
Katalóg parfumov



Najdôle!itej"ím ukazovate#om je osobn$ názor. Ka!d$ má predsa in$ vkus, in$ 
cit. V%aka typu pleti, spôsobom stravovania aj !ivotn$m zvyklostiam má ka!d$ 
&lovek svoju "pecifickú vô'u.

Ideálnym rie"ením k dokonalému v$beru toho správneho parfumu je vyu!itie vzoriek 
vôní. Vonné zlo!ky sa uvo#'ujú postupne nieko#ko hodín, preto je mo!né jednotlivé 
vône otestova( v pokoji a vybra( si tú najlep"iu, vytvorenú práve pre vás. 

Ka!dá situácia si vy!aduje in$ typ vône, inú intenzitu. Do "koly &i do zamestnania 
volíme vône #ah" ie, ktoré okolie nedrá!dia, naopak, na ve&erné akcie sa núka 
zvoli( si parfum (a!"í a odzbrojujúci. 

Existuje pár jednoduch$ch trikov k dosiahnutiu maximálneho efektu. Parfum pôsobí 
najlep"ie tam, kde je poko!ka najprekrvenej"ia. V malom mno!stve sa preto aplikuje 
za u"i, na zápästie, lak(ovú jamku, ale aj na &lenky. Je dobré necha( vô'u poko!kou 
najskôr vstreba( a a! potom sa obliec(. Pre intenzívnej"í dojem je mo!né parfum 
nanies( na &erstvo umyté vlasy, kde ve#mi dobre dr!í. Naopak, pre ni!"iu intenzitu 
posta&í vstúpi( do oblá&ika, vytvoreného strieknutím parfumu pred seba. 

Nesmieme zabudnú(, !e v$sledná vô'a je na"ou vizitkou, ovplyv'uje správanie nás i 
ná"ho okolia a má tie! vplyv pri nadväzovaní nov$ch vz(ahov.

HLAVA

ZÁKLAD

SRDCE

Ve#mi intenzívna vô'a, ktorú cíti( hne% 
po aplikácii. Tento vnem trvá pár sekúnd, ale pri 
niektor$ch parfumoch to mô!e by( aj 15 minút. 

Vô'a, ktorú je cíti( okam!ite po odznení 
hlavy, intenzita sa pohybuje okolo 2-3 hodín. 

V tejto fáze sa vonné látky uvo#'ujú pozvo#na, doba trvania 
sa predl!uje na nieko#ko, niekedy aj desiatky hodín. 



Milí priatelia,

radi by sme vám predstavili ná" katalóg, v ktorom nájdete kompletnú 
ponuku parfumovan$ch produktov ESSENS. 

Parfumy ESSENS sú vyrábané predov"etk$m s dôrazom na kvalitu. 
Dodávate# je nosite#om certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice) 
a certifikátov ISO 9001-2008. Parfumy obsahujú 20% vonn$ch 
esencií, & o im zaru&uje zaradenie k elite medzi parfumami. Uve%me 
aspo' zjednodu"en$ postup v$roby. Tie najkvalitnej"ie vonné esencie 
sa najskôr zmie"ajú so " peciálnym parfumérskym alkoholom. 
Táto zmes sa podchladí na teplotu -7 °C a dokonale sa prefiltruje. 
K filtrácii sú pou!ívané filtre s jemnos(ou 10 mikrónov. Parfum následne 
najmenej 8 t$!d'ov zreje v nerezov$ch nádobách, aby sa mohli v"etky 
zlo!ky dokonale spoji(. Táto dostato&ne dlhá doba zrenia umo!'uje 
vytvori( harmonick$ celok s intenzívnou a osl'ujúcou vô'ou. Vyzret$ 
parfum je následne naplnen$ do vzduchom &isten$ch flakónov vytvoren$ch 
talianskymi majstrami vo vyhlásenej sklárskej dielni a % alej zabalen$ 
do obalu. V"etky v$robné kroky podliehajú najprísnej"ej kontrole kvality 
a pre v$robu sú pou!ité v$hradne bezchybné materiály. Jednotlivé vône 
sú vyrábané pod#a tajn$ch receptúr, ktoré sú chránené patentmi. 

Sme presved&ení, !e si na"e produkty parfumovaného radu skuto&ne 
zamilujete. 

Ivana )t*pánová
Vedenie  ESSENS



W 101 |  

Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézia, 
jazmín, konvalinka, bergamot, ru!a
Srdce: koriander, tuberóza, harman&ek,
galbánum, jazmín, brazílske ru!ové drevo,
pomaran&ov$ kvet
Základ: ambra, pi!mo, cédrové a santalové 
drevo, vanilka

W 102 |   

Hlava: orgovánová zele', lístky sicílskeho 
citrónu
Srdce: kvet broskyne, wistéria, &ervená 
pivónia, zelen$ &aj, &ínsky osmanthus
Základ: ambra, pi!mo, cédrové drevo

W 103 |    

Hlava: ananás, orgován, brosky'a, kvet 
marhule, konvalinka, bergamot, ru!a
Srdce: kosatec, heliotrop, jazmín
Základ: santalové drevo, ambra, pi!mo, 
vanilka

W 104 |    

Hlava: zelené jablko, céder, zvon&ek, 
sicílsky citrón
Srdce: biela ru!a, bambus, jazmín
Základ: cédrové drevo, pi!mo, ambra

W 105 |   

Hlava: magnólia, uhorka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, 
ru!a
Základ: lesné tóny, pi!mo, biela ambra

W 106 |    

Hlava: citrón Amalfi, mäta
Srdce: jazmín, ru!ové korenie, pivónia
Základ: francúzsky labdanum, cédrové 
drevo, cukor

PODIEL VONN+CH ESENCIÍ 20 %



W 113 |   

Hlava: bambus, hru"ka Nashi
Srdce: lotosov$ kvet
Základ: drevité tóny

W 114 |    

Hlava: frézia, #alia, ru!a
Srdce: konvalinka, gardénia, palmové 
drevo, narcis
Základ: &ierne ríbezle, pi!mo, dubov$ mach

W 115 |  

Hlava: melón, kokos, pomaran&, "korica, 
jazmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, marhu#a, ostru!iny, slivka, 
orchidea, brosky'a, jazmín, &ervené 
ovocie, ru!a
Základ: fazu#a Tonka, ambra, pa&uli, 
pi!mo, vanilka, karamel, tmavá &okoláda

W 116 |    

Hlava: jamajské korenie, frézia, jablko
Srdce: fialka, ibi"tek, jazmín, heliotrop, ru!a
Základ: Labdanum, santalové drevo, 
kadidlo, cédrové drevo, mach

W 117 |  

Hlava: pomaran&, mandarínka, bergamot
Srdce: mimóza, jazmín, turecká ru!a, 
ylang ylang
Základ: fazu#a Tonka, pa&uli, sladká 
myrha, vanilka, vetiver, biele pi!mo

W 107 |   

Hlava: pivónia, frézia, li&i 
Srdce: ru!a, magnólia, konvalinka
Základ: ambra, cédrové drevo

W 108 |    

Hlava: &ierna ríbez#a, pomaran&, mandarínka, 
"korica Cassia, grapefruit, bergamot
Srdce: marhu#a, jazmín, konvalinka, #alia, ru!a
Základ: cédrové drevo, fazu#a Tonka, pi!mo, 
vanilka, jantár

W 109 |   

Hlava: melón, brosky'a, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, #alia, frézia, 
jazmín, konvalinka
Základ: santalové drevo, pi!mo, dubov$ 
mach, ylang ylang

W 110 |    

Hlava: listy fialky, ru!ov$ grapefruit, lesné 
jahody
Srdce: gardénia, fialka, jazmín
Základ: pi!mo, biele drevo, vanilka

W 111 |   

Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivónia, magnólia, lotosov$ kvet
Základ: ambra, pi!mo

W 112 |   

Hlava: lupene africkej frézie, brosky'a, 
gardénia
Srdce: koriander, ru!a, jazmín
Základ: vanilka, pa&uli, vetiver



W 118 |  

Hlava: mandarínka, ru!a, africká orchidea
Srdce: ostru!ina, slivka, fialka
Základ: pi!mo, amarantové drevo, bre&tan

W 119 |  

Hlava: &ierne ríbezle, brosky'a
Srdce: slivka, jazmín, pivónia, konvalinka
Základ: santalové drevo, pi!mo, vanilka

W 120 |   

Hlava: ananás, mu&enka, bergamot
Srdce: frézia, brosky'a, ru!ová pivónia
Základ: ambra, pi!mo, cédrové drevo

W 121 | 

Hlava: &ierne ríbezle, bergamot, citrón
Srdce: jazmín, konvalinka, ru!a
Základ: santalové drevo, ambra, cédrové drevo

W 122 |  

Hlava: zázvor, harman&ek, citrusové plody, 
!ltá frézia, ru!a
Srdce: #alia, karafiát, biela fialka, lotosov$ kvet
Základ: exotické dreviny, pa&uli, dubov$ 
mach, biele pi!mo

W 123 |  

Hlava: dubov$ mach, brosky'a, cyklámen, 
melón, &ierna ríbez#a, zelené jablko
Srdce: jazmín, kore' kosatca, #alia, 
vodn$ hyacint
Základ: santalové drevo, céder, ambra, 
vanilka, orchidea, !ivica

W 124 |  

Hlava: ananás, kosatec, pa&uli, ru!ové 
korenie, hyacint
Srdce: jazmín, citrusy
Základ: pi!mo, pa&uli, biele pi!mo, vetiver

W 125 |   

Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosov$ kvet, orchidea
Základ: fialka, ambra, pi!mo, mahagónové 
drevo

W 126 |  

Hlava: bergamot, mandarínka, figy
Srdce: #alia, jazmín, kardamón
Základ: santalové a cédrové drevo, 
olivovník, pi!mo

W 127 |   

Hlava: Neroli, citrón, malina
Srdce: kvet afrického pomaran&a, jazmín, 
gardénia
Základ: pa&uli, biely med

W 128 |  

Hlava: kvet Albízie, listy mandarínky
Srdce: pomaran&ové kvety, no&n$ kvet 
Cereus, jazmín, ru!a
Základ: santalové drevo, fazu#a Tonka, vanilka



