Katalog parfémů

!"#$%&'(")$)*+$,("%-.
Nejdůležitější roli hraje osobní názor. Každý má přece jiný vkus, jiný cit. Díky
typu pokožky, způsobu výživy i životním zvyklostem má každý člověk také svou
osobní vůni.
Ideálním řešením k dokonalému výběru toho správného parfému je využití vzorků
vůní. Vonné složky se uvolňují postupně několik hodin, a tak je možné jednotlivé vůně
otestovat v klidu a vybrat si ten nejlepší, vytvořený právě pro vás.
Je jisté, že každá situace si vyžaduje jiný typ vůně, jinou intenzitu. Do školy
či zaměstnání volíme vůně lehčí, které okolí nedráždí, naopak na večerní akce
se nabízí zvolit parfém těžší a odzbrojující.

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

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

HLAVA

SRDCE

ZÁKLAD

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

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

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

Ivana Kovářová Štěpánová
Vedení ESSENS

'iPVNpSDUIpP\
PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %
W 101 |

W 103 |

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

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

9ĤQČNWHUi]YêUD]QtMHPQRVW
DSĜLUR]HQRXåHQVNRXNUiVX2NRX]Ot
YiVOHKNRVWtLQVSLURYDQRXVYČåHVWtOpWD

W 102 |

9iãQLYiYĤQČSOQiHPRFtNWHURXVL
]DPLOXMHWH
Hlava: zelený šeřík, lístky sicilského citronu
Srdce: květ broskve, vistárie, červená
pivoňka, zelený čaj, čínská vonokvětka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

5RPDQWLFNiVODGNiQČåQi
DYêUD]Qi]iURYHĖ7DNRYiMHYĤQČ
åHQVNRVWL

W 104 |

1HRGRODWHOQiYĤQČUDGRVWL]HåLYRWD
NWHUiYiV]DKDOtVYČåHVWt
Hlava: zelené jablko, cedr, zvonek, sicilský
citron
Srdce: bílá růže, bambus, jasmín
Základ: cedrové dřevo, pižmo, ambra

W 105 |

3ĜtMHPQiVR¿VWLNRYDQiDMHPQČ
SURYRNXMtFtYĤQČYHNWHUpVH
NYČWLQRYpWyQ\VQRXEtVRYRFHP
Hlava: magnólie, okurka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka,
růže
Základ: lesní tóny, pižmo, bílá ambra

W 106 |

1HVSRXWDQiYĤQČSURVLOQRX
DVYRERGRP\VOQRXåHQX
Hlava: citron Amalfi, máta
Srdce: jasmín, růžový pepř, pivoňka
Základ: francouzská labdanum, cedrové
dřevo, cukr

W 107 |

0iWHVP\VOSURPyGXDVW\O"7DN
SRWRPMHWDWRYĤQČVWYRĜHQiSURYiV
Hlava: pivoňka, frézie, liči
Srdce: růže, magnólie, konvalinka
Základ: ambra, cedrové dřevo

W 108 |

1DPtFKHMWHVLNRNWHMOSOQêOiVN\
DUR]NRãH
Hlava: černý rybíz, pomeranč, mandarinka,
kassiový květ, grapefruit, bergamot
Srdce: meruňka, jasmín, konvalinka, lilie, růže
Základ: cedrové dřevo, bob Tonka, pižmo,
vanilka, jantar

W 113 |

9ĤQČSUĤ]UDþQpVYČåHVWL
Hlava: bambus, hruška nashi
Srdce: lotosový květ
Základ: dřevité tóny

W 114 |

6YĤGQiDHOHNWUL]XMtFtYĤQČSUR
FtOHYČGRPpåHQ\NWHUpYČGtFRFKWČMt
Hlava: frézie, lilie, růže
Srdce: konvalinka, gardénie, palmové
dřevo, narcis
Základ: černý rybíz, pižmo, dubový mech

W 115 |

W 109 |

2NRX]OXMtFtDQGČOVNiYĤQČMHMtå
VODGNpWyQ\YiVSĜHQHVRXGRGČWVWYt

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

Hlava: meloun, kokos, pomeranč, skořice,
jasmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, meruňka, ostružiny, švestka,
orchidej, broskev, jasmín, červené ovoce,
růže
Základ: bob Tonka, ambra, pačule, pižmo,
vanilka, karamel, tmavá čokoláda

W 110 |

W 116 |

Hlava: listy fialky, růžový grapefruit,
lesní jahody
Srdce: gardénie, fialka, jasmín
Základ: pižmo, bílé dřevo, vanilka

Hlava: jamajský pepř, frézie, jablko
Srdce: fialka, ibišek, jasmín, heliotrop,
růže
Základ: labdanum, santalové dřevo,
kadidlo, cedrové dřevo, mech

âĢDYQDWiDVYĤGQiYĤQČNYČWLQ
DRYRFH

1iGKHUQiNYČWLQRYiYĤQČNWHUiYiV
QDGFKQHVYRMtþLVWRWRXDMHPQRVWt

W 111 |

9]iFQêSRNODGNWHUêXNUêYiMHPQRX
VP\VOQRVWDNU\VWDOLFNRXþLVWRWX
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivoňka, magnólie, lotosový květ
Základ: ambra, pižmo

W 112 |

9]UXãXMtFtDRULJLQiOQtYĤQČNWHUiVL
YiVSRGPDQt
Hlava: okvětní lístky africké frézie,
broskev, gardénie
Srdce: koriandr, růže, jasmín
Základ: vanilka, pačule, vetivér

5R]YHUQiYĤQČMHMtåYRQQpWyQ\MVRX
RVODYRXVSRQWiQQRVWL

W 117 |

6YČåtRULHQWiOQtYĤQČLQVSLURYDQi
PRGHUQtåHQRX
Hlava: pomeranč, květ pomeranče,
mandarinka, bergamot
Srdce: mimóza, jasmín, turecká růže,
ylang ylang
Základ: bob tonka, pačule, sladká myrha,
vanilka, vetivér, bílé pižmo

W 118 |

9êUD]QČåHQVNiYĤQČYHNWHUpVH
VQRXEtMHGQRGXFKRVWVHOHJDQFt
Hlava: mandarinka, růže, africká orchidej
Srdce: ostružina, švestka, fialka
Základ: pižmo, amarantové dřevo, břečťan

W 119 |

([SOR]HåHQVNRVWL
Hlava: černý rybíz, broskev
Srdce: švestka, jasmín, pivoňka, konvalinka
Základ: santalové dřevo, pižmo, vanilka

W 120 |

/HKNiVYČåtDNUiVQiYĤQČNWHUi
YiPRGKDOtWDMHPVWYtUDMVNp]DKUDG\
Hlava: ananas, mučenka, bergamot
Srdce: frézie, broskev, růžová pivoňka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

W 121 |

3ĜtMHPQČQDNDåOLYiYĤQČãĢDYQDWpKR
RYRFHNYČWLQDVYĤGQêFKGĜHYLWêFK
WyQĤ$
Hlava: černý rybíz, bergamot, citron
Srdce: jasmín, konvalinka, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, cedrové
dřevo

W 122 |

1ČåQiYĤQČVWYRĜHQiSUR
URPDQWLFNpåHQ\NWHUpYČĜtQD
SUDYRXOiVNX
Hlava: zázvor, heřmánek, citrusové plody,
žlutá frézie, růže
Srdce: lilie, karafiát, bílá fialka, lotosový květ
Základ: exotické dřeviny, pačule, dubový
mech, bílé pižmo

W 123 |

9ĤQČ]WČOHVĖXMtFtQHRE\þHMQRX
VYČåHVWDåHQVNêFLW
Hlava: dubový mech, broskev, brambořík,
meloun, černý rybíz, zelené jablko
Srdce: jasmín, kořen kosatce, lilie, vodní
hyacint
Základ: santalové dřevo, cedr, ambra,
vanilka, orchidej, pryskyřice

W 124 |

9OQDH[WUpPQtVYČåHVWLSOQi
HQHUJLHDYLWDOLW\NWHUiVYRML
QRVLWHONXSĜHNYDStQHRE\þHMQRX
SURPČQOLYRVWt
Hlava: ananas, kosatec, pačule, růžový pepř,
hyacint
Srdce: jasmín, citrusy
Základ: pižmo, pačule, bílé pižmo, vetivér

W 125 |

6LOQČSRGPDQLYi«7DNRYiMH
RULHQWiOQtYĤQČSOQiH[RWLFNpKR
RYRFHDVYĤGQêFKNYČWLQ
Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový květ, orchidej
Základ: fialka, ambra, pižmo, mahagonové
dřevo

W 126 |

2VODYDVYČåHVWLLQVSLURYDQiVLORX
SĜtURGQtFKåLYOĤNWHUiVYiGt$
NKUDYRVWL
Hlava: bergamot, mandarinka, fíky
Srdce: lilie, jasmín, kardamom
Základ: santalové a cedrové dřevo,
olivovník, pižmo

W 127 |

6P\VOQiYĤQČVRKQLYêP
FKDUDNWHUHPXUþHQiSURGRPLQDQWQt
åHQXNWHUiVYiGtLEH]HVORY
Hlava: neroli, citron, malina
Srdce: květ pomeranče, jasmín, gardénie
Základ: pačule, bílý med

W 128 |

1HVPtUQČ]DMtPDYiWDMHPQiYĤQČ
VNRX]HOQêPL~þLQN\NYČWXNDNWXVX
Ä.UiORYQDQRFL³
Hlava: květ albízie, listy mandarinky
Srdce: květ pomeranče, květ kaktusu
„Královna noci“, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, bob Tonka, vanilka

W 129 |

.G\åKRGLQ\RGELMtSĤOQRFYãH
WHSUYH]DþtQi«3RRNRX]OXMtFt
VYĤGQLFL]ĤVWiYi]iYDQMHMtYĤQČ
Hlava: mandarinka, bergamot
Srdce: růže
Základ: pačule, ambra, vanilka

W 130 |

.YČWLQRYiYĤQČSURDPELFLy]Qt
åHQ\NWHUpQH]DSRPtQDMtDQLQDVYĤM
SĜLUR]HQêãDUP9ĤQČVYČåtDVWHMQČ
VYĤGQiMDNRMHMtQRVLWHOND
Hlava: černý rybíz, citrusy, lesní jahody,
červené jablko
Srdce: frézie, sladký hrášek, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo,
maliny

W 131 |

6YČåtNRĜHQČQiYĤQČVNYČWLQRYêP
QiGHFKHP=RVREĖXMHãDUPDKUDYRX
HOHJDQFLVHEHYČGRPpåHQ\
Hlava: citrusy, vodka, fialka
Srdce: narcis, lotos, orchidej
Základ: bříza, dřevité tóny

W 132 |

2NRX]OXMtFtDQHRGRODWHOQi7DNRYi
MHåHQDNWHUiVYiGtRGSUYQtKR
RNDPåLNX6P\VOQpWyQ\YWpWRYĤQL
WYRĜtKDUPRQLLPH]LYiãQtDQČKRX
Hlava: květ pomeranče, mandarinka,
pomeranč
Srdce: bílá kamélie, lilie, růže
Základ: santalové dřevo, pižmo

W133 |

9ĤQČþLVWiMDNRKRUVNêSUDPHQGR
NWHUpKRVHYOpYDMtWyQ\ODKRGQêFK
NYČWĤVYČåtKRYRGRSiGXDMDUQtKROHVD
Hlava: brambořík, růžová voda, meloun,
frézie, lotos, růže
Srdce: mořská řasa, levandule, květ bavlníku
Základ: pačule, dřevité tóny, cedr Virginia,
ambra

W134 |

3ĜLWDåOLYiYĤQČVWYRĜHQiSUR
VR¿VWLNRYDQRXDHOHJDQWQtGiPX
NWHUiVHQHMOpSHFtWtY~OR]HVNXWHþQp
)HPPH)DWDOH-HMtYRQQpWyQ\VH
SRVWXSQČRGKDOXMtDY\VHVWiYiWH
VYĤGQČMãt
Hlava: italský pomeranč
Srdce: květ pomeranče, jasmín
Základ: med, vanilka

W 135 |

7DWRXQLNiWQtVPČVRYRFHNYČWĤ
DH[RWLFNêFKGĜHYLWêFKWyQĤYiV
SĜHVYČGþtRH[LVWHQFLUiMH
Hlava: kosatec, růže
Srdce: nektarinka, broskev, hyacint
Základ: ovoce, santalové dřevo, bílé pižmo

W 136 |

Nechte se unášet na vlně svěžesti,
která vás povzbudí a dobije energií…

Hlava: rebarbora, máta, pomerančová
kůra, bergamot, citron
Srdce: zelený čaj, karafiát, jasmín
Základ: dubový mech, kmín, ambra, pižmo

