
Katalog parfumov



Kako izbrati pravi parfum?

Čarovnija dolgotrajne dišave

Najpomembnejšo vlogo pri izbiri parfuma igra osebno mnenje. Vsaka oseba 
ima drugačen okus in navsezadnje drugačna čustva. Glede na tip kože, način 
prehranjevanja in življenjske navade, ima vsaka oseba svoj lasten, osebni vonj. 

Uporaba vzorcev dišav je idealna za popolno izbiro pravega parfuma. Osnovne 
sestavine se postopoma sproščajo več ur, tako da lahko mirno preizkusite posamezno 
aromo ter izberete najboljšo, ustvarjeno samo za vas.

Jasno je, da vsaka situacija zahteva različno vrsto dišave z različno intenzivnostjo. 
V šolo ali na delo se odločimo nositi bolj blago dišavo, ki ne vznemirja okolja; 
nasprotno pa se za večerne dogodke odločimo za bolj močan parfum, ki bo 
navdihnil tudi ljudi okrog nas.

Obstaja nekaj preprostih trikov, s katerimi lahko dosežete kar največji učinek. Parfum 
deluje najbolje na mestih, kjer je koža najbolj napolnjena s krvjo. Zato majhno količino 
parfuma nanesite na ušesa, zapestja, komolce, pa tudi gležnje. Dobro je, da pustite, 
da koža najprej vsrka dišavo in se šele potem oblečete. Za bolj intenziven vtis, lahko 
parfum nanesete na sveže oprane lase, kjer bo zelo dobro obstojen. Nasprotno pa 
za manjšo intenzivnost zadostuje, da stopite v oblak dišave, ki ga ustvarite tako, da 
parfum napršite pred sebe.

Ne smemo pozabiti, da vonj, ki nastane ob določenem parfumu, pomeni naš ugled, saj 
vpliva na naše obnašanje in našo okolico ter je vpleten tudi v nastajanje novih razmerij.

Dobrodošli v svetu dišav!
Dragi prijatelji,

Želimo vam predstaviti naš katalog, ki obsega celotno zbirko 
parfumskih izdelkov ESSENS. 

Parfumi ESSENS so narejeni z močnim poudarkom na kakovosti.

Dobavitelj ima certifikat o izvajanju dobre proizvodne prakse (GMP) in 
certifikat ISO 9001-2008. Parfumi vsebujejo 20 % parfumske esence, 
kar zagotavlja, da spadajo med najbolj elitne parfume. Naj omenimo samo 
poenostavljen postopek izdelave. Najboljše aromatične esence najprej 
zmešajo s posebnim alkoholom za parfume; mešanico ohladijo pod 
ledišče do temperature  -7 °C in v celoti filtrirajo. Za filtracijo uporabljajo 
filtre gostote 10 mikronov. Parfum nato dalje zori vsaj osem tednov v 
zbiralnikih iz nerjavečega jekla, tako da se vse sestavine lahko popolnoma 
združijo med seboj. To dovolj dolgo obdobje zorenja prav tako omogoča, 
da se ustvari harmonična celota z intenzivnim in omamnim vonjem. 
Dozorel parfum nato napolnijo v stekleničke, ki jih očistijo s curkom zraka, 
ki so ga ustvarili  italijanski mojstri v priznani steklarski delavnici, in jih 
nato zavijejo v darilno embalažo. Vsi proizvodni koraki so najbolj strogo 
nadzorovani za kakovost in samo brezhibni materiali so uporabljeni za 
izdelavo. Posamezne dišave so narejene po skrivnih recepturah, ki so 
zaščitene s patenti. 

Verjamemo, da boste zares uživali v naših izdelkih iz kolekcije dišav.

Ivana Štěpánová
Vodstvo družbe ESSENS

GLAVA

OSNOVA

SRCE

Zelo intenziven vonj, ki ga občutimo takoj, 
ko ga nanesemo; ta občutek traja nekaj 
sekund, vendar pa lahko pri določenih 
parfumih traja tudi 15 minut.

Vonj, ki ga lahko začutimo takoj, ko se 
je sprostila vrhnja nota oz. nota glave, 
intenzivno se sprošča približno 2–3 ure.

V tej fazi se dišave sproščajo počasi; trajanje se 
podaljša za nekaj, včasih tudi deset ur.
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W 101 |  
Dišava, ki poudarja občutljivost in 
naravno lepoto ženske. Zapeljuje  z 
lahkotnostjo, ki jo navdihuje poletna 
svežina. 
Vrhnja nota: mimoza, iris, vijolica, frezija, 
jasmin, šmarnica, bergamotka, vrtnica
Srednja nota: koriander, tuberoza, iris, 
kamilica, galbanum, jasmin, brazilski 
palisander, cvet pomarančevca
Bazna nota: ambra, mošus, cedra, 
sandalovina, vanilija

W 102 |   
Zapeljiva dišava, polna čustev, 
v katero se boste zaljubili. 
Vrhnja nota: španski bezeg, listi 
sicilskega limonovca
Srednja nota: breskov cvet, glicinija, 
rdeča potonika, zeleni čaj, kitajski cvet 
Osmanthus
Bazna nota: ambra, mošus, cedra

Parfumi za ženske

       cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni        cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni

W 103 |    
Romantična, sladka, nežna in 
odločna hkrati. Takšna je dišava 
ženstvenosti. 
Vrhnja nota: ananas, španski bezeg, 
breskev, cvet marelice, šmarnica, 
bergamotka, vrtnica
Srednja nota: iris, heliotrop, jasmin
Bazna nota: marelica, sandalovina, 
ambra, mošus, vanilija, breskev

W 104 |    
Neustavljiva dišava radosti 
življenja, zavita v svežino. 
Vrhnja nota: zeleno jabolko, cedra, 
hijacinta, sicilska limona
Srednja nota: bela vrtnica, bambus, jasmin
Bazna nota: cedrovina, mošus, ambra

W 105 |   
Prijetna, prefinjena in rahlo 
provokativna dišava, kjer se 
prepletajo cvetni vonji s sadnimi. 
Vrhnja nota: magnolija, kumarica, grenivka
Srednja nota: tuberoza, vijolica, jabolko, 
šmarnica, vrtnica
Bazna nota: lesne note, mošus, bela ambra

W 106 |    
Uporniška dišava za močne in 
svojeglave ženske. 
Vrhnja nota: limona z Amalfija, meta
Srednja nota: jasmin, rožnati poper, 
potonika
Bazna nota: labdanum smola, cedrovina

W 113 |   
Vonj kristalne svežine. 
Vrhnja nota: bambus, Nashi hruška
Srednja nota: lotos
Bazna nota: lesne note

W 114 |   
Zapeljiva in električna dišava 
samozavestnih žensk, ki vedo, kaj želijo. 
Vrhnja nota: frezija, lilija, vrtnica
Srednja nota: šmarnica, gardenija, 
palmov les, narcisa
Bazna nota: črni ribez, mošus, hrastov les

W 115 |  
Očarljiva angelska dišava, njeni 
sladki toni vas bodo popeljali v 
otroštvo. 
Vrhnja nota: melona, kokos, pomaranča, 
cimet, jasmin, bergamotka, sladkorna pena
Srednja nota: med, marelica, robida, sliva, 
orhideja, breskev, jasmin, vrtnica
Bazna nota: tonka fižol, ambra, pačuli, 
mošus, vanilija, karamela, temna čokolada

W 116 |    
Vedra dišava s pridihom spontanosti. 
Vrhnja nota: poper z Jamajke, frezija, 
jabolko
Srednja nota: vijolica, hibiskus, jasmin, 
heliotrop, vrtnica
Bazna nota: Labdanum smola, 
sandalovina, kadilo, cedrovina, mah

W 117 |  
Sveža orientalska dišava, idealna za 
moderno žensko. 
Vrhnja nota: pomaranča, cvet 
pomarančevca, mandarina, bergamotka
Srednja nota: mimoza, jasmin, turška 
vrtnica, ylang-ylang
Bazna nota: tonka fižol, pačuli, sladko 
kadilo, vanilija, vetiver, beli mošus

W 107 |   
Imate smisel za modo in stil? Ta 
dišava je ustvarjena za vas. 
Vrhnja nota: potonika, frezija, liči
Srednja nota: vrtnica, magnolija, 
šmarnica
Bazna nota: ambra, cedrovina

W 108 |    
Ustvarite koktejl poln ljubezni in 
veselja. 
Vrhnja nota: črni ribez, pomaranča, 
mandarina, grenivka, bergamotka
Srednja nota: marelica, jasmin, šmarnica, 
lilija, vrtnica
Bazna nota: cedrovina, tonka fižol, 
mošus, vanilija, ambra

W 109 |   
 Sočen in zapeljiv vonj plodov in 
sadov. 
Vrhnja nota: melona, breskev, jabolko
Srednja nota: mimoza, tuberoza, lilija, 
frezija, jasmin, šmarnica
Bazna nota: sandalovina, mošus, hrastov 
mah, ylang-ylang

W 110 |    
Čudovita cvetna dišava, za katero se 
boste odločili zaradi njene nežnosti. 
Vrhnja nota: listi vijolice, grenivka, divje 
jagode
Srednja nota: gardenija, nagelj, jasmin
Bazna nota: mošus, bel les, vanilija

W 111 |   
Dragocen zaklad, ki skriva v sebi 
nežnost in čistost. 
Vrhnja nota: granatno jabolko, Yuzu
Srednja nota: potonika, magnolija, lotos
Bazna nota: ambra, mošus

W 112 |   
Vznemirljiva in edinstvena dišava, 
ki vas bo prevzela. 
Vrhnja nota: listi afriške frezije, breskev, 
gardenija
Srednja nota: koriander, vrtnica, jasmin
Bazna nota: vanilija, pačuli, vetiver

DELEŽ PARFUMSKE ESENCE 20 %
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Srednja nota: potonika, magnolija, lotos
Bazna nota: ambra, mošus

W 112 |   
Vznemirljiva in edinstvena dišava, 
ki vas bo prevzela. 
Vrhnja nota: listi afriške frezije, breskev, 
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DELEŽ PARFUMSKE ESENCE 20 %



W 118 |  
Izrazit ženstveni vonj, ki izraža 
preprostost in eleganco. 
Vrhnja nota: mandarina, vrtnica, afriška 
orhideja
Srednja nota: robida, sliva, vijolica
Bazna nota: mošus, les amaranta, bršljan

W 119 |  
Izbruh ženskosti! 
Vrhnja nota: črni ribez, breskev
Srednja nota: sliva, jasmin, potonika, 
šmarnica
Bazna nota: sandalovina, mošus, vanilija

W 120 |   
Lahka, sveža in prijetna dišava, ki 
razkriva skrivnosti nebesnega vrta. 
Vrhnja nota: ananas, pasijonka, 
bergamotka
Srednja nota: frezija, breskev, potonika
Bazna nota: ambra, mošus, cedrovina

W 121 | 
Prijetno nalezljiva dišava sočnega 
sadja, slastnega cvetja in lesnih not. 
Vrhnja nota: črni ribez, bergamotka, limona
Srednja nota: jasmin, šmarnica, vrtnica
Bazna nota: sandalovina, ambra, cedrovina

W 122 |  
Nežna dišava, ustvarjena za 
romantične ženske, ki verjamejo v 
pravo ljubezen. 
Vrhnja nota: ingver, kamilica, agrumi,frezija, 
vrtnica
Srednja nota: lilija, nagelj, bela vijolica, lotus
Bazna nota: eksotični les, pačuli, hrastov 
mah, beli mošus

W 123 |  
Dišava, ki pooseblja izredno svežino 
in ženstvenost. 
Vrhnja nota: hrastov mah, breskev, 
ciklama, melona, črni ribez, zeleno jabolko
Srednja nota: jasmin, iris, lilija, hijacinta
Bazna nota: sandalovina, cedra, ambra, 
vanilija, orhideja, smola

       cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni        cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni

W 129 |  
Ko odbije ura polnoč…je to šele 
začetek. Očarljiva in zapeljiva dišava. 
Vrhnja nota: mandarina, bergamotka
Srednja nota: vrtnica
Bazna nota: pačuli, ambra, vanilija

W 130 |  
Cvetna dišava za zapeljive ženske, 
ki bi rade poudarile svoje naravne 
čare. Sveža in zapeljiva dišava. 
Vrhnja nota: črni ribez, citrusi, divje 
jagode, jabolko
Srednja nota: frezija, sladki grah, jasmin, 
vrtnica
Bazna nota: sandalovina, ambra, mošus, 
malina

W 131 |  
Sveža, začinjena dišava s cvetlično 
aromo. Pooseblja privlačnost in 
igrivo eleganco samozavestne ženske.
Vrhnja nota: citrusi, vodka in vijolica
Srednja nota: narcisa, lokvanj, orhideja
Bazna nota: breza, lesne note