W 129 |  

Hlava: mandarínka, bergamot
Srdce: &ierna ru!a
Základ: pa&uli, ambra, vanilka

W 130 |  

Hlava: &ierne ríbezle, citrusy, lesné jahody, 
&ervené jablko
Srdce: frézia, sladk$ hrá"ok, jazmín, ru!a
Základ: santalové drevo, ambra, pi!mo, 
maliny

W 131 |  

Hlava: citrusy, vodka, fialka
Srdce: narcis, lotos, orchidea
Základ: breza, drevité tóny

W 132 |  

Hlava: pomaran&ov$ kvet, mandarínka, 
pomaran&
Srdce: biela kamélia, #alia, ru!a
Základ: santalové drevo, pi!mo

W133 |  

Hlava: cyklámen, ru!ová voda, melón, frézia, 
lotos, ru!a
Srdce: morská riasa, levandu#a, kvet bavlníka
Základ: pa&uli, drevité tóny, céder virginia, 
ambra

W134 |  

Hlava: taliansky pomaran&
Srdce: kvet pomaran&ovníka, jazmín
Základ: med, vanilka

W 135 |   

Hlava: kosatec, ru!a
Srdce: nektárinka, brosky'a, hyacint
Základ: ovocie, santalové drevo, biele pi!mo



W 136 |  

Hlava: rebarbora, mäta, pomaran&ová 
kôra, bergamot, citrón
Srdce: zelen$ &aj, karafiát, jazmín
Základ: dubov$ mach, rasca, ambra, pi!mo

W 137 |  

Hlava: mandarínka, pomaran&, ru!ové korenie
Srdce: pelargónia, brosky'a, orgován
Základ: pa&uli, ambra

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

W 138 | 

Hlava: bergamot, &aj
Srdce: jazmín, africk$ pomaran&ov$ kvet, 
frézia, ru!a, orchidea
Základ: pi!mo, pa&uli

W 139 |  

Hlava: figové listy
Srdce: figa, kaviár
Základ: figovník

W 140 | 

Hlava: mandarínka, pomaran&, klin&ek, 
kardamón
Srdce: rasca, mango, heliotrop, ylang-ylang, 
gardénia
Základ: ambra, pa&uli, vanilka



M 001 |    

Hlava: levandu#a, mandarínka, hloh, 
mu"kátov$ kvet, bergamot, harman&ek, citrón
Srdce: mu"kátov$ orech, zemolez, klin&ek, 
santalové drevo, listy fialky, jazmín, cédrové 
drevo
Základ: ko!a, fazu#a Tonka, jantár, pa&uli, 
pi!mo, vetiver

M 002 | 

Hlava: grapefruit, aníz
Srdce: levandu#a, malina
Základ: drevité tóny, heliotrop

M 003 |  

Hlava: pomaran&, limetka, mandarínka, 
jazmín, bergamot, citrón
Srdce: cyklámen, mu"kátov$ orech, rezeda, 
koriander, fialka, frézia, morské tóny, 
brosky'a, hyacint, ru!a
Základ: ambra, pa&uli, dubov$ mach, céder, 
biele pi!mo

M 004 | 

Hlava: listy hru"ky, cédrové drevo, bergamot
Srdce: bazalka, mäta, drven$ #ad
Základ: pa&uli, pi!mo, cédrové drevo

M 005 |  

Hlava: citrón, mandarínka
Srdce: cédrové drevo, koriander, fialka
Základ: francúzsky labdanum, ambra, !ivica, 
benzoín, ko!a

M 006 |  

Hlava: grapefruit, bergamot, citrón,
!ivica Elemi
Srdce: vetiver, cédrové drevo, zázvor
Základ: santalové drevo, rozmarín, 
levandu#a

M 007 |  

Hlava: slivka, dubov$ mach, jablko, citrusové 
ovocie, bergamot, citrón
Srdce: geranium, klin&ek, "korica
Základ: santalové drevo, olivovník, vanilka, 
vetiver, céder

PODIEL VONN+CH ESENCIÍ 20 %



M 008 |  

Hlava: mandarínka, grapefruit
Srdce: mäta, ru!a, "korica
Základ: pa&uli, ambra, ko!a, drevité tóny

M 009 | 

Hlava: palina, bazalka
Srdce: primento, pa&uli
Základ: !ivica, benzoín

M 010 |  

Hlava: kardamón 
Srdce: bergamot, cédrové drevo, levandu#a
Základ: vetiver, kumarín

M 011 |  

!

!

Hlava: bergamot, cypru"tek, fialka
Srdce: tabak, jazmín
Základ: pa&uli, kadidlo, ambra, !ivica Elemi

M 012 |  

Hlava: palina, levandu#a, mäta, bergamot, 
kardamón
Srdce: rasca, pomaran&ov$ kvet, "korica
Základ: santalové drevo, fazule Tonka, 
ambra, vanilka, cédrové drevo

M 013 |   

Hlava: bergamot, mandarínka
Srdce: zelen$ &aj, &ierne ríbezle
Základ: galbánum, pi!mo, santalové drevo, 
hork$ pomaran&

M 014 |   

Hlava: bergamot, ru!ové drevo, kardamón, 
citrón
Srdce: estragón, "alvia, cédrové drevo, korenie
Základ: ambra, "afrán, pi!mo, drevité tóny

M 015 | 

Hlava: citrón, pomaran&, grapefruit, ru!ové 
korenie, mentol, mu"kátov$!orech
Srdce: cédrové drevo, trpké tóny, vetiver, 
zázvor, jazmín
Základ: pa&uli, kadidlo, santalové drevo, !ivica 
Labdanum



M 016 |  

Hlava: sicílska mandarínka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmarín, brazílsky palisander, korenie
Základ: pi!mo, dubov$ mach, kadidlo

M 017 | 

Hlava: bergamot, tangerínka
Srdce: &ierne korenie, ru!a
Základ: santalové drevo, pa&uli

M 018 |  

Hlava: kvet pomaran&ovníka, mandarínka
Srdce: morská tráva, levandu#a, kvet bavlníka
Základ: pa&uli, drevité tóny, céder Virginia, 
ambra

M 019 | 

Hlava: rozmarín, ananás, neroli, 
bergamot, citrón 
Srdce: cyklámen,  jazmín, koriander, 
dubov$ mach
Základ: santalové drevo, kardamón,  
fazu#a Tonka, pi!mo, céder

M 020 |  

Hlava: bergamot, &ierne ríbezle, &ervené 
jablko, ananás
Srdce: jazmín, breza, pa&uli, ru!a
Základ: pi!mo, dubov$ mach, ambra, vanilka

Parfum 50 ml | 17 ! 



Sprchov" gél vo va"ej 
ob#úbenej vôni s hydrata&n$m 
komplexom a konopn$m 
olejom. Ú&inne um$va 
poko!ku a o"etruje ju v%aka 
vlastnostiam telového 
mlieka. V%aka hydrata&nému 
komplexu a pH 5,5, ktoré 
má zdravá poko!ka, je ple( 
po umytí hladká, hebká a 
chránená proti vysu"ovaniu. 
Konopn$ olej, ktor$ sa pou!íva 
aj k lie&be oparov, popálenín 
a p#uzgierov, podporuje 
regeneráciu poko!ky a 
blahodárne pôsobí na 
pohybov$ aparát. 

Sprchové gély sú dostupné 
v t$chto dámskych vô'ach: 
w101 - w130

Sprchové gély sú dostupné 
v t$chto pánskych vô'ach: 
m001 - m015

Obsah: 200 ml
Sprchov$ gél | 4,20 ,



Telov" balzam vo va"ej 
ob#úbenej vôni s obsahom 

marhu#ového oleja, hydrata&n$ch 
zlo!iek a vitamínu E. Je vhodn$ 

pre ka!dodennú starostlivos( 
v"etk$ch typov pleti po kúpeli, 

opa#ovaní a depilácii. Balzam 
sa dobre vstrebáva a zanecháva 

poko!ku jemnú a vlá&nu. 
Obsahuje marhu#ov$ olej, ktor$ 

má zvlá&'ujúce, &istiace, v$!ivné 
a regenera&né ú&inky, vitamín E, 

ktor$ pôsobí protizápalovo 
a pomáha zabra'ova( 

po"kodeniu poko!ky vo#n$mi 
radikálmi. Maslo karité podporuje 

ochranu pleti pred UV !iarením, 
napomáha udr!a( ple( pru!nú, 

upokojuje a regeneruje ju.

Telové balzamy sú k dispozícii 
v t$chto dámskych vô'ach: 

w101 - w130

Obsah: 200 ml
Telov$ balzam | 6,30 ,



Druhy vôní
Pod#a vôní sa parfumy delia do nieko#k$ch základn$ch skupín, ktoré sa medzi sebou mô!u 
kombinova(. 

Kvetinové vône mô!u by( svie!e, ako aj sladké. Hlavné zlo!ky tvoria 
kvetiny: jazmín, ru!a, konvalinky, ylang-ylang, tuberóza, kosatec, fialka 
a %al"ie. Zvy&ajne ide o dámske vône, ale v tejto kategórii nájdeme aj 
pánske. V kombinácii s in$mi druhmi vôní dostávame podskupiny, ako 
napr. kvetinovo - orientálne, kvetinovo - ovocné a pod. 

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111, 
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124, 
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135, 
w137, w138, m001

Zvy&ajne ide o (a!"ie a zmyselné vône, v ktor$ch prevládajú zlo!ky 
ako ambra, vanilka, kadidlo, santalové drevo a korenie. Tento typ vôní 
sa vyskytuje medzi pánskymi aj dámskymi parfumami. 

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

Pri t$chto vô'ach b$va ve#mi v$razná ovocná zlo!ka. Obsahuje 
vä&"inou zlo!ky broskyne, jablka, marhule, &iernych ríbezlí  a %al"ie. 
Naj&astej"ie sa vyskytujú v kombinácii s kvetinov$mi vô'ami.

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

Drevité vône sa vyskytujú medzi dámskymi aj pánskymi vô'ami a 
zvy&ajne sa kombinujú s orientálnymi zlo!kami, korením, citrusmi a 
kvetinami. Naj&astej"ími zlo!kami sú santalové, cédrové aj ru!ové drevo. 