W 137 |

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

W 138 |

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

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

W 139 |

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

W 140 |

Překvapivá a výbušná… Vůně jako
stvořená pro milovnice zvláštního
orientu.
Hlava: mandarinka, pomeranč, hřebíček,
kardamom
Srdce: kmín, mango, heliotrop, ylang
ylang, gardénie
Základ: ambra, pačule, vanilka

Parfém 50 ml | 410 Kč
Parfém 15 ml | 200 Kč

3iQVNpSDUIpP\
PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %
M 001 |

9ĤQČSOQiNRQWUDVWĤNWHUpY\WYiĜHMt
GRNRQDORXKDUPRQLL
Hlava: levandule, mandarinka, hloh,
muškátový květ, bergamot, heřmánek, citron
Srdce: muškátový oříšek, zimolez, hřebíček,
santalové dřevo, listy fialky, jasmín, cedrové
dřevo
Základ: kůže, bob Tonka, jantar, pačule,
pižmo, vetivér

M 002 |

(QHUJLFNiYĤQČXUþHQiSURPXåH
NWHĜtåLMtVYĤMåLYRWQDSOQR
Hlava: grapefruit, anýz
Srdce: levandule, malina
Základ: dřevité tóny, heliotrop

M 003 |

6YČåtOHKNiYĤQČMHMtåYRQQpWyQ\
MVRX]WČOHVQČQtPVYRERG\DQH]iYLVORVWL
Hlava: pomeranč, limetka, mandarinka,
jasmín, bergamot, citron
Srdce: brambořík, muškátový oříšek, rezeda,
koriandr, fialka, frézie, mořské tóny, broskev,
hyacint, růže
Základ: ambra, pačule, dubový mech, cedr,
bílé pižmo

M 004 |

6R¿VWLNRYDQiDPRGHUQtYĤQČ
Hlava: listy hrušky, cedrové dřevo, bergamot
Srdce: bazalka, máta, akord ledové tříště
Základ: pačule, pižmo, cedrové dřevo

M 005 |

2GYiåQiYĤQČSURPXåHNWHUêYtFRFKFH
Hlava: citron, mandarinka
Srdce: cedrové dřevo, koriandr, fialka
Základ: francouzská labdanum, ambra,
pryskyřice, benzoin, kůže

M 006 |

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

M 007 |

9êUD]QiYĤQČVWYRĜHQiSURVLOQpKR
~VSČãQpKRDFtOHYČGRPpKRPXåH
Hlava: švestka, dubový mech, jablko, citrusové
plody, bergamot, citron
Srdce: pelargonie, hřebíček, skořice
Základ: santalové dřevo, olivovník, vanilka,
vetivér, cedr

M 008 |

1HRGRODWHOQiYĤQČNWHUiY\MDGĜXMH
WULXPIiOQtQiYUDWNRNi]DOpPXåQRVWL

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

M 009 |

3ĜLSUDYWHVHQDYĤQLSOQRXYiãQČ
-HGLYRNiVYČåtD]iURYHĖVP\VOQČ
NRĜHQČQi
Hlava: pelyněk, bazalka
Srdce: paprika, pačule
Základ: pryskyřice, benzoin

M 012 |

1HRGRODWHOQČLQWHQ]LYQtDMHPQi
]iURYHĖ"7DNRYiMHYĤQČSOQi
NRQWUDVWĤ
Hlava: pelyněk, levandule, máta, bergamot,
kardamom
Srdce: kmín, květ pomeranče, skořice
Základ: santalové dřevo, bob Tonka, ambra,
vanilka, cedrové dřevo

M 013 |

)DVFLQXMtFtYĤQČVFLWUXVRYêPL
WyQ\LQVSLURYDQiRVWURVWtKRUVNpKR
Y]GXFKXDþLVWRWRXYRGRSiGĤ

Hlava: bergamot, mandarinka
Srdce: zelený čaj, černý rybíz
9êMLPHþQiYĤQČXNUêYDMtFtWDMHPVWYt Základ: galbánum, pižmo, santalové dřevo,
Hlava: kardamom
hořký pomeranč
Srdce: bergamot, cedrové dřevo, levandule
Základ: vetivér, kumarin
M 014 |

M 010 |

6YČåtWUHQGRYiYĤQČVYRGQtP
QiGHFKHPSURVHEHYČGRPpKRPXåH
(OHJDQWQtYĤQČFKDUDNWHUL]XMtFt
PLOXMtFtKRVYRERGXNWHUêVHY\]Qi$
PRGHUQtKRVP\VOQpKRDQRQãDODQWQtKR YPyGQtFKWUHQGHFK
PXåHNWHUêRGPtWiNRStURYDWVW\O\
Hlava: bergamot, růžové dřevo, kardamom,
RNRORVHEHD]ĤVWiYiViPVHERX
citron

M 011 |

Hlava: bergamot, cypřiš, fialka
Srdce: tabák, jasmín
Základ: pačule, kadidlo, ambra, elemiová
pryskyřice

Srdce: estragon, šalvěj, cedrové dřevo, koření
Základ: ambra, šafrán, pižmo, dřevité tóny

M 015 |

9ĤQČSĜHGVWDYXMtFtVtOXDQH]iYLVORVW
Hlava: citron, pomeranč, grapefruit, růžový
pepř, mentol, muškátový ořech
Srdce: cedrové dřevo, trpké tóny, vetivér,
zázvor, jasmín
Základ: pačule, kadidlo, santalové dřevo,
labdanum

M 016 |

Smyslné tóny čerstvého
středomořského vzduchu, které jsou
ideálním základem okouzlující a svěží
elegance. Velmi lehká, citrusová vůně
pro nikým a ničím nespoutaného muže,
který se chce jen tak osvěžit a nepoutat
na sebe příliš velkou pozornost.

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

M 017 |

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

M 018 |

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

M 019 |

Kompozice svěžích a energických
tónů, která vás skutečně schladí a
budete se cítit svěže a uvolněně.

Hlava: rozmarýn, ananas, neroli, bergamot,
citron
Srdce: brambořík, jasmín, koriandr, dubový
mech
Základ: santalové dřevo, kardamom, fazole
Tonka, pižmo, cedr

M 020 |

Skutečně luxusní, hypnotizující vůně
pro náročné. Představuje sílu, moc,
vizi a úspěch.

Hlava: bergamot, černý rybíz, červené jablko,
ananas
Srdce: jasmín, bříza, pačule, růže
Základ: pižmo, dubový mech, ambra, vanilka

Parfém 50 ml | 410 Kč

6SUFKRYp
JHO\
Sprchový gel ve vaší
oblíbené vůni s hydratačním
komplexem a konopným
olejem. Účinně myje pokožku
a ošetřuje ji díky vlastnostem
tělového mléka. Díky
hydratačnímu komplexu
a pH 5,5, které má i zdravá
pokožka, je pleť po umytí
hladká, hebká a chráněná
proti vysušení. Konopný olej,
který se používá i k léčbě
oparů, popálenin a puchýřů,
podporuje regeneraci
pokožky a blahodárně působí
na pohybový aparát.
Sprchové gely jsou dostupné
v těchto dámských vůních:
w101 - w130
Sprchové gely jsou dostupné
v těchto pánských vůních:
m001 - m015

Obsah: 200 ml
Sprchový gel | 100 Kč

7ČORYp
EDO]iP\
Tělový balzám ve vaší
oblíbené vůni s obsahem
meruňkového oleje, hydratačních
složek a vitaminu E. Je vhodný
pro každodenní péči o všechny
typy pleti po koupeli, opalování
i depilaci. Balzám se dobře
vstřebává a zanechává pokožku
hedvábně jemnou a vláčnou.
Obsahuje meruňkový olej, který
má zvláčňující, čistící, výživné
a regenerační účinky, vitamin
E, který působí protizánětlivě
a pomáhá zabraňovat poškození
pokožky volnými radikály. Máslo
karité podporuje ochranu pleti
před UV zářením, napomáhá
udržení pružnosti pleti, zklidňuje
ji a regeneruje.

Tělové balzámy jsou
k dispozici v těchto dámských
vůních:
w101 - w130
Obsah: 200 ml
Tělový balzám | 150Kč

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

.YČWLQRYpYĤQČ

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

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, 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

2ULHQWiOQtYĤQČ

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

ESSENS

w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129,
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010,
m012, m018

2YRFQpYĤQČ

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

ESSENS

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

'ĜHYLWpYĤQČ

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

ESSENS

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

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

&K\SURYp
řadíme větvičník, bergamot i pačuli. Časté jsou kombinace
&\SĜLãRYp YĤQČ chyprových tónů s květinovými nebo zelenými.
ESSENS

w112, w117, w124, m011, m020

9RGQtYĤQČ

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

ESSENS

w113, w133, m003, m014, m018

)RXJHURYpYĤQČ

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

ESSENS

m002, m012

=HOHQpYĤQČ

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

ESSENS

w102, w135, m013

&LWUXVRYpYĤQČ

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

ESSENS

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

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

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

HOME PHARMACY
Doplňky stravy
• Slim`SS 60 tablet
• Slim`SS vit 30 tablet
• Flow`EN 30 tablet
• Head`ES 30 tobolek

Dámské parfémy

Pánské parfémy

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

EU 01

EU 03

Hlava: citron, neroli, maliny
Srdce: gardénie, seno, květ pomerančovníku, jasmín
Základ: pačule, ambra, vanilka, pižmo

Sladká květinová vůně pro sebevědomé, vždy trendy ženy. První okamžik odhalí světélkující
a jiskřivé kapky neroli, šťavnaté tóny citrónu s nádechem malin. Delikátní květinové vůně
gardénie, květu pomerančovníku a jasmínu jsou prohloubeny v srdci parfému suchými tóny
sena. Doprovázeny jsou vůněmi pačule, jantaru, měkké a teplé vanilky a smyslného pižma.

EU 02

Hlava: černý rybíz, zelená tráva, ananas, listy fialky, jablko
Srdce: mořská voda, calon, konvalinka, růže, jasmín
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo

Jemná květinově-ovocná vůně zrozená pro ženy s něžnou romantickou duší. Hlavní tóny
s notami černého rybízu, jablka, ananasu a zelené trávy jsou plné elánu. Lístky fialky propůjčí
nepřekonatelnou eleganci hlavě parfému. Chladný a čistý pocit v srdci parfému pochází
z mořské vody s nádechem calonu. Následuje spojení sladkého jasmínu, podtržené konvalinkou
a bohatou růžovou nuancí. Ambra, santalové dřevo a pižmo doznívají v teplý a smyslný základ.

Parfém 50 ml | 695 Kč
Vzorek s rozprašovačem 2 ml | 15 Kč

Hlava: cologne
Srdce: jasmín
Základ: dřevo, santalové dřevo, pačule, ambra, oud

Naprostý unikát mezi pánskými parfémy plný oslňujících dřevitých tónů pro opravdové
milovníky luxusu. V první fázi nadchnou tóny cologne, následuje intenzivní srdce
parfému, tvořené sladkým čistým jasmínem. Elegance v těle parfému je zvýrazněna
tajemným santalovým dřevem, pačulí a jemně rozehřátá něžnou ambrou.

EU 04

Hlava: červený pepř, citron, bergamot, zelené galbánum
Srdce: koření, šalvěj muškátová, levandule, růže, kmín
Základ: kůže, santalové dřevo, bob tonka, ambrové dřevo, kadidlo

V nadčasové pánské vůni se snoubí orient i tajemno. Jedinečné spojení dřevitých aromat
zanechá za nositelem smyslnou a neodolatelnou stopu. Kompozice se otevírá citrusovými tóny
a tóny bergamotu v kombinaci se zeleným galbánem a červeným pepřem. Srdce je vytvořeno
z jemných květů růží, obklopených akordy šalvěje, levandule a kmínu. Intenzivní síla kompozice
pochází ze základů kůže, santalového dřeva, bobu tonka, ambrového dřeva a kadidla.

Dámské parfémy

Pánské parfémy
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PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

EU 01
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nepřekonatelnou eleganci hlavě parfému. Chladný a čistý pocit v srdci parfému pochází
z mořské vody s nádechem calonu. Následuje spojení sladkého jasmínu, podtržené konvalinkou
a bohatou růžovou nuancí. Ambra, santalové dřevo a pižmo doznívají v teplý a smyslný základ.
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Vzorek s rozprašovačem 2 ml | 15 Kč
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Srdce: jasmín
Základ: dřevo, santalové dřevo, pačule, ambra, oud

Naprostý unikát mezi pánskými parfémy plný oslňujících dřevitých tónů pro opravdové
milovníky luxusu. V první fázi nadchnou tóny cologne, následuje intenzivní srdce
parfému, tvořené sladkým čistým jasmínem. Elegance v těle parfému je zvýrazněna
tajemným santalovým dřevem, pačulí a jemně rozehřátá něžnou ambrou.