W 132 |  
Privlačna in neustavljiva. Ta ženska 
zapelje moškega s prvim trenutkom. 
Čutne note te dišave so v harmoniji 
med strastjo in nežnostjo.
Vrhnja nota: cvet pomarančevca, 
mandarina, pomaranča
Srednja nota: bele kamelije, lilije, vrtnice
Bazna nota: sandalovina, mošus

W133 |  
Ta aroma je čista kot gorski izvir, 
navdihnjena s toni ljubkih cvetov, 
svežega slapa in spomladanskega 
gozda.
Vrhnja nota: ciklama, rožna voda, melona, 
frezija, lokvanj, vrtnica
Srednja nota: morska trava, sivka, 
bombaževec
Bazna nota: pačuli, lesne note, cedra 
Virginia, Ambra

W 124 |  
Val svežine, poln izjemne energije 
in vitalnosti, ki preseneča s svojo 
spremenljivostjo. 
Vrhnja nota: ananas, iris, pačuli, rožnati 
poper, hijacinta
Srednja nota: jasmin, citrusi
Bazna nota: mošus, pačuli, beli mošus, 
vetiver

W 125 |   
Zalo privlačna…takšna je orientalska 
dišava, polna eksotičnega sadja in 
slastnega cvetja. 
Vrhnja nota: granatno jabolko
Srednja nota: lotus, orhideja
Bazna nota: vijolica, ambra, mošus, 
mahagonij

W 126 |  
Zabava svežih naravnih elementov, 
ki jih navdihuje igrivost. 
Vrhnja nota: bergamotka, mandarina, fige
Srednja nota: lilija, jasmin, kardamom
Bazna nota: sandalovina, cedrovina, oljka, 
mošus

W 127 |   
Čutna dišava, ki poudarja 
ognjevitost in dominantnost ženske 
in zapeljuje tudi brez besed. 
Vrhnja nota: neroli, limona, malina
Srednja nota: cvet pomaranče, jasmin, 
gardenija
Bazna nota: pačuli, bel med

W 128 |  
Izjemno zanimiva, skrivnostna 
dišava, s čarobnim učinkom redkega 
kaktusovega cveta z imenom 
Kraljica noči. 
Vrhnja nota: mimoza, listi mandarine
Srednja nota: cvet pomaranče, kaktusov 
cvet Kraljica noči, jasmin, vrtnica
Bazna nota: sandalovina, tonka fižol, vanilija

W134 |  
Ta privlačen vonj je popoln za 
uglajeno in elegantno damo, ki se 
najbolje počuti v vlogi resnične 
“femme fatale“. Ker se njegovi dišeči 
toni razkrivajo postopoma, postaja 
tudi ona bolj privlačna.
Vrhnja nota: italijanska pomaranča
Srednja nota: cvet pomarančevca, jasmin
Bazna nota: med, vanilja

W 135 |   
Ta edinstvena mešanica sadja, 
cvetic in eksotičnih lesnih not vas bo 
prepričala, da raj zares obstaja!
Vrhnja nota: perunika, vrtnica
Srednja nota: nektarina, breskev, hijacinta
Bazna nota: sadje, sandalovina, beli mošus



W 118 |  
Izrazit ženstveni vonj, ki izraža 
preprostost in eleganco. 
Vrhnja nota: mandarina, vrtnica, afriška 
orhideja
Srednja nota: robida, sliva, vijolica
Bazna nota: mošus, les amaranta, bršljan

W 119 |  
Izbruh ženskosti! 
Vrhnja nota: črni ribez, breskev
Srednja nota: sliva, jasmin, potonika, 
šmarnica
Bazna nota: sandalovina, mošus, vanilija

W 120 |   
Lahka, sveža in prijetna dišava, ki 
razkriva skrivnosti nebesnega vrta. 
Vrhnja nota: ananas, pasijonka, 
bergamotka
Srednja nota: frezija, breskev, potonika
Bazna nota: ambra, mošus, cedrovina

W 121 | 
Prijetno nalezljiva dišava sočnega 
sadja, slastnega cvetja in lesnih not. 
Vrhnja nota: črni ribez, bergamotka, limona
Srednja nota: jasmin, šmarnica, vrtnica
Bazna nota: sandalovina, ambra, cedrovina

W 122 |  
Nežna dišava, ustvarjena za 
romantične ženske, ki verjamejo v 
pravo ljubezen. 
Vrhnja nota: ingver, kamilica, agrumi,frezija, 
vrtnica
Srednja nota: lilija, nagelj, bela vijolica, lotus
Bazna nota: eksotični les, pačuli, hrastov 
mah, beli mošus

W 123 |  
Dišava, ki pooseblja izredno svežino 
in ženstvenost. 
Vrhnja nota: hrastov mah, breskev, 
ciklama, melona, črni ribez, zeleno jabolko
Srednja nota: jasmin, iris, lilija, hijacinta
Bazna nota: sandalovina, cedra, ambra, 
vanilija, orhideja, smola

       cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni        cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni

W 129 |  
Ko odbije ura polnoč…je to šele 
začetek. Očarljiva in zapeljiva dišava. 
Vrhnja nota: mandarina, bergamotka
Srednja nota: vrtnica
Bazna nota: pačuli, ambra, vanilija

W 130 |  
Cvetna dišava za zapeljive ženske, 
ki bi rade poudarile svoje naravne 
čare. Sveža in zapeljiva dišava. 
Vrhnja nota: črni ribez, citrusi, divje 
jagode, jabolko
Srednja nota: frezija, sladki grah, jasmin, 
vrtnica
Bazna nota: sandalovina, ambra, mošus, 
malina

W 131 |  
Sveža, začinjena dišava s cvetlično 
aromo. Pooseblja privlačnost in 
igrivo eleganco samozavestne ženske.
Vrhnja nota: citrusi, vodka in vijolica
Srednja nota: narcisa, lokvanj, orhideja
Bazna nota: breza, lesne note

W 132 |  
Privlačna in neustavljiva. Ta ženska 
zapelje moškega s prvim trenutkom. 
Čutne note te dišave so v harmoniji 
med strastjo in nežnostjo.
Vrhnja nota: cvet pomarančevca, 
mandarina, pomaranča
Srednja nota: bele kamelije, lilije, vrtnice
Bazna nota: sandalovina, mošus

W133 |  
Ta aroma je čista kot gorski izvir, 
navdihnjena s toni ljubkih cvetov, 
svežega slapa in spomladanskega 
gozda.
Vrhnja nota: ciklama, rožna voda, melona, 
frezija, lokvanj, vrtnica
Srednja nota: morska trava, sivka, 
bombaževec
Bazna nota: pačuli, lesne note, cedra 
Virginia, Ambra

W 124 |  
Val svežine, poln izjemne energije 
in vitalnosti, ki preseneča s svojo 
spremenljivostjo. 
Vrhnja nota: ananas, iris, pačuli, rožnati 
poper, hijacinta
Srednja nota: jasmin, citrusi
Bazna nota: mošus, pačuli, beli mošus, 
vetiver

W 125 |   
Zalo privlačna…takšna je orientalska 
dišava, polna eksotičnega sadja in 
slastnega cvetja. 
Vrhnja nota: granatno jabolko
Srednja nota: lotus, orhideja
Bazna nota: vijolica, ambra, mošus, 
mahagonij

W 126 |  
Zabava svežih naravnih elementov, 
ki jih navdihuje igrivost. 
Vrhnja nota: bergamotka, mandarina, fige
Srednja nota: lilija, jasmin, kardamom
Bazna nota: sandalovina, cedrovina, oljka, 
mošus

W 127 |   
Čutna dišava, ki poudarja 
ognjevitost in dominantnost ženske 
in zapeljuje tudi brez besed. 
Vrhnja nota: neroli, limona, malina
Srednja nota: cvet pomaranče, jasmin, 
gardenija
Bazna nota: pačuli, bel med

W 128 |  
Izjemno zanimiva, skrivnostna 
dišava, s čarobnim učinkom redkega 
kaktusovega cveta z imenom 
Kraljica noči. 
Vrhnja nota: mimoza, listi mandarine
Srednja nota: cvet pomaranče, kaktusov 
cvet Kraljica noči, jasmin, vrtnica
Bazna nota: sandalovina, tonka fižol, vanilija

W134 |  
Ta privlačen vonj je popoln za 
uglajeno in elegantno damo, ki se 
najbolje počuti v vlogi resnične 
“femme fatale“. Ker se njegovi dišeči 
toni razkrivajo postopoma, postaja 
tudi ona bolj privlačna.
Vrhnja nota: italijanska pomaranča
Srednja nota: cvet pomarančevca, jasmin
Bazna nota: med, vanilja

W 135 |   
Ta edinstvena mešanica sadja, 
cvetic in eksotičnih lesnih not vas bo 
prepričala, da raj zares obstaja!
Vrhnja nota: perunika, vrtnica
Srednja nota: nektarina, breskev, hijacinta
Bazna nota: sadje, sandalovina, beli mošus



W 136 |  
Naj vas odpelje val svežine, ki vas bo 
spodbudil in vam povrnil energijo …
Vrhnja nota: rabarbara, meta, 
pomarančna lupine, bergamotka, limona
Srednja nota: zeleni čaj, nagelj, jasmin
Bazna nota: hrastov mah, kumina, ambra, 
mošus

W 137 |  
Čutno topel, orientalsko-cvetlični 
vonj, ki združuje sveže note sadja in 
cvetic z drzno vendar prijetno aromo 
pikantnega popra. Kdor nosi ta vonj, 
je očarljiv, drzen in eleganten. 
Vrhnja nota: mandarina, pomaranča, 
rožnati poper
Srednja nota: geranija, 
breskev in španski bezeg
Bazna nota: pačuli, ambra

M 001 |    
Dišava polna nasprotij, ki tvorijo 
popolno harmonijo. 
Vrhnja nota: sivka, mandarina, glog, 
bergamotka, kamilica, limona
Srednja nota: muškatni orešček, 
kosteničevje, nagelj, sandalovina, cvet 
vijolice, jasmin, cedrovina
Bazna nota: usnje, tonka fižol, ambra, 
pačuli, mošus, vetiver

M 002 | 
Energična dišava za moške, ki 
uživajo življenje. 
Vrhnja nota: grenivka, janež
Srednja nota: sivka, malina
Bazna nota: lesne note, heliotrop

M 003 |  
Sveža, lahkotna dišava, ki pooseblja 
svobodo in neodvisnost. Vrhnja 
nota: pomaranča, limeta, mandarina, 
jasmin,bergamotka, limona
Srednja nota: alpska vijolica, muškatni 
orešček, koriander, frezija, morske 
note,breskev, hijacinta, vrtnica
Bazna nota: ambra, pačuli, hrastov les, 
cedra, beli mošus

M 004 | 
Prefinjena in moderna dišava. 
Vrhnja nota: cvet hruške, cedrovina, 
bergamotka
Srednja nota: bazilika, meta
Bazna nota: pačuli, mošus, cedrovina

M 005 |  
Drzna dišava za moške, ki vedo, kaj želijo. 
Vrhnja nota: limona, mandarina
Srednja nota: cedrovina, koriander, vijolica
Bazna nota: francoska Labdanum smola, 
ambra, benzoin, usnje

M 006 |  
Elegantna lesna dišava, ki razkriva 
nov pogled na klasiko. 
Vrhnja nota: grenivka, bergamotka, limona, 
Elemium smola
Srednja nota: vetiver, cedrovina, ingver
Bazna nota: sandalovina

M 007 |  
Močna dišava, ustvarjena za uspešne 
in samozavestne moške. 
Vrhnja nota: sliva, hrastov mah, jabolko, 
citrusi, bergamotka, limona
Srednja nota: pelargonija, nagelj, cimet
Bazna nota: sandalovina, oljčno drevo, 
vanilija, vetiver, cedra

Parfumi za moške

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

       cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni        cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni

W 138 | 
Potopite se v omamno kopel 
najbolj dišečih cvetic in naj vas 
očara prečudovit občutek sreče in 
harmonije.
Vrhnja nota: bergamotka, čaj
Srednja nota: jasmin, cvet afriške 
pomaranče, frezija, vrtnica, orhideja
Bazna nota: mošus, pačuli

W 139 |  
Ob opojnem vonju blagodejnega 
kaviarja in sladkega sadja se boste 
počutili v soglasju z vso lepoto sveta.
Vrhnja nota: figovi listi
Srednja nota: figa, kaviar
Bazna nota: figovec

W 140 | 
Presenetljiv in eksploziven … ta vonj 
je popoln za vse ljubitelje posebnosti 
daljnega vzhoda.
Vrhnja nota: mandarin, pomaranča, 
klinčki, kardamom
Srednja nota: kumina, mango, heliotrop, 
ylang-ylang, gardenija
Bazna nota: ambra, pačuli, vanilja