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

Do tejto kategórie zara%ujeme such"ie, elegantné vône. Medzi 
základné zlo!ky radíme dubov$ mach, bergamot aj pa&uli. -asté sú 
kombinácie chyprov$ch tónov s kvetinov$mi alebo zelen$mi tónmi.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Kategória typicky svie!ich vôní, ktoré obsahujú zlo!ky vodného melónu &i 
vodn$ch kvetov. -asto sa kombinujú s kvetinov$mi &i ovocn$mi zlo!kami. 

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Klasická skupina svie!ich pánskych vôní obsahujúcich papradie, 
kumarín a &asto aj levandu#u. 

ESSENS m002, m012

Zelené vône obsahujú prvky, ako sú drevo, mach, ihli&ie, svie!e 
lístie, konvalinka a pod. Naj&astej"ie sa vyskytuje v kombinácii s 
kvetinov$mi zlo!kami. 

ESSENS w102, w135, m013

)(avnaté a svie!e vône s v$raznou citrusovou zlo!kou pomaran&a, 
bergamotu, citrónu. Do tejto kategórie zara%ujeme dámske aj pánske 
vône, ale aj vône unisex, teda vhodné pre obe pohlavia. Citrusové tóny 
sa kombinujú napr. s drevit$mi, korenen$mi &i kvetinov$mi zlo!kami. 

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019
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ALOE VERA
V$!ivové doplnky

• Aloe vera gél na pitie 500 ml - hrozno
• Aloe vera gél na pitie 500 ml - vitamín C
• Aloe vera koncentrát s v$(a!kami z bylín 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 kapsúl
• Aloe vera + Q10 60 kapsúl

Vlasová kozmetika

• )ampón pre v"etky typy vlasov 200 ml
• Kondicionér pre v"etky typy vlasov 200 ml
• )ampón na farbené a suché vlasy 200 ml
• Kondicionér na farbené a suché vlasy 200 ml

COLOSTRUM
V$!ivov$ doplnok

•  Colostrum 60 kapsúl

Ple(ová kozmetika Colostrum+

• Denn$ krém 50 ml
• No&n$ krém 50 ml
• Sérum 30 ml
• O&n$ gél 30 ml
• Ple(ové tonikum 150 ml
• Ple(ové mydlo 150 ml

Telová kozmetika Colostrum

• Sprchov$ gél s colostrom 200 ml
• Krém proti celulitíde s colostrom 200 ml
• V$!ivn$ telov$ krém s colostrom 200 ml





Parfum 50 ml | 29,90 € 
Vzorka s rozprašovačom 2 ml | 0,60 €

Dámske parfumy
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %

Pánske parfumy
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %

EU 01 

Sladká kvetinová vôňa pre sebavedomé, vždy trendy ženy. Prvý okamžik odhalí svetielkujúce 
a iskrivé kvapky neroli a šťavnaté tóny citrónu s nádychom malín. Delikátne kvetinové vône 
gardénie, kvetu pomarančovníka a jazmínu sú prehĺbené v srdci parfumu suchými tónmi 
sena. Sprevádzané sú vôňami pačuli, jantáru, mäkkej a teplej vanilky a zmyselného pižma.

Hlava: citrón, neroli, maliny
Srdce: gardénia, seno, kvet pomaranča, jazmín
Základ: pačuli, ambra, vanilka, pižmo

EU 03 

Úplný unikát medzi pánskymi parfumami plný oslňujúcich drevitých tónov pre 
skutočných milovníkov luxusu. V prvej fáze nadchnú tóny cologne, nasleduje intenzívne 
srdce parfumu tvorené sladkým a  čistým jazmínom. Elegancia v  tele pafumu je 
zdôraznená tajomným santalovým drevom, pačuli a jemne rozohriata nežnou ambrou.

Hlava: cologne
Srdce: jazmín
Základ: drevo, santalové drevo, pačuli, ambra, oud

EU 04 

V nadčasovej vôni sa snúbi orient aj tajomno. Jedinečné spojenie drevitých aróm zanechá za 
nositeľom zmyselnú a neodolateľnú stopu. Kompozícia sa otvára citrusovými tónmi a tónmi 
bergamotu v  kombinácii so zeleným galbánom a  červeným korením. Srdce je vytvorené 
z jemných kvetov ruží, obklopených akordmi šalvie, levandule a kmínu. Intenzívna sila kompozície 
pochádza zo základov kože, santalového dreva, fazule Tonka, ambrového dreva a kadidla.

Hlava: červené korenie, citrón, bergamot, zelené galbánum 
Srdce: korenie, šalvia muškátová, levanduľa, ruža, kmín 
Základ: koža, santalové drevo, fazuľa Tonka, ambrové drevo, kadidlo

EU 02 

Z jemnej kvetinovo-ovocnej vône srší iskrivá a neodolateľná sviežosť bezstarostnej mladosti, 
zrodená pre ženy s nežnou romantickou dušou. Hlavné tóny s notami čiernych ríbezlí, jablka, 
ananásu a zelenej trávy sú plné elánu. Lístky fialiek prepožičiavajú hlave parfumu neprekonateľnú 
eleganciu. Chladný a čistý pocit v srdci parfumu pochádza z morskej vody s nádychom calonu. 
Nasleduje spojenie sladkého jazmínu, zdôraznené konvalinkou a bohatou ružovou nuanciou. 
Ambra, santalové drevo a pižmo doznievajú v teplý a zmyselný základ.

Hlava: čierne ríbezle, zelená tráva, ananás, listy fialky, jablko
Srdce: morská voda, calone, konvalinka, ruža, jazmín
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo
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Hélène Fizet 
Kreatívna parfuméristka s viac ako dvadsať-
ročnými skúsenosťami v parfumérskom prie-
mysle dala dušu všetkým parfumom ESSENS 
Unique. Hélène pochádza z  Francúzska,  
kolísky luxusných vôní a jej vášňou je vytvárať 
zmyselné luxusné parfumy pre prestížnych 
svetových výrobcov a spoločnosti.

ESSENS Unique sú originálne a jedinečné parfumy vyvinuté pre originálne a jedi-
nečné osobnosti. Sú výsledkom túžby celosvetovo uznávanej parfuméristky vytvoriť je-
dinečnú parfumovú kompozíciu s použitím tých najkvalitnejších a najdrahších prírodných 
surovín, ktoré je možné na trhu získať. 

Vonné esencie boli vyberané tak, aby výsledná vôňa získala punc kvality, luxusu a nad-
časovosti. K dosiahnutiu presného pomeru použitých ingrediencií do finálnej dokonalej 
vône predchádza niekoľko mesiacov starostlivej, až alchymistickej práce. Potom nasle-
duje dlhodobý proces zrenia v nerezových tankoch, kde sa jednotlivé zložky spoja a vy-
tvoria harmonický celok. Vyzretý parfum je plnený do moderných sklenených flakónov, 
doplnených o  inovačný transparentný rozprašovač, ktorý nielenže je vo vnútri flakónu 
takmer neviditeľný, ale predovšetkým umožňuje efektívne rozptýlenie častíc parfumu do 
veľmi jemného vonného obláčika. 

Dojem exkluzivity je zvýraznený štýlovým uzáverom vyrobeným z exotického dreva.





DeVobis - sila vizualizácie

revolučná novinka na svetovom trhu

parfum s digitálnym LCD displejom

Darujte DeVobis, darujte emócie...

Vďaka unikátnej technológii môže DeVobis 
slúžiť ako jedinečný vizualizačný materiál 
ESSENS. Jednoduchým spôsobom je možné 
do pamäti nahrať vlastné fotografie, hudbu 
či videoklipy. Vznikne tak úplne originálny 
darček! Darujte parfum, vyznajte lásku, 
poprajte k výročiu, k narodeninám, promócii…

Nech už ste kdekoľvek, počúvajte hudbu, 
prehrajte si svoj obľúbený film, učte sa cudzie 
jazyky, alebo si len tak prezerajte fotky.

Je to len na vás a vašej fantázii!

K dispozícii sú tri farebné varianty: 
čierna, biela a červená.
DeVobis disponuje displejom s uhlopriečkou 3,5 
palcov s kapacitou vnútornej pamäte 4 GB.
Kapacitu pamäte je možné rozšíriť až o 16 GB z 
pamäťovej karty SD. Prístroj sa nabíja pomocou 
mikro USB kábla, který je súčasťou balenia.





Parfum s objemom 50 ml je dômyselne ukrytý v obale s LCD displejom a 
po jeho vyprázdnení je možné flakón jednoducho vymeniť za iný. Na výber 
sú tie najobľúbenejšie vône ESSENS: w102, w104, w105, s107, w117 a 
m001, m003, m007.

Technické parametre:
Rozmery: 66 x 135 x 39 mm
Displej: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Vnútorná pamäť: 4 GB
Typ pamäťovej karty: SD karta
Formát obrázkov: JPG, GIF, BMP
Formát audio: MP3, WAV, WMA
Formát video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Podporovaný jazyk: angličtina, francúzština, španielčina, turečtina

Kompatibilita: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Napájanie: DC 5V
Druh a kapacita batérie: 3,7V Li-ion 1000mAh
Obsah balenia: DeVobis by ESSENS, užívateľská príručka, mikro USB, 
čistiaci obrúsok

Ovládanie je tak jednoduché!

• Prístroj zapnete tlačidlom on/off na boku prístroja, na displeji sa zo-
brazí jednoduché menu.

• Pomocou šípok umiestnených pod displejom si vyberiete požadovaný 
súbor a výber potvrdíte tlačidlom play/pause. Rovnaké tlačidlo potom 
použijete pre pozastavenie obrazu.

• Spätným tlačidlom je potom možné vrátiť sa do pôvodného menu. 
Ďalšie podržanie tlačidla umožní rotáciu obrázkov na displeji.

• Hlasitosť sa ovláda tlačidlami na boku a jej nastavenie signalizuje ikona 
v rohu displeja.

• Nahrávanie súborov v požadovanom formáte je možné pomocou mikro 
USB kábla priamo z vášho počítača alebo pomocou SD karty.