EU 04

Hlava: červený pepř, citron, bergamot, zelené galbánum
Srdce: koření, šalvěj muškátová, levandule, růže, kmín
Základ: kůže, santalové dřevo, bob tonka, ambrové dřevo, kadidlo

V nadčasové pánské vůni se snoubí orient i tajemno. Jedinečné spojení dřevitých aromat
zanechá za nositelem smyslnou a neodolatelnou stopu. Kompozice se otevírá citrusovými tóny
a tóny bergamotu v kombinaci se zeleným galbánem a červeným pepřem. Srdce je vytvořeno
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Hélène Fizet
Duši všem parfémům ESSENS Unique dala
kreativní parfémistka s více jak dvacetiletými zkušenostmi v parfumářském průmyslu.
Hélène pochází z Francie, kolébky luxusních
vůní a její vášní je vytvářet smyslné luxusní parfémy pro prestižní světové výrobce
a společnosti.

ESSENS Unique

jsou originální a jedinečné parfémy vyvinuty pro originální
a jedinečné osobnosti. Jsou výsledkem touhy celosvětově uznávané parfémistky
vytvořit jedinečnou parfémovou kompozici za použití těch nejkvalitnějších a nejdražších
přírodních surovin, které lze vůbec na světovém trhu získat.
Vonné esence byly vybírány tak, aby výsledná vůně získala punc kvality, luxusu
a nadčasovosti. K dosažení přesného poměru použitých ingrediencí do finální
dokonalé vůně předchází několik měsíců pečlivé až alchymistické práce. Poté
následuje dlouhodobý proces zrání v nerezových tancích, kde se jednotlivé složky spojí
a vytvoří harmonický celek. Vyzrálý parfém je plněn do moderních skleněných flakónů,
doplněných o inovativní transparentní rozprašovač, který nejenže je uvnitř flakónu
téměř neviditelný, ale především umožňuje vysoce efektivní rozptýlení částic parfému
do velmi jemného vonného obláčku.
Dojem exkluzivity pak podtrhuje stylový uzávěr vyrobený z exotického dřeva i luxusní
krabička.

DeVobis - síla vizualizace
revoluční novinka na světovém trhu
parfém s digitálním LCD displejem
Díky unikátní technologii může DeVobis
sloužit jako jedinečný vizualizační materiál
ESSENS. Jednoduchým způsobem je možné
do paměti nahrát vlastní fotografie, hudbu
či videoklipy. Vznikne tak naprosto originální
dárek! Darujte parfém, vyznejte lásku,
popřejte k výročí, narozeninám, promoci...
Ať už jste kdekoli, poslouchejte hudbu, pusťte
si svůj oblíbený film, učte se cizí jazyky, nebo si
jen tak prohlížejte fotky.
Je to jen na vás a vaší fantazii!

K dispozici jsou tři barevné varianty:
černá, bílá a červená.
DeVobis disponuje displejem s úhlopříčkou 3,5
palce s kapacitou vnitřní paměti 4 GB. Kapacitu
paměti je možné rozšířit až o 16 GB z paměťové
karty SD. Přístroj se nabíjí pomocí mikro USB
kabelu, který je součástí balení.

Darujte DeVobis, darujte emoce...

www.devobis.eu

www.essensworld.com

Ovládání je tak snadné
• Přístroj zapnete tlačítkem on/off na boku přístroje, na displeji
se zobrazí jednoduché menu.
• Pomocí šipek umístěných pod displejem si vyberete požadovaný
soubor a výběr potvrdíte tlačítkem play/pause. Stejné tlačítko pak
použijete pro pozastavení obrazu.
• Zpětným tlačítkem je pak možné vrátit se do původního menu.
Delší podržení tlačítka umožní rotaci obrázků na displeji.
• Hlasitost se ovládá tlačítky na boku a její nastavení signalizuje ikona
v rohu displeje.
• Nahrávání souborů v požadovaném formátu je možné pomocí mikro
USB kabelu přímo z vašeho počítače nebo pomocí SD karty.
• DeVobis je vybaven také konektorem na sluchátka (jack 3,5 mm)
pro diskrétní poslech vaší oblíbené hudby či sledování videí.
Parfém o obsahu 50 ml je důmyslně ukrytý v obalu s LCD displejem
a po jeho vyprázdnění je možné flakón jednoduše vyměnit za jiný.
Na výběr jsou ty nejoblíbenější vůně ESSENS: w102, w104, w105, w107,
w117 a m001, m003, m007.
Technické parametry:
Rozměry: 66 x 135 x 39 mm
Displej: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Vnitřní paměť: 4 GB
Typ paměťové karty: SD karta
Formát obrázků: JPG, GIF, BMP
Formát audio: MP3, WAV, WMA
Formát video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Podporovaný jazyk: angličtina, francouzština, španělština, turečtina
Kompatibilita: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Napájení: DC 5 V
Druh a kapacita baterie: 3,7 V Li-ion 1000 mAh
Obsah balení: DeVobis by ESSENS, uživatelská příručka v ČJ, mikro USB,
čisticí ubrousek

Colostrum ESSENS
NYDOLWQtDþLVWČSĜtURGQt]GURMLPXQLW\
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&RORVWUXPþHVN\POH]LYR je první mléko produkované savci několik

hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení běžného mléka. Tato
první potrava je velmi důležitá pro zdravý vývoj a růst a je přirozeným prostředkem
pro nastartování imunitního systému nově narozeného jedince.

Colostrum je cenné pro svůj vysoký obsah imunitních složek nezbytných pro přežití
ve světě plném mikroorganismů. Je nejbohatším zdrojem imunoglobulinů (protilátek)
a růstových faktorů. V colostru lze dále nalézt celou řadu prospěšných látek, které
stimulují činnost imunitního systému. Colostrum je zajímavé i z výživového hlediska.
Jde o potravinu s komplexním výživovým profilem, která obsahuje ideální složení
bílkovin, tuků, cukrů, vitaminů, minerálů a enzymů.
Colostrum ESSENS je vhodné pro všechny, kteří chtějí podporovat své zdraví
přirozeným způsobem. Jedná se o potravinový doplněk vyrobený z kravského
(bovinního) colostra nejvyšší kvality. Bovinní colostrum je svým složením velmi
podobné colostru lidskému. Proto je stále častěji využíváno jako komplexní přírodní
látka na podporu imunity u dětí, dospělých, sportovců i seniorů. Colostrum ESSENS
by měla pravidelně užívat celá rodina pro posílení svého zdraví.
ESSENS vám přináší colostrum od jediného certifikovaného českého výrobce,
vyrobené na čistě přírodní bázi, z těch nejkvalitnějších českých surovin a pod
farmaceutickým dohledem.

Colostrum
ESSENS

Otázky
a odpovědi

60 kapslí | 695 Kč

Jaké je složení Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho
potřebných protilátek (imunoglobuliny,
cytokiny, laktoferin), esenciální
aminokyseliny, vitamíny (A, D, E, C,
B1, B2, B6, B12, kyselinu listovou,
kyselinu pantotenovou, biotin, niacin),
minerály a stopové prvky (sodík,
draslík, vápník, fosfor, hořčík, železo,
jód, chrom), které se významným
způsobem podílí na ochraně čerstvě
narozeného jedince před škodlivinami
okolního prostředí.

Aktivní látky
Colostrum IgG40, 400 mg/kapsli
Složení
Bovinní colostrum, stearan hořečnatý
(klouzadlo), složení kapsle (želatina, oxid
titaničitý).
Dávkování
2 kapsle denně (nejlépe večer před jídlem
zapít dostatečným množstvím tekutiny).

Byly popsány příznivé účinky
colostra na řadu nemocí a
zdravotních problémů spojených
se sníženou imunitou.

Co to jsou imunoglobuliny a jaký
mají význam?
Imunoglobuliny (protilátky)
jsou specializované molekuly
vytvářené imunitním systémem
při setkání s cizorodými látkami,
např. viry a bakteriemi. Jejich
úkolem je rozeznat, neutralizovat
a zajistit odstranění škodlivých
mikroorganismů, odstartovat
správnou a rychlou obrannou reakci
na možné zdraví poškozující činitele.
Colostrum je velmi bohaté zejména
na imunoglobuliny typu IgG,
dále IgA a IgM.

Kvalita colostra se obecně stanovuje
podle množství imunoglobulinů
IgG, kterých je v colostru nejvíce.
Colostrum ESSENS má obsah IgG
nejméně 40 % z celkového množství
bílkovin.
Jaká je úloha růstových faktorů?
Růstové faktory zajišťují našemu
tělu nejen normální růst a vývoj,
ale pomáhají také regenerovat
a urychlovat obnovování poškozených
svalů, kůže, kostí, šlach a nervových
tkání.
Růstové faktory jsou biologicky
velmi aktivní látky, které pozitivně
ovlivňují růst a vývoj buněk a tkání,
podporují metabolismus tuků, cukrů
a také potlačují růst a rozmnožování
tělu škodlivých buněk. V colostru
jsou růstové faktory obsaženy
ve vysokých koncentracích, např. IGF
- insulinu podobný růstový faktor, TGF
- transformační růstový faktor, EGF epiteliální růstový faktor.
Růstové faktory stimulují tvorbu
svalových tkání, což je důležité
například pro sportovce nebo při
rekonvalescenci. Podporují spalování
přijatých tuků - využitelné při dietách.
Omlazují pokožku (s přibývajícím
věkem, již od 25 let, hladina růstových
hormonů klesá).

Je Colostrum ESSENS skutečně
na přírodní bázi?
Ano. Colostrum ESSENS je mléko
z prvních dvou dnů laktace ve formě
sušeného prášku. U tohoto mléka
byla pouze odstraněna voda
cestou sprejového sušení za přísně
stanovených a sledovaných podmínek.
Tento proces zpracování zabraňuje
poškození biologicky cenných látek
vyskytujících se v colostru.
Je Colostrum ESSENS vhodné
i pro děti?
Ano! Colostrum je vhodné pro děti
od 3 let. Je známo, že děti v dětském
kolektivu si často vzájemně přenáší
různé druhy nachlazení. Colostrum
ESSENS je tak výborným pomocníkem
pro posílení jejich imunity.
Mohou Colostrum ESSENS užívat
i osoby, které hůře snášejí příjem
laktózy?
Díky velmi nízkému obsahu mléčné
laktózy je colostrum alergiky mnohem
lépe snášeno než běžné mléko. Mimo
jiné colostrum také pečuje o zdraví
našich střev, zejména o vyvážené
složení střevní mikroflóry. Z tohoto
pohledu lze zařadit Colostrum ESSENS
mezi prebiotika.

Jak je to tedy ve skutečnosti
s užíváním Colostra ESSENS
u těhotných žen nebo kojících
matek?
Je nepsaným pravidlem, že těhotné
a kojící ženy by měly konzultovat
se svým lékařem užívání čehokoliv.
Přestože je colostrum první
potravinou vytvořenou samotnou
přírodou, je netoxické, nenávykové
a nemělo by ublížit těhotným ženám,
ani kojícím maminkám, konzultujte
jeho užívání v těhotenství a v době
kojení s lékařem.
Jaké je doporučené dávkování
Colostra ESSENS?
Pro udržení zdraví doporučujeme
užívat dvě balení, tedy dvouměsíční
kúru. Poté 1 - 2 měsíce vynechat
a následně kúru opakovat. Možné je
ale i celoroční užívání.
Lze Colostrum ESSENS užívat
společně s jinými léky nebo doplňky
stravy?
U colostra nejsou známé žádné
vedlejší reakce (interakce) s jinými
léky či doplňky stravy. Colostrum
ESSENS pomáhá zvyšovat absorpční
schopnosti trávicího traktu a zároveň
pečuje o zdraví střev. Potraviny, byliny,
přírodní látky i léky se pak stávají pro
naše tělo biologicky dostupnějšími.
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Kvalita colostra se obecně stanovuje
podle množství imunoglobulinů
IgG, kterých je v colostru nejvíce.
Colostrum ESSENS má obsah IgG
nejméně 40 % z celkového množství
bílkovin.

Jaké je složení Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho
potřebných protilátek (imunoglobuliny,
cytokiny, laktoferin), esenciální
aminokyseliny, vitamíny (A, D, E, C,
B1, B2, B6, B12, kyselinu listovou,
kyselinu pantotenovou, biotin, niacin),
minerály a stopové prvky (sodík,
draslík, vápník, fosfor, hořčík, železo,
jód, chrom), které se významným
způsobem podílí na ochraně čerstvě
narozeného jedince před škodlivinami
okolního prostředí.

Jaká je úloha růstových faktorů?
Růstové faktory zajišťují našemu
tělu nejen normální růst a vývoj,
ale pomáhají také regenerovat
a urychlovat obnovování poškozených
svalů, kůže, kostí, šlach a nervových
tkání.

