illatok között is megtaláljuk. A citrusos 
tónusokat a fás, a fűszeres, illetve virágos tónusokkal szokás kombinálni.

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





DeVobis - a megjelenítés ereje

egy forradalmi innováció a világpiacon

parfüm digitális LCD kijelzővel

Ajándékozzon DeVobist,

A DeVobis, az egyedülálló technológiának 
köszönhetően az ESSENS exkluzív vizuális 
terméke. A memóriába könnyen feltölthetőek 
a saját fotók, zenék és videók.  Ön azonnal egy 
teljesen egyedi és eredeti ajándékhoz juthat 
hozzá! Most egy parfümöt adhat ajándékba, 
hogy szerelmet valljon, gratuláljon valakinek 
egy évforduló alkalmából, születésnapra, 
érettségire…

Bárhol is van, hallgathat zenét, megnézheti 
kedvenc fi lmjét, tanulhat idegen nyelvet, vagy 
csak nézegetheti a fényképeit.

Ez csak Önön és a képzeletén múlik!

Három színkombinációban elérhető :
fekete, fehér és piros.
A DeVobis egy 3,5 inches diagonális képer-
nyővel büszkélkedik és 4 GB belső memóriával. 
A memória kapacitása bővíthető 16 GB-ig 
egy behelyezhető SD kártya segítségével. A 
készüléket mikro-USB kábellel lehet feltölteni, 
melyet a csomag tartalmaz.

DeVobis - a megjelenítés ereje

ajándékozzon érzelmeket...
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Az 50 ml-es parfüm okosan el van rejtve az LCD kijelző csomagolásában, 
és ha kifogyott, a fl akon könnyedén kicserélhető egy másikra. Választhat 
a legnépszerűbb ESSENS illatok közül: W102, W104, W105, W107, 
W117 és M001, M003, M007

Technikai adatok: 
Méret: 66 x 135 x 39 mm
Kijelző: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Belső memória: 4 GB 
Memória kártya típusa: SD karta
Kép formátum: JPG, GIF, BMP
Audio formátum: MP3, WAV, WMA
Video formátum: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Támogatott nyelvek: Angol, Francia, Spanyol, Török

Kompatibilitás: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Tápegység: DC 5 V
Akkumulátor: 3,7 V Li-ion 1000 mAh
Csomag tartalma: DeVobis by ESSENS, Magyar kézikönyv, micro-USB, 
Tisztítókendő

A kezelése oly könnyű

• Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével a készülék 
oldalán; a kijelző egy egyszerű menüt mutat

• A nyilak használatával a kijelzőn belül kiválasztható a lejátszani kívánt fi le 
és a kiválasztás megerősíthető a Play/Pause gomb lenyomásával. Ugyan-
ennek a gombnak a lenyomásával lehet a képet megállítani (kimerevíteni).

• Használja a vissza gombot a főmenübe való visszalépéshez. Hosszabban 
lenyomva tartva a gombot lehetséges a képet elforgatni a kijelzőn.

• A hangerő szintén gombbal szabályozható a készülék oldalán és a
beállításhoz az ikon a készülék sarkában található.

• A fi le-ok feltöltéséhez a szükséges formátumban egy mikro-USB kábel 
szükséges közvetlenül a számítógépéről, vagy használják az SD kártyát.

• A DeVobis egy 3,5 mm fejhallgató csatlakozóval is fel van szerelve,
kedvenc zenéjét, vagy videóját diszkréten is hallgathassa.

www.devobis.eu www.essensworld.com



Colostrum ESSENS
Természetesen tiszta termék

ýR�MH�&RORVWUXP"
&RORVWUXP��VORYHQVN\�POHG]LYR�  je prvé mlieko produkované 
cicavcami niekoľko hodín po pôrode. Má jedinečné zloženie, ktoré sa líši od zloženia 
bežného mlieka. Táto prvá potrava je veľmi dôležitá pre zdravý vývoj a rast a je 
prirodzeným prostriedkom pre naštartovanie imunitného systému novonarodeného 
jedinca.

Colostrum je cenné pre svoj vysoký obsah imunitných zložiek nevyhnutných pre 
prežitie vo svete plnom mikroorganizmov. Je najbohatším zdrojom imunoglobulínov 
(protilátok) a rastových faktorov. V colostre možno ďalej nájsť celý rad prospešných 
látok, ktoré stimulujú činnosť imunitného systému. Colostrum je zaujímavé 
i z výživového hľadiska. Ide o potravinu s komplexným výživovým profilom, ktorá 
obsahuje ideálne zloženie bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálov a enzýmov. 

Colostrum ESSENS je vhodné pre všetkých, ktorí chcú podporovať svoje zdravie 
prirodzeným spôsobom. Jedná sa o potravinový doplnok vyrobený z kravského 
(bovinného) colostra najvyššej kvality. Bovinné colostrum je svojím zložením veľmi 
podobné colostru ľudskému. Preto je stále častejšie využívané ako komplexná 
prírodná látka na podporu imunity u detí, dospelých, športovcov i seniorov. 
Colostrum ESSENS by mala pravidelne užívať celá rodina pre posilnenie svojho 
zdravia.

ESSENS vám prináša colostrum od jediného certifikovaného českého výrobcu, 
je vyrobené na čisto prírodnej báze z tých najkvalitnejších českých surovín a pod 
farmaceutickým dohľadom.

Váš distribútor

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

Tel.: +421- 41- 555 72 11
E-mail: manager@essens.sk

www.essens.sk

Ceny zahŕňajú DPH vo výške 20%.
Katalóg parfumov je predstavením produktov súčasne s odporúčaním ich katalógových cien. Nie je to ponuka v zmysle predpisov

Občianskeho zákonníka, ale len pozvánka na predloženie ponuky záujemcom o kúpu produktov ESSENS.



Colostrum ESSENS
kiváló minĘségĦ, természetes immunerĘsítĘ

Mi az a kolosztrum?
A kolosztrum, más néven elĘtej, a tej egy fajtája, amit az 
emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló 
összetétele sokban különbözik a hétköznapi tej összetételétől. Az újszülött egyed 
első táplálékaként rendkívül fontos szerepet játszik az egészséges fejlődésben és 
növekedésben. A kolosztrum aktivizálja az immunrendszert.

A kolosztrumban olyan felettébb értékes immunanyagok találhatók, amelyek 
nélkülözhetetlenek a mikroorganizmusokkal hemzsegő világban való túléléshez. 
Immunglobulinok (ellenanyagok) és növekedési faktorok leggazdagabb forrása. 
A kolosztrumban ezen túlmenően egy sor olyan anyag található, amely serkenti az 
immunrendszer működését. A kolosztrum tápértékét tekintve is fi gyelemreméltó. 
Olyan magas tápértékű élelmiszerről van szó, amely ideális összetételben tartalmaz 
fehérjéket, zsírokat, cukrokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és 
enzimeket. 

A Colostrum ESSENS használatát azoknak javasoljuk, akik szeretnék természetes 
úton támogatni egészségüket. Kiváló minőségű tehén (bovine) kolosztrumból 
előállított étrend-kiegészítőről van szó. A tehén kolosztrum összetétele nagyban 
hasonlít az emberi előtej összetételéhez. Éppen ezért egyre sűrűbben használatos 
komplex immunserkentőként gyerekeknél, felnőtteknél, sportolóknál és időseknél 
egyaránt. A Colostrum ESSENS-t egészsége megőrzése és megerősítése érdekében 
az egész család használhatja.

Az ESSENS elhozza önöknek a kolosztrumot az egyetlen, tanúsítvánnyal rendelkező 
cseh gyártótól, aki tisztán természetes és a legjobb minőségű cseh alapanyagokból, 
gyógyszerészeti felügyelet mellett állítja elő a terméket.

ESSENS WORLD a.s.
Příkop 843/4
602 00 Brno

Cseh Köztársaság
www.essensworld.com
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ESSENS
60 kapszula | 29,90 €

Hatóanyagok:
Colostrum Ig40, 400 mg/kapszula
Összetétel:
Tehén kolosztrum, magnézium-
sztearát (síkosító), a kapszula 
alkotóelemei (zselatin, titán-dioxid).
Adagolása:
Naponta két kapszula (leginkább este, 
étkezés előtt, megfelelő mennyiségű vízzel)

A Colostrum pozitív hatásai 
bizonyítottak, számos betegség 
tekintetében és olyan esetekben 
is, ahol az egészségügyi problémák 
forrása a gyenge immunrendszer volt.

2Wi]N\�
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Aké je zloženie Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho potrebných 
protilátok (imunoglobulíny, cytokíny, 
laktoferín), esenciálne aminokyseliny, 
vitamíny (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, 
kyselinu listovú, kyselinu pantotenovú, 
biotín, niacín), minerály a stopové 
prvky (sodík, draslík, vápnik, fosfor, 
horčík, železo, jód, chróm), ktoré sa 
významným spôsobom podieľajú 
na ochrane čerstvo narodeného jedinca 
pred škodlivinami okolitého prostredia. 

Čo sú to imunoglobulíny a aký majú 
význam?
Imunoglobulíny (protilátky) sú 
špecializované molekuly vytvárané 
imunitným systémom pri stretnutí 
s cudzorodými látkami, napr. vírusmi 
a baktériami. Ich úlohou je rozoznať, 
neutralizovať a zaistiť odstránenie 
škodlivých mikroorganizmov, 
odštartovať správnu a rýchlu obrannú 
reakciu na možné zdravie poškodzujúce 
činitele.