• DeVobis je vybavený tiež konektorom na slúchadlá (jack 3,5 mm) 
pre diskrétne počúvanie vašej obľúbenej hudby či sledovanie videí.

www.devobis.eu www.essensworld.com



Katalóg parfumov

Colostrum ESSENS



  je prvé mlieko produkované 
cicavcami nieko!ko hodín po"pôrode. Má jedine#né zlo$enie, ktoré sa lí%i od"zlo$enia 
be$ného mlieka. Táto prvá potrava je ve!mi dôle$itá pre zdrav& v&voj a"rast a"je 
prirodzen&m prostriedkom pre na%tartovanie imunitného systému novonarodeného 
jedinca.

Colostrum je cenné pre svoj vysok& obsah imunitn&ch zlo$iek nevyhnutn&ch pre 
pre$itie vo svete plnom mikroorganizmov. Je najbohat%ím zdrojom imunoglobulínov 
(protilátok) a"rastov&ch faktorov. V"colostre mo$no 'alej nájs( cel& rad prospe%n&ch 
látok, ktoré stimulujú #innos( imunitného systému. Colostrum je zaujímavé 
i"z"v&$ivového h!adiska. Ide o"potravinu s"komplexn&m v&$ivov&m profilom, ktorá 
obsahuje ideálne zlo$enie bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálov a"enz&mov. 

Colostrum ESSENS je vhodné pre v%etk&ch, ktorí chcú podporova( svoje zdravie 
prirodzen&m spôsobom. Jedná sa o"potravinov& doplnok vyroben& z"kravského 
(bovinného) colostra najvy%%ej kvality. Bovinné colostrum je svojím zlo$ením ve!mi 
podobné colostru !udskému. Preto je stále #astej%ie vyu$ívané ako komplexná 
prírodná látka na"podporu imunity u"detí, dospel&ch, %portovcov i"seniorov. 
Colostrum ESSENS by mala pravidelne u$íva( celá rodina pre posilnenie svojho 
zdravia.

ESSENS vám priná%a colostrum od"jediného certifikovaného #eského v&robcu, 
je vyrobené na"#isto prírodnej báze z"t&ch najkvalitnej%ích #esk&ch surovín a"pod 
farmaceutick&m doh!adom.



ESSENS

60 kapsúl | 29,90 !

Aktívne látky
Colostrum IgG40, 400 mg/kapsula
Zlo"enie
Bovinné colostrum, stearan hore#nat& 
(k)zadlo), zlo$enie kapsuly ($elatína, oxid 
titani#it&)
Dávkovanie 
2 kapsuly denne (najlep%ie ve#er pred 
jedlom zapi( dostato#n&m mno$stvom 
tekutiny)

Colostrum ESSENS je 
doporu#ované ako doplnok stravy 
tie" pri:

  #ast&ch bakteriálnych a"vírusov&ch infekciách
   ochoreniach spojen&ch s"poruchami imunity
  nádorovom ochorení
  zápalov&ch ochoreniach za$ívacieho traktu 
($alúdo#né vredy a"pod.)
  infekciách #riev spojen&ch s"hna#kou
  rekonvalescencii
  intenzívnej %portovej príprave alebo fyzickej 
námahe (zní$enie prejavov starnutia)



Aké je zlo"enie Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho potrebn&ch 
protilátok (imunoglobulíny, cytokíny, 
laktoferín), esenciálne aminokyseliny, 
vitamíny (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, 
kyselinu listovú, kyselinu pantotenovú, 
biotín, niacín), minerály a"stopové 
prvky (sodík, draslík, vápnik, fosfor, 
hor#ík, $elezo, jód, chróm), ktoré sa 
v&znamn&m spôsobom podie!ajú 
na"ochrane #erstvo narodeného jedinca 
pred %kodlivinami okolitého prostredia. 

$o sú to imunoglobulíny a%ak& majú 
v&znam?
Imunoglobulíny (protilátky) sú 
%pecializované molekuly vytvárané 
imunitn&m systémom pri stretnutí 
s"cudzorod&mi látkami, napr. vírusmi 
a"baktériami. Ich úlohou je rozozna(, 
neutralizova( a"zaisti( odstránenie 
%kodliv&ch mikroorganizmov, 
od%tartova( správnu a"r&chlu obrannú 
reakciu na"mo$né zdravie po%kodzujúce 
#initele.

Colostrum je ve!mi bohaté najmä 
na"imunoglobulíny typu IgG, 'alej IgA 
a"IgM. Kvalita colostra sa v%eobecne 
stanovuje pod!a mno$stva 

imunoglobulínov IgG, ktor&ch je 
v"colostre najviac. Colostrum ESSENS 
má obsah IgG najmenej 40 % 
z"celkového mno$stva bielkovín.

Aká je úloha rastov&ch faktorov?
Rastové faktory zais(ujú ná%mu 
telu nielen normálny rast a"v&voj, ale 
pomáhajú tie$ regenerova( a"ur&ch!ova( 
obnovovanie po%koden&ch svalov, ko$e, 
kostí, %liach a"nervov&ch tkanív.

Rastové faktory sú biologicky ve!mi 
aktívne látky, ktoré pozitívne ovplyv*ujú 
rast a"v&voj buniek a"tkanív, podporujú 
metabolizmus tukov, cukrov a"tie$ 
potla#ujú rast a"rozmno$ovanie 
telu %kodliv&ch buniek. V"colostre 
sú rastové faktory obsiahnuté vo 
vysok&ch koncentráciách, napr. IGF - 
inzulínu podobn& rastov& faktor, TGF 
- transforma#n& rastov& faktor, EGF - 
epiteliálny rastov& faktor.

Rastové faktory stimulujú tvorbu 
svalov&ch tkanív, #o je dôle$ité 
napríklad pre %portovca alebo pri 
rekonvalescencii. Podporujú spa!ovanie 
prijat&ch tukov - vyu$ite!né pri diétach. 
Omladzujú poko$ku (s"pribúdajúcim 
vekom, u$ od"25 rokov, hladina 
rastov&ch hormónov klesá).



Je Colostrum ESSENS skuto#ne 
na%prírodnej báze?
Áno. Colostrum ESSENS je mlieko 
z"prv&ch dvoch dní laktácie vo 
forme su%eného prá%ku. U"tohto 
mlieka bola iba odstránená voda 
cestou sprejového su%enia za"prísne 
stanoven&ch a"sledovan&ch 
podmienok. Tento proces spracovania 
zabra*uje po%kodeniu biologicky 
cenn&ch látok vyskytujúcich sa 
v"colostre.

Je Colostrum ESSENS vhodné i%pre 
deti?
Áno! Colostrum je vhodné pre 
deti od"3 rokov. Je známe, $e 
deti v"detskom kolektíve si #asto 
vzájomne prená%ajú rôzne druhy 
prechladnutí. Colostrum ESSENS 
je tak v&born&m pomocníkom pre 
posilnenie ich imunity.

Mô"u Colostrum ESSENS u"íva' 
i%osoby, ktoré hor(ie zná(ajú príjem 
laktózy?
V'aka ve!mi nízkemu obsahu mlie#nej 
laktózy je colostrum alergikmi 
ove!a lep%ie zná%ané ako be$né 
mlieko. Okrem iného sa colostrum 
tie$ stará o"zdravie na%ich #riev, 
najmä o"vyvá$ené zlo$enie #revnej 
mikroflóry. Z"tohto poh!adu mo$no 
zaradi( Colostrum ESSENS medzi 
prebiotiká.

Ako je to teda v%skuto#nosti 
s%u"ívaním Colostra ESSENS 
u%tehotn&ch "ien alebo doj#iacich 
matiek?
Je nepísan&m pravidlom, $e tehotné 
a"doj#iace $eny by mali konzultova( so 
svojím lékarom u$ívanie #ohoko!vek. 
Hoci je colostrum prvou potravinou 
vytvorenou samotnou prírodou, je 
netoxické, nenávykové a"nemalo by 
ublí$i( tehotn&m $enám ani doj#iacim 
mami#kám, konzultujte jeho u$ívanie 
v"tehotenstve a"v"období doj#enia 
s"lekárom.

Aké je doporu#ené dávkovanie 
Colostra ESSENS?
Pre udr$anie zdravia odporú#ame 
u$íva( dve balenia, teda dvojmesa#nú 
kúru. Potom 1 - 2 mesiace vynecha( 
a"následne kúru opakova(. Mo$né je 
ale i"celoro#né u$ívanie. 

Mo"no Colostrum ESSENS u"íva' 
spolo#ne s%in&mi liekmi alebo 
doplnkami stravy?
U"colostra nie sú známe $iadne 
ved!aj%ie reakcie (interakcie) s"in&mi 
liekmi #i doplnkami stravy. Colostrum 
ESSENS pomáha zvy%ova( absorp#nú 
schopnos( tráviaceho traktu 
a"zárove* sa stará o"zdravie #riev. 
Potraviny, byliny, prírodné látky aj 
lieky sa potom stávajú pre na%e telo 
biologicky dostupnej%ími.



Sprchový gél
s colostrom

chov! gél s"colostr
a"zlo#ky v"$om obsiahnuté poko#ku hydratujú a"vy#ivujú.

a v"zlo#ení spr

ebné vitamíny a"miner
ostlivos% o"telo, vhodn!



Vý�živný
telový krém
s colostrom 
elov! krém s"obsahom

vitamínov a"prír

a v"zlo#ení

a"miner

Krém proti
celulitíde

s colostrom 

komplex látok z"riasy

a"r
v"tomto v!r

&tiepenie tukov v"poko#ke,

celulitídy a"formova%
kontúry tela (v"oblasti

a"brucha). Prítomnos%
a v"zlo#ení

vitamíny a"miner

a"má pozitívny vplyv
na"potla'enie pr

ostlivos% o"telo
a"pomoc v"boji pr



Je prirodzenou vlastnos!ou "loveka stara! 
sa nielen o#svoje zdravie, ale i#o#svoj vzh$ad. 
Vyu%itie colostra v#kozmetickom priemysle 
nemá dlhú históriu, ale i#za#pomerne krátku 
dobu si získava stále &ir&í okruh priaznivcov 
a#propagátorov. Sú to predov&etk'm 

antibakteriálne a protizápalové ú"inky 
colostra, ktoré z#neho urobili stále 

%iadanej&iu sú"as! krémov, gélov 
a#sér. Rastové faktory obsiahnuté 

v#colostre sú ideálnymi 
pomocníkmi pri obnove 

a#regenerácii 
poko%ky.