DELEŽ PARFUMSKE ESENCE 20 %



W 136 |  
Naj vas odpelje val svežine, ki vas bo 
spodbudil in vam povrnil energijo …
Vrhnja nota: rabarbara, meta, 
pomarančna lupine, bergamotka, limona
Srednja nota: zeleni čaj, nagelj, jasmin
Bazna nota: hrastov mah, kumina, ambra, 
mošus

W 137 |  
Čutno topel, orientalsko-cvetlični 
vonj, ki združuje sveže note sadja in 
cvetic z drzno vendar prijetno aromo 
pikantnega popra. Kdor nosi ta vonj, 
je očarljiv, drzen in eleganten. 
Vrhnja nota: mandarina, pomaranča, 
rožnati poper
Srednja nota: geranija, 
breskev in španski bezeg
Bazna nota: pačuli, ambra

M 001 |    
Dišava polna nasprotij, ki tvorijo 
popolno harmonijo. 
Vrhnja nota: sivka, mandarina, glog, 
bergamotka, kamilica, limona
Srednja nota: muškatni orešček, 
kosteničevje, nagelj, sandalovina, cvet 
vijolice, jasmin, cedrovina
Bazna nota: usnje, tonka fižol, ambra, 
pačuli, mošus, vetiver

M 002 | 
Energična dišava za moške, ki 
uživajo življenje. 
Vrhnja nota: grenivka, janež
Srednja nota: sivka, malina
Bazna nota: lesne note, heliotrop

M 003 |  
Sveža, lahkotna dišava, ki pooseblja 
svobodo in neodvisnost. Vrhnja 
nota: pomaranča, limeta, mandarina, 
jasmin,bergamotka, limona
Srednja nota: alpska vijolica, muškatni 
orešček, koriander, frezija, morske 
note,breskev, hijacinta, vrtnica
Bazna nota: ambra, pačuli, hrastov les, 
cedra, beli mošus

M 004 | 
Prefinjena in moderna dišava. 
Vrhnja nota: cvet hruške, cedrovina, 
bergamotka
Srednja nota: bazilika, meta
Bazna nota: pačuli, mošus, cedrovina

M 005 |  
Drzna dišava za moške, ki vedo, kaj želijo. 
Vrhnja nota: limona, mandarina
Srednja nota: cedrovina, koriander, vijolica
Bazna nota: francoska Labdanum smola, 
ambra, benzoin, usnje

M 006 |  
Elegantna lesna dišava, ki razkriva 
nov pogled na klasiko. 
Vrhnja nota: grenivka, bergamotka, limona, 
Elemium smola
Srednja nota: vetiver, cedrovina, ingver
Bazna nota: sandalovina

M 007 |  
Močna dišava, ustvarjena za uspešne 
in samozavestne moške. 
Vrhnja nota: sliva, hrastov mah, jabolko, 
citrusi, bergamotka, limona
Srednja nota: pelargonija, nagelj, cimet
Bazna nota: sandalovina, oljčno drevo, 
vanilija, vetiver, cedra

Parfumi za moške

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

       cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni        cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni

W 138 | 
Potopite se v omamno kopel 
najbolj dišečih cvetic in naj vas 
očara prečudovit občutek sreče in 
harmonije.
Vrhnja nota: bergamotka, čaj
Srednja nota: jasmin, cvet afriške 
pomaranče, frezija, vrtnica, orhideja
Bazna nota: mošus, pačuli

W 139 |  
Ob opojnem vonju blagodejnega 
kaviarja in sladkega sadja se boste 
počutili v soglasju z vso lepoto sveta.
Vrhnja nota: figovi listi
Srednja nota: figa, kaviar
Bazna nota: figovec

W 140 | 
Presenetljiv in eksploziven … ta vonj 
je popoln za vse ljubitelje posebnosti 
daljnega vzhoda.
Vrhnja nota: mandarin, pomaranča, 
klinčki, kardamom
Srednja nota: kumina, mango, heliotrop, 
ylang-ylang, gardenija
Bazna nota: ambra, pačuli, vanilja

DELEŽ PARFUMSKE ESENCE 20 %



M 008 |  
Dišava, ki se ji ni mogoče upreti in 
poudari moškost. 
Vrhnja nota: rdeča pomaranča, grenivka
Srednja nota: meta, vrtnica, cimet
Bazna nota: pačuli, ambra, usnje, lesne note

M 009 | 
Pripravite se na dišavo, polno 
strasti. Neukrotljiva, sveža in hkrati 
nežno začinjena. 
Vrhnja nota: pelin, bazilika
Srednja nota: paprika, pačuli
Bazna nota: smola, benzoin

M 010 |  
Nenavadno skrivnostna dišava. 
Vrhnja nota: kardamom
Srednja nota: bergamotka, cedrovina, sivka
Bazna nota: vetiver, kumarin 

M 011 |  
Elegantna aroma za sodobne in 
čutne moške, ki ne želijo kopirati 
ljudi okoli sebe. 
Vrhnja nota: bergamotka, ciprese, vijolica
Srednja nota: tobak, jasmin
Bazna nota: pačuli, kadilo, ambra, 
Elemium smola

M 016 |  
Čutni toni svežega mediteranskega 
zraka so idealna podlaga za 
očarljivo in svežo eleganco. Zelo 
lahka, citrusna dišava za moškega, 
ki ga nič in nihče ne veže ter se 
želi samo osvežiti in ne želi nase 
pritegniti preveč pozornosti.
Vrhnja nota: sicilijanska mandarina, brinje, 
grenivka
Srednja nota: rožmarin, brazilski 
palisander, začimbe
Bazna nota: mošus, hrastov mah, kadilo

M 017 | 
To je sveža dišava citrusov, zelenja in 
nekaj začimb, ki kar kliče k veselju do 
življenja. Zunanji videz ni bistvenega 
pomena tistemu, ki jo bo nosil, saj se 
želi samo počutiti udobno in početi, 
kar si želi.
Vrhnja nota: bergamotka, mandarina
Srednja nota: temne začimbe, vrtnica
Bazna nota: sandalovina, pačuli

M 018 |  
Iskriva, očarljiva dišava je 
napolnjena s čustvi in je idealna za 
samozavestnega moškega z jasnimi 
mislimi, ki se zanaša na svojo 
intuicijo in je zato zmeraj najboljši.
Vrhnja nota: cvet pomarančevca, mandarina
Srednja nota: morska trava, sivka, 
bombaževec
Bazna nota: pačuli, lesne note, cedrovina 
Virginia, Ambra

M 019 | 
Kompozicija svežih in živahnih 
tonov, ki vas bo resnično ohladila, 
da se boste počutili osveženi in 
sproščeni.
Vrhnja nota: rožmarin, ananas, neroli, 
bergamotka, limona
Srednja nota: ciklama, jasmin, koriander, 
hrastov mah
Bazna nota: sandalovina, kardamom, 
fižol, tonka, mošus, cedrovina

M 020 |  
Resnično razkošna, omamna dišava 
za prefinjene ljudi. Predstavlja moč, 
sposobnost, vizijo in uspeh.
Vrhnja nota: bergamotka, črni ribez, 
rdeče jabolko, ananas
Srednja nota: jasmine, breza, pačuli, 
vrtnica
Bazna nota: mošus, hrastov mah, Ambra, 
vanilja

M 012 |  
Neustavljiva, elegantna in nežna 
hkrati. Dišava polna kontrastov. 
Vrhnja nota: pelin, sivka, meta, 
bergamotka, kardamom
Srednja nota: kumina, cvet pomaranče, 
cimet
Bazna nota: sandalovina, tonka fižol, 
ambra, vanilija, cedrovina

M 013 |   
Fascinanten vonj citrusov, 
navdihjen z ostrino čistega gorskega 
zraka in slapov. 
Vrhnja nota: bergamotka, mandarina
Srednja nota: zeleni čaj, črni ribez
Bazna nota: galbanum smola, mošus, 
sandalovina, grenka pomaranča

M 014 |   
Sveža vodna dišava za samozavestne 
moške, ki ljubijo svobodo in sledijo 
modnim trendom. 
Vrhnja nota: bergamotka, palisander, 
kardamom, limona
Srednja nota: pehtran, žajbelj, cedrovina, 
začimbe
Bazna nota: ambra, žafran, mošus, 
lesne note

M 015 | 
Vonj, ki predstavlja moč in 
neodvisnost. 
Vrhnja nota: limona, pomaranča, grenivka, 
rožnati poper, poprova meta, muškatni 
orešček
Srednja nota: cedrovina, grenke note, 
vetiver, ingver, jasmn
Bazna nota: pačuli, kadilo, sandalovina, 
labdanum smola

Parfum  50 ml | 17 €

       cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni        cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni



M 008 |  
Dišava, ki se ji ni mogoče upreti in 
poudari moškost. 
Vrhnja nota: rdeča pomaranča, grenivka
Srednja nota: meta, vrtnica, cimet
Bazna nota: pačuli, ambra, usnje, lesne note

M 009 | 
Pripravite se na dišavo, polno 
strasti. Neukrotljiva, sveža in hkrati 
nežno začinjena. 
Vrhnja nota: pelin, bazilika
Srednja nota: paprika, pačuli
Bazna nota: smola, benzoin

M 010 |  
Nenavadno skrivnostna dišava. 
Vrhnja nota: kardamom
Srednja nota: bergamotka, cedrovina, sivka
Bazna nota: vetiver, kumarin 

M 011 |  
Elegantna aroma za sodobne in 
čutne moške, ki ne želijo kopirati 
ljudi okoli sebe. 
Vrhnja nota: bergamotka, ciprese, vijolica
Srednja nota: tobak, jasmin
Bazna nota: pačuli, kadilo, ambra, 
Elemium smola

M 016 |  
Čutni toni svežega mediteranskega 
zraka so idealna podlaga za 
očarljivo in svežo eleganco. Zelo 
lahka, citrusna dišava za moškega, 
ki ga nič in nihče ne veže ter se 
želi samo osvežiti in ne želi nase 
pritegniti preveč pozornosti.
Vrhnja nota: sicilijanska mandarina, brinje, 
grenivka
Srednja nota: rožmarin, brazilski 
palisander, začimbe
Bazna nota: mošus, hrastov mah, kadilo

M 017 | 
To je sveža dišava citrusov, zelenja in 
nekaj začimb, ki kar kliče k veselju do 
življenja. Zunanji videz ni bistvenega 
pomena tistemu, ki jo bo nosil, saj se 
želi samo počutiti udobno in početi, 
kar si želi.
Vrhnja nota: bergamotka, mandarina
Srednja nota: temne začimbe, vrtnica
Bazna nota: sandalovina, pačuli

M 018 |  
Iskriva, očarljiva dišava je 
napolnjena s čustvi in je idealna za 
samozavestnega moškega z jasnimi 
mislimi, ki se zanaša na svojo 
intuicijo in je zato zmeraj najboljši.
Vrhnja nota: cvet pomarančevca, mandarina
Srednja nota: morska trava, sivka, 
bombaževec
Bazna nota: pačuli, lesne note, cedrovina 
Virginia, Ambra

M 019 | 
Kompozicija svežih in živahnih 
tonov, ki vas bo resnično ohladila, 
da se boste počutili osveženi in 
sproščeni.
Vrhnja nota: rožmarin, ananas, neroli, 
bergamotka, limona
Srednja nota: ciklama, jasmin, koriander, 
hrastov mah
Bazna nota: sandalovina, kardamom, 
fižol, tonka, mošus, cedrovina

M 020 |  
Resnično razkošna, omamna dišava 
za prefinjene ljudi. Predstavlja moč, 
sposobnost, vizijo in uspeh.
Vrhnja nota: bergamotka, črni ribez, 
rdeče jabolko, ananas
Srednja nota: jasmine, breza, pačuli, 
vrtnica
Bazna nota: mošus, hrastov mah, Ambra, 
vanilja

M 012 |  
Neustavljiva, elegantna in nežna 
hkrati. Dišava polna kontrastov. 
Vrhnja nota: pelin, sivka, meta, 
bergamotka, kardamom
Srednja nota: kumina, cvet pomaranče, 
cimet
Bazna nota: sandalovina, tonka fižol, 
ambra, vanilija, cedrovina

M 013 |   
Fascinanten vonj citrusov, 
navdihjen z ostrino čistega gorskega 
zraka in slapov. 
Vrhnja nota: bergamotka, mandarina
Srednja nota: zeleni čaj, črni ribez
Bazna nota: galbanum smola, mošus, 
sandalovina, grenka pomaranča

M 014 |   
Sveža vodna dišava za samozavestne 
moške, ki ljubijo svobodo in sledijo 
modnim trendom. 
Vrhnja nota: bergamotka, palisander, 
kardamom, limona
Srednja nota: pehtran, žajbelj, cedrovina, 
začimbe
Bazna nota: ambra, žafran, mošus, 
lesne note

M 015 | 
Vonj, ki predstavlja moč in 
neodvisnost. 
Vrhnja nota: limona, pomaranča, grenivka, 
rožnati poper, poprova meta, muškatni 
orešček
Srednja nota: cedrovina, grenke note, 
vetiver, ingver, jasmn
Bazna nota: pačuli, kadilo, sandalovina, 
labdanum smola

Parfum  50 ml | 17 €

       cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni        cvetni orientalski sadni lesni chypre vodni praprotni zeleni citrusni



Geli za tuširanje Mleko za telo

Mleko za telo z vašim 
najljubšim vonjem 

vsebuje marelično olje, 
vlažilne komponente in
vitamin E. Primerno je 
za vsakdanjo uporabo 
po kopanju, tuširanju, 

depilaciji ali sončenju, in je 
za vse tipe kože. Mleko se 

hitro vpije in naredi kožo 
svilnato gladko in čvrsto. 
Mleko vsebuje marelično 

olje, ki ščiti, očisti, neguje 
in regenerira, ter vitamin 

E, ki ima protivnetni 
učinek, saj zagotavlja 

zaščito kože pred 
poškodbami in prostimi 

radikali. Karitejevo maslo 
podpira zaščito kože 

pred UV žarki in ji daje 
prožnost, jo pomirja in ji 
pomaga pri obnavljanju.