Colostrum je veľmi bohaté najmä 
na imunoglobulíny typu IgG, ďalej IgA 
a IgM. Kvalita colostra sa všeobecne 
stanovuje podľa množstva 

imunoglobulínov IgG, ktorých je 
v colostre najviac. Colostrum ESSENS 
má obsah IgG najmenej 40 % 
z celkového množstva bielkovín.

Aká je úloha rastových faktorov?
Rastové faktory zaisťujú nášmu 
telu nielen normálny rast a vývoj, ale 
pomáhajú tiež regenerovať a urýchľovať 
obnovovanie poškodených svalov, kože, 
kostí, šliach a nervových tkanív.

Rastové faktory sú biologicky veľmi 
aktívne látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú 
rast a vývoj buniek a tkanív, podporujú 
metabolizmus tukov, cukrov a tiež 
potlačujú rast a rozmnožovanie 
telu škodlivých buniek. V colostre 
sú rastové faktory obsiahnuté vo 
vysokých koncentráciách, napr. IGF - 
inzulínu podobný rastový faktor, TGF 
- transformačný rastový faktor, EGF - 
epiteliálny rastový faktor.

Rastové faktory stimulujú tvorbu 
svalových tkanív, čo je dôležité 
napríklad pre športovca alebo pri 
rekonvalescencii. Podporujú spaľovanie 
prijatých tukov - využiteľné pri diétach. 
Omladzujú pokožku (s pribúdajúcim 
vekom, už od 25 rokov, hladina 
rastových hormónov klesá).

Je Colostrum ESSENS skutočne 
na prírodnej báze?
Áno. Colostrum ESSENS je mlieko 
z prvých dvoch dní laktácie vo 
forme sušeného prášku. U tohto 
mlieka bola iba odstránená voda 
cestou sprejového sušenia za prísne 
stanovených a sledovaných 
podmienok. Tento proces spracovania 
zabraňuje poškodeniu biologicky 
cenných látok vyskytujúcich sa 
v colostre.

Je Colostrum ESSENS vhodné i pre 
deti?
Áno! Colostrum je vhodné pre 
deti od 3 rokov. Je známe, že 
deti v detskom kolektíve si často 
vzájomne prenášajú rôzne druhy 
prechladnutí. Colostrum ESSENS 
je tak výborným pomocníkom pre 
posilnenie ich imunity.

Môžu Colostrum ESSENS užívať 
i osoby, ktoré horšie znášajú príjem 
laktózy?
Vďaka veľmi nízkemu obsahu mliečnej 
laktózy je colostrum alergikmi 
oveľa lepšie znášané ako bežné 
mlieko. Okrem iného sa colostrum 
tiež stará o zdravie našich čriev, 
najmä o vyvážené zloženie črevnej 
mikroflóry. Z tohto pohľadu možno 
zaradiť Colostrum ESSENS medzi 
prebiotiká.

Ako je to teda v skutočnosti 
s užívaním Colostra ESSENS 
u tehotných žien alebo dojčiacich 
matiek?
Je nepísaným pravidlom, že tehotné 
a dojčiace ženy by mali konzultovať so 
svojím lékarom užívanie čohokoľvek. 
Hoci je colostrum prvou potravinou 
vytvorenou samotnou prírodou, je 
netoxické, nenávykové a nemalo by 
ublížiť tehotným ženám ani dojčiacim 
mamičkám, konzultujte jeho užívanie 
v tehotenstve a v období dojčenia 
s lekárom.

Aké je doporučené dávkovanie 
Colostra ESSENS?
Pre udržanie zdravia odporúčame 
užívať dve balenia, teda dvojmesačnú 
kúru. Potom 1 - 2 mesiace vynechať 
a následne kúru opakovať. Možné je 
ale i celoročné užívanie. 

Možno Colostrum ESSENS užívať 
spoločne s inými liekmi alebo 
doplnkami stravy?
U colostra nie sú známe žiadne 
vedľajšie reakcie (interakcie) s inými 
liekmi či doplnkami stravy. Colostrum 
ESSENS pomáha zvyšovať absorpčnú 
schopnosť tráviaceho traktu 
a zároveň sa stará o zdravie čriev. 
Potraviny, byliny, prírodné látky aj 
lieky sa potom stávajú pre naše telo 
biologicky dostupnejšími.



Colostrum 
ESSENS
60 kapszula | 29,90 €

Hatóanyagok:
Colostrum Ig40, 400 mg/kapszula
Összetétel:
Tehén kolosztrum, magnézium-sztearát 
(síkosító), a kapszula alkotóelemei 
(zselatin, titán-dioxid). 
Adagolása:
Naponta két kapszula (leginkább este, 
étkezés előtt, megfelelő mennyiségű 
vízzel)

A Colostrum ESSENS használata 
étrend-kiegészítőként az alábbi 
esetekben javasolt:
` gyakori bakteriális és vírusos fertőzések
` immunzavarokkal kapcsolatos betegségek
` daganatos megbetegedések
` emésztőrendszer gyulladásos betegségei
` hasmenéssel kísért bélfertőzések
` lábadozás
`  fi zikai túlterheltség (lassítja az öregedést) 

vagy sportolóknál intenzív felkészülés

Kérdések és 
válaszok
Mit tartalmaz a Colostrum ESSENS?
A Colostrum számtalan nélkülözhetetlen 
ellenanyagot (immunoglobulinokat, 
citokineket, lactoferrint), esszenciális 
aminosavat, vitamint (A, D, E, C, B1, 
B2, B6, B12, fólsavat, pantoténsavat, 
biotint, niacint), ásványi anyagot és 
nyomelemet (nátrium, kálium, kalcium, 
foszfor, magnézium, vas, jód, króm) 
tartalmaz, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az újonnan 
megszületett egyed szervezete 
ellenállóvá váljon a környezet káros 
hatásaival szemben. 

Mik az immunoglobulinok, és miért 
fontosak?
Az immunoglobulinok (ellenanyagok) 
olyan sajátos molekulák, amelyeket 
immunrendszerünk idegen 
eredetű anyagok, például vírusok 
vagy baktériumok észlelésekor 
termel.  Feladatuk, hogy 
felismerjék, semlegesítsék a káros 
mikroorganizmusokat, majd biztosítsák 
azok eltávolítását a szervezetből, 
valamint, hogy beindítsák a szervezet 
megfelelő, illetve gyors védelmi reakcióit 
az egészséget esetlegesen károsító 

kórokozókkal szemben.
A Colostrum elsősorban az IgG, 
továbbá az IgA és IgM típusú 
immunoglobulinokban gazdag. 
A kolosztrum minőségét rendszerint az 
IgG immunoglobulin-mennyiség alapján 
szokás meghatározni. A Colostrum 
ESSENS IgG tartalma az össz 
fehérjetartalom minimum 40%-a.

Mi a feladata a növekedési 
faktoroknak?
A növekedési faktorok feladata nem 
csak a megfelelő növekedés és fejlődés 
biztosítása, hanem a sérült izmok, 
bőr, csontok, ínszalagok és idegsejtek 
regenerálódásának, valamint gyors 
megújulásának elősegítése.
A növekedési faktorok biológiailag 
rendkívül aktív anyagok, amelyek 
jótékonyan befolyásolják a sejtek 
és szövetek növekedését, valamint 
fejlődését, támogatják a zsír- és 
a cukor anyagcseréjét, illetve gátolják 
a szervezetre káros sejtek növekedését 
és szaporodását. A növekedési faktorok 
a kolosztrumban magas koncentrációban 
vannak jelen, pl. IGF: inzulinszerű 
növekedési faktor, TGF: transzformáló 
növekedési faktor, EGF: epiteliális 
növekedési faktor.
A növekedési faktorok segítik az 
izomszövetek kialakulását, ami adott 
esetben sportolók számára vagy 
lábadozáskor különösen fontos. Segítik 
a zsírok elégetését - ezt a tulajdonságot 

a fogyni vágyók biztosan nagyra értékelik. 
Megfi atalítják továbbá a bőrt (a kor 
előrehaladtával, már 25 éves kortól 
csökken a növekedési hormonok szintje).

A Colostrum ESSENS valóban 
természetes készítmény?
Igen. A Colostrum ESSENS az első 
két nap tejtermeléséből származó 
tej, szárított por formájában. Ebből 
a tejből csak a víz kerül eltávolításra, 
porlasztással (spray dry), méghozzá 
szigorúan meghatározott és 
ellenőrzött körülmények között. Ez 
a fajta feldolgozás megakadályozza 
a kolosztrumban levő biológiailag értékes 
anyagok sérülését.

Gyerekeknek is ajánlott 
a fogyasztása?
Igen! A Colostrum ESSENS-t 3 évnél 
idősebb gyermekek nyugodtan 
fogyaszthatják. Mindenki számára 
ismert, hogy a gyerekek a megfázás 
legkülönbözőbb fajtáit ragasztják 
egymásra a bölcsődei, óvodai, iskolai 
közösségekben. A Colostrum ESSENS 
kiváló segítséget nyújt immunrendszerük 
megerősítésében.

Fogyaszthatják a Colostrum ESSENS-t 
laktózérzékenyek is? 
Mivel a kolosztrum sokkal kevesebb 
laktózt tartalmaz, a laktózra allergiások 
sokkal jobban viselik, mint a tejet. 
Ráadásul a kolosztrum gondoskodik 
bélrendszerünk egészségéről is, főleg 
a hasznos bélmikrofl óra kiegyensúlyozott 
összetételéről. Ebből a szempontból 
a Colostrum ESSENS a prebiotikumok 
közé sorolható.