Prídavok colostra zvy&uje u#kozmetick'ch 
prípravkov ich pozitívny vplyv na#hydratáciu 
poko%ky, ur'ch$uje odstra(ovanie 
mimick'ch vrások, chráni zvrchnú "as! 
poko%ky pred celodenn'm pôsobením 
nepriazniv'ch vonkaj&ích vplyvov 
a#v#neposlednom rade napomáha pri 
odstra(ovaní a#lie"be ko%n'ch defektov. 
V#tomto smere je najmä kladne hodnoten' 
vplyv kozmetiky s#obsahom colostra 
na#lie"bu akné.

Ú"inok kozmetick'ch prípravkov obsahujúcich colostrum mo%no ú"inne podpori! sú"asn'm u%íva-
ním colostra vo forme potravinového doplnku. Táto mo%nos! kombinácie iba pod"iarkuje celistvos! 
ú"inkov colostra na#$udsk' organizmus a#jeho pozitívny vplyv.

Exkluzívna  kolekcia

od  ESSENS

Colostrum



obmedzujúci prejavy starnutia 

Ple!ov' krém s#obsahom prírodnej
látky colostrum a#s#v'!a%kami zo
&peciálnych rias. Intenzívny ú"inok
starostlivo zvolen'ch zlo%iek krému
podporuje obnovu ko%n'ch buniek
a#zjem(uje vrásky. Naná&ajte ka%dé
ráno na#o"istenú a#osu&enú ple!
tváre a#krku.

50 ml | 29,90 )

obmedzujúci prejavy starnutia 

Ple!ov' krém pre no"nú regeneráciu 
poko%ky s#látkami, ktoré predl%ujú mlad' 
vzh$ad pleti - prírodnou látkou colostrum 
a#patentovanou látkou cyklopeptid. Cielene 
zvolená kombinácia ú"inn'ch zlo%iek zlep&uje 
elasticitu a#pevnos! ko%n'ch buniek.

Naná&ajte ka%d' ve"er na#dobre
o"istenú a#osu&enú ple! tváre a#krku.
Odporú"a sa pou%íva! v#kombinácii so
sérom.

50 ml | 29,90 )Colostrum



obmedzujúce prejavy starnutia 

Ple!ové sérum s#prírodnou látkou
colostrum, kyselinou hyalurónovou
a#patentovan'm prípravkom
Dermotenseur, ktor' má spev(ujúci
ú"inok na#poko%ku, podporuje tvorbu
nov'ch kolagénov'ch a#elastick'ch
vlákien a#tonizuje ple!. Poko%ka je
po#nanesení séra mäk&ia a#získava
prirodzen' vzh$ad.

Odporú"a sa pou%íva! pred nanesením
no"ného krému, naná&ajte na#o"istenú
a#osu&enú ple! tváre a#krku.

30 ml | 29,90 )

obmedzujúci prejavy starnutia 

O"n' gél obsahuje prírodnú látku 
colostrum, zmes extraktov z#kôry jase(a 
a#kyselinu hyalurónovú. Gél redukuje 
va"ky pod o"ami a#osvie%uje okolie o"í. 
Naná&ajte na#ple! $ahk'm vklepaním 
od#vnútornej k#vonkaj&ej strane o"í.

30 ml | 29,90 )



  
obmedzujúce prejavy starnutia 

Jemné mydlo na tvár s prírodnou látkou 
colostrum, Aloe vera a morsk'mi riasami. 
Kombinácia látok intenzívne "istí ple!, 
pritom poko%ku nevysu&uje a nedrá%di. 
*etrné k poko%ke, neobsahuje farbivá.

Pou%ívajte na "istenie pleti ráno i ve"er. 
Malé mno%stvo mydla naneste na 
navlh"enú ple! a krú%iv'mi pohybmi mydlo 
nape(te, následne opláchnite vodou.

150 ml | 13,20 )

obmedzujúce prejavy starnutia 

Bezalkoholové tonikum na#tvár 
obsahuje prírodnú látku colostrum 
a#Physiogenyl. Jeho nanesením dodáte 
pleti osvie%enie a#hydratáciu. Pou%ívajte 
na#"istenie pleti ráno i#ve"er.

150 ml | 13,20 )

Colostrum



Yogurt Maker
&

Probiotics



Jogurtovač ESSENS sa vyznačuje mi-
moriadne  ľahkou obsluhou bez nutnos-
ti akéhokoľvek nastavovania, ovládania 
alebo dohľadu. Ohrev zabezpečuje samo-
regulačné inteligentné vyhrievacie tele-
so PTC, ktoré zaručuje najvyššiu možnú 
bezpečnosť a súčasne úspornú prevádz-
ku. Jogurtovač je vyrobený podľa noriem 
Európskej únie, všetky použité materiály 
sú stabilné a nádoba na prípravu jogurtu  
je zhotovená z vysoko kvalitnej nerezovej 
ocele, určenej pre potravinárske účely.

Základné vlastnosti a parametre:

• úsporný príkon 20W
• samoregulačné PTC vyhrievacie teleso
• kvalitná nerezová nádoba na prípravu 

jogurtu so samostatným plastovým 
vekom. Celkový objem nádoby 1,5 l 
(s rezervou pre ľahké rozmiešanie pro-
biotickej zmesi v 1 l mlieka)

• čistý dizajn bez komplikovaného ovlá-
dania s hladkým povrchom pre ľahkú 
údržbu

• priehľadné plastové veko umožňuje 
sledovať prípravu jogurtu

• kontrolná dióda (signalizuje zapnutý stav)
Rozmery: priemer 214 mm, výška 
145 mm (rozmery balenia: 
223×223×242 mm)

Hmotnosť: 0,91 kg (hmotnosť bale-
nia: 1,05 kg)
Súčasťou balenia je návod v slovenskom 
jazyku. 

Minimálne náklady, jednoduchá príprava živého jogurtu, 
ľahká údržba výrobníka

Jogurtovač ESSENS

Jogurtovač | 33,60 €



ESSENS
Colostrum Probiotics

Skutočne  ZDRAVÝ JOGURT
Výživový doplnok ESSENS Colostrum 
Probiotics obsahuje štyri vybrané pro-
biotické kultúry - kmene mikroorganiz-
mov s priaznivými účinkami, prebiotikum 
inulín a colostrum, ktoré je zdrojom účin-
ných látok. Výrobok je určený pre indivi-
duálnu prípravu „živých“ domácich jogur-
tov vysokej kvality.

* PROBIOTIKÁ = živé organizmy, ktoré 
vytvárajú rovnováhu črevnej mikroflóry

** PREBIOTIKÁ = zdroj energie pre 
„jogurtové“ mikroorganizmy a symbiotic-
ké črevné baktérie.

Jogurt vyrobený z pro/prebiotickej zmesi 
ESSENS predstavuje takzvanú „funkčnú 
potravinu“. Tj. potravinu vyrobenú z  pri-
rodzene sa vyskytujúcich zložiek, ktoré 
majú vedľa výživovej hodnoty aj priaznivý 
účinok na zdravie konzumenta.

Obohatené o Colostrum ESSENS 

Obsah balenia:
6ks sáčkov/ 10g zmesi v jednom sáčku

Colostrum Probiotics | 21,00 €



Vďaka spojeniu ESSENS Colostrum  Probio-
tics obohatených o colostrum a jogurtovača 
ESSENS získavate jedinečnú možnosť vy-
tvoriť si skutočne zdravý bioaktívny jogurt 
najvyššej možnej kvality, ktorý ideálnym 
spôsobom a bez prídavných chemických lá-
tok prirodzene prispieva  k obnove vnútornej 
metabolickej rovnováhy a  k  zvýšeniu obra-
nyschopnosti organizmu.

AKO SI VYROBIŤ JOGURT
Potrebujeme len  1 l (najlepšie plnotučné-
ho) čerstvého mlieka, 1 sáčok probiotic-
kej zmesi ESSENS a jogurtovač ESSENS. 
Doba prípravy je 8 hodín pri teplote 43 °C.

Výroba jogurtu:
• zmiešajte jeden sáčok ESSENS Colostrum 

Probiotics s 1 l čerstvého mlieka zahriateho 
na izbovú teplotu

• uzatvorte zásobník vekom a vložte ho do 
hlavnej časti jogurtovača. Zapojte napájací 
kábel do elektrickej zásuvky 

• proces výroby jogurtu v Jogurtovači 
ESSENS je automatický (bez nastavenia) 
a najlepší výsledok dosiahnete, keď jogurto-
vač odpojíte zo zásuvky za 8 hodín 

• pokiaľ necháte jogurtovú zmes zrieť dlhšie, 
bude jogurt hustejší a kyslejší. Neodporúča-
me nechať zmes zrieť dlhšie ako 12 hodín.

Prečo jogurt od nás? Ide o  bioaktívny 
jogurt najvyššej možnej kvality vyrábaný bez 
konzervantov, sladidiel a ďalších chemických 
prísad. Obsahuje stonásobne vyšší počet ži-
vých baktérií ako bežne predávané jogurty.  
Prínos živých jogurtov z ESSENS Colostrum 
Probiotics slúži k doplneniu mliečnych bak-
térií do tráviaceho traktu, upravuje črevnú 
mikroflóru, zlepšuje a upravuje trávenie, za-
braňuje množeniu škodlivých látok a chráni 
sliznicu žalúdka a  čriev. Svojím pôsobením 
napomáha zvýšiť odolnosť organizmu voči 
prípadným infekciám a  napomáha celko-
vému posilňovaniu imunitného systému. 
ESSENS Colostrum Probiotics ďalej napo-
máha znižovať hladinu cholesterolu v  krvi, 
prispieva k  prirodzenej ochrane proti hnač-
kám, kvasinkovým infekciám, pomáha telu 
regulovať hladinu cukru v  krvi, môže pod-
porovať vstrebávanie vápnika a zmierňovať 
príznaky laktózovej intolerancie. Colostrum 
obsiahnuté v  probiotickej zmesi ESSENS 
napomáha podporovať obranyschopnosť 
organizmu, upravuje trávenie a má protizá-
palový účinok. 

www.essensworld.com



Aloe vera ESSENS
99,5%  gél  na  pitie

Aloe  vera  prispieva  k  celkovej  fyzickej  pohode



Aloe  vera  je subtropická rastlina bez stonky, ktorá dosahuje
v!"ku a# 100 cm. Aloe pochádza pravdepodobne zo severnej Afriky,
v sú$asnosti sa ale pre svoje blahodárne ú$inky pestuje po celom
svete. Aloe má du#inaté zelené listy, ktor!ch okraje sú zubaté
a majú t%ne.