Mleka za telo so na voljo v 
naslednjih ženskih vonjih: 

w101 - w130

Količina: 200 ml
Mleko za telo | 6,3 €

Gel za tuširanje z vašim 
najljubšim vonjem, z vlažilnim 
kompleksom in konopljinim 
oljem. Učinkovito očisti kožo 
in jo neguje z značilnostmi 
vlažilnega mleka. Hidratantni 
kompleks in pH vrednost 5,5, ki 
je znak zdrave kože, 
naredi vašo kožo svilnato, 
gladko, mehko in jo obvaruje 
pred dehidracijo. Konopljino 
olje, ki se uporablja za 
zdravljenje herpesa, opeklin ali 
razdražene kože, vzpodbuja 
regeneracijo kože in pozitivno 
vpliva na motorični sistem 
telesa.

Geli za prhanje so na voljo v 
naslednjih ženskih vonjih: 
w101 - w130

Geli za prhanje so na voljo v 
naslednjih moških vonjih: 
m001 - m015

Količina: 200 ml
Geli za tuširanje | 4,2 €
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Spoznajte tudi ostale 
izdelke essens

Vrste dišav
Parfumi so razdeljeni glede na vonje v več različnih osnovnih skupin, ki jih lahko združujemo 
med seboj.

ALOE VERA
Prehranska dopolnila

• Aloe vera gel napitek 500 ml - grozdje
• Aloe vera gel napitek 500 ml - vitamin C
• Aloe vera koncentrat z izvlečki zelišč 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 kapsul
• Aloe vera + Q10 60 kapsul

Lasna kozmetika

• Šampon za vse vrste las 200 ml
• Balzam za vse vrste las 200 ml
• Šampon za barvane in suhe lase 200 ml
• Balzam za barvane in suhe lase 200 ml

COLOSTRUM
Dopolnilna prehrana

• Colostrum 60 kapsul

Nega kože Colostrum+

• Dnevna krema 50 ml
• Nočna krema 50 ml
• Serum 30 ml
• Gel okoli oči 30 ml
• Čistilni tonik 150 ml  
• Blago milo za obraz 150 ml

Nega telesa Colostrum

• Gel za tuširanje s kolostrumom 200 ml
• Krema proti celulitu s kolostrumom 200 ml
• Hranilni losion s kolostrumom 200 ml

Cvetlični vonji

Cvetlični vonji so lahko sveži pa tudi sladki. Glavne sestavine so iz cvetic 
– jasmin, vrtnica, šmarnica, ylang-ylang, tuberoza, perunika, vijolica 
in druge. Ponavadi gre za žensko dišavo, vendar pa najdemo v tej 
kategoriji tudi moške dišave. V povezavi z drugimi tipi vonjev, dobimo 
podskupine kot so cvetlično-orientalski, cvetlično-sadni vonji in drugi.

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

Orientalski vonji
Ponavadi je to bolj močna in čutna dišava, v kateri prevladujejo 
sestavine kot so ambra, vanilja, kadilo, sandalovina in začimbe. 
Ta vrsta vonjev se pojavi tako pri moških kot tudi ženskih dišavah.

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

Sadni vonji
Pri teh dišavah pride zelo do izraza sadna komponenta. Večinoma 
vsebuje sestavine breskev, jabolk, marelic, črnega ribeza in 
drugih. Najpogosteje nastopa v kombinaciji s cvetličnimi vonji.

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

Lesni vonji
Lesni vonji se pojavijo pri ženskih in moških dišavah ter so ponavadi 
kombinirani z orientalskimi sestavinami, začimbami, citrusi in 
cveticami. Najpogostejše sestavine so sandalovina, cedra in palisander

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

Cipresni vonji
Tu gre za suho, lesno, elegantno dišavo. Med osnovne 
komponente prištevamo hrastov mah, bergamotko in pačuli. 
Običajne kombinacije so cipresni toni s cvetličnimi ali zelenimi.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Vodni vonji Je značilno sveža dišava, ki vsebuje sestavine lubenice ali vodnih cvetic 
(lokvanji). Pogosto jo kombinirajo s cvetličnimi in sadnimi sestavinami.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Praprotni vonji Gre za klasično skupino svežih moških vonjev, ki obsegajo praprot, 
kumarin ter pogosto tudi sivko.

ESSENS m002, m012

Zeleni vonji
Zeleni vonji obsegajo elemente kot so lesni mah, borove 
iglice, sveži listi, šmarnica in drugi. Najpogosteje nastopajo v 
kombinaciji s cvetličnimi elementi.

ESSENS w102, w135, m013

Citrusni vonji

Sočna in sveža dišava citrusov z močno komponento pomaranče, 
bergamotke, limone. Je ženska in moška dišava, pa tudi “unisex” 
dišava, torej primerna za oba spola. Citrusni toni so kombinirani z 
lesnimi, začimbnimi ali cvetličnimi komponentami.

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019
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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.
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Colostrum ESSENS
Povsem naraven izdelek 

Kaj je kolostrum?
Kolostrum (ali mlezivo)  je izloček mlečne žleze v prvih dneh po rojstvu
sesalca. V primerjavi z mlekom se kolostrum po sestavi bistveno razlikuje. Je prva
hrana, ki jo zaužije novorojenec. Zelo je pomemben za zdrav razvoj in rast ter služi
kot naravno sredstvo za razvoj imunske odpornosti novorojenca.

Kolostrum je cenjen zaradi visoke vsebnosti imunskih faktorjev, ki so pomembni pri
razvoju imunskega sistema in potrebni v svetu, polnem mikroorganizmov.

Je najbogatejši vir imunoglobulina (protiteles) in rastnih faktorjev. Kolostrum vsebuje
tudi veliko drugih koristnih snovi, ki vzpodbujajo delovanje imunskega sistema.
Pomembna je njegova hranilna vrednost, saj kot zelo kompleksna prehrana
vsebuje idealno sestavo proteinov, maščob, sladkorjev, vitaminov, mineralov in
encimov.

Kolostrum ESSENS je primeren za vse, ki želijo na naraven način izboljšati svoje
zdravje. Je prehransko dopolnilo, pridobljeno iz bioaktivnega govejega kolostruma
najvišje kvalitete. Goveji kolostrum je po svoji sestavi podoben človeškemu
kolostrumu, zato se njegova priljubljenost kot kompleksno naravno sredstvo za
podporo imunskega sistema za otroke, odrasle, športnike in starejše ljudi, viša.

Podjetje ESSENS trži kolostrum, ki ga proizvaja češki proizvajalec in ima kot edini
certifikat najvišje kvalitete na Češki. Pridelan je na naravni bazi iz surovin najvišje
kakovosti ter pod strogim farmacevtskim nadzorom.

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

Czech Republic
www.essensworld.com
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Colostrum 
ESSENS
60 kapsul | 29,90 €

Aktivne sestavine:
IgG40 Kolostrum, 400 mg / kapsula
Sestava:
goveji kolostrum, magnezijev stearat
(mazivo), sestava kapsule
(želatina, titanov oksid).
Odmerjanje:
2 kapsuli na dan (priporočljivo vzeti
pred večerjo z veliko količino vode).

Ugotovljeni so bili pozitivni učinki 
kolostuma pri številnih boleznih in 
zdravstenih težavah povezanih z 
zmanjšano imuniteto.

Vprašanja in 
odgovori:
Kakšna je sestava Kolostrum
ESSENS?
Kolostrum vsebuje veliko
potrebnih protiteles
(imunoglobulin, citokin, laktoferin),
esencialne aminokisline, vitamine (A,
D, E, C, B1, B2, B6, B12, folno kislino,
pantotensko kislino, biotin, niacin),
minerale in sledne elemente (natrij,
kalij, kalcij, fosfor, magnezij, železo,
jod, krom), ki so pomembni za zaščito
novorojencev pred škodljivimi vplivi
okolja.

Kaj so imunoglobulini in kaj je
njihova naloga?
Imunoglobulini (protitelesa) so
molekule, ki jih imunski sistem
producira ob srečanju s tujki, kot so
virusi in bakterije. Njihova naloga
je identificirati škodljive stvari, jih
nevtralizirati in odstraniti škodljive
mikroorganizme ter pravilno in hitro
začeti obrambni odziv.
  
 

Kolostrum je bogat predvsem
z imonoglobulinom IgG, IgA in
IgM. Kvaliteto kolostruma določa
predvsem imonoglobulin IgG,
katerega kolostrum tudi največ
vsebuje. Kolostrum ESSENS vsebuje
najmanj 40% IgG vseh proteinov.

Kakšne so naloge rastnih
faktorjev?
Rastni faktorji ne skrbijo le za
normalno rast in razvoj, ampak
tudi pomagajo pri regeneraciji ter
pospešujejo obnovo poškodovanih
mišic, kože, kosti, vezi in živčnega
tkiva. Rastni faktorji so biološko
zelo aktivne snovi, ki pozitivno
vplivajo na rast in razvoj celic in tkiv.
Vzpodbujajo presnovo maščob,
sladkorja in zavirajo rast škodljivih
celic. Kolostrum vsebuje tudi rastne
faktorje v višjih koncentracijah, kot
so IGF – rastni fakor, ki je podoben
inzulinu, TGF – pretvorbeni faktor,
in EGF epitel rastni faktor. Rastni
faktorji stimulirajo mišično tkivo, kar
je zelo pomembno za npr. športnike.
Vzpodbujajo tudi izgorevanje vnesenih 
maščob in so zato primerni pri dietni 
prehrani.

Kožo pomladijo (s staranjem, od 
približno 25. leta starosti, se namreč 
zmanjšuje število rastnih faktorjev).

Je Kolostrum ESSENS res 
naraven?
Ja. Kolostrum ESSENS je izloček
mlečne žleze v prvih dneh po rojstvu
v posušeni obliki v prahu. Mlezivu se
odstrani voda s sušenjem pod strogo
določenimi in kontroliranimi standardi.
Takšen proces prepreči poškodbo
biološko dragocenih snovi, ki so v
kolostrumu.

Je Kolostrum ESSENS primeren za
otroke?
Ja! Kolostrum je primeren za otroke
nad 3. letom starosti. Znano je, da
se otroci v skupinah otrok zelo hitro
okužijo z najrazličnejšimi boleznimi.
Kolostrum ESSENS zelo pripomore k
večji odpornosti imunskega sistema.

Lahko Kolostrum ESSENS jemljejo
ljudje, ki ne prenašajo laktoze?
Z zelo nizko vsebnostjo mlečne laktoze,
alergiki dosti bolje prenašajo kolostrum,
kot mleko. Kolostrum zagotavlja
tudi zdravo črevesje in uravnoteženo
črevesno floro, zato lahko iz tega
vidika uvrščamo Kolostrum ESSENS k
probiotikom.

Kako je z jemanjem Kolostrum
ESSENS pri nosečnicah in doječih
materah?
Nenapisano pravilo je, da nosečnice in
doječe matere pred začetkom jemanja
konzultirajo svojega zdravnika. Ker pa
je kolostrum prva hrana, ki jo ustvari
narava, in ni strupena ali nevarna in
ne povzroča odvisnosti, za nosečnice
in doječe matere ni škodljiv. Kljub
temu se med nosečnostjo in dojenjem
posvetujte z zdravnikom.