Mi a helyzet a Colostrum ESSENS 
használatával várandós vagy szoptató 
kismamák esetében?
Íratlan szabály, hogy a várandós 

és szoptató anyukáknak minden 
étrend-kiegészítő használatát illetően 
konzultálniuk kell orvosukkal. Annak 
ellenére, hogy a természet által 
megalkotott első táplálék, azaz 
a kolosztrum nem mérgező és nem okoz 
függőséget, használatáról terhesség vagy 
szoptatás esetén feltétlenül konzultáljon 
orvosával.

Mi a Colostrum ESSENS javasolt 
adagolása?
Egészségmegőrzés érdekében két 
hónapos kúra javasolt (2 csomag 
Colostrum ESSENS). Ezt követően 
1-2 hónap szünetet kell tartani, majd 
a kúrát érdemes újból megismételni. 
Nincs akadálya az egészéves 
alkalmazásnak sem. 

Használható a Colostrum ESSENS 
más gyógyszerekkel vagy étrend-
kiegészítőkkel egy időben?
Jelenlegi tudományos ismeretek szerint 
a kolosztrum nem lép kölcsönhatásba 
semmilyen más gyógyszerrel vagy 
étrend-kiegészítővel. A Colostrum 
ESSENS növeli az emésztőrendszer 
abszorpciós képességét, és gondoskodik 
a bélrendszer egészséges működéséről. 
A táplálékok, gyógynövények, 
természetes anyagok és gyógyszerek 
ezáltal biológiailag elérhetőbbekké válnak 
szervezetünk számára.



Colostrum 
ESSENS
60 kapszula | 29,90 €

Hatóanyagok:
Colostrum Ig40, 400 mg/kapszula
Összetétel:
Tehén kolosztrum, magnézium-sztearát 
(síkosító), a kapszula alkotóelemei 
(zselatin, titán-dioxid). 
Adagolása:
Naponta két kapszula (leginkább este, 
étkezés előtt, megfelelő mennyiségű 
vízzel)

A Colostrum ESSENS használata 
étrend-kiegészítőként az alábbi 
esetekben javasolt:
` gyakori bakteriális és vírusos fertőzések
` immunzavarokkal kapcsolatos betegségek
` daganatos megbetegedések
` emésztőrendszer gyulladásos betegségei
` hasmenéssel kísért bélfertőzések
` lábadozás
`  fi zikai túlterheltség (lassítja az öregedést) 

vagy sportolóknál intenzív felkészülés

Kérdések és 
válaszok
Mit tartalmaz a Colostrum ESSENS?
A Colostrum számtalan nélkülözhetetlen 
ellenanyagot (immunoglobulinokat, 
citokineket, lactoferrint), esszenciális 
aminosavat, vitamint (A, D, E, C, B1, 
B2, B6, B12, fólsavat, pantoténsavat, 
biotint, niacint), ásványi anyagot és 
nyomelemet (nátrium, kálium, kalcium, 
foszfor, magnézium, vas, jód, króm) 
tartalmaz, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az újonnan 
megszületett egyed szervezete 
ellenállóvá váljon a környezet káros 
hatásaival szemben. 

Mik az immunoglobulinok, és miért 
fontosak?
Az immunoglobulinok (ellenanyagok) 
olyan sajátos molekulák, amelyeket 
immunrendszerünk idegen 
eredetű anyagok, például vírusok 
vagy baktériumok észlelésekor 
termel.  Feladatuk, hogy 
felismerjék, semlegesítsék a káros 
mikroorganizmusokat, majd biztosítsák 
azok eltávolítását a szervezetből, 
valamint, hogy beindítsák a szervezet 
megfelelő, illetve gyors védelmi reakcióit 
az egészséget esetlegesen károsító 

kórokozókkal szemben.
A Colostrum elsősorban az IgG, 
továbbá az IgA és IgM típusú 
immunoglobulinokban gazdag. 
A kolosztrum minőségét rendszerint az 
IgG immunoglobulin-mennyiség alapján 
szokás meghatározni. A Colostrum 
ESSENS IgG tartalma az össz 
fehérjetartalom minimum 40%-a.

Mi a feladata a növekedési 
faktoroknak?
A növekedési faktorok feladata nem 
csak a megfelelő növekedés és fejlődés 
biztosítása, hanem a sérült izmok, 
bőr, csontok, ínszalagok és idegsejtek 
regenerálódásának, valamint gyors 
megújulásának elősegítése.
A növekedési faktorok biológiailag 
rendkívül aktív anyagok, amelyek 
jótékonyan befolyásolják a sejtek 
és szövetek növekedését, valamint 
fejlődését, támogatják a zsír- és 
a cukor anyagcseréjét, illetve gátolják 
a szervezetre káros sejtek növekedését 
és szaporodását. A növekedési faktorok 
a kolosztrumban magas koncentrációban 
vannak jelen, pl. IGF: inzulinszerű 
növekedési faktor, TGF: transzformáló 
növekedési faktor, EGF: epiteliális 
növekedési faktor.
A növekedési faktorok segítik az 
izomszövetek kialakulását, ami adott 
esetben sportolók számára vagy 
lábadozáskor különösen fontos. Segítik 
a zsírok elégetését - ezt a tulajdonságot 

a fogyni vágyók biztosan nagyra értékelik. 
Megfi atalítják továbbá a bőrt (a kor 
előrehaladtával, már 25 éves kortól 
csökken a növekedési hormonok szintje).

A Colostrum ESSENS valóban 
természetes készítmény?
Igen. A Colostrum ESSENS az első 
két nap tejtermeléséből származó 
tej, szárított por formájában. Ebből 
a tejből csak a víz kerül eltávolításra, 
porlasztással (spray dry), méghozzá 
szigorúan meghatározott és 
ellenőrzött körülmények között. Ez 
a fajta feldolgozás megakadályozza 
a kolosztrumban levő biológiailag értékes 
anyagok sérülését.

Gyerekeknek is ajánlott 
a fogyasztása?
Igen! A Colostrum ESSENS-t 3 évnél 
idősebb gyermekek nyugodtan 
fogyaszthatják. Mindenki számára 
ismert, hogy a gyerekek a megfázás 
legkülönbözőbb fajtáit ragasztják 
egymásra a bölcsődei, óvodai, iskolai 
közösségekben. A Colostrum ESSENS 
kiváló segítséget nyújt immunrendszerük 
megerősítésében.

Fogyaszthatják a Colostrum ESSENS-t 
laktózérzékenyek is? 
Mivel a kolosztrum sokkal kevesebb 
laktózt tartalmaz, a laktózra allergiások 
sokkal jobban viselik, mint a tejet. 
Ráadásul a kolosztrum gondoskodik 
bélrendszerünk egészségéről is, főleg 
a hasznos bélmikrofl óra kiegyensúlyozott 
összetételéről. Ebből a szempontból 
a Colostrum ESSENS a prebiotikumok 
közé sorolható.

Mi a helyzet a Colostrum ESSENS 
használatával várandós vagy szoptató 
kismamák esetében?
Íratlan szabály, hogy a várandós 

és szoptató anyukáknak minden 
étrend-kiegészítő használatát illetően 
konzultálniuk kell orvosukkal. Annak 
ellenére, hogy a természet által 
megalkotott első táplálék, azaz 
a kolosztrum nem mérgező és nem okoz 
függőséget, használatáról terhesség vagy 
szoptatás esetén feltétlenül konzultáljon 
orvosával.

Mi a Colostrum ESSENS javasolt 
adagolása?
Egészségmegőrzés érdekében két 
hónapos kúra javasolt (2 csomag 
Colostrum ESSENS). Ezt követően 
1-2 hónap szünetet kell tartani, majd 
a kúrát érdemes újból megismételni. 
Nincs akadálya az egészéves 
alkalmazásnak sem. 

Használható a Colostrum ESSENS 
más gyógyszerekkel vagy étrend-
kiegészítőkkel egy időben?
Jelenlegi tudományos ismeretek szerint 
a kolosztrum nem lép kölcsönhatásba 
semmilyen más gyógyszerrel vagy 
étrend-kiegészítővel. A Colostrum 
ESSENS növeli az emésztőrendszer 
abszorpciós képességét, és gondoskodik 
a bélrendszer egészséges működéséről. 
A táplálékok, gyógynövények, 
természetes anyagok és gyógyszerek 
ezáltal biológiailag elérhetőbbekké válnak 
szervezetünk számára.



Kolosztrummal 
dúsított 
tusfürdő
A kolosztrummal gazdagított tusfürdő hidratálja és 
táplálja a bőrt, illetve kellemes illatot kölcsönöz neki. 
A tusfürdőben jelen levő kolosztrum segíti a bőrsejtek 
regenerálódását (anti-aging hatás), valamint biztosítja
a bőr számára fontos vitaminokat és ásványi anyagokat. 
Ajánlott: minden bőrtípusra, mindennapi használatra.

200 ml | 1421 Ft



Vitaminokat és 
természetes testápoló 
olajokat tartalmazó 
készítmény. A krémben 
jelen levő kolosztrum 
segíti a bőrsejtek 
regenerálódását (anti-
aging hatás), és biztosítja 
a bőr számára fontos 
vitaminokat, illetve 
ásványi anyagokat.  
Ajánlott: minden 
bőrtípusra, mindennapi 
használatra. Intenzíven 
táplálja, valamint 
rugalmassá és selymes 
tapintásúvá varázsolja 
a bőrt.