Z du#iny listov sa získava prieh&adná tekutina, ktorá sa pre svoje
priaznivé ú$inky na zdravie vyu#íva ako v!#ivov! doplnok. Aloe sú
prisudzované upokojujúce ú$inky na poko#ku, preto je hojne 
vyu#ívaná aj v kozmetike. Klinické "túdie preukázali, #e gél
z Aloe vera obsahuje aminokyseliny, vitamíny, minerály, enz!my,
polysacharidy a mnoho 'al"ích prospe"n!ch látok.

Aloe vera ESSENS sa získava z listov druhu Aloe vera Barbadensis
Miller najvy""ej kvality. Rastliny sa pestujú v prirodzenom prostredí
bez zne$istenia v oblasti Jaumave v Mexiku. Rastliny sú v BIO
kvalite, pri ich pestovaní neboli pou#ité #iadne hnojivá, insekticídy
alebo herbicídy. Rastliny sú polievané iba da#'ovou vodou alebo
pramenitou vodou z okolit!ch hôr. Kvalita surovín i v!robného
procesu je dolo#ená mnoh!mi certifikátmi.



500 ml | 13,45 !
v"#ivov" doplnok
gél z Aloe vera 99,5%
Doplnok v"#ivy obsahuje prírodn" 99,5% 
gél s mal"mi kúskami du#iny Aloe vera 
Barbadensis Miller pochádzajúcej z Mexika 
spracovanej metódou Totaloe
Neobsahuje aloín.
V"robca suroviny je certifikovan" 
Medzinárodnou vedeckou radou pre Aloe 
vera, I.A.S.C.
Doporu$ené dávkovanie: 15 a# 90 ml denne 
v nieko&k!ch dávkach (1 pol. ly#ica = cca 15 ml)
Obsah: 500 ml
Zlo#enie (s vitamínom C): Aloe vera
Barbadensis Miller gél, kyselina askorbová
(vitamín C), xanthan, regulátor kyslosti kyselina
citrónová, konzerva$né látky benzoan sodn!,
sorban draseln!.
Zlo#enie (s hroznov"m koncentrátom): Aloe
vera Barbadensis Miller gél, fruktóza, hroznov!
koncentrát, aróma Aloe vera, xanthan, regulátor
kyslosti kyselina citrónová, konzerva$né látky
benzoan sodn! a sorban draseln!.
Skladovanie: Skladujte do +25 °C. Po otvorení 
uchovávajte pri teplote do +6 °C. Skladujte 
mimo dosahu detí!
Upozornenie: V!robok nie je ur$en! de(om do
3 rokov. Neprekra$ujte doporu$ené denné
dávkovanie. Prípravok neu#ívajte ako náhradu
pestrej stravy. Pred pou#itím pretrepte.
V prípade "pecifick!ch zdravotn!ch problémov
konzultujte u#ívanie Aloe vera s lekárom.
Aloe vera:
• prispieva k ochrane proti mikroorganizmom

      a celkovej fyzickej pohode
• pôsobí priaznivo proti únave
• podporuje trávenie, prispieva k zdraviu 

tráviaceho systému
• pomáha udr#iava( normálnu hladinu 

krvného cukru
• prispieva k udr#aniu zdravej poko#ky

Aloe  vera  ESSENS
99,5%  gél  na  pitie  s  vitamínom  C

99,5%  gél  na  pitie  s  hroznovým  koncentrátom



Metóda  TOTALOE

umo#%uje spracova( Aloe vera a zachova( 200 aktívnych 
látok a viac ne#  75 druhov #ivín

Pasterizácia

Mikrobiologická 
anal!za

Zber listov

Mikronizácia

Balenie a finálne 
odoslanie

Um!vanie a 
odstránenie ne$istôt 

z listov

Metóda TOTALOE sa skladá 
z nasledujúcich krokov:



Odkrojenie v%"ku 
a spodku listu, 

odstránenie t%)ov
Filetovanie listov

Mikronizácia

je jedn!m zo spôsobov, ak!m sa dá u lie$iv, prírodn!ch látok, vi-
tamínov a minerálnych látok zv!"i( ich biologická dostupnos(. 
Vstupná surovina sa postupne mikronizuje na $astice o ve&kosti 
nieko&k!ch mikrometrov. V!sledná látka tak získa vä$"í povrch a 
vytvára tak predpoklady pre zlep"enie a zr!chlenie rozpú"(ania v 
organizme a dosiahnutie vy""ej ú$innosti prípravku.

Zber "upiek, ktoré sa 
potom pridávajú ako 

zelené hnojivo spä( na 
plantá#e

Drvenie filiet z aloe 
(prírodné du#iny)

Gél z na"ich rastlín sa získava novou revolu$nou metódou Totaloe,
ktorá vyu#íva najnov"ie poznatky a technológie. Gél si zachová
v priebehu spracovania v"etky priaznivé ú$inky, ktoré sú potom
prenesené aj do kone$n!ch produktov. Proces Totaloe kombinuje
tradi$nú metódu ru$ného spracovania s 'al"ími fázami, ktoré
zais(ujú, #e získan! gél si zachová vysok! obsah ú$inn!ch látok
a je zbaven! v"etk!ch ne#iadúcich zlo#iek. Vynikajúca kvalita je 
daná nielen metódou spracovania, ale aj kvalitou rastlín, ktoré
sú pestované v prirodzenom subtropickom prostredí nádherného
údolia Jaumave.

V!robca suroviny Aloe vera má nasledujúce certifikácie:



Aloe vera
vlasová  kozmetika

!ampón pre v!etky typy vlasov
kondicionér pre v!etky typy vlasov

!ampón na farbené a suché vlasy
kondicionér na farbené a suché vlasy

Kondicionér
200 ml | 6,30 "200 ml | 5,6 0 "

#ampón



!ampón pre v"etky typy vlasov
s obsahom Aloe vera, konopného oleja, extraktom zo siedmich bylín a soli z M#tveho mora
Obsahuje extrakt Aloe vera, ktor$ podporí zdrav$ rast vlasov, v$razne zlep!í ich kvalitu, dodá im objem a nádhern$ lesk. 
Preniká hlboko do !truktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po!kodené a vysu!ené kon%eky vlasov. Prírodné 
látky obsiahnuté v konopnom oleji dodávajú vlasom pevnos&, ú%inne ich vy'ivujú a dokonale chránia pred vysychaním. 
Mastné kyseliny konopného oleja podobné mastn$m kyselinám v (udskom tele zvlh%ujú poko'ku hlavy, bránia vysychaniu 
vlasov a tvorbe lupín. #ampón obsahuje extrakt zo siedmich druhov bylín: prasli%ky ro(nej, hluchavky bielej, podbe(a lekár-
skeho, 'ih(avy dvojdomej, brezy bielej, harman%eka lekárskeho a lopúcha vä%!ieho pre zlep!enie vzh(adu a kvality vlasov. 
So( z M)tveho mora s vysok$m obsahom dôle'it$ch minerálov a stopov$ch prvkov má lie%ebné a relaxa%né ú%inky.

Kondicionér pre v"etky typy vlasov
s obsahom Aloe vera a extraktom zo siedmich bylín
Extrakt Aloe vera zahrnie va!e vlasy blahodárnymi ú%inkami, podporí ich zdrav$ rast, v$razne zlep!í kvalitu vlasov, dodá 
im objem a nádhern$ lesk. Preniká hlboko do !truktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po!kodené a vysu!ené 
kon%eky vlasov. Obsahuje extrakt z nasledujúcich siedmich bylín:

• prasli%ka ro(ná posil*uje vlasy, dezinfikuje a vy'ivuje poko'ku, zmier*uje tvorbu lupín
• hluchavka biela obmedzuje nadmerné mastenie vlasov a tvorbu lupín
• podbe( lekársky zvy!uje kondíciu vlasov, posil*uje ich a dodáva im viac lesku
• 'ih(ava dvojdomá posil*uje vlasy a pomáha v boji proti lupinám
• breza biela dodáva vlasom lesk a zdrav$ vzh(ad, extrakt je ú%inn$ proti tvorbe lupín, obmedzuje mastnotu, po umytí 

vlasy zostávajú lesklé a poddajné
• harman%ek lekársky má upokojujúci ú%inok na poko'ku hlavy, obsahuje látku alfa-bisabolol, ktorá je antiseptická, 

protizápalová a antimikrobiálna, navy!e zvy!uje lesk vlasov
• lopúch vä%!í sa oddávna pou'íva na posilnenie vlasov$ch cibuliek a na lie%enie vlasov, obsahuje látky, ktoré v$razne 

zastavujú vypadávanie vlasov a regenerujú vlasové korienky

!ampón na farbené a suché vlasy
s obsahom Aloe vera, konopného oleja, extraktom zo "iestich druhov ovocia a soli z M#tveho mora
Obsahuje extrakt Aloe vera, ktor$ podporí zdrav$ rast vlasov, v$razne zlep!í ich kvalitu, dodá im objem a nádhern$ 
lesk. Preniká hlboko do !truktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po!kodené a vysu!ené kon%eky vlasov. 
Vhodná starostlivos& pre farbené a po!kodené vlasy. Prírodné látky obsiahnuté v konopnom oleji dodávajú vlasom 
pevnos&, ú%inne ich vy'ivujú a dokonale chránia pred vysychaním. Mastné kyseliny konopného oleja podobné mast-
n$m kyselinám v (udskom tele zvlh%ujú poko'ku hlavy, bránia vysychaniu vlasov a tvorbe lupín. Konopn$ olej ob-
novuje vlhkos& poko'ky a vlasov, ktorú denne strácame kvôli slne%nému ' iareniu, suchému vzduchu a nesprávne 
pou'ívan$m mydlám, !ampónom a um$vacím prostriedkom. Obsahuje extrakt zo ! iestich druhov ovocia: citróna, 
jablka, broskyne, manga, marhule a kivi. So( z M)tveho mora s vysok$m obsahom dôle'it$ch minerálov a stopov$ch 
prvkov má lie%ebné a relaxa%né ú%inky.