Kolikšen je priporočljiv odmerek
Kolotrum ESSENS?
Za ohranitev zdravja priporočamo
dvomesečno kuro. Po teh dveh
mesecih naredite dva meseca
premora, in nato nadaljujte z
dvomesečno kuro. Celoletno jemanje
kolostruma je mogoče.

Lahko kombiniramo Kolostrum
ESSENS z drugimi predpisanimi
zdravili ali prehranskimi dopolnili?
Kolostrum nima stranskih učinkov
v povezavi z drugimi zdravili ali
prehranskimi dopolnili. Kolostrum
ESSENS pripomore k povečanju
sposobnosti absorpcije v prebavnem
traktu in hkrati zdravstveno oskbuje
črevesje.
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Gel za tuširanje
obogaten s  
kolostrumom
Vlaži in hrani vašo kožo in ji daje prijeten vonj. Kolostrum, 
ki je prisoten v gelu za tuširanje, pripomore k  regeneraciji 
kožnih celic ( anti-aging efekt) in oskrbuje vašo kožo s 
potrebnimi vitamini in minerali. 
Priporočljiva je vsakodnevna uporaba.
Za vse tipe kože.

200 ml | 4,90 €



Krema proti 
celulitu

obogatena s 
kolostrumom

Aktivne sestavine izdelka,
posebej alga Fucus, bršljan,

guarana, bergamotka 
in ekstrakt rožmarina, 
pomagajo pri presnovi 

maščob, ublažijo  simptome 
celulita in oblikujejo konturo 

telesa (v predelih bokov, 
stegen, rok in področja 

trebuha). Kolostrum, ki je 
prisoten v kremi, stimulira 
obnovo kožnih  celic (anti-

aging efekt) in oskrbuje 
kožo s pomembnimi 

vitamini in minerali.
Ublaži simptome staranja.
Izdelek je učinkovit v borbi 

proti celulitu.  Priporočljiv je 
za dnevno nego telesa.

200 ml | 7,70 €

Hranilni 
losjon  za telo 
obogaten
s kolostrumom
Izdelek za nego telesa, 
ki vsebuje naravna olja 
in vitamine. Kolostrum, 
prisoten v izdelku, pripomore 
k regeneraciji kože (anti 
aging efekt) in obogati kožo 
s pomembnimi vitamini in 
minerali. Priporočljiv je za vse 
tipe kože in za vsakodnevno 
uporabo. Losjon kožo 
intenzivno hrani. Po uporabi bo 
vaša koža svilnata in prožna. 

200 ml | 7,70 €



Ljudje skrbijo za svoje zdravje, pa tudi za
svoje telo in videz. Zgodovina uporabe 
kolostruma v kozmeti!ni industriji ne se"e 
dale!, vendar je v relativno kratkem !asu 
pridobil veliko privr"encev in zagovornikov 
Zaradi antibakterijskih in protivnetnih 

lastnosti kolostruma raste 
povpra#evanje po njem, kot 

komponenta se uporabllja v 
kremah, gelih in serumih. 

Rastni faktorji, ki jih vsebuje 
kolostrum, so idealni 

za regeneracijo in 
obnovo ko"e. 

Kolostum, kot komponenta kozmeti!nih 
produktov, ima pozitivni efekt in izbolj#uje
hidracijo ko"e, pospe#uje !vrstost ko"e in
odpravljanje gubic, #!iti zgornjo povrhnjico
ko"e pred zunanjimi vremenskimi dejavniki
in onesna"enostjo, in pomaga pri zdravljenju 
in odpravljanju nepravilnosti na ko"i. U!inek 
kolostruma pri zdravljenju aken je zelo
u!inkovit.

U!inek kozmeti!nih izdelkov, ki vsebujejo kolostrum, lahko pove!ate s vzporedno uporabo prehran-
skega dopolnila s vsebnostjo kolostruma. Mo"nost kombinirane uporabe le poudarja u!inkovitost 
in pozitivne u!inke, ki jih ima kolostrum na !love#ki organizem.

Eksluzivna  kolekcija  kozmetike  

za  obraz  in  telo

Od  podjetja  ESSENS

Colostrum



Dnevna  krema  
Odpravlja znake staranja 

Krema za obraz vsebuje naravni 
kolostrum in izvle!ek morske alge. 
Intenzivno delovanje skrbno izbranih 
komponent vzpodbuja regeneracijo 
celic in zmanj#uje gubice.

Nanesite vsako jutro na o!i#!eno in 
osu#eno ko"o na obrazu in vratu.

 50 ml | 29,90 $ 

Odpravlja znake staranja 

Krema za obraz z no!no regeneracijo ko"e 
vsebuje snovi, ki ohranjajo mladosten videz 
ko"e. Skrbno izbrana kombinacija aktivnih 
snovi obnavlja elasti!nost in odpornost celic.

Nanesite vsak ve!er na temeljito o!i#!eno 
ko"o na obrazu in vratu. Najbolj#e rezultate 
boste dosegli s hkratno uporabo seruma.

50 ml | 29,90 $ 

Colostrum



Lifting  serum
Odpravlja znake staranja 

Obrazni li%ing serum vsebuje naravni 
kolostrum, hialuronsko kislino in 
patentiran  Dermotenseur z u!vrstilnim 
u!inkom, ki vzpodbuja tvorjenje 
kolagena in elasti!nih vlaken ter tonira 
ko"o.

Serum naredi ko"o mehkej#o in izbolj#a
naravno lep videz. Priporo!ljivo 
uporabiti pred nanosom no!ne kreme. 
Nanesite na temeljito o!i#!eno ko"o na 
obrazu in vratu.

30 ml | 29,90 $ 

Odpravlja znake staranja 

Gel za nanos okoli o!i vsebuje naravni 
kolostrum, izvle!ek lubja in hialuronsko 
kislino. Gel pripomore k zmanj#anju 
temnih kolobarjev pod o!mi in pomlajuje 
ko"o okoli o!i.

Ne"no vmasirajte okoli o!i, od 
notranjega dela o!esa proti zunanjem 
delu

30 ml | 29,90 $ 



Blago  milo  za
obraz  
Odpravlja znake staranja 

Blago milo vsebuje naravni kolostrum,
Aloe vero in izvle!ek morske alge. 
Kombinacija aktivnih sestavin intenzivno 
o!isti ko"o, brez da bi jo izsu#ila ali 
razdra"ila. Prijazno do ko"e. Ne vsebuje 
barvil. 

Nanesite majhno koli!ino na mokro ko"o, 
vmasirajte in s tem ustvarite peno in nato 
ne"no o!istite z bomba"no blazinico.

150 ml | 13,20 $

Odpravlja znake staranja 

Brezalkoholni tonik za obraz vsebuje 
naravni kolostrum in Phisyogenyl. 
Uporaba tonika pomlajuje in vla"i 
ko"o.

Uporabite za !i#!enje ko"e zjutraj in 
zve!er.

150 ml | 13,20 $

Colostrum



Yogurt Maker
&

Probiotics



Za izdelovalca jogurta ESSENS  je zna-
čilen zelo preprost postopek brez kakrš-
nihkoli nastavitev, kontrole ali potreb-
nega nadzorovanja. Izdelovalec jogurta 
uporablja pameten samo-nadzorni PTC 
grelec, ki zagotavlja največjo varnost in 
hkrati najbolj učinkovito delovanje. Izde-
lovalec jogurta je proizveden v skladu z 
normami Evropske unije. Vsi uporabljeni 
materiali so trpežni in zbirnik jogurta je 
izdelan iz visoko kvalitetnega nerjaveče-
ga jekla.

Osnovne lastnosti in značilnosti:

• 20W, varčnost  z energijo
• Samo-nadzorni PTC grelec
• Kakovostna posoda iz nerjavečega 

jekla za pripravo jogurta opremljena z 

ločenim plastičnim pokrovom. Skupna 
prostornina posode 1,5 l (za enostav-
no mešanje probiotične mešanice 
v 1 l mleka)

• Preprosta oblika brez zapletenih na-
stavitev - gladka površina za enostav-
no vzdrževanje

• Prozoren plastičen pokrov vam omo-
goča, da spremljate proces priprave 
jogurta

• Prikazovalna lučka (prikazovanje delu-
jočega stanja)
Dimenzije: premer 214mm, 
višina 145 mm (velikost embalaže: 
223x223x242 mm)
Teža: 0,91 kg (teža embalaže z aparatom 
1,05 kg)
Priročnik v vašem jeziku je vključen v paket.

Svež in zdrav jogurt iz izdelovalca jogurta ESSENS. Minimalni
stroški, preprosta priprava svežega jogurta, enostavno vzdrževanje
izdelovalca jogurta.

Izdelovalec jogurta ESSENS
Probiotiki ESSENS

Kolostrum

Res ZDRAV JOGURT
Probiotiki ESSENS Kolostrum prehran-
sko dopolnilo vsebuje štiri izbrane pro-
biotične kulture – kulture mikroorga-
nizmov s pozitivnimi učinki, probiotik 
inulin, kolostrum, ki je vir aktivnih proti-
teles. Paket je namenjen za individualno 
pripravo „živih „ domačih jogurtov visoke 
kakovosti.

*  Probiotiki so živi organizmi, ki poma-
gajo ohranjati ravnovesje črevesne mik-
robne flore.

** Prebiotiki so vir energije „jogurtovih“ 
mikroorganizmov in simbiotičnih čreves-
nih bakterij.

Zmes jogurta narejenega iz probiotikov/
prebiotikov ESSENS spada med tako 
imenovana „funkcionalna živila“. To po-
meni, da živila, ustvarjena iz naravno 
prisotnih sestavin, imajo ob njihovi pre-
hranski vrednosti tudi dober učinek za 
zdravje uporabnika.

Obogaten s kolostrumom

Vsebina paketa:
6 kosov vrečk/10g mešanice v eni vrečki

Izdelovalec jogurta | 34,20€

Kolostrum probiotiki | 19,20€
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no vzdrževanje

• Prozoren plastičen pokrov vam omo-
goča, da spremljate proces priprave 
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stroški, preprosta priprava svežega jogurta, enostavno vzdrževanje
izdelovalca jogurta.

Izdelovalec jogurta ESSENS
Probiotiki ESSENS

Kolostrum

Res ZDRAV JOGURT
Probiotiki ESSENS Kolostrum prehran-
sko dopolnilo vsebuje štiri izbrane pro-
biotične kulture – kulture mikroorga-
nizmov s pozitivnimi učinki, probiotik 
inulin, kolostrum, ki je vir aktivnih proti-
teles. Paket je namenjen za individualno 
pripravo „živih „ domačih jogurtov visoke 
kakovosti.

*  Probiotiki so živi organizmi, ki poma-
gajo ohranjati ravnovesje črevesne mik-
robne flore.

** Prebiotiki so vir energije „jogurtovih“ 
mikroorganizmov in simbiotičnih čreves-
nih bakterij.

Zmes jogurta narejenega iz probiotikov/
prebiotikov ESSENS spada med tako 
imenovana „funkcionalna živila“. To po-
meni, da živila, ustvarjena iz naravno 
prisotnih sestavin, imajo ob njihovi pre-
hranski vrednosti tudi dober učinek za 
zdravje uporabnika.

Obogaten s kolostrumom

Vsebina paketa:
6 kosov vrečk/10g mešanice v eni vrečki

Izdelovalec jogurta | 34,20€
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Z združitvijo Probiotikov  ESSENS 
Kolostrum obogatenih s kolostrumom in 
ESSENS jogurt izdelovalcem boste do-
bili edinstveno priložnost, da ustvarite 
resnično zdrav bioaktiven jogurt najvišje 
možne kakovosti. Takšen jogurt brez do-
datnih kemikalij na najboljši ter naraven 
način pomaga obnoviti ravnotežje pri 
presnovi in prispeva h krepitvi vašega 
imunskega sistema.

IZDElAVA JOGURTA
Potrebujete le 1L (po možnosti polnomast-
nega) svežega mleka, 1 vrečko ESSENS 
mešanice probiotikov in izdelovalec jogurta 
ESSENS. Čas fermentacije je  8 ur pri 43°C. 

Priprava jogurta:
• v nerjaveči posodi zmešajte eno vreč-

ko ESSENS Kolostrum probiotikov z 1l 
svežega mleka, segretega na telesno 
temperaturo

• zaprite posodo s pokrovom in vstavite 
posodo v glavni del izdelovalca jogurta. 
Priključite napajalni kabel 

• postopek izdelave jogurta v izdelovalcu 
jogurta ESSENS se bo začel samodejno. 
Po 8 urah izklopite aparat 

• če pustite mešanico fermentirati dlje 
časa, bo jogurt bolj gost in kisel. Ne pri-
poročamo daljše fermentacije mešanice 
jogurta od 12 ur.