200 ml | 2233 Ft

A termék aktív 
összetevői, főleg a 

fucus alga-, borostyán-, 
guarana-, bergamott- és 

rozmaringkivonatok 
segítik a bőrben levő 

zsírok lebontását, 
enyhítik a narancsbőr 

tüneteit, és formálják a 
testkontúrt (a combok, 

a csípő, a karok és a has 
területén). A krémben 
jelen levő kolosztrum 

segíti a bőrsejtek 
regenerálódását (anti-

aging hatás), és biztosítja 
a bőr számára fontos 

vitaminokat, illetve 
ásványi anyagokat. 
Enyhíti továbbá az 

öregedés tüneteit. A 
termék segítséget nyújt 

a narancsbőr elleni 
küzdelemben. Ajánlott: 

mindennapi testápolásra.

200 ml | 2233 Ft

Kolosztrummal 
dúsított na-

rancsbőr elleni 
krém

Kolosztrummal 
dúsított bőrtápláló 
testápoló



Természetes dolog, hogy az ember nem csak 
egészségéről, de megjelenéséről is igyekszik 
gondoskodni. A kolosztrum felhasználásának 
a kozmetikai iparban még ugyan nincs nagy 
múltja, ám támogatóinak és pártfogóinak 
köre folyamatosan bővül. Elsősorban a
baktériumellenes és gyulladásgátló
hatásainak köszönhető, hogy a kolosztrum

egyre több krém, gél és szérum 
alkotóeleme. A kolosztrumban 

jelen levő növekedési faktorok 
ideális segítséget nyújtanak 

a bőr megújulásában és 
regenerálódásában.

A kolosztrum erősíti a kozmetikai 
készítmények hidratáló hatását, segíti a 
mimikai ráncok eltüntetését, védi a bőr felső 
rétegeit a külső környezet káros hatásaitól, 
és végül, de nem utolsó sorban segítséget 
nyújt a bőrproblémák kezelésében. A 
kolosztrummal dúsított kozmetikai termékek 
hatását elsősorban a tág pórusú (aknés) bőr 
kezelésében értékelik rendkívül nagyra.

A kolosztrumot tartalmazó kozmetikai készítmények hatását felerősíthetjük a Colostrum étrend-kie-
gészítő együttes használatával. Ez a kombináció lehetőséget nyújt arra, hogy testünket külsőleg és 
belsőleg is ugyanakkora hatékonysággal ápoljuk.

Kolosztrummal dúsított exkluzív 
bőrápoló kozmetikumok

az ESSENS-től
Colostrum



az öregedés tüneteit enyhítő

Nappali arckrém
Kolosztrumot és speciális algákból 
származó kivonatot tartalmazó 
nappali arckrém. A gondosan 
válogatott összetevők intenzív hatása 
segíti a bőrsejtek megújulását, és 
csökkenti a ráncok méretét. Használja 
minden reggel alaposan megtisztított 
bőrre az arc és a nyak területén.

50 ml | 8671 Ft

az öregedés tüneteit enyhítő 

Éjszakai arckrém 
A bőr éjszakai regenerálódását segítő 
arckrém olyan anyagokat tartalmaz, 
amelyek késleltetik a bőr öregedését: 
természetes kolosztrumot és 
szabadalmaztatott ciklopeptidet. A 
hatóanyagok célzott kombinációja 
rugalmasabbá varázsolja a bőrt.

Vigye fel a krémet minden este alaposan 
megtisztított, majd megszárított bőrre 
az arc és a nyak területén. Javasoljuk a 
szérummal való kombinált használatát.

50 ml | 8671 FtColostrum



az öregedés tüneteit enyhítő

Szérum
A természetes kolosztrumot, 
hialuronsavat és szabadalmaztatott 
dermotenseurt tartalmazó szérum 
feszesebb érzést kölcsönöz a bőrnek, 
segíti az új kollagén, valamint az 
elasztikus rostok termelődését, és 
tonizálja a bőrt. Használata után a 
bőr puhává válik, és egészségesebb, 
ragyogóbb külsőt kap.

Javasoljuk, hogy az éjszakai krém 
használata előtt alkalmazza alaposan 
megtisztított, majd megszárított arcra 
és nyakra.

30 ml | 8671 Ft

az öregedés tüneteit enyhítő

Szemkörnyékápoló 
gél
A szemkörnyékápoló gél természetes 
kolosztrumot, kőrisfakéreg kivonatot és 
hialuronsavat tartalmaz. 
Segít csökkenteni a szem alatti táskák 
méretét, és élénkebbnek mutatja a 
fáradtnak tűnő szemet. A készítményt 
könnyed pontozó mozdulatokkal vigye fel a 
szemzugtól a szemszélek felé haladva.

30 ml | 8671 Ft



az öregedés tüneteit enyhítő 

Lágy arctisztító 
Természetes kolosztrumot, Aloe verát 
és tengeri algákat tartalmazó lágy 
arctisztító. Intenzíven tisztítja a bőrt, 
miközben nem szárítja vagy ingerli azt. 
Kíméletesen hat, nem tartalmaz színező 
anyagokat.

Használja reggel és este. Vigyen fel kis 
mennyiségű arctisztítót nedves bőrre, 
körkörös mozdulatokkal habosítsa fel, 
majd vattakoronggal törölje le.

150 ml | 3828 Ft

az öregedés tüneteit enyhítő 

Tonik
Az alkoholmentes tonik természetes 
kolosztrumot és physiogenylt 
tartalmaz. Felfrissíti és hidratálja a 
bőrt. Használja reggel és este.

150 ml | 3828 Ft

Colostrum



Yogurt Maker
&

Probiotics



Az ESSENS joghurtkészítőre a rendkívül 
egyszerű beállítás, ellenőrzés, vagy fel-
ügyelet nélküli kezelhetőség jellemző. Az 
intelligens joghurtkészítő – a PTC fűtő-
berendezés által szabályozva garantálja 
a legmagasabb biztonságot és egyúttal a 
leghatékonyabb működést. A joghurtké-
szítő az Európai Unió normáinak megfe-
lelően készült. A joghurt készítő minősé-
gi alapanyagokból készült, csak úgy mint 
a tartály, ami élelmiszeriparban használt 
rozsdamentes acél.
Alapvető tulajdonságok és jellemzők:
• 20W energiatakarékos, önszabályozó 

PTC fűtőberendezés
• minőségi rozsdamentes joghurtkészí-

tő acél tartály külön műanyag fedéllel 
felszerelve

• a tartály teljes térfogata 1,5 l (egysze-
rű a probiotikus keverék 1 l tejjel való 
összekeverése) 

• letisztult design bonyolult ellenőrzé-
sek nélkül - sima felület a könnyű kar-
bantartásért

• az átlátszó műanyag fedél lehetővé 
teszi, hogy figyelemmel kísérje a folya-
matot joghurt készítése közben

• jelzőfény (jelezve a BEKAPCSOLT 
állapotot)
Méretek: átmérő 214 mm, magas-
ság 145 mm (csomagolás mérete: 
223x223x242 mm)
Súly: 0,91 kg (csomagolás súlya 1,05 kg)
A magyar nyelvű használati útmutatót 
a csomag tartalmazza

Friss és egészséges joghurt az ESSENS joghurtkészítővel.
Minimális költség, egyszerűen elkészíthető élő joghurt, 
könnyen kezelhető joghurtkészítő.

ESSENS joghurtkészítő
ESSENS

Colostrum Probiotikum

Igazán egészséges joghurt

Az ESSENS Colostrum Probiotikum három 
kiválasztott probiotikus kultúrát tartalmaz 
- mikroorganizmus törzseket jótékony ha-
tással, probiotikus inulint és Colostrumot, 
ami az aktív antitestek forrása.
A csomagot arra készítették, hogy kiváló 
minőségű „élő“ házi készítésű joghurtot 
készíthessenek.
* PROBIOTIKUM = élő organizmus, mely 
segít megőrizni a bélflóra egyensúlyát.
** PREBIOTIKUM = energiaforrás a 
„joghurt“-ból mikroorganizmusok és 
szimbiotikus bélbaktériumok által.
Az Essens Joghurt por az úgynevezett 
„funkcionális élelmiszerek“ probiotiku-
mok / prebiotikumok közé tartozik. Ez 
azt jelenti, hogy az élelmiszerben lévő 
természetes összetevők  mellett tápér-
tékük szintén jó hatással vannak a fo-
gyasztók egészségére.