Co to jsou imunoglobuliny a jaký
mají význam?
Imunoglobuliny (protilátky)
jsou specializované molekuly
vytvářené imunitním systémem
při setkání s cizorodými látkami,
např. viry a bakteriemi. Jejich
úkolem je rozeznat, neutralizovat
a zajistit odstranění škodlivých
mikroorganismů, odstartovat
správnou a rychlou obrannou reakci
na možné zdraví poškozující činitele.
Colostrum je velmi bohaté zejména
na imunoglobuliny typu IgG,
dále IgA a IgM.

Růstové faktory jsou biologicky
velmi aktivní látky, které pozitivně
ovlivňují růst a vývoj buněk a tkání,
podporují metabolismus tuků, cukrů
a také potlačují růst a rozmnožování
tělu škodlivých buněk. V colostru
jsou růstové faktory obsaženy
ve vysokých koncentracích, např. IGF
- insulinu podobný růstový faktor, TGF
- transformační růstový faktor, EGF epiteliální růstový faktor.
Růstové faktory stimulují tvorbu
svalových tkání, což je důležité
například pro sportovce nebo při
rekonvalescenci. Podporují spalování
přijatých tuků - využitelné při dietách.
Omlazují pokožku (s přibývajícím
věkem, již od 25 let, hladina růstových
hormonů klesá).

Je Colostrum ESSENS skutečně
na přírodní bázi?
Ano. Colostrum ESSENS je mléko
z prvních dvou dnů laktace ve formě
sušeného prášku. U tohoto mléka
byla pouze odstraněna voda
cestou sprejového sušení za přísně
stanovených a sledovaných podmínek.
Tento proces zpracování zabraňuje
poškození biologicky cenných látek
vyskytujících se v colostru.
Je Colostrum ESSENS vhodné
i pro děti?
Ano! Colostrum je vhodné pro děti
od 3 let. Je známo, že děti v dětském
kolektivu si často vzájemně přenáší
různé druhy nachlazení. Colostrum
ESSENS je tak výborným pomocníkem
pro posílení jejich imunity.
Mohou Colostrum ESSENS užívat
i osoby, které hůře snášejí příjem
laktózy?
Díky velmi nízkému obsahu mléčné
laktózy je colostrum alergiky mnohem
lépe snášeno než běžné mléko. Mimo
jiné colostrum také pečuje o zdraví
našich střev, zejména o vyvážené
složení střevní mikroflóry. Z tohoto
pohledu lze zařadit Colostrum ESSENS
mezi prebiotika.

Jak je to tedy ve skutečnosti
s užíváním Colostra ESSENS
u těhotných žen nebo kojících
matek?
Je nepsaným pravidlem, že těhotné
a kojící ženy by měly konzultovat
se svým lékařem užívání čehokoliv.
Přestože je colostrum první
potravinou vytvořenou samotnou
přírodou, je netoxické, nenávykové
a nemělo by ublížit těhotným ženám,
ani kojícím maminkám, konzultujte
jeho užívání v těhotenství a v době
kojení s lékařem.
Jaké je doporučené dávkování
Colostra ESSENS?
Pro udržení zdraví doporučujeme
užívat dvě balení, tedy dvouměsíční
kúru. Poté 1 - 2 měsíce vynechat
a následně kúru opakovat. Možné je
ale i celoroční užívání.
Lze Colostrum ESSENS užívat
společně s jinými léky nebo doplňky
stravy?
U colostra nejsou známé žádné
vedlejší reakce (interakce) s jinými
léky či doplňky stravy. Colostrum
ESSENS pomáhá zvyšovat absorpční
schopnosti trávicího traktu a zároveň
pečuje o zdraví střev. Potraviny, byliny,
přírodní látky i léky se pak stávají pro
naše tělo biologicky dostupnějšími.

Sprchový  gel  
s  colostrem
Sprchový gel s colostrem dodává pokožce příjemnou vůni
a složky v něm obsažené pokožku hydratují a vyživují.
Přítomnost colostra ve složení sprchového gelu navíc
podporuje regeneraci kožních buněk (anti-aging efekt),
dodává pokožce potřebné vitamíny a minerály nezbytné
pro vitalitu pokožky. Pro každodenní péči o tělo, vhodný
pro všechny typy pleti.
200 ml | 120 Kč

.UpPSURWL
FHOXOLWLGČ
s  colostrem  
Aktivní složky, zejména
komplex látek z řasy
Fucus, břečťan, guarana,
hořký pomeranč
a rozmarýn, obsažené
v tomto výrobku,
pomáhají stimulovat
štěpení tuků v pokožce,
redukovat projevy
celulitidy a formovat
kontury těla (v oblasti
stehen, boků, paží
a břicha). Přítomnost
colostra ve složení
krému navíc podporuje
regeneraci kožních buněk
(anti-aging efekt), dodává
pokožce potřebné
vitamíny a minerály
nezbytné pro vitalitu
pokožky a má pozitivní
vliv na potlačení projevů
stárnutí. Pro každodenní
péči o tělo a pomoc v boji
proti celulitidě.
200 ml | 190 Kč

9êåLYQê
WČORYêNUpP
s  colostrem  
Tělový krém s obsahem
vitamínů a přírodních
olejů. Přítomnost colostra
ve složení krému navíc
podporuje regeneraci
kožních buněk (anti-aging
efekt), dodává pokožce
potřebné vitamíny
a minerály nezbytné pro
vitalitu pokožky. Pro
každodenní péči o tělo,
vhodný pro všechny typy
pleti, dodává pokožce
pružnost a hebkost
a vyživuje ji.
200 ml | 190 Kč

Exkluzivní  kolekce  
SOHĢRYpDWČORYpNRVPHWLN\

Colostrum
od  ESSENS

Je přirozenou vlastností člověka pečovat
nejen o své zdraví, ale i o svůj vzhled. Využití
colostra v kosmetickém průmyslu nemá
dlouhou historii, ale i za poměrně krátkou
dobu si získává stále širší okruh zastánců
a propagátorů. Jsou to především
protibakteriální a protizánětlivé účinky
colostra, které z něj učinily stále
žádanější součást krémů, gelů
a sér. Růstové faktory obsažené
v colostru jsou ideálními
pomocníky při obnově
a regeneraci
pokožky.

Přídavek colostra zvyšuje u kosmetických
přípravků jejich pozitivní vliv na hydrataci
pokožky, urychluje odstraňování
mimických vrásek, chrání svrchní část
pokožky před celodenním působením
nepříznivých vnějších vlivů a v neposlední
řadě napomáhá při odstraňování a léčbě
kožních defektů. V tomto směru je zejména
kladně hodnocen vliv kosmetiky s obsahem
colostra na léčbu akné.

Účinek kosmetických přípravků obsahujících colostrum lze účinně podpořit současným užíváním
colostra ve formě potravinového doplňku. Tato možnost kombinace pouze podtrhuje celistvost
účinků colostra na lidský organismus a jeho pozitivní vliv.

'HQQtNUpP

omezující projevy stárnutí
Obličejový krém s obsahem přírodní
látky colostrum a s výtažky ze
speciálních řas. Intenzivní účinek
pečlivě zvolených složek krému
podporuje obnovu kožních buněk
a zjemňuje vrásky. Nanášejte každé
ráno na očištěnou a suchou pleť
obličeje a krku.
50 ml | 695 Kč

1RþQtNUpP

omezující projevy stárnutí
Obličejový krém pro noční regeneraci
pokožky s látkami, které prodlužují mladý
vzhled pleti - přírodní látkou colostrum
a patentovanou látkou cyklopeptid. Cíleně
zvolená kombinace účinných složek zlepšuje
elasticitu a pevnost kožních buněk.

Colostrum

Nanášejte každý večer na dobře
očištěnou a osušenou pleť obličeje a krku.
Doporučuje se používat v kombinaci se
sérem.
50 ml | 695 Kč

6pUXP

omezující projevy stárnutí
Obličejové sérum s přírodní látkou
colostrum, kyselinou hyaluronovou
a patentovaným přípravkem
Dermotenseur, který má zpevňující
účinek na pokožku, podporuje tvorbu
nových kolagenových a elastických
vláken a tonizuje pleť. Pokožka je
po nanesení séra měkčí a získává
přirozený vzhled.
Doporučuje se používat před nanesením
nočního krému, nanášejte na čistou
a osušenou pokožku obličeje a krku.
30 ml | 695 Kč

2þQtJHO

omezující projevy stárnutí
Oční gel obsahuje přírodní látku
colostrum, směs extraktu z kůry jasanu
a kyselinu hyaluronovou. Gel redukuje
váčky pod očima a osvěžuje okolí očí.
Nanášejte na pleť lehkým vklepáním
od vnitřní k vnější straně očí.
30 ml | 695 Kč

3OHĢRYpWRQLNXP
omezující projevy stárnutí

Bezalkoholové obličejové tonikum
obsahuje přírodní látku colostrum
a Physiogenyl. Jeho nanesením
dodáte pleti osvěžení a hydrataci.
Používejte na čištění pleti ráno
i večer.
150 ml | 320 Kč

-HPQpSOHĢRYp
PêGOR
omezující projevy stárnutí

Jemné obličejové mýdlo s přírodní látkou
colostrum, Aloe vera a mořskými řasami.
Kombinace látek intenzivně čistí pleť,
přitom pokožku nevysušuje a nedráždí.
Šetrné k pokožce, neobsahuje barviva.

Colostrum

Používejte na čištění pleti ráno i večer.
Malé množství mýdla naneste na
navlhčenou pleť a krouživými pohyby
mýdlo napěňte. Poté setřete vatovým
tamponem.
150 ml | 320 Kč

Yogurt Maker
&

Probiotics

Jogurtovač ESSENS
Minimální náklady, jednoduchá příprava živého jogurtu,
snadná údržba výrobníku.
Jogurtovač ESSENS se vyznačuje
mimořádně snadnou obsluhou bez nutnosti jakéhokoli nastavování, ovládání
nebo dohledu. Ohřev obstarává samoregulační inteligentní topné těleso PTC
zaručující nejvyšší možnou bezpečnost
a současně úsporný provoz. Jogurtovač je vyroben dle norem Evropské Unie,
všechny použité materiály jsou stabilní
a jogurtovací nádoba je zhotovena z
vysoce kvalitní nerezové oceli určené pro
potravinářské účely.
Základní vlastnosti a parametry:
• úsporný příkon 20W
• samoregulační PTC topné těleso
• kvalitní nerezová nádoba na přípravu

jogurtu se samostatným plastovým
víkem, celkový objem nádoby 1,5 l
(s rezervou pro snadné rozmíchání
probiotické směsi v 1 l mléka)
• čistý design bez komplikovaného
ovládání s hladkým povrchem pro
snadnou údržbu
• průhledné plastové víko umožňující
sledovat přípravu jogurtu
• kontrolní dioda (signalizuje zapnutý
stav)
Rozměry: průměr 214 mm,
výška 145 mm (rozměry balení:
223×223×242 mm)
Hmotnost: 0,91 kg (hmotnost balení:
1,05 kg)
Součástí balení je návod v českém jazyce.

Jogurtovač | 840 Kč

ESSENS
Colostrum Probiotics
Opravdu ZDRAVÝ JOGURT
Doplněk stravy ESSENS Colostrum Probiotics obsahuje čtyři vybrané probiotické kultury - kmeny mikroorganismů
s příznivými účinky, prebiotikum inulin
a colostrum, které je zdrojem účinných
protilátek. Výrobek je určen pro individuální přípravu „živých“ domácích jogurtů vysoké kvality.
* PROBIOTIKA = živé organismy, které
vytváří rovnováhu střevní mikroflóry
** PREBIOTIKA = zdroj energie pro
„jogurtové“ mikroorganismy a symbiotické střevní bakterie
Jogurt vytvořený z pro/prebiotické směsi
ESSENS představuje takzvanou „funkční
potravinu“. Tj. potravinu vyrobenou z přirozeně se vyskytujících složek, které mají
vedle výživné hodnoty i příznivý účinek
na zdraví konzumenta.

Colostrum Probiotics | 525 Kč
Obsah balení:
6 ks sáčků / 10 g směsi v jednom sáčku

Obohaceno o Colostrum ESSENS

Díky spojení ESSENS Colostrum Probiotics obohacených colostrem a
Jogurtovače ESSENS získáváte jedinečnou možnost vytvořit si opravdu zdravý
bioaktivní jogurt nejvyšší možné kvality,
který ideálním způsobem a bez přídavných chemických látek přirozeně přispívá
k obnově vnitřní metabolické rovnováhy
a zvýšení obranyschopnosti organismu.
JAK SI VYROBIT JOGURT
Potřebujeme jen 1 l (nejlépe plnotučného)
čerstvého mléka, 1 sáček ESSENS Colostrum Probiotics a Jogurtovač ESSENS.
Doba přípravy je 8 hodin při teplotě 43 °C
Příprava jogurtu:
• smíchejte jeden sáček ESSENS Colostrum Probiotics s 1 l čerstvého mléka
zahřátého na pokojovou teplotu
• uzavřete zásobník víkem, vložte do
hlavní části jogurtovače a zapojte
napájecí kabel do elektrické zásuvky
• proces výroby jogurtu v Jogurtovači
ESSENS bude zahájen automaticky, poté
ho stačí za 8 hodin jen odpojit ze zásuvky
• pokud necháte jogurtovou směs zrát
déle, bude jogurt hustší a kyselejší.
Nedoporučujeme nechat směs zrát
déle než 12 hodin.