Zakaj kupiti naš jogurt? Saj to je bioak-
tivni jogurt najvišje možne kakovosti. 
Jogurt je izdelan brez kakšnih koli kon-
zervansov, sladil in drugih kemičnih se-
stavin. Vsebuje stokrat več živih bakterij 
kot komercialni prodajani jogurti. Jogurt 
ESSENS probiotična zmes se uporablja 
za napajanje mlečnokislinske bakterije 
v prebavnem traktu, pomaga pri uravna-
vanju črevesne bakterijske flore, izbol-
jšuje in ureja prebavo tako, da inhibira 
rast škodljivih snovi in prispeva k zaščiti 
sluznice želodca in črevesja. Njegovo 
delovanje pomaga povečati telesno od-
pornost pred morebitnimi okužbami in 
pomaga pri splošni krepitvi imunskega 
sistema. Probiotiki ESSENS Kolostrum 
lahko tudi pomagajo zmanjšati raven ho-
lesterola, prav tako prispevajo k naravni 
zaščiti pred drisko, vnetji, pomagajo tele-
su, da urejajo raven sladkorja v krvi, lahko 
spodbujajo absorpcijo kalcija in zmanj-
šujejo simptome laktozne intolerance. 
Kolostrum v zmesi probiotikov ESSENS 
pomaga pri podpori imunskega siste-
ma, uravnava prebavo in ima anti-vnetni 
učinek.

www.essensworld.com



Aloe vera ESSENS
99,5% gel napitek

Aloe vera pripomore k boljšemu
splošnemu  fizičnemu počutju

Kaj je Aloe vera?
Aloe vera je brezstebeljna subtropska rastlina, ki doseže višino 
do 100cm. Aloa prihaja iz severnega dela Afrike, vendar jo gojijo po 
celem svetu zaradi njenih blagodejnih učinkov. Aloa ima mesnate 
zelene liste, čigar robovi so nazobčeni in imajo trnje.

Iz listov se pridobi bistra tekočina, ki se uporablja kot prehransko 
dopolnilo zaradi svojih koristnih učinkov na področju zdravja. Zaradi 
pomirjevalnega učinka, ki ga ima Aloe vera na koži, se pogosto 
uporablja tudi na področju kozmetike. Klinične študije so pokazale 
da gel, pridobljen iz Aloe vere, vsebuje aminokisline, vitamine, 
minerale, encime, polisaharide in še veliko drugih koristnih snovi.

Aloe vera ESSENS se pridobiva iz listov vrste „Aloe vera Barbadensis 
Miller“, ki je najvišje kakovosti. Rastline rastejo v naravnem okolju, 
brez onesnaženosti, in sicer na področju Jaumave v Mehiki. Rastline 
so BIO kakovosti, brez uporabe gnojil, insekticidov ali herbicidov pri 
gojenju. Zalite so izključno z deževnico ali izvirsko vodo iz okoliških 
gorovij. Kakovost surovin in proizvodnega procesa je razvidna tudi 
iz številnih  pridobljenih certifikatov.

www.essens.si
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Metoda TOTALOE
Omogoča predelavo “Aloe vere” in hkrati ohranitev 200 
aktivnih snovi in več kot 75 vrst hranilnih snovi

500 ml | 13,45 €
Prehransko dopolnilo
Gel Aloe vera 99,5%
Prehransko dopolnilo vsebuje naravni 
99,5% gel z majhnimi koščki „Aloe vera 
Barbadensis Miller“, ki prihaja iz Mehike in je 
pripravljena po metodi Totaloe.
Ne vsebuje aloina.
Proizvajalec surovin je mednarodno 
certificiran „International Scientific Council 
for Aloe vera“, I.A.S.C.
Priporočen odmerek: 15 do 90 ml na dan v 
večih odmerkih (1 žlica = približno 15 ml)
Vsebina: 500 ml
Sestava (z vitaminom C): Aloe vera 
Barbadensis Miller Gel, askorbinska kislina 
(vitamin C), ksantan, regulator kislosti, 
citronska kislina, konzervansi, natrijev 
benzoate in kalijev sorbat.
Sestava (z grozdnim koncentratom):  
Aloe vera Barbadensis Miller Gel, fruktoza, 
grozdni sok, aroma Aloe vera, ksantan, 
regulator kislosti, citronska kislina, konzervansi, 
natrijev benzoate in kalijev sorbat.
Shranjevanje: Hraniti na temperaturi +25 ° C. 
Po odprtju, hraniti na temperaturi +6 ° C. Hraniti 
izven dosega otrok!
Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 
3 let. Ne prekoračite priporočenega dnevnega 
odmerka. Ne uporabljajte kot nadomestek 
prehrane. Pred uporabo dobro pretresite. 
V primeru posebnih zdravstvenih težav se 
posvetujte z zdravnikom pred uporabo Aloe vere.
Aloe vera:
• Prispeva k zaščiti pred mikroorganizmi in 

splošnemu dobremu telesnemu počutju 
• Ima pozitiven učinek proti utrujenosti
• Spodbuja prebavo, prispeva k zdravemu 

prebavnemu sistemu
• Pomaga vzdrževati normalno raven 

sladkorja v krvi
• Prispeva k ohranjanju zdrave kože

Pasterizacija

Odrez zgornjega in 
spodnjega dela lis-

tov, odtranitev trnja

Mikrobiološka 
analiza

Zbiranje listov

Filetiranje listov

Mikronizacija
Mikronizacija je eden od načinov, kako povečati biološko razpoložl-
jivost zdravil, naravnih snovi, vitaminov in mineralov. Vhodna surovi-
na se postopoma mikronizira v delce, velike nekaj mikrometrov. 
Nastala snov bo zagotovila večjo površino, in tako ustvarila pogoje 
za izboljšanje in pospešitev raztapljanja v telesu ter doseganje večje 
učinkovitosti pripravka.

Mikronizacija

Zbiranje olupkov, ki 
se nato dajo nazaj v 

sadovnjak kot zeleno 
gnojilo

Drobljenje filetov Aloe 
(naravna celuloza)

Pakiranje in 
končna odprema

Gel iz naših rastlin se pridobi po novi revolucionarni metodi 
„Totaloe“, ki uporablja najnovejšo tehnologijo in znanje. Gel pri 
predelavi ohrani vse pozitivne učinke, ki se nato prenesejo v 
končne izdelke. Proces „Totaloe“ združuje tradicionalni način 
ročne obdelave z drugimi fazami, ki zagotavljajo, da pridobljeni gel 
ohranja visoko vsebnost zdravilnih učinkovin in je brez nezaželenih 
sestavin. Izvrstno kakovost ne opredeljuje le način obdelave, 
temveč tudi kakovost rastlin, ki so gojene v naravnem okolju 
prelepe subtropske doline Jaumave.

Proizvajalec surovin “Aloe vera” ima sledeče certifikate:

Aloe vera ESSENS
99,5% gel napitek z vitaminom C
99,5% gel napitek z grozdnim koncentratom

Pranje in odstranje-
vanje nečistoče 

iz listov

TOTALOE metoda je sestavljena 
iz naslednjih korakov:
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Ne vsebuje aloina.
Proizvajalec surovin je mednarodno 
certificiran „International Scientific Council 
for Aloe vera“, I.A.S.C.
Priporočen odmerek: 15 do 90 ml na dan v 
večih odmerkih (1 žlica = približno 15 ml)
Vsebina: 500 ml
Sestava (z vitaminom C): Aloe vera 
Barbadensis Miller Gel, askorbinska kislina 
(vitamin C), ksantan, regulator kislosti, 
citronska kislina, konzervansi, natrijev 
benzoate in kalijev sorbat.
Sestava (z grozdnim koncentratom):  
Aloe vera Barbadensis Miller Gel, fruktoza, 
grozdni sok, aroma Aloe vera, ksantan, 
regulator kislosti, citronska kislina, konzervansi, 
natrijev benzoate in kalijev sorbat.
Shranjevanje: Hraniti na temperaturi +25 ° C. 
Po odprtju, hraniti na temperaturi +6 ° C. Hraniti 
izven dosega otrok!
Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 
3 let. Ne prekoračite priporočenega dnevnega 
odmerka. Ne uporabljajte kot nadomestek 
prehrane. Pred uporabo dobro pretresite. 
V primeru posebnih zdravstvenih težav se 
posvetujte z zdravnikom pred uporabo Aloe vere.
Aloe vera:
• Prispeva k zaščiti pred mikroorganizmi in 

splošnemu dobremu telesnemu počutju 
• Ima pozitiven učinek proti utrujenosti
• Spodbuja prebavo, prispeva k zdravemu 

prebavnemu sistemu
• Pomaga vzdrževati normalno raven 

sladkorja v krvi
• Prispeva k ohranjanju zdrave kože

Pasterizacija

Odrez zgornjega in 
spodnjega dela lis-

tov, odtranitev trnja

Mikrobiološka 
analiza

Zbiranje listov

Filetiranje listov

Mikronizacija
Mikronizacija je eden od načinov, kako povečati biološko razpoložl-
jivost zdravil, naravnih snovi, vitaminov in mineralov. Vhodna surovi-
na se postopoma mikronizira v delce, velike nekaj mikrometrov. 
Nastala snov bo zagotovila večjo površino, in tako ustvarila pogoje 
za izboljšanje in pospešitev raztapljanja v telesu ter doseganje večje 
učinkovitosti pripravka.

Mikronizacija

Zbiranje olupkov, ki 
se nato dajo nazaj v 

sadovnjak kot zeleno 
gnojilo

Drobljenje filetov Aloe 
(naravna celuloza)

Pakiranje in 
končna odprema

Gel iz naših rastlin se pridobi po novi revolucionarni metodi 
„Totaloe“, ki uporablja najnovejšo tehnologijo in znanje. Gel pri 
predelavi ohrani vse pozitivne učinke, ki se nato prenesejo v 
končne izdelke. Proces „Totaloe“ združuje tradicionalni način 
ročne obdelave z drugimi fazami, ki zagotavljajo, da pridobljeni gel 
ohranja visoko vsebnost zdravilnih učinkovin in je brez nezaželenih 
sestavin. Izvrstno kakovost ne opredeljuje le način obdelave, 
temveč tudi kakovost rastlin, ki so gojene v naravnem okolju 
prelepe subtropske doline Jaumave.

Proizvajalec surovin “Aloe vera” ima sledeče certifikate:

Aloe vera ESSENS
99,5% gel napitek z vitaminom C
99,5% gel napitek z grozdnim koncentratom

Pranje in odstranje-
vanje nečistoče 

iz listov

TOTALOE metoda je sestavljena 
iz naslednjih korakov:



Aloe vera
Kozmetika za lase
Šampon za vse vrste las
Balzam za vse vrste las

Šampon za barvane in suhe lase
Balzam za barvane in suhe lase

Balzam
200 ml | 6,30 €200 ml | 5,6 €

Šampon



Šampon za vse vrste las
Z Aloe Vero, konopljinim oljem, izvlečki iz sedmih zelišč in soljo Mrtvega morja
Vsebuje izvleček Aloe vere, ki vzpodbuja zdravo rast las, bistveno izboljša kakovost las in zagotavlja volumen 
ter čudovit sijaj. Šampon prodre globoko v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane in razcepljene 
konice. Naravne snovi v konopljinem olju krepijo lase, jih učinkovito negujejo ter popolnoma preprečujejo izsu-
šitev. Maščobne kisline v konopljinem olju so podobne tistim v človeškem telesu in vlažijo lasišče, ščitijo lase 
pred izsušitvijo in preprečujejo prhljaj. Šampon vsebuje izvlečke iz sedmih zelišč – njivske preslice, bele koprive, 
navadnega lapuha, velike koprive, breze, kamilice in navadnega repinca – za boljšo kakovost in lepši izgled las. 
Sol Mrtvega morja vsebuje številne bistvene minerale in mikroelemente z zdravilnim in pomirjajočim učinkom.

Balzam za vse vrste las
Z Aloe Vero in izvlečki iz sedmih zelišč
Izvleček Aloe vere neguje vaše lase in s ključnim delovanjem podpira rast las, izboljša kakovost las in zagotavlja 
volumen in čudovit sijaj. Temeljito prodira v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane in razcepljene 
konice. Balzam vsebuje izvlečke iz sedmih zelišč :
•	 Njivska preslica krepi lase, dezinficira in neguje kožo ter zmanjša prhljaj
•	 Bela kopriva je ključnega pomena pri mastnih laseh, saj zmanjšuje odvečno maščobo in deluje proti nastanku 

prhljaja
•	 Navadni lapuh izboljšuje stanje las, zaradi česar so močnejši in jim zagotavlja dodaten sijaj
•	 Velika kopriva krepi lase in jim pomaga v boju proti prhljaju
•	 Breza spodbuja lesk in zdrav videz, se bori proti prhljaju ter zmanjšuje odvečne maščobe, kar naredi lase 

voljne in sijoče po pranju
•	 Kamilica pomirja lasišče in vsebuje antiseptično komponento alfa bisabolol, ki ima protivnetne in antimik-

robne značilnosti, ki vzpodbujajo lesk las
•	 Navadni repinec je starodavna zdravilna rastlina, s tradicionalno uporabo za krepitev lasnih korenin in zdravl-

jenje poškodovanih las. Vsebuje snovi, ki učinkovito preprečujejo izpadanje las in spodbujajo regeneracijo 
lasnih korenin.