Kondicionér na farbené a suché vlasy
s obsahom Aloe vera a extraktom zo "iestich druhov ovocia
Extrakt Aloe vera zahrnie va!e vlasy blahodárnymi ú%inkami, podporí ich zdrav$ rast, v$razne zlep!í kvalitu vlasov, 
dodá im objem a nádhern$ lesk. Preniká hlboko do !truktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po!kodené a 
vysu!ené kon%eky vlasov. Poskytuje starostlivos& farben$m, such$m alebo po!koden$m vlasom. Obsahuje extrakt z 
nasledujúcich !iestich druhov ovocia:
• citrón je prospe!n$ pre rast vlasov
• jablko dodáva vlasom novú energiu, posil*uje a chráni vlasy v chladnom po%así
• brosky*a obnovuje, zjem*uje a vy'ivuje vlasovú poko'ku
• mango vlasy o'ivuje, regeneruje a navracia im prirodzenú hydratáciu a silu, zanecháva ich zamatovo hebké a zdravo 

vyzerajúce
• marhu(a je známa pre svoje vy'ivujúce vlastnosti, hlboko hydratuje poko'ku, obnovuje mäkkos& a pru'nos&
• kivi dodáva vlasom hebkos&, objem, hydratáciu a prirodzen$ lesk

Obsiahnuté silikóny poskytujú vynikajúcu ochranu farben$m a po!koden$m vlasom. Sú ur%ené pre starostlivos& 
o silne po!kodené vlasy a zvlá!& pre ochranu ich kon%ekov. Silikóny vlas oba(ujú a uzatvárajú. Tento obal chráni 
vlas proti !tiepeniu, horú%ave, mechanickému po!kodeniu a UV 'iareniu. Obal je %iasto%ne nepriepustn$ pre vodu, 
zabra*uje tak strate prirodzenej vlhkosti vlasu a zamedzuje krepovateniu vlasov vo vlhkom po%así.

Silikóny obsiahnuté v kondicionéri prepo'i%iavajú vlasom vysok$ lesk a poskytujú im ochranu pri fénovaní a 'ehlení. 
Silikóny vlas oba(ujú a uzatvárajú. Tento obal chráni vlas proti !tiepeniu, horú%ave, mechanickému po!kodeniu a 
UV 'iareniu. Obal je %iasto%ne nepriepustn$ pre vodu, zabra*uje tak strate prirodzenej vlhkosti vlasu a zamedzuje 
krepovateniu vlasov vo vlhkom po%así. 



Aloe vera
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: Rastlina Boswellia (slovensky
kadidlovník) je strom, ktorého pou!ívanie má 
nieko"kotisícro#nú tradíciu. Jeho na terpény 
bohatá miazga slú!ila ako vzácna obe$ 
Bohom u! v starom Egypte. %ivica tohto 
stromu je t&m známym kadidlom, ktoré bolo 
ako krá"ovsk& dar vo svojej dobe cenené viac 
ako zlato.

Extrakt Boswellia napomáha udr!iava$ 
zdravé k'by a má na ne „#istiaci“ ú#inok 
(Antiartrotick& efekt). Mô!e tie! prispieva$ 
k prirodzenej tvorbe kolagénu a komplexne 
pôsobi$ na posilnenie kostí a k'bov.

Koenz!m Q10: Koenz&m Q10 je látka 
podobná vitamínom. Je prirodzene 
obsiahnut& v tele ka!dého jedinca, a to 
najmä v mozgu a v bunkách srdcového 
svalu. Pôsobenie koenz&mu Q10 
chráni bunky v tele pred pred#asn&m 
opotrebením a prirodzene tak chráni 
bunky aj cel& organizmus pred prejavmi 
pred#asného starnutia.

Napomáha redukcii vo"n&ch radikálov 
v tele, má pozitívny vplyv na posilnenie 
imunity a obranyschopnosti organizmu. 
Mô!e tie! pozitívne ovplyvni$ odolnos$ 
proti únave a napomáha doda$ energiu 
organizmu pri fyzickej námahe. Koenz&m 
Q10 sa uplat(uje pri chronickej únave, 
slabosti a úbytku síl (najmä vo vy))om 
veku).

Zelené korenie: Extrakt zeleného korenia 
zvy)uje efekt pôsobenia Aloe vera a 
koenz&mu Q10. Stimuluje vstrebávanie 
ú#inn&ch látok a napomáha dosiahnutiu 
jej vy))ej a t&m aj ú#innej)ej hladiny v krvi.

V&!ivové doplnky Aloe vera Essens + Boswellia a Aloe vera Essens + Q10 obsahujú
extrakt z rastliny Aloe vera Barbadensis Miller, bohatú zmes vitamínov, minerálov, 
aminokyselín a enz&mov.

60 kapsúl | 33,75 *

Doporu#ené dávkovanie: 2 kapsuly denne (zapi$ dostato#n&m mno!stvom tekutiny)



Aloe vera
Aloe vera koncentrát s v&$a!kami z bylín

Aloe vera 
Aloe vera je rastlina, ktorá napomáha 
udr!iava$ zdravú epiteliálnu vrstvu 
poko!ky, prispieva k udr!aniu a posilneniu 
prirodzenej imunity, obranyschopnosti proti 
mikroorganizmom. Pôsobí pozitívne proti 
únave, podporuje tráviaci systém a celkovo 
prispieva k pohode organizmu. Rovnako 
napomáha udr!iava$ normálnu hladinu cukru 
v krvi. Priaznivo pôsobí na reproduk#né 
!enské orgány, reguluje men)trua#n& cyklus.

Púpava lekárska
Extrakt z kore(a byliny púpavy lekárskej má 
priazniv&  vplyv na hladinu cholesterolu v krvi, 
#ím pôsobí priaznivo na kardiovaskulárny 
systém. Prispieva k dobrej funkcii 
za!ívacieho traktu a podporuje trávenie.

Pestrec mariánsky
Extrakt zo semien byliny pestrec mariánsky 
má hepatoprotektívne ú#inky. Podporuje 
správnu funkciu pe#ene. Napomáha 
udr!iava$ zdravé srdce. 

"ih#ava dvojdomá
Extrakt z listov byliny !ih"avy dvojdomej 
podporuje obranyschopnos$ organizmu. 
Prispieva k celkovej telesnej vitalite a 
!ivotnej energii. Má priaznivé ú#inky pre 
zdravie srdca a respira#ného systému. 
Taktie! podporuje !ilovú cirkuláciu a pomáha 
tak redukova$ pocit $a!k&ch a unaven&ch 
nôh. Priaznivo pôsobí na posilnenie vlasov, 
nechtov a kostí.

Cholín
Cholín je bioaktívna látka, kedysi radená 
medzi vitamíny skupiny B, teraz zaradená 
medzi „kvázivitamíny“ alebo medzi 
„vitagény“ ktoré na rozdiel od vitamínov 
majú pre organizmus v&znam aj ako 
stavebné a energetické zdroje. 

V&!ivov& doplnok Aloe vera koncentrát so sladidlom (z rastliny Stevia rebaudiana 
bertoni) obsahuje koncentrát Aloe vera Barbadensis Miller (10:1), bioaktívnu látku 
cholín a extrakty z bylín: púpava lekárska, pestrec mariánsky a !ih"ava dvojdomá.  

100 ml | 13,45 *

Doporu#ené dávkovanie: 2x denne 2,5ml (1 #ajová ly!i#ka= cca 5ml)



Kozmetika  na holenie  

s Aloe vera
Produktový rad kozmetiky na holenie s obsahom 

Aloe vera dodáva pokožke jemnosť, hladkosť, 

hydratáciu a eliminuje nepríjemný pocit svrbenia 

pokožky  po holení. Taktiež obsahuje unikátnu zložku 

Allantoin, ktorá okrem regeneračných účinkov pomáha 

pri hojení pokožky. 



PENA NA HOLENIE
s Aloe vera a Allantoinom

Ochranná a hydratačná pena na holenie pre pohodlné, hladké a rýchle oholenie. Vďaka 
obsahu výťažkov z pšeničných klíčkov, pivných (vínnych) kvasiniek, kyseliny hyalurónovej 

a panthenolu napomáha regenerovať a hydratovať ochrannú lipidovú vrstvu poškodenej 
pokožky, pôsobí proti svrbeniu a upokojuje podráždenú kožu. Pena na holenie bola 

navrhnutá tak, aby ju vďaka svojmu zloženiu a jemnej sviežej vôni používali muži aj ženy. 

Obsah: 200 ml 
Pena na holenie: 5,85 €

PENA NA HOLENIE
s Aloe vera a Allantoinom

Ochranná a hydratačná pena na holenie pre pohodlné, hladké a rýchle oholenie. Vďaka 
obsahu výťažkov z pšeničných klíčkov, pivných (vínnych) kvasiniek, kyseliny hyalurónovej 

a panthenolu napomáha regenerovať a hydratovať ochrannú lipidovú vrstvu poškodenej 
pokožky, pôsobí proti svrbeniu a upokojuje podráždenú kožu. Pena na holenie bola 

navrhnutá tak, aby ju vďaka svojmu zloženiu a jemnej sviežej vôni používali muži aj ženy. 

Obsah: 200 ml 
Pena na holenie: 5,85 €

BALZAM PO HOLENÍ
s Aloe vera, Allantoinom a bambuckým maslom

Upokojujúci a hydratačný balzam po holení s príjemnou korenisto-
drevitou vôňou dokonale zvláčňuje a chráni oholenú pokožku. Obsahuje 
bambucké maslo, ktoré tvorí predovšetkým komplex prospešných 
nenasýtených mastných kyselín. Tie sa veľmi ľahko vstrebávajú 
do pokožky a vynikajú schopnosťou viazať vodu (udržujú pokožku 
hydratovanú). Bambucké maslo chráni pred škodlivými vplyvmi 
ovzdušia, zvyšuje elasticitu pokožky a spomaľuje proces starnutia. Má 
protizápalové a hojivé účinky, obsahuje vitamíny A,D,E,F a podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť pokožky. Balzam po holení je teda ideálny i 
pre osoby s citlivou pokožkou.