Proč jogurt od nás? Jde o bioaktivní
jogurt nejvyšší možné kvality vyráběný
bez konzervantů, sladidel a dalších chemických přísad, obsahuje 100 násobně
vyšší počet živých bakterií než běžně
prodávané jogurty. Přínosem živých
jogurtů z ESSENS probiotické směsi
slouží k doplnění mléčných bakterií do
zažívacího traktu, upravuje střevní mikroflóru, zlepšuje a upravuje trávení, zabraňuje množení škodlivých látek a chrání
sliznici žaludku a střev. Svým působením
napomáhá zvýšit odolnost organismu
vůči případným infekcím a napomáhá
celkovému posílení imunitního systému. ESSENS Colostrum Probiotics dále
napomáhá snížení hladiny cholesterolu
v krvi, přispívá k přirozené ochraně proti
průjmům, kvasinkovým infekcím, pomáhá
tělu regulovat hladinu cukru v krvi, může
podporovat vstřebávání vápníku a zmírňovat příznaky laktózové intolerance.
Colostrum obsažené v probiotické směsi
ESSENS napomáhá podporovat obranyschopnost organismu, upravuje zažívání
a má protizánětlivý účinek.

www.essensworld.com

Co  je  Aloe  vera?
Aloe   vera   je subtropická rostlina bez stonku, která dosahuje
výšky až 100 cm. Aloe pochází pravděpodobně ze severní Afriky,
v současnosti se ale pro své blahodárné účinky pěstuje po celém
světě. Aloe má dužnaté zelené listy, jejichž okraje jsou zubaté
a mají trny.
Z dužiny listů se získává průhledná tekutina, která se pro své příznivé
účinky na zdraví využívá jako doplněk stravy. Aloe jsou přisuzovány
zklidňující účinky na pokožku, proto je hojně využívána také v
kosmetice. Klinické studie prokázaly, ž e gel z Aloe vera obsahuje
aminokyseliny, vitamíny, minerály, enzymy, polysacharidy a mnoho
dalších prospěšných látek.

Aloe vera ESSENS
99,5%  gel  na  pití
$ORHYHUDSĜLVStYiNFHONRYpI\]LFNpSRKRGČ

Aloe vera ESSENS se získává z listů druhu Aloe vera Barbadensis
Miller nejvyšší kvality. Rostliny se pěstují v přirozeném prostředí
bez znečištění v oblasti Jaumave v Mexiku. Rostliny jsou v BIO
kvalitě, při jejich pěstování nebyla použita žádná hnojiva, insekticidy
nebo herbicidy. Rostliny jsou zalévány pouze dešťovou vodou,
nebo pramenitou vodou z okolních hor. Kvalita surovin i výrobního
procesu je doložena mnoha certifikáty.

ESSENS REGIONAL CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a
602 00 Brno
Tel.: +420 541 554 554
www.essens.cz
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Aloe vera ESSENS

99,5% gel na pití s vitaminem C
99,5% gel na pití s hroznovým koncentrátem
500 ml | 325 Kč
doplněk stravy
gel z Aloe vera 99,5%
Doplněk stravy obsahuje přírodní 99,5%
gel s malými kousky dužiny Aloe vera
Barbadensis Miller pocházející
z Mexika zpracovanou metodou Totaloe.
Neobsahuje aloin.
Výrobce suroviny je certifikován Mezinárodní
vědeckou radou pro Aloe vera, I.A.S.C.
Doporučené dávkování: 15 až 90 ml denně v
několika dávkách (1 pol. lžíce = cca 15 ml)
Obsah: 500 ml
Složení (s vitaminem C): Aloe vera
Barbadensis Miller gel, kyselina askorbová
(vitamin C), xanthan, regulátor kyselosti kyselina
citronová, konzervační látky benzoan sodný,
sorban draselný.
Složení (s hroznovým koncentrátem): Aloe
vera Barbadensis Miller gel, fruktóza, hroznový
koncentrát, aroma Aloe vera, xanthan, regulátor
kyselosti kyselina citronová, konzervační látky
benzoan sodný a sorban draselný.
Skladování: Skladujte do +25 °C. Po otevření
uchovávejte při teplotě do +6 °C. Ukládejte
mimo dosah dětí!
Upozornění: Výrobek není určen dětem do
3 let. Nepřekračujte doporučené denní
dávkování. Přípravek neužívejte jako náhradu
pestré stravy. Před použitím protřepejte.
V případě specifických zdravotních potíží
konzultujte užívání Aloe vera s lékařem.

Aloe vera:
• přispívá k ochraně proti mikroorganizmům
a celkové fyzické pohodě
• působí příznivě proti únavě
• podporuje trávení, přispívá ke zdraví
trávicího systému
• pomáhá udržovat normální hladinu krevního
cukru
• přispívá k udržení zdravé pokožky

Metoda TOTALOE
umožňuje zpracovat Aloe vera a zachovat 200 aktivních
látek a více než 75 druhů živin
Metoda TOTALOE se skládá
z následujících kroků:
Sběr listů
Mytí a odstranění
nečistot z listů

Pasterizace

Mikronizace

Gel z našich rostlin se získává novou revoluční metodou Totaloe,
která využívá nejnovějších poznatků a technologií. Gel si zachová
v průběhu zpracování veškeré příznivé účinky, které jsou pak
přeneseny i do konečných produktů. Proces Totaloe kombinuje
tradiční metodu ručního zpracování s dalšími fázemi, které
zajišťují, že získaný gel si zachová vysoký obsah účinných látek
a je zbaven všech nežádoucích složek. Vynikající kvalita je dána
nejen metodou zpracování, ale i kvalitou rostlin, které jsou
pěstované v přirozeném subtropickém prostředí nádherného údolí
Jaumave.
Odkrojení vršku
a spodku listu,
odstranění trnů

Drcení filetů z aloe
(přírodní dužiny)

Mikronizace
Mikrobiologická
analýza

Balení a finální
odeslání

Filetování listů

Sběr slupek, které se
poté přidávají jako
zelené hnojivo zpět na
plantáže

je jedním ze způsobů, jakým se dá u léčiv, přírodních látek, vitamínů
a minerálních látek zvýšit jejich biologická dostupnost. Vstupní
surovina se postupně mikronizuje na částice o velikosti několika
mikrometrů. Výsledná látka tak získá větší povrch a vytváří tak
předpoklady pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu
a dosažení vyšší účinnosti přípravku.
Výrobce suroviny Aloe vera má následující certifikace:

$ORHYHUD(66(16

JHOQDSLWtVYLWDPLQHP&
JHOQDSLWtVKUR]QRYêPNRQFHQWUiWHP
500 ml | 295 Kč
doplněk stravy
gel z Aloe vera 99,5%
Doplněk stravy obsahuje přírodní 99,5%
gel s malými kousky dužiny Aloe vera
Barbadensis Miller pocházející
z Mexika zpracovanou metodou Totaloe.
Neobsahuje aloin.
Výrobce suroviny je certifikován Mezinárodní
vědeckou radou pro Aloe vera, I.A.S.C.
Doporučené dávkování: 15 až 90 ml denně v
několika dávkách (1 pol. lžíce = cca 15 ml)
Obsah: 500 ml
Složení (s vitaminem C): Aloe vera
Barbadensis Miller gel, kyselina askorbová
(vitamin C), xanthan, regulátor kyselosti kyselina
citronová, konzervační látky benzoan sodný,
sorban draselný.
Složení (s hroznovým koncentrátem): Aloe
vera Barbadensis Miller gel, fruktóza, hroznový
koncentrát, aroma Aloe vera, xanthan, regulátor
kyselosti kyselina citronová, konzervační látky
benzoan sodný a sorban draselný.
Skladování: Skladujte do +25 °C. Po otevření
uchovávejte při teplotě do +6 °C. Ukládejte
mimo dosah dětí!
Upozornění: Výrobek není určen dětem do
3 let. Nepřekračujte doporučené denní
dávkování. Přípravek neužívejte jako náhradu
pestré stravy. Před použitím protřepejte.
V případě specifických zdravotních potíží
konzultujte užívání Aloe vera s lékařem.

Aloe vera:
• přispívá k ochraně proti mikroorganizmům
a celkové fyzické pohodě
• působí příznivě proti únavě
• podporuje trávení, přispívá ke zdraví
trávicího systému
• pomáhá udržovat normální hladinu krevního
cukru
• přispívá k udržení zdravé pokožky

0HWRGD727$/2(
umožňuje zpracovat Aloe vera a zachovat 200 aktivních
látek a více než 75 druhů živin
Metoda TOTALOE se skládá
z následujících kroků:
Sběr listů
Mytí a odstranění
nečistot z listů

Pasterizace

Mikronizace

Gel z našich rostlin se získává novou revoluční metodou Totaloe,
která využívá nejnovějších poznatků a technologií. Gel si zachová
v průběhu zpracování veškeré příznivé účinky, které jsou pak
přeneseny i do konečných produktů. Proces Totaloe kombinuje
tradiční metodu ručního zpracování s dalšími fázemi, které
zajišťují, že získaný gel si zachová vysoký obsah účinných látek
a je zbaven všech nežádoucích složek. Vynikající kvalita je dána
nejen metodou zpracování, ale i kvalitou rostlin, které jsou
pěstované v přirozeném subtropickém prostředí nádherného údolí
Jaumave.
Odkrojení vršku
a spodku listu,
odstranění trnů
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Sběr slupek, které se
poté přidávají jako
zelené hnojivo zpět na
plantáže

0LNURQL]DFH
Mikrobiologická
analýza

Balení a finální
odeslání

je jedním ze způsobů, jakým se dá u léčiv, přírodních látek, vitamínů
a minerálních látek zvýšit jejich biologická dostupnost. Vstupní
surovina se postupně mikronizuje na částice o velikosti několika
mikrometrů. Výsledná látka tak získá větší povrch a vytváří tak
předpoklady pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu
a dosažení vyšší účinnosti přípravku.
Výrobce suroviny Aloe vera má následující certifikace:
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500 ml | 295 Kč
doplněk stravy
gel z Aloe vera 99,5%
Doplněk stravy obsahuje přírodní 99,5%
gel s malými kousky dužiny Aloe vera
Barbadensis Miller pocházející
z Mexika zpracovanou metodou Totaloe.
Neobsahuje aloin.
Výrobce suroviny je certifikován Mezinárodní
vědeckou radou pro Aloe vera, I.A.S.C.
Doporučené dávkování: 15 až 90 ml denně v
několika dávkách (1 pol. lžíce = cca 15 ml)
Obsah: 500 ml
Složení (s vitaminem C): Aloe vera
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Skladování: Skladujte do +25 °C. Po otevření
uchovávejte při teplotě do +6 °C. Ukládejte
mimo dosah dětí!
Upozornění: Výrobek není určen dětem do
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V případě specifických zdravotních potíží
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trávicího systému
• pomáhá udržovat normální hladinu krevního
cukru
• přispívá k udržení zdravé pokožky
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umožňuje zpracovat Aloe vera a zachovat 200 aktivních
látek a více než 75 druhů živin
Metoda TOTALOE se skládá
z následujících kroků:
Sběr listů
Mytí a odstranění
nečistot z listů

Pasterizace

Mikronizace

Gel z našich rostlin se získává novou revoluční metodou Totaloe,
která využívá nejnovějších poznatků a technologií. Gel si zachová
v průběhu zpracování veškeré příznivé účinky, které jsou pak
přeneseny i do konečných produktů. Proces Totaloe kombinuje
tradiční metodu ručního zpracování s dalšími fázemi, které
zajišťují, že získaný gel si zachová vysoký obsah účinných látek
a je zbaven všech nežádoucích složek. Vynikající kvalita je dána
nejen metodou zpracování, ale i kvalitou rostlin, které jsou
pěstované v přirozeném subtropickém prostředí nádherného údolí
Jaumave.
Odkrojení vršku
a spodku listu,
odstranění trnů

Drcení filetů z aloe
(přírodní dužiny)

Filetování listů

Sběr slupek, které se
poté přidávají jako
zelené hnojivo zpět na
plantáže

0LNURQL]DFH
Mikrobiologická
analýza

Balení a finální
odeslání

je jedním ze způsobů, jakým se dá u léčiv, přírodních látek, vitamínů
a minerálních látek zvýšit jejich biologická dostupnost. Vstupní
surovina se postupně mikronizuje na částice o velikosti několika
mikrometrů. Výsledná látka tak získá větší povrch a vytváří tak
předpoklady pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu
a dosažení vyšší účinnosti přípravku.
Výrobce suroviny Aloe vera má následující certifikace:

Aloe vera
vlasová  kosmetika
šampon pro všechny typy vlasů
kondicionér pro všechny typy vlasů
šampon pro barvené a suché vlasy
kondicionér pro barvené a suché vlasy

Šampon
200 ml | 135 Kč

Kondicionér
200 ml | 150 Kč

Šampon pro všechny typy vlasů
s obsahem Aloe vera, konopného oleje, extraktem ze sedmi bylin a solí z Mrtvého moře
Obsahuje extrakt Aloe vera, který podpoří zdravý růst vlasů, výrazně zlepší jejich kvalitu, dodá jim objem a nádherný
lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a přesušené konečky vlasů. Přírodní látky obsažené v konopném oleji dodávají vlasům pevnost, účinně je vyživují a dokonale chrání před vysycháním.
Mastné kyseliny konopného oleje, podobné mastným kyselinám v lidském těle, zvlhčují pokožku hlavy, brání vysychání
vlasů a tvorbě lupů. Šampon obsahuje extrakt ze sedmi druhů bylin: přesličky rolní, hluchavky bílé, podbělu lékařského,
kopřivy dvoudomé, břízy bílé, heřmánku lékařského a lopuchu většího pro zlepšení vzhledu a kvality vlasů. Sůl z Mrtvého moře s vysokým obsahem důležitých minerálů a stopových prvků má léčebné a relaxační účinky.