Šampon za barvane in suhe lase
Z Aloe Vero, konopljinim oljem, izvlečki iz šestih plodov sadja in soljo Mrtvega morja
Vsebuje izvleček Aloe vere, ki vzpodbuja zdravo rast las, bistveno izboljša kakovost las in zagotavlja volumen 
ter čudovit sijaj. Šampon prodre globoko v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane in razcepl-
jene konice. Naravne snovi v konopljinem olju krepijo lase, jih učinkovito negujejo ter popolnoma preprečujejo 
izsušitev. Maščobne kisline v konopljinem olju so podobne tistim v človeškem telesu in vlažijo lasišče, ščitijo 
lase pred izsušitvijo in preprečujejo prhljaj. Konopljino olje vrača lasem in lasišču vlago, ki jo igubljamo vsak 
dan zaradi učinkov sonca, suhega zraka in nepravilne uporabe mila, šampona in ostale kozmetike. Šampon 
vsebuje izvlečke iz šestih plodov sadja – limona, jabolko, breskev, mango, marelica, kivi. Sol Mrtvega morja 
vsebuje številne bistvene minerale in mikroelemente z zdravilnim in pomirjajočim učinkom.

Balzam za barvane in suhe lase
Z Aloe Vero in izvlečki iz šestih plodov sadja
Izvleček Aloe vere neguje vaše lase in s ključnim delovanjem podpira rast las, izboljša kakovost las in zago-
tavlja volumen in čudovit sijaj. Temeljito prodira v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane 
in razcepljene konice. Zelo učinkovit je pri obnavljanju sijaja barv ter zdravljenju suhih in poškodovanih las. 
Vsebuje izvlečke iz plodov sadja:
•	 Limona vzpodbuja rast las
•	 Jabolko daje lasem energijo, jih krepi in ščiti v hladnem vremenu
•	 Breskev poživlja, mehča in neguje lasišče
•	 Mango regenerira lase, obnavlja naravno moč in vlaži, ob tem pa naredi lase svilnato mehke in zdrave
•	 Marelica je znana po svojih hranilnih učinkih, globoko vlaži kožo in obnavlja mehkobo in elastičnost las
•	 Kivi naredi lase gladke in jim daje volumen, hidratacijo in naravni sijaj

Silikoni, ki jih vsebuje balzam, dajejo lasem sijaj in zaščito med sušenjem in ravnanjem. Ustvarijo zaščit-
ni sloj, ki zaobjame zunanjo strukturo las. Sloj ščiti pred razcepljenimi konicami, toploto in mehanskimi 
poškodbami ter UV sevanjem. Silikonski sloj je delno vodoodporen, preprečuje izgubo vlage in vozlanje las v 
vlažnem vremenu.

Silikoni, ki jih vsebuje balzam, dajejo lasem sijaj in zaščito med sušenjem in ravnanjem. Ustvarijo zaščit-
ni sloj, ki zaobjame zunanjo strukturo las. Sloj ščiti pred razcepljenimi konicami, toploto in mehanskimi 
poškodbami ter UV sevanjem. Silikonski sloj je delno vodoodporen, preprečuje izgubo vlage in vozlanje las v 
vlažnem vremenu.



Aloe vera
prehransko dopolnilo
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: Boswellia (slovensko bosvelija) je 
drevo s tisočletno tradicijo. Njen sok, bogat 
s terpenom, je služil kot redko darilo med 
žrtvovanji bogovom v starem Egiptu. Smola 
tega drevesa je zelo znano kadilo, ki je bilo 
v tistih časih kraljevsko darilo in bilo bolj 
dragoceno od zlata.

Izvleček Boswellie pomaga ohraniti funkcijo 
sklepov in ima “čistilni” učinek (anti-artritičen 
učinek). Prav tako prispeva k naravni 
proizvodnji kolagena in pripomore k okrepitvi 
kosti in sklepov.

Koencim Q10: Koencim Q10 je snov, 
podobna vitaminom. Je naravno prisotna 
v telesu vsakega posameznika, predvsem 
v možganih in celicah srčne mišice.  
Koencim Q10 ščiti telesne celice pred 
prezgodnjo obrabo, kar varuje celice in 
telo pred simptomi prezgodnjega staranja.

V telesu pomaga koencim Q10 zmanjšati 
število prostih radikalov, ima pozitiven 
učinek na krepitev odpornosti in na 
telesno obrambo. Prav tako lahko 
pozitivno vpliva na odpornost proti 
utrujenosti in spodbuja in poživlja telo med 
fizičnimi napori. Koencim Q10 se uporablja 
pri kronični utrujenosti, šibkosti in izgubi 
moči (zlasti v visoki starosti).

Zelen poper: Izvleček zelenega popra 
poveča učinek “aloe vere” in koencima 
Q10. Pospešuje absorpcijo zdravilnih 
učinkovin in pomaga doseči višjo, in s tem 
bolj učinkovito krvno koncentracijo.

Prehranska dopolnila Aloe Vera Essens + Boswellia (izvleček iz rastlin Boswellia) in
Aloe Vera Essens + Q10 (koencim Q10), vsebujeta izvleček iz rastlin Aloe Vera 
Barbadensis Miller, bogato mešanico vitaminov, mineralov, aminokislin in encimov.

60 kapsul | 33,75 €

Priporočen odmerek: 2 kapsuli dnevno (z veliko količino vode)



Aloe vera
prehransko dopolnilo
Aloe Vera – koncentrat z izvlečki zelišč

Aloe vera 
Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 
je rastlina, ki pomaga ohranjati zdravo 
vrhnjo plast kože, pomaga ohranjati in 
krepiti imunski sistem ter odpornost proti 
mikroorganizmom. Ima pozitiven učinek 
proti utrujenosti, podpira prebavni sistem 
in prispeva k splošni blaginji organizma. 
Prav tako pomaga ohranjati normalno raven 
sladkorja v krvi. Blagodejno vpliva tudi na 
ženske reproduktivne organe in regulira 
menstrualni cikel.

Taraxacum Officinale (navadni regrat)
Izvleček iz korena „navadnega regrata“ 
pozitivno vpliva na raven holesterola v krvi, 
kar je koristno za srce in ožilje. Prispeva k 
pravilnemu delovanju prebavnega trakta in 
pomaga izboljšati prebavo.

Pegasti badelj
Izvleček semena „pegastega badlja“ ima 
hepatoprotektivni učinek, kar pomeni, da 
podpira pravilno delovanje jeter in pomaga 
ohranjati zdravo srce.

Velika kopriva
Izvleček listov „velike koprive“ podpira 
imuniteto oganizma. Prispeva k splošni 
telesni vitalnosti in daje življenjsko energijo. 
Ima pozitivni učinek na zdravo delovanje srca 
in dihalnega sistema. Prav tako vzpodbuja 
prekrvavitev in tako pomaga zmanjšati 
občutek težkih in utrujenih nog. Pozitiven 
učinek ima tudi na krepitev las, nohtov in 
kosti.

Holin 
Holin je bioaktivna snov, ki je bila predhodno 
uvrščena med B vitamin, in se zdaj uvršča 
med „kvazi-vitamine“ ali med „vitagene“, ki 
so za organizem pomembni kot gradbeni in 
energetski vir, v nasprotju z vitamini.

Prehransko dopolnilo “Aloe Vera koncentrat” s sladilom (iz rastline Stevia rebaudiana 
bertoni) vsebuje koncentrat “Aloe Vera Barbadensis Miller” (10:1), bioaktivne snovi,  
holin in izvlečke zelišč  “Taraxacum Officinale” (navadni regrat), “pegastega badlja” in 
“velike koprive”. 

100 ml | 13,45 €

Priporočen odmerek: 2x dnevno 2,5ml (1 čajna žlička = približno 5ml)



KOZMETIKA ZA BRITJE Z 

ALOE VERO

Linija s kozmetiko za britje, ki vsebuje aloe vero, prina-

ša mehkobo, gladkost in vlažnost vaši koži in zagotavlja 

odpravo draženja kože po britju. Poleg tega ti izdelki 

vsebujejo tudi edinstveno sestavino, alantoin, ki poleg 

učinkov regeneracije pomaga tudi pri celjenju kože.



PENA ZA BRITJE
z aloe vero in alantoinom

Zaščitna pena za britje in mazanje za udobno, gladko in hitro britje. Sestavine,  izvlečki 
kalčkov pšenice, pivovske (vinske) kvasovke, hialuronska kislin in pantenolom, pomagajo 

pri obnavljanju in namastijo zaščitno lipidno plast poškodovane kože. So učinkoviti pri 
zmanjševanju srbenja in umirjajo razdraženo kožo. Ta krema fi nega svežega vonja s to 

sestavo je bila ustvarjena za moške in ženske.

Vsebina: 200 ml 
Priporočena prodajna cena: 5,95 €

Aloe vera
Poleg obsežnih učinkov pri interni uporabi je aloe vera zelo cenjena tudi zaradi svojega odličnega 

dermatološkega delovanja. Njene adaptogene funkcije zadovoljijo vse tipe kože. Aloe vera podpira 
procese obnavljanja celic, zdravi rane, njene astringentne kvalitete ustavijo krvavitev in preprečijo 

brazgotine. Aloe vera je odlična tudi za zdravljenje aken in podobnih dermatoloških težav. 
Aloe vera ima mazljive in antioksidantne učinke (odprava prostih radikalov). Aloe vera, ki je v 

ESSENS kozmetiki za britje, je proizvedena v ekoloških nasadih v Mehiki. 

Alantoin
Alantoin podpira regeneracijo tkiv in se pogosto uporablja v kozmetiki in medicini 

zaradi svojih dragocenih lastnosti. Alantoin je pogosta sestavina v kremi proti 
aknam, v eliksirjih za čiščenje in pomirjanje, v gelih za tuširanje, šamponih in 

kremah za regeneracijo kože. Poleg tega se alantoin uporablja tudi v zdravilih 
za celjenje ran, vnetje kože in zlomov, uporablja se tudi notranje za zdravljenje 

poškodbe sluznice žrela in želodca. Alantoin je redna komponenta 
sestavin za ustno higieno (zlasti izdelkov za boj proti parodontalni 

bolezni).

LOSJON PO BRITJU
z aloe vero, alantoinom in karitejevim maslom
Pomirjujoč in mazljiv losjon po britju s prijetno lesno-pikantno aromo 
odlično pomirja in ščiti obrito kožo. Vsebuje karitejevo maslo, 
sestavljeno predvsem z kompleksa koristnih nenasičenih maščobnih 
kislin. Te kisline se z lahkoto absorbirajo skozi kožo in izjemno dobro 
vežejo vodo (koža je mastna). Karitejevo maslo varuje kožo pred 
škodljivimi podnebnimi vplivi, izboljša elastičnost kože in upočasnjuje 
proces staranja. Losjon ima protivnetne in zdravilne učinke, vsebuje 
vitamine A, D, E, F in podpira naravno imunost kože. Ta losjon po britju se 
priporoča tudi za ljudi z občutljivo kožo.

Vsebina: 100 ml 
Priporočena prodajna cena: 5,95 €

www.essensworld.com

PENA ZA BRITJE



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

•	 uporablja	maksimalno	raven,	glede	na	sestavo,	antibakterijske	
učinke	rastline	Aloe	vera

•	 odpravlja	morebitna	vnetja	dlesni	in	lajša	njihove	simptome
•	 odstranjuje	zobne	obloge
•	 pomaga	pri	zdravljenju	majhnih	poškodb	in	okužb	v	ustih
•	 redna	uporaba	lahko	prepreči	nastanek	vnetnih	bolezni,	preprečuje	
karies	in	izboljša	kakovosti	zobne	sklenine

•	 zagotavlja	dolg	svež	dah	v	ustih
•	 ne	vsebuje	fluorida



Aloe	vera	ESSENS	zobna	pasta
100	ml	|	7	€

Aloe vera (Aloe	vera	Barbadensis	Miller)	je	rastlina	cenjena	zaradi	svojega	močnega
antibakterijskega	 in	protivnetnega	učinka.	Bogata	mešanica	vitaminov,	mineralov,	anor-
ganskih	snovi	in			organskih	spojin,	ki	jih	vsebuje	rastlina	Aloe	vera	ima	pozitivne	učinke	na	
človeško	telo	in	pomaga	pri	zaščiti	zdravja.	Nekatere	države	celo	menijo,	da	je	Aloe	vera	
naravni	antibiotik.
Aloe	vera	ESSENS	zobna	pasta	uporablja	maksimalno	raven,	glede	na	njeno	sestavo,	anti-
bakterijske	in	protivnetne	učinke	rastline.	Odpravlja	morebitno	vnetje	dlesni	in	lajša	simp-
tome.	Prav	tako	aktivno	pomaga	pri	zdravljenju	manjših	poškodb	in	okužb	v	ustih.	Aloe	
vera	rastlina,	ki	se	uporablja	v	ESSENS	zobni	pasti	prihaja	iz	organskih	plantažah	v	Mehiki.