Essens Colostrummal dúsított

Csomag tartalma:
6 db tasak / 10 g porkeverék tasakonként

Ára | 10 315,-Ft

Ára | 6 450,-Ft



Az ESSENS joghurtkészítőre a rendkívül 
egyszerű beállítás, ellenőrzés, vagy fel-
ügyelet nélküli kezelhetőség jellemző. Az 
intelligens joghurtkészítő – a PTC fűtő-
berendezés által szabályozva garantálja 
a legmagasabb biztonságot és egyúttal a 
leghatékonyabb működést. A joghurtké-
szítő az Európai Unió normáinak megfe-
lelően készült. A joghurt készítő minősé-
gi alapanyagokból készült, csak úgy mint 
a tartály, ami élelmiszeriparban használt 
rozsdamentes acél.
Alapvető tulajdonságok és jellemzők:
• 20W energiatakarékos, önszabályozó 

PTC fűtőberendezés
• minőségi rozsdamentes joghurtkészí-

tő acél tartály külön műanyag fedéllel 
felszerelve

• a tartály teljes térfogata 1,5 l (egysze-
rű a probiotikus keverék 1 l tejjel való 
összekeverése) 

• letisztult design bonyolult ellenőrzé-
sek nélkül - sima felület a könnyű kar-
bantartásért

• az átlátszó műanyag fedél lehetővé 
teszi, hogy figyelemmel kísérje a folya-
matot joghurt készítése közben

• jelzőfény (jelezve a BEKAPCSOLT 
állapotot)
Méretek: átmérő 214 mm, magas-
ság 145 mm (csomagolás mérete: 
223x223x242 mm)
Súly: 0,91 kg (csomagolás súlya 1,05 kg)
A magyar nyelvű használati útmutatót 
a csomag tartalmazza

Friss és egészséges joghurt az ESSENS joghurtkészítővel.
Minimális költség, egyszerűen elkészíthető élő joghurt, 
könnyen kezelhető joghurtkészítő.
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Az ESSENS Colostrum probiotikum a 
kolosztrummal dúsított probiotikum. 
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Miért a mi joghurtunk?
Ez egy bioaktív joghurt a lehető legjobb minő-
ségben. A joghurt tartósítószerek, édesítőszer 
és vegyszerek hozzáadása nélkül készül.
Százszor több élő baktériumot tartalmaz, 
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arra használják, hogy ellássa tejsavbaktériu-
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anyagok növekedését. Hozzájárul a gyomor 
és a belek nyálkahártyájának védelméhez. Az 
ESSENS Colostrum probiotikum segít csök-
kenteni a koleszterin szintet, hozzájárul a ter-
mészetes védelemhez, hasmenés és gombás 
fertőzések esetén.
Támogatja a szervezetet, hogy szabályozza a 
vércukor szintet, elősegíti a kalcium felszívódá-
sát és csökkenti a laktóz intolerancia tüneteit. 
A colostrummal dúsított ESSENS probiotikus 
keverék támogatja az immunrendszert, sza-
bályozza az emésztést és gyulladáscsökkentő 
hatással bír.

www.essensworld.com



Aloe vera ESSENS
99,5% gel drink

Az Aloe jótékonyan hat az
ember egészségére és fizikai állapotára

Mi az Aloe vera?
Az Aloe vera egy szár nélküli szubtropikus növény, amely akár 100 
cm magasra is megnőhet. Az Aloe valószínűleg Észak-Afrikából származik, 
ám jótékony hatásainak köszönhetően ma már szinte az egész világon 
termesztik. Húsos, zöld levelei gyakran fogazottak és tövisesek.

Leveleiből sűrű, kocsonyás, átlátszó, nedves anyagot nyerünk, amely 
az egészségre kifejtett jótékony hatásainak köszönhetően étrend-
kiegészítőként használatos. Az Aloe gyógyítja és nyugtatja a bőrt, éppen 
ezért a kozmetikai ipar is előszeretettel alkalmazza. Klinikai tanulmányok 
bizonyítják, hogy az Aloe verából származó gél aminosavakat, 
vitaminokat, ásványi anyagokat, enzimeket, poliszacharidokat és további 
pozitív hatású anyagokat tartalmaz.

Az Aloe vera ESSENS készítmény az Aloe vera Barbadensis Miller 
fajta leveleiből készül. A szóban forgó növényt természetes, 
szennyeződésmentes környezetben termesztik a mexikói Jaumave 
körzetében. A növények BIO minőségűek, azaz termesztésük során 
nem használnak semmiféle trágyát, rovarölő vagy gyomirtó szert. A 
növényeket kizárólag esővízzel, vagy a környező hegyekből származó 
forrásvízzel öntözik. Az alapanyagok és a gyártási folyamat kiváló 
minőségét több tanúsítvány is alátámasztja.

Essens-Hungary Kft.
Cooper Center

Budapest, 1134
Róbert Károly körút 82-84

www.essens.hu
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A TOTALOE feldolgozási 
módszer

lehetővé teszi, hogy a gélben megmaradjon 200 
hatóanyag, és több mint 75 különböző fajta tápanyag

500 ml | 3 900 Ft
99,5%-os Aloe vera gél ital
Az Aloe vera ital a Mexikóból származó, 
Totaloe módszerrel feldolgozott Aloe vera 
Barbadensis Miller 99,5%-os természetes 
gélt, illetve a növény húsának kis darabkáit 
tartalmazza.
Aloint nem tartalmaz.
A nyersanyag gyártója rendelkezik az Aloe 
Nemzetközi Tudományos Tanácsa, az I.A.S.C. 
által kiadott tanúsítvánnyal.
Javasolt adagolása: napi 15-90 ml több 
adagban elfogyasztva (1 evőkanál = kb. 15 ml)

Tartalma: 500 ml

Összetétele (C vitaminnal): Aloe vera 
Barbadensis Miller gél, aszkorbinsav (C vitamin), 
xanthan, sav-szabályozó: citromsav, tartósító 
anyagok: nátrium-benzoát, kálium-szorbát.

Összetevők (szőlőlé koncentrátummal):
Aloe vera Barbadensis Miller gél, fruktóz, szőlőlé 
koncentrátum, Aloe vera aroma, xanthan, 
sav-szabályozó: citromsav, tartósító anyagok: 
nátrium-benzoát, kálium-szorbát.

Tárolása: Száraz hűvös helyen, legfeljebb 
+25 °C-on. Felnyitás után legfeljebb +6 °C-on 
tárolandó. Gyermekektől távol tartandó!

Figyelmeztetés: A készítmény használata 
3 éves kor alatt nem ajánlott. Az ajánlott 
napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! 
A készítmény használata nem helyettesíti a 
kiegyensúlyozott vegyes étrendet. Használat 
előtt felrázandó! Amennyiben egészségügyi 
problémája van, az Aloe vera használatáról 
konzultáljon orvosával!

Aloe vera:
•	 véd a mikroorganizmusokkal szemben, és 

összességében javítja az ember fizikai állapotát
•	 jótékonyan hat a fáradtság ellen
•	 segíti az emésztést, és hozzájárul az 

emésztőrendszer egészséges működésének 
fenntartásához

•	 segít fenntartani a megfelelő vércukor-szintet
•	 segít továbbá megőrizni a bőr egészségét

Pasztörizálás

A levelek felső és alsó 
részének lemetszése, a 

tüskék eltávolítása

Mikrobiológiai 
elemzés

A levelek
begyűjtése

A levelek filézése

Mikronizáció
A mikronizáció igen fejlett gyógyszertechnológiai eljárás, mely 
számottevően fokozza a hatóanyagok, természetes anyagok, vita-
minok és ásványi anyagok felszívódási sebességét. A mikronizáció 
során a belépő nyersanyag folyamatosan néhány mikrométer 
nagyságú szemcsékké bomlik. Az így létrejött anyag jobban és 
gyorsabban oldódik a szervezetben, növelvén ezzel a készítmény 
hatékonyságát.

Mikronizáció

A héj összegyűjtése, amit 
aztán zöld trágyaként 

visszaforgatnak az
ültetvényeken

Az Aloe filék (természetes 
levélhús) aprítása

Csomagolás és 
küldés

A növényeinkből származó gél az új, forradalmai Totaloe eljárással 
készül, amely a legújabb tudományos ismereteken és technológiai 
eljárásokon alapszik. Az Aloe-nedv a feldolgozás során megőrzi 
valamennyi pozitív hatását. A Totaloe eljárás kombinálja a kézi 
feldolgozás hagyományos módszereit további olyan fázisokkal, 
amelyek biztosítják, hogy a gél megőrizze magas hatóanyag 
tartalmát, és közben megtisztuljon a nem kívánatos összetevőktől. 
A kiváló minőséget nem csak a feldolgozás módja, hanem
a csodálatos Jaumave völgy természetes szubtropikus területén 
termesztett növény minősége is szavatolja.

Az Aloe vera gyártója az alábbi tanúsítványokkal rendelkezik:

Aloe vera ESSENS

A levelek lemosása és a 
szennyeződések

eltávolítása 
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Aloe vera
hajápolási termékek 
sampon minden hajtípusra 
hajkondicionáló minden hajtípusra

sampon festett és száraz hajra
hajkondicionáló festett és száraz hajra

Kondicionáló

200 ml | 1827 Ft200 ml | 1624 Ft

Sampon



Sampon minden hajtípusra
Aloe verával, kendermag olajjal, hét gyógynövénnyel és a Holt-tenger sójával
A sampon Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, 
dúsabbá teszi és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Az Aloe Vera mélyen behatol a haj szerkezetébe, tökéletesen 
hidratálja és regenerálja a sérült és töredezett hajvégeket. A természetes kendermagolaj kivonat erősíti a hajat, 
hatékonyan táplálja és tökéletesen védi a kiszáradástól. A kendermagolajban található zsírsavak hasonlóak az emberi 
szervezetben található zsírsavakhoz, ezáltal hidratálják a fejbőrt és megelőzik a haj kiszáradását és a korpásodást. 
A sampon tartalmazza még hét gyógynövény kivonatát – mezei zsurlót, fehér árvacsalánt, martilaput, nagy csalánt, 
ezüst nyírt, kamillát és közönséges bojtorjánt – a szebb és jobb minőségű hajért. A Holt-tengeri só sok fontos ásványi 
anyagot, nyomelemet tartalmaz, bőrgyógyító és nyugtató hatású.