Kondicionér pro všechny typy vlasů
s obsahem Aloe vera a extraktem ze sedmi bylin
Extrakt Aloe vera zahrne vaše vlasy blahodárnými účinky, podpoří jejich zdravý růst, výrazně zlepší kvalitu vlasů, dodá
jim objem a nádherný lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a přesušené konečky vlasů. Obsahuje extrakt z následujících sedmi bylin:
• přeslička rolní posiluje vlasy, dezinfikuje a vyživuje pokožku, zmírňuje tvorbu lupů
• hluchavka bílá omezuje nadměrné maštění vlasů a tvorbu lupů
• podběl lékařský zvyšuje kondici vlasů, posiluje je a dodává jim více lesku
• kopřiva dvoudomá posiluje vlasy a pomáhá v boji proti lupům
• bříza bílá dodává vlasům lesk a zdravý vzhled, extrakt je účinný proti tvorbě lupů, omezuje mastnotu, po umytí
vlasy zůstávají lesklé a poddajné
• heřmánek lékařský má zklidňující účinek na pokožku hlavy, obsahuje látku alfa-bisabolol, která je antiseptická,
protizánětlivá a antimikrobiální, navíc zvyšuje lesk vlasů
• lopuch větší se odedávna používá k posílení vlasových cibulek a na léčení vlasů, obsahuje látky, které výrazně
zastavují vypadávání vlasů a regenerují vlasové kořínky
Silikony obsažené v kondicionéru propůjčují vlasům vysoký lesk a poskytují jim ochranu při fénování a žehlení.
Silikony vlas obalují a uzavírají. Tento obal chrání vlas proti třepení, horku, mechanickému poškození a UV záření.
Obal je částečně nepropustný pro vodu, zabraňuje tak ztrátě přirozené vlhkosti vlasu a zamezuje krepatění vlasů
ve vlhkém počasí.

Šampon pro barvené a suché vlasy
s obsahem Aloe vera, konopného oleje, extraktem ze šesti druhů ovoce a solí z Mrtvého moře
Obsahuje extrakt Aloe vera, který podpoří zdravý růst vlasů, výrazně zlepší jejich kvalitu, dodá jim objem
a nádherný lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a přesušené konečky vlasů. Vhodná péče pro barvené a poškozené vlasy. Přírodní látky obsažené v konopném oleji dodávají vlasům
pevnost, účinně je vyživují a dokonale chrání před vysycháním. Mastné kyseliny konopného oleje, podobné mastným
kyselinám v lidském těle, zvlhčují pokožku hlavy, brání vysychání vlasů a tvorbě lupů. Konopný olej obnovuje vlhkost pokožky a vlasů, kterou denně ztrácíme kvůli slunečnímu záření, suchému vzduchu a nesprávně používaným
mýdlům, šamponům a mycím prostředkům. Obsahuje extrakt ze šesti druhů ovoce: citronu, jablka, broskve, manga, meruňky a kiwi. Sůl z Mrtvého moře s vysokým obsahem důležitých minerálů a stopových prvků má léčebné
a relaxační účinky.

Kondicionér pro barvené a suché vlasy
s obsahem Aloe vera a extraktem ze šesti druhů ovoce
Extrakt Aloe vera zahrne vaše vlasy blahodárnými účinky, podpoří jejich zdravý růst, výrazně zlepší kvalitu vlasů,
dodá jim objem a nádherný lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a
přesušené konečky vlasů. Poskytuje péči barveným, suchým nebo poškozeným vlasům. Obsahuje extrakt z následujících šesti druhů ovoce:
• citron je prospěšný růstu vlasů
• jablko dodává vlasům novou energii, posiluje a chrání vlasy v chladném počasí
• broskev obnovuje, zjemňuje a vyživuje vlasovou pokožku
• mango vlasy oživuje, regeneruje a navrací jim přirozenou hydrataci a sílu, zanechává je sametově hebké a zdravě
vypadající
• meruňka je známá pro své vyživující vlastnosti, hluboce hydratuje pokožku, obnovuje měkkost a pružnost
• kiwi dodává vlasům hebkost, objem, hydrataci a přirozený lesk
Obsažené silikony poskytují vynikající ochranu barveným a poškozeným vlasům. Jsou určeny pro péči o silně
poškozené vlasy a zvláště pro ochranu jejich konečků. Silikony vlas obalují a uzavírají. Tento obal chrání vlas proti
třepení, horku, mechanickému poškození a UV záření. Obal je částečně nepropustný pro vodu, zabraňuje tak ztrátě
přirozené vlhkosti vlasu a zamezuje krepatění vlasů ve vlhkém počasí.

Aloe vera

YêåLYRYpGRSOĖN\
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10
Doplňky stravy Aloe vera Essens + Boswellia a Aloe vera Essens + Q10, obsahují
extrakt z rostliny Aloe vera Barbadensis Miller, bohatou směs vitamínů, minerálů,
aminokyselin a enzymů.
Boswellia: Rostlina Boswellia (česky
kadidlovník) je strom, jehož používání má
několikatisíciletou tradici. Jeho na terpeny
bohatá míza sloužila jako vzácná oběť
bohům již ve starém Egyptě. Pryskyřice
tohoto stromu jsou tím známým kadidlem,
které bylo jako královský dar ve své době
ceněno více než zlato.
Extrakt Boswellie napomáhá udržovat
klouby v pořádku a má na ně „čistící“ účinek
(antiartrotický efekt). Může také přispívat
k přirozené tvorbě kolagenu a komplexně
působit na posílení kostí a kloubů.

Koenzym Q10: Koenzym Q10 je látka
podobná vitamínům. Je přirozeně obsažen
v těle každého jedince, a to zejména
v mozku a v buňkách srdečního svalu.
Působení koenzymu Q10 chrání buňky
v těle před předčasným opotřebením
a přirozeně tak chrání buňky i celý
organismus před projevy předčasného
stárnutí.
Napomáhá redukci volných radikálů v
těle, má pozitivní vliv na posílení imunity
a obranyschopnosti organismu. Rovněž
může pozitivně ovlivnit odolnost proti
únavě a napomáhat dodání energie
organismu při fyzické námaze. Koenzym
Q10 se uplatňuje při chronické únavě,
slabosti a úbytku sil (zejména ve vyšším
věku).
Pepř zelený: Extrakt zeleného pepře
zvyšuje efekt působení Aloe vera a
koenzymu Q10. Stimuluje vstřebávání
účinných látek a napomáhá dosažení
jejich vyšší, a tím i účinnější hladiny v krvi.

60 kapslí | 825 Kč
Doporučené dávkování: 2 tobolky denně (zapít dostatečným množstvím tekutiny)

Aloe vera

YêåLYRYêGRSOĖHN
Aloe vera koncentrát s výtažky z bylin
Doplněk stravy Aloe vera koncentrát se sladidlem (z rostliny Stevia rebaudiana bertoni)
obsahuje koncentrát Aloe vera Barbadensis Miller (10:1), bioaktivní látku cholin a
extrakty z bylin smetanka lékařská, ostropestřec mariánský a kopřiva dvoudomá.
Aloe vera
Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller)
je rostlina, která napomáhá udržovat
zdravou epiteliální vrstvu pokožky, přispívá
k udržení a posílení přirozené imunity,
obranyschopnosti proti mikroorganismům.
Působí pozitivně proti únavě, podporuje
trávicí systém a celkově přispívá k pohodě
organismu. Napomáhá rovněž udržovat
normální hladinu cukru v krvi. Příznivě působí
na ženské reprodukční orgány, reguluje
menstruační cyklus.

Cholin
Cholin je bioaktivní látka, dříve řazená
mezi vitamíny skupiny B, nyní mezi „kvazivitamíny“ nebo mezi „vitageny“, které na
rozdíl od vitamínů mají pro organismus
význam i jako stavební a energetické zdroje.

Smetanka lékařská
Extrakt z kořene byliny smetanka lékařská
má příznivý vliv na hladinu cholesterolu v krvi,
čímž působí blahodárně na kardiovaskulární
systém. Přispívá k dobré funkci zažívacího
traktu a podporuje trávení.
Ostropestřec mariánský
Extrakt ze semen byliny ostropestřec
mariánský má hepatoprotektivní účinky,
podporuje správnou funkci jater. Napomáhá
udržovat zdravé srdce.
Kopřiva dvoudomá
Extrakt z listů byliny kopřiva dvoudomá
podporuje obranyschopnost organismu.
Přispívá k celkové tělesné vitalitě a životní
energii. Má příznivé účinky pro zdraví srdce
a respirační systém. Také podporuje žilní
cirkulaci a pomáhá tak redukovat pocit
těžkých a unavených nohou. Příznivě působí
na posílení vlasů, nehtů a kostí.
Doporučené dávkování: 2x denně 2,5 ml (1 čajová lžička = cca 5 ml)

100 ml | 325 Kč
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Aloe Vera
je kromě širokospektrálního efektu při vnitřním užívání také velmi ceněna pro své vynikající
dermatologické účinky. Díky svému adaptogennímu charakteru vyhovuje všem typům pokožky.
Podporuje procesy buněčné regenerace, hojí poranění, díky adstrigentním vlastnostem zastavuje
krvácení a zamezuje vzniku jizev. Vyniká také při léčbě akné a spojených kožních problémů. Má
zvláčňující a antioxidační účinky (eliminuje volné radikály). Aloe vera obsažené v kosmetice
na holení ESSENS pochází z organických plantáží v Mexiku.
Allantoin
podporuje obnovu tkání a pro své cenné vlastnosti je hojně využíván
v kosmetologii i lékařství. Je často obsažen v krémech proti akné, čisticích
a zklidňujících tonikách, regeneračních pleťových krémech, sprchových gelech
či šamponech, uplatňuje se při léčení ran, zánětů kůže, zlomenin a dokonce se
užívá i vnitřně při léčbě poškození sliznic hltanu a žaludku.

PĚNA NA HOLENÍ ESSENS
s Aloe vera a Allantoinem
Ochranná a hydratační pěna na holení pro pohodlné, hladké a rychlé oholení
napomáhá díky obsahu výtažků z pšeničných klíčků, pivních (vinných) kvasinek, kyseliny
hyaluronové a panthenolu regenerovat a hydratovat ochrannou lipidovou vrstvu
poškozené pokožky, působí proti svědění a zklidňuje podrážděnou kůži. Pěna na holení
byla navržena tak, aby byla díky svému složení a jemné svěží vůni vhodná
jak pro muže, tak i pro ženy.

Obsah: 200 ml
Pěna na holení: 145 Kč

BALZÁM PO HOLENÍ ESSENS
s Aloe vera, Allantoinem a bambuckým máslem
Zklidňující a hydratační balzám po holení s příjemnou kořeněno dřevitou vůní dokonale zvláčňuje a chrání oholenou pokožku. Obsahuje
bambucké máslo, které tvoří především komplex prospěšných
nenasycených mastných kyselin. Ty se velmi snadno vstřebávají do
kůže a vynikají schopností vázat vodu (udržuje pokožku hydratovanou).
Bambucké máslo chrání před škodlivými vlivy ovzduší, zvyšuje elasticitu
pokožky a zpomaluje proces stárnutí. Má protizánětlivé a hojivé účinky,
obsahuje vitamíny A, D, E, F a podporuje přirozenou obranyschopnost
pokožky. Balzám po holení je tedy ideální i pro osoby s citlivou pokožkou.