Zakaj je Aloe vera ESSENS Zobna pasta brez fl uorida?

Natrijev fl uorid	je	znan	kot	kancerogen.	To	vpliva	na	možgane,	živčno	dejavnost	in
oslabi	 ledvice.	Presežek	fl	uorida	 lahko	ustvari	madeže	na	sklenini	zob.	Dolgoročni,	ven-
dar	majhni	presežki	priporočenega	dnevnega	odmerka	lahko	povzročijo	bolečine	v	kosteh,	
okorelost,	šibkost,	kredaste	bele	lise	na	zobeh,	rumene	zobe,	hitro	staranje,	poveča	tvega-
nje	za	nastanek	raka,	povešeno	in	nagubano	kožo	ali	sklerodermijo.
Na	splošno	zaužita	hrana	ima	zadostno	količino	fl	uorida,	da	ni	potreben	dodaten	vnos	v	
človeško	telo,	bodisi	z	zobno	pasto.	Po	zadnjih	raziskavah	fl	uorid	povzroča	osteoporozo.
To je razlog, zakaj so zobne paste brez fl uorida priporočljive za otroke in odrasle.

Z	rednim	čiščenjem	zob	z	uporabo	Aloe	vera	ESSENS	zobne	paste,	je	mogoče	preprečiti
vnetne	bolezni,	karies	in	izboljšati	kakovost	zobne	sklenine	in	izgled	zob,	tudi	brez	uporabe	
fl	uorida.	To	je	naša	zobna	pasta,	ki	med	proizvodi	posnema	naraščajoč	trend	zaščite	orga-
nizma	zaradi	prekomernega	vnosa	fl	uorida	in	kopičenje	le	tega	v	človeškem	telesu.

Navodila	za	uporabo:	po	vsakem	obroku	temeljito	očistite	zobe	z	Aloe	vero	ESSENS	zobno	pasto.



a l o e  v e r a 
soft spray 



Aloe Vera

Alantoin

Chelidonium Majus

Navodila za uporabo: 



prehransko dopolnilo

essens
home
pharmacy

Izdelki ESSENS Home Pharmacy so izdelani pod Češkim farmacevt-
skim nadzorom, v skladu z najstrožjimi pravili in standardi.

Aktivne spojine so izključno pridobljene iz naravnih sestavin, brez  upo-
rabe umetnih snovi.

Noben od izdelkov ESSENS Home Farmacy ni bil preizkušen na živalih.

DOZIRANJE PO SHEMI BIORITMA
Bioritem je redna izmenjava telesnih in duševnih pogojev, ki vplivajo 
tako na celoten organizem in posamezne organe in posamezne celice. 
Čas cikla je lahko zelo različen, lahko traja od nekaj sekund do minutah, 
ur in dni (ritem cirkadiani) ali tudi cel mesec (30 dnevni ritem) in leto 
(letni ritem). 

Na osnovi teh znanj za vsak izdelek ESSENS Home Pharmacy priporo-
čamo natančno odmerjanje med cirkadiani (dnevnim)
ritmom v času največje učinkovitosti in maksimalnega
učinka prejetega od prehranskega dopolnila.
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KORISTI ESSENS HOME PHARMACY
Visoko tehnološka proizvodnja - kvalitetne in revolucionarne 
tehnične rešitve

•	 mikronizacija rastlinskih ekstraktov - zmanjšanje velikosti delcev
•	 zaviralec encima - zmanjša aktivnost encima s pomočjo izvlečk-

ov naravnih snovi (poper in kurkuma)
•	 večplastna prevleka (tablete in granule) za največji učinek

MIKRONIZACIJA
To je način za povečanje biološke učinkovitosti farmacevtskih 
izdelkov, naravnih proizvodov, vitaminov in mineralov. To je posto-
pno zmanjševanje surovin do velikosti delcev mikrometra. Nastala 
snov, zaradi svoje večje površine, ustvarja pogoje za izboljšano 
in pospešeno raztapljanje v telesu in doseže višjo učinkovitost 
prehranskih dopolnil.

ENCIMSKI ZAvIRAlEC
To je proces, ki ima kot posledico zmanjšano aktivnost encimov.
Zaviralec encimov izdelka ESSENS Home Pharmacy je posledica
naravne snovi, ki jo uporabljajta poper in kurkuma.

vEčSlOJNA OBlOgA (tablete in granule)

To je edinstvena večslojna tehnologija, ki se pojavi prvič na svetov-
nem trgu pri izdelkih ESSENS Home Pharmacy.
Zaradi uspešne zaporedne uporabe več slojev, ki vsebujejo aktivne 
snovi in   zaslugi njihovega pravilnega časovnega razpada je bila 
dosežena revolucija učinkov.

TEHNOlOgIJA NASTANKA TABlETE TEHNOlOgIJA NASTANKA gRANulE

Tablete so izdelane iz rastlinskih snovi, zato so primerne tudi za 
vegetarijance.

Granule so polnjene v kapsule iz rastlinske snovi, zato so primerne 
tudi za vegetarijance

essens
home
pharmacy

Zaključni sloj Zaključni sloj

Zaviralni sloj
(poper ali kurkuma)

Zaviralni sloj
(poper ali kurkuma)

Izolacija jedra Izolacija jedra
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prehransko dopolnilo

essens
home
pharmacy

Izdelki ESSENS Home Pharmacy so izdelani pod Češkim farmacevt-
skim nadzorom, v skladu z najstrožjimi pravili in standardi.

Aktivne spojine so izključno pridobljene iz naravnih sestavin, brez  upo-
rabe umetnih snovi.

Noben od izdelkov ESSENS Home Farmacy ni bil preizkušen na živalih.

DOZIRANJE PO SHEMI BIORITMA
Bioritem je redna izmenjava telesnih in duševnih pogojev, ki vplivajo 
tako na celoten organizem in posamezne organe in posamezne celice. 
Čas cikla je lahko zelo različen, lahko traja od nekaj sekund do minutah, 
ur in dni (ritem cirkadiani) ali tudi cel mesec (30 dnevni ritem) in leto 
(letni ritem). 

Na osnovi teh znanj za vsak izdelek ESSENS Home Pharmacy priporo-
čamo natančno odmerjanje med cirkadiani (dnevnim)
ritmom v času največje učinkovitosti in maksimalnega
učinka prejetega od prehranskega dopolnila.
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Slim’SS
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essens home pharmacy

Vsebina paketa: 60 tablet
Slim'SS | 34,20 €



Slim’SS - prehransko dopolnilo
Slim´SS vsebuje standardizirane rastlinske izvlečke v ustreznih deležih in 
sicer izvleček zelenega čaja katehin (Camellia sinensis Folia non fermentata) 
in izvleček črnega popra:

•	 katehini zelenega čaja lahko nadzirajo telesno težo preko  lipidov metaboli-
zma (kurjenje maščob)

•	 listi zelenega čaja prav tako pripomorejo pri izločanju vode iz telesa
•	 črni poper prispeva k normalni prebavi in nadzoru telesne teže

Sestavine: Listi zelenega čaja (izvleček Camellia sinensis), plod črnega popra 
(izvleček Piper nigrum), polnilo (mikrokristalna celuloza, vlaknine jabolk)
emulgator (saharoza estri), polnilo (koruzni škrob), snov proti strjevanju (mag-
nezijeve soli maščobnih kislin), stabilizatorji (hydroxypropylmetylcelulosa, 
polivinilpirolidon) glazirna snov (smukec), barvilo (kurkuma).

Priporočen odmerek: 2 tableti dnevno, najbolje 30 minut pred obrokom
ali med obrokom (1 tableto pred kosilom in 1 tableto pred večerjo). Učinek se 
poveča s spremembo prehranjevalnih navad in gibanjem.

Shranjevanje: Shranjujte jih v suhem prostoru pri temperaturi do 30  °C.
Hranite izven dosega otrok.

Opozorilo: Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Ni za 
otroke mlajše od 3 let. Vsebuje kofein - ni primerna za otroke in nosečnice 
(vsebnost kofeina 7 mg -  dve tableti dnevno).

Slim‘SS vit
Priporočamo, da pričnete z uživanjem dodatnih vitaminov za topljenje maščob 
A, D, E, K, ob redni uporabi Slim‘SS od drugega meseca uporabe. Ne kombiniraj-
te le teh z drugimi multivitaminskimi dodatki. Nudimo Slim‘SS Vit kot dodatni 
kompleks vitaminov A, D, E, K v eni tableti. 

Doziranje: 1 tableta na dan zjutraj
Vsebina paketa: 30 tablet
Slim‘SS vit | 4,10 €

Ob nakupu dvomesečne terapije z Slim‘SS boste prejeli paket Slim‘ss Vit  
brezplačno.

essens home pharmacy



Head’ES
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Vsebina embalaže: 30 kapsul
Head'ES | 16 €



Head’ES - prehransko dopolnilo
Head'ES vsebuje koencim Q10 v kombinaciji z ustreznimi standardiziranimi 
rastlinskimi izvlečki in vitaminom B z naslednjimi fiziološkimi učinki:

•	 koencim Q10 je naravna telesna snov, ki se imenuje tudi ubikinon Q10, 
ubidekarenon faktor Q10 ali vitamin Q s fiziološkim učinkom, ker je v 
različnih oblikah ubikinonov in prisotna v vseh živih organizmih, ima 
pomembno vlogo pri presnovnih procesih 

•	 izvleček Ginkgo biloba vpliva na mikrocirkulacijo krvnega sistema, vključno 
možgani, ki pomaga pri normalni dejavnosti (kognitivne / spominske 
funkcije in duševno ravnovesje)

•	 črni poper pomaga pri normalnemu delovanju srčno-žilnega in živčnega 
sistema

•	 vitamin B2 zmanjšuje utrujenost in izčrpanost
•	 vitamin B6 pomaga pri normalnem delovanju živčnega sistema,  

torej k normalni mentalni aktivnosti in zmanjšanje utrujenost

Sestavine: Koencim Q10, Ginkgo biloba (Ginkgo biloba izvleček  6.24), 
plod črnega popra (Piper nigrum extract), barvilo (riboflavin)  Vitamin B6 
(pyridoxine hydrochloride), polnilo (microcrystalline cellulose,  cornstarch), 
stabilizator (hydroxypropylmetylcelulosa)

Priporočeno doziranje: 1 kapsula zjutraj, med obrokom ali ko nastopi 
občutek problema. 

Hranite: V suhem prostoru pri temperaturi pod 30 0C. Hranite izven dosega otrok. 

Opozorilo: Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo raznovrstno prehrano. Ni primerno 
za otroke mlajše od 3 let.
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Flow’EN
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Vsebina embalaže: 30 tablet
Flow'EN | 11,90 €



Flow’EN - prehransko dopolnilo
Flow´EN vsebuje standardizirane rastlinske izvlečke v primernih razmerjih 
tj. izvleček semen divjega kostanja (kostanj Aesculus hippocastanum) in 
izvleček črnega popra:

•	 kostanjev izvleček pomaga zmanjšati občutek težkih nog in uporabljamo 
ga za dobro cirkulacijo v žilah in kapilarah 

•	 črni poper pomaga pri normalnemu delovanju srčno-žilnega in živčnega 
sistema 

•	 vitamin C prispeva pri normalni sestavi kolagena, normalnemu delovanju 
krvnega pretoka ter zaščiti celic pred stresom

Sestavine: Seme divjega kostanja (Izvleček semena Aesculus 
hippocastanum)  plod črnega popra (Piper nigrum extract), polnilo (corn 
starch,  microcrystalline cellulose), sredstvo proti strjevanju (magnesium 
salts of fatty  acids), stabilizatorji (hydroxypropylmetylcelulosa, talc, 
polydextrose,  polyethylene glycol, calcium carbonate), barvilo (iron oxides 
and hydroxides,  potassium aluminum silicate, titanium dioxide)

Priporočeno doziranje: 1 tableta zvečer med obrokom. 

Skladiščenje: Hranite v suhem prostoru pri temperaturi pod 30 0C. 
Hraniti izven dosega otrok. 

Opozorilo: Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 
Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.

essens home pharmacy