Hajkondicionáló minden hajtípusra
Aloe Verával és hét gyógynövény kivonatával
Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, dúsabbá teszi 
és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Mélyen behatol a haj szerkezetébe; mélyen hidratálja és regenerálja a sérült és 
töredezett hajvégeket. A hajkondicionáló hét gyógynövény kivonatát tartalmazza:

•	 a mezei zsurló erősíti a hajat, fertőtleníti és ápolja a fejbőrt és csökkenti a korpásodást
•	 a fehér árvacsalán csökkenti a haj zsírosodásra való hajlamát, és a korpásodást
•	 a martilapu javítja a haj kondícióját, erősíti és extra fényessé teszi 
•	 a nagy csalán erősíti a hajszálakat és felveszi a harcot a korpásodással szemben
•	 az ezüst nyír fényessé és egészséges kinézetűvé teszi, harcol a korpa ellen és csökkenti a zsírosodást, a hajmosás 

után a haj fényes és könnyen kezelhető lesz
•	 a kamilla nyugtatja a fejbőrt, fertőtlenítő hatóanyagot: alpha-bisabololt tartalmaz, mely gyulladáscsökkentő, 

baktériumölő hatású, mikrobaellenes és fényesebbé teszi a hajat 
•	 a közönséges bojtorján egy ősi gyógynövény, melyet tradicionálisan a haj gyökerének megerősítésére és sérült 

hajra használnak. Olyan anyagokat tartalmaz, melyek megelőzik a hajhullást és regenerálják a hajhagymákat.

Sampon festett és száraz hajra
Aloe Verával, kendermag olajjal, hat gyümölcs kivonatával és Holt-tengeri sóval
A sampon Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, 
dúsabbá teszi és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Az Aloe Vera mélyen behatol a haj szerkezetébe, tökéletesen hid-
ratálja és regenerálja a károsodott és töredezett hajvégeket. A festett, igénybe vett haj ideális hajápolója. A termé-
szetes kendermagolaj kivonat erősíti a hajat, hatékonyan táplálja és tökéletesen védi a kiszáradástól. A kendermag-
olajban található zsírsavak hasonlóak az emberi szervezetben található zsírsavakhoz, ezáltal hidratálják a fejbőrt és 
megelőzik a haj kiszáradását és a korpásodást. A kendermagolaj helyreállítja a haj és a fejbőr nedvességtartalmát, 
melyet nap mint nap veszítünk a napsugárzás, a száraz levegő, a helytelenül használt szappan, sampon és egyéb 
kozmetikumok miatt. A sampon hat gyümölcs kivonatát tartalmazza: citrom, alma, őszibarack, mangó, sárgabarack 
és kivi. A Holt-tengeri só sok fontos ásványi anyagot, mikroelemet tartalmaz bőrgyógyító és nyugtató hatású.

Hajkondicionáló festett és száraz hajra
Aloe Verával és hat gyümölcs kivonatával
Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, dúsabbá 
teszi és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Az Aloe Vera mélyen behatol a haj szerkezetébe; mélyen hidratálja és 
regenerálja a károsodott és töredezett hajvégeket. A hajkondicionáló rendkívül hatásos festett, száraz és igénybe-
vett haj kezelésére. A következő hat gyümölcs kivonatát tartalmazza:

•	 a citrom előnyös a haj növekedése szempontjából
•	 az alma feltölti a hajat energiával, erősíti és védi hideg időben
•	 az őszibarack újjáéleszti, puhává varázsolja a hajat és táplálja a fejbőrt
•	 a mangó táplálja és regenerálja a hajat, helyreállítja a természetes hidratáltságát és erejét, így a haj selymessé és 

egészséges hatásúvá válik
•	 a sárgabarack ismert tápláló hatásáról, mélyen hidratálja a fejbőrt és helyreállítja a haj lágyságát és rugalmasságát
•	 A kivi simává teszi a hajat és volumennövelő, hidratálja és természetes fényt kölcsönöz neki

A hajkondicionálóban található szilikonok kiváló védelmet adnak a festett és igénybevett hajnak. Különlegesen 
védelmezik a komoly igénybevételnek kitett hajat, különösen a hajvégeknél. A szilikon védőréteggel vonja be és 
erősíti a haj külső szerkezetét. Ez pajzsként védi a töredezettségtől, a hőhatástól a mechanikai hatásoktól és az UV 
sugárzástól. A szilikon bevonat részben vízálló, egyaránt megelőzi a haj természetes nedvességtartalmának 
elvesztését és párás időben a haj begöndörödését.

A hajkondicionálóban található szilikonok a hajnak magas fényt kölcsönöznek, védik hajszárítás és hajvasalás 
közben. A szilikon védőréteggel vonja be és erősíti a haj külső szerkezetét. Ez pajzsként védi a töredezettségtől, 
a hőhatástól, a mechanikai hatásoktól és az UV sugárzástól. A szilikon bevonat részben vízálló, egyaránt megelőzi 
a haj természetes nedvességtartalmának elvesztését és párás időben a haj begöndörödését.



Aloe vera
Étrend-kiegészítők
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: A boswellia növény (magyarul 
tömjénfa) egy fa, amelynek használata több 
ezer éves hagyományokra tekint vissza. A 
terpénekben gazdag nedv ritka áldozatok 
bemutatására szolgált az isteneknek az 
ókori Egyiptomban. A fa gyantája a híres 
tömjén, amely abban az időben nagyobb 
értéket képviselt, mint az arany, királyi 
ajándék volt.

A Boswellia kivonat segít megőrizni az 
ízületek normális működését, és „tisztító“ 
hatást fejt ki (anti-arthritis hatás). Hozzájárul 
a természetes kollagén előállításához és 
fokozza a csontok és ízületek működését.

Q10 koenzim: A Q10 koenzim 
a vitaminokhoz hasonló anyag. 
Természetesen található meg a 
szervezetben, különösen az agyban és 
a szívizomsejtekben. A Q10 koenzim 
hatása, hogy védi a szervezet sejtjeit az 
idő előtti kopástól, természetesen védi a 
sejteket és a szervezetet a korai öregedés 
tüneteitől.

Csökkenti a szabad gyököket a 
szervezetben, pozitív hatása van az 
immunitásra és a szervezet védekező 
képességére. Pozitívan befolyásolhatja 
a fáradtságérzet kialakulását és emeli 
a szervezet energia szintjét a fizikai 
terhelés során. A Q10 koenzim alkalmazási 
területei a krónikus fáradtság, gyengeség, 
erőtlenség (különösen idős korban).

Zöldbors: A zöldbors kivonat fokozza az 
Aloe vera és a Q10 koenzim hatását. 
Serkenti a hatóanyagok felszívódását, 
és segít elérni a magasabb és ezáltal 
hatékonyabb szintjüket a véráramban.

Az Aloe Vera Essens+Boswellia (Boswellia növényi kivonattal) és az Aloe Vera Essens 
+ Q10 értend-kiegészítők az Aloe vera Barbadensis Miller kivonatát tartalmazzák, 
vitaminokban, ásványi anyagokban, aminosavakban és enzimekben gazdagok.

60 kapszula | 9 790 Ft
Adagolása: napi 2 kapszula (bőséges folyadékkal bevéve)



Aloe vera
Aloe Vera – koncentrátum gyógynövény kivonatokkal

Aloe vera 
Az Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 
egy növény, amely segít fenntartani a 
bőr hámrétegének egészségét és erősíti 
az immunrendszert, véd a behatoló 
mikroorganizmusok ellen. Jótékony 
hatással bír a fáradtságérzetre, támogatja 
az emésztőrendszert, és hozzájárul a 
szervezet általános jó közérzetéhez. Segít 
fenntartani a normál vércukorszintet. 
Kedvezően befolyásolja a női nemi szervek 
működését, segít a menstruációs ciklus 
szabályozásában.

Taraxacum Officinale (közönséges 
pitypang)
A közönséges pitypang gyökerének kivonata 
pozitív hatással bír a vér koleszterin 
szintjének szabályozására, ezáltal a 
védi a szív-és érrendszert. Hozzájárul az 
emésztőrendszer jó működéséhez, segíti az 
emésztést.

Máriatövis

A máriatövis mag kivonatának májvédő 
hatása van, támogatja a megfelelő 
májműködést, továbbá segít megőrizni a 
szív egészségét.

Csalán
A csalán levelének kivonata támogatja 
a szervezet immunitását. Hozzájárul 
az általános fizikai vitalitáshoz és 
életenergiához. Jótékony hatással van a szív 
egészségére és a légző rendszerre. Elősegíti 
a vénás keringés jobb működését, ezáltal 
csökkenti a nehéz és fáradt láb érzést. 
Pozitív hatása révén erősíti a hajat, körmöt 
és a csontokat.

Kolin
A kolin egy bioaktív anyag, melyet korábban 
a B-vitaminok közé soroltak, most a 
„kvázi-vitaminok”, vagy “vitagensek” közé 
sorolják, melyek a vitaminokkal ellentétben a 
szervezet építésében és energia ellátásában 
bírnak jelentőséggel.

Az „Aloe Vera koncentrátum“ édesítőszerrel készült (Stevia rebaudiana Bertoni 
kivonattal) és az „Aloe Vera Barbadensis Miller“ (10:1) koncentrátumát tartalmazza, 
továbbá bioaktív anyagokat, mint a kolin és „Taraxacum officinale“ (közönséges 
pitypang), „Máriatövis“ és „Csalán” fűszernövények kivonatait.