Obsah: 100 ml
Balzám po holení: 145 Kč
www.essensworld.com

e s s e n s
aloe vera
toothpaste

• svým složením využívá v maximální míře antibakteriální účinky
rostliny Aloe vera
• odstraňuje případné záněty dásní a mírní jejich projevy
• odstraňuje zubní plak
• napomáhá při hojení drobných poranění a infekcí v dutině ústní
• pravidelným používáním lze předejít vzniku zánětlivých onemocnění,
zabránit vzniku zubních kazů a zvýšit kvalitu zubní skloviny
• poskytuje dlouhodobý osvěžující efekt v ústech
• neobsahuje fluor

Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller) je rostlina ceněna pro své silné
antibakteriální a protizánětlivé účinky. Bohatá směs vitamínů, minerálů, anorganických látek a organických sloučenin obsažených v Aloe vera působí pozitivně na lidský
organismus a napomáhá k jeho ochraně a zdraví. Některé národy dokonce
považují Aloe vera za přírodní antibiotikum.
Aloe vera ESSENS Zubní pasta svým složením v maximální míře využívá
právě antibakteriální a protizánětlivé účinky rostliny. Odstraňuje případné záněty
dásní a mírní jejich projevy. Rovněž aktivně napomáhá při hojení drobných poranění
a infekcí v dutině ústní. Aloe vera obsažené v Aloe vera ESSENS Zubní pastě
pochází z organických plantáží v Mexiku.
Proč je Aloe vera ESSENS Zubní pasta bez fluoru?
Fluorid sodný je známý jako karcinogen. Ovlivňuje mozkovou a nervovou činnost,
oslabuje ledviny. Nadbytek fluoru se může projevovat skvrnami na sklovině zubů.
Dlouhodobé, avšak i malé překročení doporučené denní dávky může způsobit
bolesti kostí, ztuhlost, slabost, křídově bílá místa na zubech, hnědé nebo jamkovité zuby, výrůstky na kostech, rychlé stárnutí, zvýšené riziko rakoviny, ochablou
a vrásčitou kůži nebo sklerodermii.
V běžně přijímané potravě je dostatečné množství fluoru, není tedy nutné ho do
těla dodávat dodatečně, a to ani prostřednictvím zubní pasty. Podle nejnovějších
výzkumů napomáhá fluor vzniku osteoporózy. Proto se doporučují zubní pasty
bez fluoru pro děti i dospělé.
Pravidelným čištěním zubů pomocí Aloe vera ESSENS Zubní pasty lze předejít
vzniku zánětlivých onemocnění, zabránit vzniku zubních kazů a zvýšit kvalitu zubní skloviny a vzhledu zubů, a to i bez použití fluoru v jejím recepturním složení.
Tím se naše zubní pasta řadí mezi produkty, které sledují stále sílící trend ochrany
organismu před nadměrným požíváním fluoru a jeho hromaděním v lidském těle.
Návod k použití: po každém jídle si důkladně vyčistěte zuby Aloe vera ESSENS Zubní pastou.

Aloe vera ESSENS Zubní pasta
100 ml  |  175 Kč

aloe vera
soft spray
• pro rychlou úlevu podrážděné pokožky
• pomoc a regenerace pokožky
při odřeninách
• péče o poškozenou pokožku
po nadměrném slunění
• bez parabenů a chemických složek

Obsah: 100 ml
Aloe Vera Soft Spray | 265 Kč

Aloe Vera
Extrakt Aloe Vera je v kosmetice využíván pro své regenerační účinky.
Polysacharidy obsažené v extraktu zajišťují dostatečnou hydrataci buněk. Aktivní
složky extraktu pomáhají snižovat rozmnožování bakterií a stimulují fibroblasty
(základní buňky vazivové tkáně rozptýlené u člověka v různých částech těla), tím
dochází k rychlejší obnově buněk.
Allantoin
Tato účinná látka podporuje obnovu tkání a pro své cenné vlastnosti je hojně
využívána v kosmetologii i lékařství, zejména pro výrazné regenerační a zklidňující
účinky. Allantoin příznivě působí v hojivých procesech tím, že podporuje dělení buněk.
Chelidonium majus
Extrakt známý také pod názvem vlaštovičník s obsahem účinných alkaloidů
izochinolinového typu je zevně používán u mikrobiálních ekzémů, na nehojící se,
hnisavé rány, bércové vředy i bradavice. Pomáhá také při výskytu kožních plísní.
Návod k použití: dle potřeby naneste malé množství na pokožku a nechejte
volně uschnout.

ESSENS Aloe Vera
Antiperspirant

•
•
•
•
•

antiperspirant a deodorant v jednom
snižuje a reguluje nadměrné pocení
umožňuje přirozené dýchání pokožky
dlouhodobě neutralizuje zápach
díky obsahu Aloe Vera zklidňuje podrážděnou pokožku
• bez hliníku, hliníkových solí a parabenu
• nezanechává skvrny na oblečení
• vhodný pro muže i pro ženy

Obsah: 45 g
Deo Stick | 135 Kč
Obsah: 50 ml
Deo Roll-On | 100 Kč

Aloe Vera
Extrakt Aloe Vera je hojně využíván v kosmetickém průmyslu pro své silné
antibakteriální a protizánětlivé účinky. Polysacharidy obsažené v extraktu zajišťují
dostatečnou hydrataci buněk a díky aktivním složkám extraktu dochází k jejich
rychlejší obnově. Díky svému adaptogennímu charakteru vyhovuje všem typům
pokožky, má zvláčňující a antioxidační účinky. Aloe Vera obsažené v antiperspirantech
ESSENS pochází z organických plantáží v Mexiku.
Čajovník čínský
Čajovník čínský (Camellia sinensis) je stále zelená kulturní rostlina z rodu čajovník.
Rostlina se pěstuje jako keř nebo strom na plantážích v tropických a subtropických
oblastech v různých nadmořských výškách po celém světě. Extrakt čajovníku
čínského je díky svým blahodárným účinkům hojně využívaný v kosmetickém
průmyslu, protože pokožku zklidňuje, uvolňuje a zároveň hydratuje. Čajovník
čínský patří mezi rostliny s vysokým obsahem polyfenolu, jež působí jako přírodní
antioxidant a tím pomáhá neutralizovat škodlivé látky.
ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
Deo Stick Unisex je účinný tuhý antiperspirant a deodorant v jednom, který
efektivně a dlouhodobě reguluje pocení. Jeho příjemná svěží vůně navozuje pocit
čistoty a je vhodná jak pro muže, tak i pro ženy. Díky obsahu Aloe Vera a čajovníku
čínského je antiperspirant Deo Stick šetrný k pokožce a dodává ji potřebnou
hydrataci. Snadno se aplikuje, rychle schne a nezanechává skvrny na oblečení
ani na pokožce. Rozměry výrobku jsou ideální do každé dámské kabelky, hravě se
schovají i v pánské tašce či v přihrádce auta.
ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
Kuličkový antiperspirant Deo Roll-On Unisex obsahuje 24 hodinovou účinnou
formuli efektivně regulující pocení. Velmi příjemná osvěžující vůně je vhodná jak
pro muže, tak i pro ženy. Ihned po aplikaci dochází k okamžitému a dlouhodobému
pocitu svěžesti a čistoty. Obsahuje extrakt rostliny Aloe Vera, díky němuž zklidňuje
podrážděnou pokožku a dodává ji potřebnou hydrataci. Snadno se aplikuje, rychle
schne a nezanechává skvrny na oblečení ani na pokožce. Rozměry výrobku jsou ideální
do každé dámské kabelky, hravě se schovají i v pánské tašce či v přihrádce auta.

Produkty ESSENS Home Pharmacy jsou vyvinuty a vyráběny
pod farmaceutickým dohledem v České republice, a to za plnění
nejpřísnějších pravidel a norem.
Účinné látky jsou získávány výhradně z přírodních zdrojů bez
použití surovin připravených chemickou cestou.
Žádný z produktů ESSENS Home Pharmacy nebyl testován
na zvířatech.

DÁVKOVACÍ SCHÉMA DLE BIORYTMU
Biorytmus je pravidelné střídání fyzických a duševních stavů,
které ovlivňují jak celý organizmus, tak i jednotlivé orgány
a jednotlivé buňky. Délka cyklu může být velmi rozdílná,
a to od sekund, přes minuty, hodiny a dny (tzv. cirkadiánní rytmus),
ale i měsíce (cirkatrigintánní rytmus) a roky (cirkaanuální rytmus).
Na základě těchto poznatků u každého produktu ESSENS Home
Pharmacy doporučujeme přesné dávkování během cirkadiánního
rytmu v tu dobu, kdy je předpokládána nejvyšší efektivita a maximální účinek podaného doplňku stravy.

doplňky stravy
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Příkop 843/4, 602 00 Brno
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PŘEDNOSTI ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech výroba - špičkové a revoluční technické řešení
• mikronizace rostlinných extraktů - zmenšení velikosti částic
• inhibice enzymů - snížení aktivity enzymů použitím extraktů
přírodních látek (pepře a kurkuminu)
• vícevrstvé potahování (tablet a pelet) pro dosažení maximálního
efektu
MIKRONIZACE
Je způsob, kterým se u léčiv, přírodních látek, vitamínů a minerálních látek zvyšuje jejich biologická dostupnost. Jedná se o postupné
zmenšování surovin na částice o velikosti několika mikrometrů.
Výsledná látka tak díky svému většímu povrchu vytváří předpoklady
pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu a dosažení vyšší
účinnosti doplňku stravy.

TECHNOLOGIE VÝROBY TABLET

Konečná vrstva

TECHNOLOGIE VÝROBY PELET

Konečná vrstva

Izolační jádro

Inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

Izolační jádro

Inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

INHIBICE ENZYMŮ
Je proces, díky kterému dochází ke snížení aktivity enzymů.
K inhibici enzymů u produktů ESSENS Home Pharmacy dochází
za použití přírodních látek pepře a kurkuminu.
VÍCEVRSTVÉ POTAHOVÁNÍ (tablet a pelet)
Jde o unikátní vícevrstvou technologii potahování, která se poprvé
na světovém trhu objevuje u produktů ESSENS Home Pharmacy.
Postupným nanesením několika vrstev s obsahem aktivních látek
a díky jejich správnému časování rozpouštění bylo dosáhnuto
převratných účinků, kterých lze klasickými technikami dosáhnout
jen velmi obtížně.
Tablety jsou vyrobeny pouze z rostlinných látek, jsou tedy
vhodné i pro vegetariány.
essens
home
pharmacy

Pelety jsou naplněny do kapslí z rostlinného materiálu vhodných
i pro vegetariány.

PŘEDNOSTI ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech výroba - špičkové a revoluční technické řešení
• mikronizace rostlinných extraktů - zmenšení velikosti částic
• inhibice enzymů - snížení aktivity enzymů použitím extraktů
přírodních látek (pepře a kurkuminu)
• vícevrstvé potahování (tablet a pelet) pro dosažení maximálního
efektu
MIKRONIZACE
Je způsob, kterým se u léčiv, přírodních látek, vitamínů a minerálních látek zvyšuje jejich biologická dostupnost. Jedná se o postupné
zmenšování surovin na částice o velikosti několika mikrometrů.
Výsledná látka tak díky svému většímu povrchu vytváří předpoklady
pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu a dosažení vyšší
účinnosti doplňku stravy.

TECHNOLOGIE VÝROBY TABLET

Konečná vrstva

TECHNOLOGIE VÝROBY PELET

Konečná vrstva

Izolační jádro

Inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

Izolační jádro

Inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

INHIBICE ENZYMŮ
Je proces, díky kterému dochází ke snížení aktivity enzymů.
K inhibici enzymů u produktů ESSENS Home Pharmacy dochází
za použití přírodních látek pepře a kurkuminu.
VÍCEVRSTVÉ POTAHOVÁNÍ (tablet a pelet)
Jde o unikátní vícevrstvou technologii potahování, která se poprvé
na světovém trhu objevuje u produktů ESSENS Home Pharmacy.
Postupným nanesením několika vrstev s obsahem aktivních látek
a díky jejich správnému časování rozpouštění bylo dosáhnuto
převratných účinků, kterých lze klasickými technikami dosáhnout
jen velmi obtížně.
Tablety jsou vyrobeny pouze z rostlinných látek, jsou tedy
vhodné i pro vegetariány.
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Pelety jsou naplněny do kapslí z rostlinného materiálu vhodných
i pro vegetariány.

PŘEDNOSTI ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech výroba - špičkové a revoluční technické řešení
• mikronizace rostlinných extraktů - zmenšení velikosti částic
• inhibice enzymů - snížení aktivity enzymů použitím extraktů
přírodních látek (pepře a kurkuminu)
• vícevrstvé potahování (tablet a pelet) pro dosažení maximálního
efektu
MIKRONIZACE
Je způsob, kterým se u léčiv, přírodních látek, vitamínů a minerálních látek zvyšuje jejich biologická dostupnost. Jedná se o postupné
zmenšování surovin na částice o velikosti několika mikrometrů.
Výsledná látka tak díky svému většímu povrchu vytváří předpoklady
pro zlepšení a zrychlení rozpouštění v organismu a dosažení vyšší
účinnosti doplňku stravy.

TECHNOLOGIE VÝROBY TABLET

Konečná vrstva

TECHNOLOGIE VÝROBY PELET

Konečná vrstva

Izolační jádro

Inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

Izolační jádro

Inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)

INHIBICE ENZYMŮ
Je proces, díky kterému dochází ke snížení aktivity enzymů.
K inhibici enzymů u produktů ESSENS Home Pharmacy dochází
za použití přírodních látek pepře a kurkuminu.
VÍCEVRSTVÉ POTAHOVÁNÍ (tablet a pelet)
Jde o unikátní vícevrstvou technologii potahování, která se poprvé
na světovém trhu objevuje u produktů ESSENS Home Pharmacy.
Postupným nanesením několika vrstev s obsahem aktivních látek
a díky jejich správnému časování rozpouštění bylo dosáhnuto
převratných účinků, kterých lze klasickými technikami dosáhnout
jen velmi obtížně.
Tablety jsou vyrobeny pouze z rostlinných látek, jsou tedy
vhodné i pro vegetariány.
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Pelety jsou naplněny do kapslí z rostlinného materiálu vhodných
i pro vegetariány.

Slim’SS

Obsah balení: 60 tablet
Slim'SS | 840 Kč

essens home pharmacy

essens
home
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Slim’SS - doplněk stravy
Slim´SS obsahuje standardizované rostlinné extrakty ve vhodném
poměru, tj. extrakt ze zeleného čaje s katechiny (Camellia sinensis folia non
fermentata) a extrakt černého pepře:
Ũ katechiny zeleného čaje přispívají ke kontrole tělesné hmotnosti díky
metabolismu lipidů (spalování tuků)
Ũ zelený čaj též přispívá k vylučování vody z těla
Ũ černý pepř přispívá k normálnímu trávení a kontrole tělesné hmotnosti
Složení: List zeleného čaje (Camellia sinensis, extrakt), plod černého pepřovníku
(Piper nigrum, extrakt), plnidla (mikrokrystalická celulosa, jablečná vláknina),
emulgátor (estery sacharózy), plnidlo (kukuřičný škrob), protispékavá látka
(hořečnaté soli mastných kyselin), stabilizátory (hydroxypropylmetylcelulosa,
polyvinylpyrrolidon), lešticí látka (mastek), barvivo (kurkumin)
Doporučené dávkování: 2 tablety denně nejlépe 30 minut před jídlem nebo
během jídla (1 tableta před obědem a 1 tableta před večeří).
Účinek se násobí změnou stravovacích návyků a cvičením.
Skladování: Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 30 0C. Ukládejte mimo
dosah dětí.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou
náhradou pestré stravy. Není určeno dětem do 3 let věku.
Obsahuje kofein – není vhodné pro děti a těhotné ženy (obsah kofeinu
7 mg ve 2 tabletách pro denní spotřebu).

Slim‘SS vit
Při pravidelném užívání Slim‘SS se doporučuje doplnit vitamíny rozpustné v
tucích A, D, E, K již od druhého měsíce užívání. Není vhodné kombinovat s jinými
multivitamínovými doplňky. Jako doplňkový produkt nabízíme Slim‘SS vit - komplex vitamínů A, D, E, K v jedné tabletě.
Obsah balení: 30 tablet
Dávkování: 1 tableta denně ráno
Slim‘SS vit | 100 Kč
Při zakoupení dvouměsíční kúry Slim‘SS od nás obdržíte balení Slim‘SS vit zcela
ZDARMA.

essens home pharmacy

Flow’EN

Obsah balení: 30 tablet
Flow'EN | 290 Kč

essens home pharmacy
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Flow’EN - doplněk stravy
Flow´EN obsahuje standardizované rostlinné extrakty ve vhodném poměru,
tj. extrakt ze semene jírovce maďalu (kaštanu Aesculus hippocastanum)
a extrakt černého pepře:
• extrakt kaštanu přispívá ke snížení pocitu těžkých nohou a je užíván pro
dobrou cirkulaci v žilách a cévních vlásečnicích
• pepř černý přispívá k normální činnosti cévní a nervové soustavy
• vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních
cév a přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
Složení: semeno jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum semen, extrakt),
plod pepřovníku černého (Piper nigrum, extrakt), plnidla (kukuřičný škrob,
mikrokrystalická celulóza), protispékavá látka (hořečnaté soli mastných
kyselin), stabilizátory (hydroxypropylmetylcelulosa, talek, polydextrosy,
polyethylenglykol, uhličitan vápenatý), barviva (oxidy a hydroxidy železa,
křemičitan draselno-hlinitý, oxid titaničitý)
Doporučené dávkování: 1 tableta večer během jídla.
Skladování: Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 30 0C.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy
nejsou náhradou pestré stravy. Není určeno dětem do 3 let věku.

essens home pharmacy

Head’ES

Obsah balení: 30 tobolek
Head'ES | 390 Kč
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Head’ES - doplněk stravy
Head´ES obsahuje koenzym Q10 ve vhodné kombinaci se
standardizovanými rostlinnými extrakty a B vitaminy s následujícím
fyziologickým účinkem:
• koenzym Q10 je tělu vlastní látka, nazývaná též jako ubichinon Q10,
ubidekarenon, faktor Q10 nebo také vitamin Q s fyziologickým účinkem,
protože je v různých formách všudypřítomnou látkou obsaženou ve všech
živých organismech a účastní se důležitých metabolických procesů
• extrakt Ginkgo biloba má účinek na mikrocirkulaci krevního systému včetně
mozku, čímž přispívá k jeho normální činnosti (kognitivní / rozpoznávací
funkce a duševní rovnováha)
• pepř černý přispívá k normální činnosti cévní a nervové soustavy
• vitamin B2 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
• vitamin B6 přispívá k normální činnosti nervové soustavy, tedy normální
psychické činnosti a snížení míry únavy a vyčerpání
Složení: koenzym Q10, list jinanu dvojlaločného (extrakt Ginkgo biloba
24/6), plod pepřovníku černého (Piper nigrum, extrakt), barvivo (riboflavin),
vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), plnidla (mikrokrystalická celulóza,
kukuřičný škrob), stabilizátor (hydroxypropylmetylcelulosa)
Doporučené dávkování: 1 tobolka ráno během jídla nebo při pocitu nástupu
problému.
Skladování: Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 30 0C. Ukládejte
mimo dosah dětí.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy
nejsou náhradou pestré stravy. Není určeno dětem do 3 let věku.

essens home pharmacy

Hard’EN

Obsah balení: 30 tablet
Hard'EN | 525 Kč
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Hard’EN - doplněk stravy
čistě přírodní produkt na podporu mužské erekce
Hard’EN obsahuje ve vhodném poměru účinnou kombinaci čtyř látek, a to extrakt
zeleného čaje s katechiny, aminokyseliny L-ornitin a L-citrulin a extrakt černého pepře:
• extrakt zeleného čaje s katechiny zajišťuje pružnost cév
• aminokyseliny jsou součástí proteinů a peptidů, tedy strukturních bílkovin, enzymů
i mnoha hormonů, které tvoří v organismu funkční látky. L-citrulin výrazně zvyšuje
prokrvení tkání a využívá se pro podporu sexuálních funkcí. L-ornitin výrazně zesiluje
účinek L-citrulinu
• maximální účinek extraktu zeleného čaje v kombinaci s aminokyselinami podporuje
extrakt černého pepře, který působí nejen jako inhibitor enzymů, ale má také pozitivní
vliv na činnost nervové soustavy
Pro koho je Hard’EN vhodný?
Pro dospělé muže bez rozdílu věku, kteří pociťují nespokojenost s kvalitou své erekce.
Složení: L-ornitin, extrakt zeleného čaje, L-citrulin, želatina, celulóza, extrakt černého
pepře, protispékavá látka (hořečnaté soli mastných kyselin), bramborový škrob
Doporučené dávkování: 1 tableta 30 minut před zátěží (k dosažení účinku je nutná
sexuální stimulace, přípravek se neužívá pravidelně).
Skladování: Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 30 °C. Ukládejte mimo dosah dětí.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku (maximální denní dávka je 5 tbl.).
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Není určeno ženám a dětem. Nevhodné pro
osoby s onemocněním srdce. Neužívejte v kombinaci s alkoholem. Výrobek neobsahuje
cukr, lepek ani laktózu.
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ES’Leep

Obsah balení: 30 tablet
ES'Leep | 585 Kč
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ES’Leep - doplněk stravy
čistě přírodní produkt na podporu kvalitního spánku
ES’Leep obsahuje účinnou kombinaci pěti látek, a to extrakt šištice chmele otáčivého,
extrakt plodů višně obecné, inositol, extrakt černého pepře a chrom:
• extrakt šištice chmele otáčivého přispívá uklidňujícím účinkem k podpoře dobrého spánku
• višně, jako jedny z mála, jsou přirozeným zdrojem hormonu melatoninu, který má
významný vliv na regulaci cirkadiánního denního rytmu těla a spánkového režimu,
tzn. že vzestup jeho hladiny je spojen s nutkáním ke spánku
• inositol je cyklický alkohol a klíčovou látkou v metabolismu nejen člověka, ale
všech živočichů, rostlin i mikroorganismů. Velmi významně se účastní celé řady
biochemických procesů, má zklidňující a antioxidativní účinky - chrání organismus
před volnými radikály
• maximální účinek kombinace výtažků z chmele, višně a inositolu podporuje extrakt
černého pepře, který působí nejen jako inhibitor enzymů, ale má také pozitivní vliv
na činnost nervové soustavy
• chrom je důležitou látkou pro správný metabolismus makroživin v organismu
Pro koho je ES’Leep vhodný?
Pro osoby s poruchami spánku a usínání. Maximální účinky ES’Leep se projeví při
dodržování správné spánkové hygieny.
Složení: celulóza, extrakt chmele, extrakt plodů višně obecné, inositol (myoinositol),
zahušťovadlo (hydroxypropylmethylcelulosa), extrakt černého pepře, protispékavá
látka (hořečnaté soli mastných kyselin), chrom (chlorid chromitý)
Doporučené dávkování: 1 tableta přibližně hodinu před spaním (doporučujeme
pravidelné užívání a po 2 – 3 měsíční kúře alespoň 1 měsíc vynechat). Díky přírodním
složkám není ES’Leep návykový.
Skladování: Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 30 °C. Ukládejte mimo dosah dětí.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku (maximální denní dávka je 5 tbl.).
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Není určeno dětem, těhotným a
kojícím ženám. Neužívejte v kombinaci s alkoholem. Může nepříznivě ovlivnit činnost
vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů), a to po
dobu minimálně 8 hodin po podání. Výrobek neobsahuje cukr, lepek ani laktózu.
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Clea’NS

Obsah balení: 30 tablet
Clea'NS | 750 Kč
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Clea’NS - doplněk stravy
čistě přírodní antiparazitikum
Clea’NS obsahuje účinnou kombinaci čtyř látek, zejména extrakt z kůry šácholanu
lékařského, enzym - proteázu z Aspergillus oryzae, extrakt černého pepře a vitamin A:
• extrakt z kůry šácholanu lékařského výrazně ovlivňuje funkci střevního traktu ve
smyslu pravidelnosti vyprazdňování
• díky enzymu - proteáze z Aspergillus oryzae dochází v trávicím ústrojí ke správnému
štěpení bílkovin
• extrakt černého pepře působí nejen jako inhibitor enzymů, ale má také pozitivní
vliv na činnost nervové soustavy
• vitamin A výrazně přispívá k udržení optimálního stavu sliznic včetně střevního traktu
Pro koho je Clea’NS vhodný?
V lidském těle se nachází mnoho rozmanitých parazitů, kteří mohou způsobovat
vážné zdravotní problémy. Clea’NS je vhodný pro všechny, kteří chtějí detoxikovat svůj
organismus, např. na počátku zahájení správné životosprávy či jen tak preventivně.
Složení: celulóza, extrakt z kůry šácholanu lékařského, proteolytické enzymy,
bramborový škrob, zahušťovadlo (hydroxypropylmethylcelulosa), protispékavá látka
(hořečnaté soli mastných kyselin), extrakt černého pepře, vitamin A
Doporučené dávkování: 1 tableta během dne (doporučujeme pravidelné užívání
a po 2 – 3 měsíční kúře alespoň 1 měsíc vynechat).
Skladování: Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 30 °C. Ukládejte mimo dosah dětí.
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku (maximální denní dávka je 5 tbl.).
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Není určeno dětem, těhotným a kojícím
ženám. Neužívejte v kombinaci s alkoholem. Výrobek neobsahuje cukr, lepek ani laktózu.
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