100 ml | 3 900 Ft
Adagolása: napi 2x2,5 ml (1 teáskanál = kb. 5 ml)



BOROTVÁLKOZÓ KOZME-

TIKUMOK Aloe verával

Az aloe verát tartalmazó borotválkozó termékcsalád 

puhaságot, simaságot és nedvességet ad a bőrnek és 

garantálja a bőrirritáció megszűnését borotválkozás 

után. Ezek a termékek egy egyedülálló összetevőt 

tartalmaznak az allatonint, amely – amellett, hogy 

regeneráló hatású – a bőrsérülések gyógyításában is 

segítséget nyújt.



BOROTVÁLKOZÓ KRÉM
Aloe verával és allatoninnal

Védő és jól kenhető borotválkozó krém a kényelmes, sima és gyors borotválkozásért. 
Az összetevői a búzacsíra kivonat, a sör (bor) élesztő, a hialuronsav és a panthenol 

segítik regenerálódni és védelmező lipid réteggel vonják be a sérült bőrt.
Ezek hatékonyan enyhítik a viszkető és irritált bőrt.

Ez a borotválkozó krém annak összetevői és fi nom friss illata révén férfi ak és nők 
számára egyaránt használható.

Tartalma: 200 ml 
Ajánlott eladási ár: 1 795,- Ft

Az aloe vera
 a belső használatának előnyein túl, nagyra értékelik annak kiváló bőrgyógyászati hatásait is. Az 
adaptogén funkciók minden bőrtípus igényeit kielégítik. Az aloe vera támogatja a sejtmegújítási 
folyamatokat, a sejtek regenerálódását, begyógyítja a sebeket, vérzés összehúzó tulajdonsága 

révén megakadályozza a hegek képződését. Az aloe vera kiváló a pattanások és a hasonló 
bőrgyógyászati problémák kezelésére. Az aloe vera kenő és antioxidáns hatású (megszünteti 

a szabadgyök képződést). Az Essens borotválkozási kozmetikumaiban található aloe vera 
Mexikóból származik, ökológiai ültetvényekről.

Az allatonin
támogatja a szövetek regenerációs folyamatait és gyakran használják értékes 

kozmetikai és gyógyászati hatásai miatt. Az allatonin gyakori összetevője 
pattanás elleni krémeknek, tisztító és nyugtató elixíreknek, bőrregeneráló 
krémeknek, tusfürdőknek és samponoknak. Sőt, az allatonint használják 

sebgyógyításhoz, bőrgyulladások és törések kezelésére alkalmazott 
gyógyszerekben, belsőleg a nyálkahártya, a garat és a gyomor 

kezelésére. Az allatonin rendszeres eleme szájápolási 
termékeknek (különösen a fogágy betegségek)

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI BALZSAM
Aloe verával, allatoninnal és shea vajjal

A jól kenhető és nyugtató hatású borotválkozás utáni balzsam 
kellemes fás-fűszeres illatú, tökéletesen megnyugtatja és megvédi 
a frissen borotvált bőrt. Shea vajat tartalmaz, mely különösen 
gazdag komplex és előnyös telítetlen zsírsavakban. Ezek a zsírsavak 
könnyen felszívódnak a bőrben és kivételesen jól kötik meg a vizet 
(olajozottabb bőr). A shea vaj védi a bőrt a káros időjárási hatásoktól, 
javítja a bőr rugalmasságát és lelassítja annak öregedési folyamatát. 
Gyulladáscsökkentő és gyógyító hatása van, A,D,E,F vitaminokat 
tartalmaz és támogatja a bőr természetes immunitását. Ez a 
borotválkozás utáni balzsam különösen érzékeny bőrű férfi ak számára 
ajánlott.

Tartalma: 100 ml 
Ajánlott eladási ár: 1 795,- Ft

www.essensworld.com

BOROTVÁLKOZÓ KRÉM
Aloe verával és allatoninnal



e s s e n s
a l o e  v e r a
toothpaste

•	 Aloe	Vera	növény	antibakteriális	hatásának	köszönhetően,	segít	
megelőzni	a	fogínygyulladás	kialakulását	

•	 Csökkenti	a	fogkőképződés	kialakulását
•	 Hatásosan	távolítja	el	a	lepedéket
•	 Segíti	a	gyorsabb	sebgyógyulást	és	csökkenti	a	kisebb	fertőzések	
kialakulását	a	szájüregben

•	 Rendszeres	használat	esetén,	gátolja	a	gyulladást	és	fogszuvasodás	
kialakulását,	hozzájárul	az	ép	fogzománchoz

•	 Hosszantartó	frissesség	szavatol	a	szájban
•	 Nem	tartalmaz	fluort	és	fluoridokat



ESSENS	Aloe	Vera	fogkrém
100	ml	|	2150	Ft

Az Aloe Vera	 (Aloe	Vera	Barbadensis	Miller)	az	elismerten	erős	antibakteriális	és	gyulladás-
csökkentő	hatásáról	ismert.	Az	Aloe	Vera	gazdag	vitamin,	ásványi	anyag,	szerves	és	szervetlen	
anyagokban,	amelyek	összetétele	jótékony	hatással	van	az	emberi	szervezetre	és	így	járul	hoz-
zá	az	egészség	megőrzéséhez.	Egyes	népek	már	fontolóra	vették,	hogy	az	Aloe	Vera-t	antibio-
tikumként	is	alkalmazzák.
Az	Aloe	Vera	növény	antibakteriális	hatásának	köszönhetően,	segít	megelőzni	a	fogínygyulla-
dás	kialakulását	illetve	csökkenti	a	tüneteket,	eltávolítja	a	lepedéket,	elősegíti	a	gyorsabb	seb-
gyógyulást	és	csökkenti	a	fertőzésveszélyt	a	szájban.	Az	Aloe	Vera	növény,	amit	az	ESSENS	
fogkrém	is	tartalmaz,	egy	Mexikói	bio	ültetvényről	származik.

Miért nem tartalmaz az ESSENS Aloe Vera fogkrém fl uoridot?

A	 Nátrium-fl	uorid	 egy	 ismert	 karcinogén.	 Az	 említett	 anyag,	 hatással	 van	 az	 ideg-
rendszer	 aktivitására	 és	 gyengíti	 a	 veséket.	 A	 sok	 fl	uorid	 bevitel,	 foltosodást	 eredmé-
nyezhet	 a	 fogzománcon.	 Hosszú	 távon	 a	 többlet	 fl	uorid,	 ami	 meghaladja	 a	 napi	 aján-
lott	 fl	uorid	 bevitel,	 csont	 fájdalmat,	 gyengeséget,	 meszes	 fehér	 fogakat,	 foghullást,	
gyorsabb	öregedést,	sclerodermát	okozhat	és	megnöveli	a	rák	kockázatát.	A	napi	fl	uorid	be-
vitelt,	napi	étrendünk	tartalmazza.	Ezért	nem	szükséges	extra	fl	uorid	bevitel	a	szervezetbe.
Ezért a fl uoridok nélküli fogkrémek ajánlottak a gyerekek és felnőttek részére egyaránt.

Az	ESSENS	Aloe	Vera	fogkrém	rendszeres	használatával	megelőzhető	a	gyulladásos	szájüregi	
betegségek,	fogszuvasodás	és	minőségi	javulás	állhat	be	a	szájüreg	fl	órájában.	Mindezt	a	fl	uo-
ridok	nélkül!	A	fogkrémünk	követi	azt	a	tendenciát,	amely	a	saját	szervezetünk	védelmére	irá-
nyul,	megelőzve	a	túlzott	fl	uorid	bevitelt,	így	meggátolva,	hogy	felhalmozódjon	a	szervezetben.

Használati	utasítás:	minden	étkezés	után	mosson	fogat	az	ESSENS	Aloe	Vera	fogkrémmel.



a l o e  v e r a 
soft spray 

-



Aloe Vera

Allantoin

Chelidonium majus

Használati utasítás: 



Étrend-kiegészítők

essens
home
pharmacy

Az ESSENS Home Pharmacy Termékei tervezése és gyártása gyógy-
szeripari felügyelet mellett kerülnek előállításra a Cseh Köztársaság-
ban a legszigorúbb szabályok és standardok alapján.

A felhasznált aktív vegyületek kizárólag természetes úton kerülnek 
előállításra. 

Az ESSENS Home Pharmacy termékeit nem tesztelik állatokon. 

A DÓZIS MEGÁLLAPÍTÁSA A BIORITMUS SZERINT
A bioritmus a fizikai és mentális kondíció rendszeres váltakozása, 
ami befolyásolja az egész szervezetet, egyes szerveket vagy az 
egyes sejteket. Ennek a körforgásnak az ideje nagyon különböző le-
het, kezdve a másodpercektől a percekig, órákig vagy napokig (cirka-
dián ritmus), de ez a ritmus mérhető hónapokban (30 napos ritmus) 
és években is (éves ritmus).

Ezen tudásra alapozva ajánljuk az Essens Házi Patika termékek ada-
golását a cirkadián ritmust figyelembe véve a maximális hatékony-
ság és hatás eléréséhez táplálék-kiegészítőinkre vonatkozóan.

ESSENS WORLD a.s.
Příkop 843/4, 602 00 Brno

Czech Republic
www.essensworld.com



ESSENS HOME PHARMACY ELŐNYÖK
Hi-tech előállítás - felsőkategóriás és forradalmian új megoldások

•	 mikronizációs növényi kivonatok - csökkentett részecskeméret
•	 enzim gátlás - csökkentett enzim aktivitás, természetes összete-

vők segítségével (paprika és kurkumin)
•	 többrétegű bevonat (tabletták és kapszulák) a maximális hatásért

MIKRONIZÁCIÓ
Ezzel az eljárással növelhető a gyógyszerek, természetes úton 
előállított termékek, vitaminok és ásványi összetevők hatásai. Az 
eljárás lényege, hogy az adott részecskéket addig csökkentik, míg 
azok elérik a mikron nagyságot. Az így kapott termék, könnyebben 
felszívódik, gyorsabban fejti ki hatását, köszönhetően a megnövelt 
felületnek. Így érve el a fokozott hatékonyságot.

ENZIM GÁTLÁS
Ez egy olyan folyamat, aminek eredményeképpen csökken az enzi-
maktivitás. Az Essens Házi Patika termékeiben elért enzimgátlás 
a borsnak és kurkuminnak köszönhető.

TÖBBRÉTEGű BEvONATOK (tabletták és kapszulák)

Ezt az egyedülálló többrétegű bevonó technológiát, a világon 
elsőként az Essens Házi Patika helyezte forgalomba. A több réteg 
alkalmazásának köszönhetően - amelyek a hatóanyagot tartal-
mazzák - a felszívódás egyenletes és mindig a megfelelő időben 
történik, így érve el a kimagasló hatást.

A TABLETTÁK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁjA KAPSZULÁK GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁjA

A tabletták növényi összetevőkből állnak, így azokat vegetáriánusok 
is fogyaszthatják

A tabletták növényi összetevőkből állnak, így azokat vegetáriánu-
sok is fogyaszthatják 
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Gátló réteg
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Szigetelő mag Szigetelő mag
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Étrend-kiegészítők

essens
home
pharmacy

Az ESSENS Home Pharmacy Termékei tervezése és gyártása gyógy-
szeripari felügyelet mellett kerülnek előállításra a Cseh Köztársaság-
ban a legszigorúbb szabályok és standardok alapján.

A felhasznált aktív vegyületek kizárólag természetes úton kerülnek 
előállításra. 

Az ESSENS Home Pharmacy termékeit nem tesztelik állatokon. 

A DÓZIS MEGÁLLAPÍTÁSA A BIORITMUS SZERINT
A bioritmus a fizikai és mentális kondíció rendszeres váltakozása, 
ami befolyásolja az egész szervezetet, egyes szerveket vagy az 
egyes sejteket. Ennek a körforgásnak az ideje nagyon különböző le-
het, kezdve a másodpercektől a percekig, órákig vagy napokig (cirka-
dián ritmus), de ez a ritmus mérhető hónapokban (30 napos ritmus) 
és években is (éves ritmus).

Ezen tudásra alapozva ajánljuk az Essens Házi Patika termékek ada-
golását a cirkadián ritmust figyelembe véve a maximális hatékony-
ság és hatás eléréséhez táplálék-kiegészítőinkre vonatkozóan.

ESSENS WORLD a.s.
Příkop 843/4, 602 00 Brno

Czech Republic
www.essensworld.com



Slim’SS
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Obsah balení: 60 tablet
Slim'SS | 10315 Ft



Slim’SS - étrend-kiegészítő
A Slim‘SS a standardoknak megfelelően tartalmaz növényi kivonatokat, a meg-
felelő arányokban. Ezek az összetevők a zöld tea katekin (Camellia sinensis folia 
non fermentata) és fekete bors kivonat:

•	 a zöld tea katekin kontrolálja a testsúlyt a lipidek metabolizmusán keresztül 
(zsírégetés)

•	 a zöld tea jótékony hatása továbbá, hogy segít kiválasztani a vizet a szerve-
zetből.

•	 a bors hozzájárul a normális emésztéshez és súly kontrollhoz

Összetevők: Zöld tea levelek (Camellia sinensis kivonat), nyers fekete bors (Pi-
per nigrum kivonat), kapszula anyaga (mikrokristályos cellulóz, alma rost), emul-
geálószer (szcharóz-észterek), töltőanyag (kukoricakeményítő), csomósodást 
gátló anyag (magnézium sói, zsírsavak), stabilizátorok (hydroxypropylmetylcelu-
losa, polyvinylpyrrolidone), szilikát (talkum), pigment (curcumin)

Ajánlott dózis: 2 tabletta naponta, lehetőség szerint étkezés előtt 30 perccel 
vagy étkezés közben (1tabletta ebéd előtt majd vacsora előtt a második) A ha-
tása fokozható az étkezési szokások megváltoztatásával és a testmozgással.

Tárolás: száraz helye, 30 °C alatt. Gyermekektől elzárva kell tartani!

Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi adagot! Az étrendkiegészítő nem 
helyettesíti az egészséges, változatos táplálkozást. 3 éves kor alatti gyermekek 
számára tilos a fogyasztása. Koffeint tartalmaz ezért nem ajánlott gyermekek-
nek és terhes nők számára (koffein tartalom 7mg, a napi két tabletta fogyasztá-
sa esetén).

Slim‘SS vit
Javasoljuk, hogy a Slim’SS vit rendszeres használata esetén, ne kombinálják azt 
más multi vitaminokkal, illetve zsírban oldódó vitaminokkal, mint például az A, 
D, E, K. A tabletta jótékony hatását a második hónapban kezdi el kifejteni. Azért 
ajánljuk a Slim’SS vit-et, mivel ez az egy tabletta komplexen tartalmazza az A, 
D, E, K vitaminokat.

Adagolás: minden reggel 1 szem
Kiszerelés: 30 tabletta egy dobozban
Slim‘SS vit | 1230 Ft

Két hónapos Slim’SS vit kúrára elegendő tabletta vásárlása esetén egy adag 
Slim’SS vit-et ajándékba adunk.
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Kiszerelés: 30 db kapszula
Head’ES | 4820 Ft



Head’ES - étrend-kiegészítő
A Head'ES Q10 koenzimet tartalmaz növényi standardizált kivonatokkal és B 
vitaminnal amiknek a következőek az élettani hatásuk:

•	 A Q10 koenzim egy természetes anyag testünkben, amit hívhatnak 
ubikinon Q10-nek vagy ubidekarenon Q10 faktornak vagy Q vitaminnak, 
vitamin szerű mivolta miatt. Különböző formában mindenütt jelen lévő 
anyagról van szó ami segíti az anyagcsere folyamatokat.

•	 A Ginkgo biloba kivonat hatása, hogy pozitívan befolyásolja a mikró 
keringést a vérrendszerben, beleértve az agyat, így hozzájárulva a 
normális működéshez (kognitív / felismerés funkció és lelki egyensúly)

•	 Fekete bors támogatja a normális keringést és idegrendszert
•	 A B2 vitamin hozzájárul csökkenteni a fáradságot és kimerültséget
•	 A B6 vitamin hozzájárul az idegrendszer normális működéséhez, így 

csökkentve a fáradtságot és kimerültséget

Összetevők: Q10 koenzim, Ginkgo biloba (Ginkgo biloba kivonat 6.24), 
a fekete bors gyümölcse (Piper nigrum kivonat), színezőanyag (riboflavin) 
B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), töltőanyag (mikrokristályos cellulóz, 
kukoricakeményítő), stabilizátor (hydroxypropylmetylcelulosa)

Ajánlott dózis: 1 kapszula a reggeli órákban, étkezés közben, vagy ha kezdi 
érezni a probléma kialakulását

Tárolás: száraz helyen, 30 0C alatt. Gyermekek elől elzárva kell tartani!

Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Az étrend-kiegészítők 
nem helyettesítik a kiegyensúlyozott táplálkozást. 3 éves kor alatti 
gyermekek számára tilos a fogyasztása.
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Kiszerelés: 30db tabletta
Flow'EN | 3595 Ft



Flow’EN - étrend-kiegészítő
A Flow'EN standardizált mennyiségben tartalmazza a növényi kivonatokat, 
mint például vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) kivonat és a fekete bors 
kivonat:

•	 gesztenye kivonat segít csökkenteni a nehéz láb érzést és hozzájárul a jó 
keringés kialakulásához a vénákban és a hajszálerekben

•	 a fekete bors támogatja a normális keringést és az idegrendszert
•	 A C-vitamin hozzájárul a normális kollagén képződéshez, így támogatva az 

ereket és védelmezi a sejteket az oxidatív stressztől

Összetevők: vadgesztenye (Aesculus hippocastanum mag kivonat), fekete 
bors gyümölcse (Piper nigrum kivonat), tölőanyagok (kukorica keményítő, 
mikrokristályos cellulóz), csomósodásgátló (zsírsavak magnézium sói), 
stabilizátorok (hydroxypropylmetylcelulosa, talkum, polidextróz, polietilén-
glikol, kalcium-karbonát), pigmentek (vas-oxidok és-hidroxidok, kálium-
alumínium-szilikát, titán-dioxid)

Ajánlott dózis: 1 tabletta az esti órákban, étkezés közben

Tárolás: száraz helyen, 30 0C alatt. Gyermekek elől elzárva kell tartani!

Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Az étrend-kiegészítők 
nem helyettesítik a kiegyensúlyozott táplálkozást. 3 éves kor alatti 
gyermekek számára tilos a fogyasztása.
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