Obsah: 100 ml 
Balzam po holení: 5,85 €

www.essensworld.com

Aloe Vera
je okrem širokospektrálneho efektu pri vnútornom užívaní taktiež veľmi cenné pre svoje vynikajúce 

dermatologické účinky. Vďaka svojmu adaptogénnemu  charakteru vyhovuje všetkým typom 
pokožky.  Podporuje procesy bunečnej regenerácie, hojí poranenia, vďaka adstrigentným 

vlastnostiam zastavuje krvácanie a zabraňuje tvorbe jaziev. Podporuje  liečbu akné a spojených 
kožných problémov. Má zvláčňujúce antioxidačné  účinky (eliminuje voľné radikály). Aloe vera 

obsiahnuté v kozmetike na holenie ESSENS pochádza z organických plantáží v Mexiku.

Allantoin 
podporuje obnovu tkanív a pre svoje cenné vlastnosti je veľmi využívaný 

v kozmetike aj v lekárstve. Je často obsiahnutý v krémoch proti akné, čistiacich 
a upokojujúcich tonikách, regeneračných pleťových krémoch, sprchových géloch 
či šampónoch, uplatňuje sa pri liečbe rán, zápalov pokožky, zlomenín a dokonca 

sa užíva aj vnútorne pri liečbe poškodených slizníc 
hltana a žalúdka. 



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

•	 svojim	zložením	využíva	v	maximálnej	miere	antibakteriálne	účinky	
rastliny	Aloe	vera

•	 odstraňuje	prípadné	zápaly	ďasien	a	zmierňuje	ich	prejavy
•	 odstraňuje	zubný	povlak
•	 napomáha	pri	hojení	drobných	poranení	a	infekcií	v	dutine	ústnej
•	 pravidelným	používaním	je	možné	predísť	vzniku	zápalových	ochorení,	
zabrániť	vzniku	zubných	kazov	a	zvýšiť	kvalitu	zubnej	skloviny

•	 poskytuje	dlhodobý	osviežujúci	efekt	v	ústach	
•	 neobsahuje	fluór



Aloe	vera	ESSENS	Zubná	pasta
100	ml	|	7	€

Aloe vera	(Aloe	vera	Barbadensis	Miller)	je	rastlina	cenená	pre	svoje	silné	antibakteri-
álne	a	protizápalové	účinky.	Bohatá	zmes	vitamínov,	minerálov	a	anorganických	látok
a	organických	zlúčenín	obsiahnutých	v	Aloe	vera	pôsobí	pozitívne	na	ľudský	organizmus	
a	napomáha	k	jeho	ochrane	a	zdraviu.	Niektoré	národy	dokonca	považujú	Aloe	vera	za	
prírodné	antibiotikum.	
Aloe	vera	ESSENS	Zubná	pasta	svojim	zložením	v	maximálnej	miere	využíva	práve	anti-
bakteriálne	a	protizápalové	účinky	rastliny.	Odstraňuje	prípadné	zápaly	ďasien	a	zmier-
ňuje	 ich	prejavy.	Rovnako	aktívne	napomáha	pri	hojení	drobných	poranení	a	 infekcií	v	
dutine	ústnej.	Aloe	vera	obsiahnuté	v	Aloe	vera	ESSENS	Zubnej	paste	pochádza	z	orga-
nických	plantáží	v	Mexiku.

Prečo je Aloe vera ESSENS Zubná pasta bez fl uóru?	

Fluorid sodný je	 známy	 ako	 karcinogén.	 Ovplyvňuje	 mozgovú	 a	 nervovú	 činnosť,	
oslabuje	 obličky.	 Nadbytok	 fl	uóru	 sa	 môže	 prejavovať	 škvrnami	 na	 zubnej	 sklovine.
Dlhodobé,	avšak	aj	malé	prekročenie	doporučenej	dennej	dávky	môže	spôsobiť	bolesti	
kostí,	stuhnutie,	slabosť,	kriedovo	biele	miesta	na	zuboch,	hnedé	alebo	jamkovité	zuby,
výrastky	na	kostiach,	 rýchle	starnutie,	zvýšené	riziko	 rakoviny,	ochabnutú	a	vráskavú	
kožu	alebo	sklerodermiu.	
V	 bežne	 prijímanej	 potrave	 je	 dostatočné	množstvo	 fl	uóru,	 nie	 je	 teda	 nutné	 dodá-
vať	 ho	 do	 tela	 dodatočne,	 a	 to	 ani	 prostredníctvom	 zubnej	 pasty.	 Podľa	 najnovších
výskumov	napomáha	fl	uór	vzniku	osteoporózy. Preto sa odporúčajú zubné pasty bez 
fl uóru pre deti aj dospelých.	

Pravidelným	čistením	zubov	pomocou	Aloe	vera	ESSENS	Zubnej	pasty	je	možné	pred-
chádzať	vzniku	zápalových	ochorení,	zabrániť	vzniku	zubného	kazu	a	zvýšiť	kvalitu	zub-
nej	skloviny	a	vzhľad	zubov,	a	to	aj	bez	použitia	fl	uóru	v	receptúrnom	zložení.	Tým	sa	
naša	zubná	pasta	radí	medzi	produkty,	ktoré	sledujú	stále	rastúci	trend	ochrany	orga-
nizmu	pred	nadmerným	používaním	fl	uóru	a	jeho	hromadením	v	ľudskom	tele.	

Návod	na	použitie:	po	každom	jedle	si	dôkladne	vyčistite	zuby	Aloe	vera	ESSENS	Zubnou	pastou.



a l o e  v e r a 
soft spray 

•	 pre	rýchlu	úľavu	podráždenej	pokožky
•	 pomoc	a regenerácia	pokožky	pri	odreninách
•	 starostlivosť	o poškodenú	pokožku		
po	nadmernom	slnení	

•	 bez	parabénov	a chemických	zložiek	

Obsah:	100	ml
Aloe	Vera	Soft	Spray	|	10,50	€



Aloe Vera
Extrakt	Aloe	Vera	je	v kozmetike	využívaný	pre	svoje	regeneračné	účinky.	
Polysacharidy	obsiahnuté	v extrakte	zaisťujú	dostatočnú	hydratáciu	buniek.	
Aktívne	zložky	extraktu	stimulujú	fibroblasty	(základné	bunky	väzivových	tkanív	
rozptýlených	u človeka	v rôznych	častiach	tela),	týmto	dochádza	k rýchlejšej	
obnove	buniek	a pomáhajú	znižovať	rozmnožovanie	baktérií.	

Allantoin
Táto	účinná	látka	podporuje	obnovu	tkanív	a pre	svoje	cenné	vlastnosti	je	veľmi	
využívaná	v kozmetike	i lekárstve,	hlavne	pre	výrazné	regeneračné	a upokojujúce	
účinky.	Allantoin	priaznivo	pôsobí	v hojivých	procesoch	tým,	že	podporuje	delenie	
buniek.

Chelidonium majus
Extrakt	známy	tiež	pod	názvom	lastovičník	s obsahom	účinných	alkaloidov	
izochinolinového	typu	je	zjavne	používaný	pri	mikrobiálnych	ekzémoch,	na	nehojace	sa,	
hnisavé	rany,	bercove	vredy	a	bradavice.	Pomáha	taktiež	pri	výskyte	kožných	plesní.

Návod na použitie:	podľa	potreby	nanesieme	malé	množstvo	na	pokožku	
a necháme	voľne	uschnúť.



výživové doplnky

essens
home
pharmacy

Produkty ESSENS Home Pharmacy sú vyvinuté a vyrábané
pod farmaceutickým dohľadom v Českej republike, a to za plne-
nia najprísnejších pravidiel a noriem.

Účinné látky sú získavané výhradne z prírodných zdrojov bez
použitia surovín pripravených chemickou cestou.

Žiadny z produktov ESSENS Home Pharmacy nebol testovaný
na zvieratách. 

DÁVKOVACIA SCHÉMA PODĽA BIORYTMU
Biorytmus je pravidelné striedanie fyzických a duševných stavov,
ktoré ovplyvňujú ako celý organizmus, tak aj jednotlivé orgány
a jednotlivé bunky. Dĺžka cyklu môže byť veľmi rozdielna, a to od 
sekúnd, cez minúty, hodiny a dni (tzv. cirkadiánny rytmus), ale i 
mesiace (cirkatrigintánny rytmus) a roky (cirkaanuálny rytmus).

Na základe týchto poznatkov pri každom produkte ESSENS 
Home Pharmacy odporúčame presné dávkovanie počas cirkadi-
ánneho rytmu v tú dobu, kedy je predpokladaná najvyššia efektivi-
ta a maximálny účinok podaného výživového doplnku.

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

Slovenská republika
www.essens.sk
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pod farmaceutickým dohľadom v Českej republike, a to za plne-
nia najprísnejších pravidiel a noriem.
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www.essens.sk



PREDNOSTI ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech výroba - špičkové a revolučné technické riešenie

• mikronizácia rastlinných extraktov - zmenšenie veľkosti častíc
• inhibícia enzýmov - zníženie aktivity enzýmov použitím extrak-

tov prírodných látok (korenia a kurkumínu)
• viacvrstvové poťahovanie (tabliet a peliet) pre dosiahnutie maxi-

málneho efektu

MIKRONIZÁCIA
Je spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných látok, vitamínov a mi-
nerálnych látok zvyšuje ich biologická dostupnosť. Jedná sa o 
postupné zmenšovanie surovín na častice o veľkosti niekoľkých 
mikrometrov. Výsledná látka tak vďaka svojmu väčšiemu povrchu 
vytvára predpoklady pre zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v orga-
nizme a dosiahnutie vyššej účinnosti výživového doplnku.

INHIBÍCIA ENZÝMOV
Je proces, vďaka ktorému dochádza k zníženiu aktivity enzýmov.
K inhibícii enzýmov pri produktoch ESSENS Home Pharmacy
dochádza pri použití prírodných látok korenia a kurkumínu.

VIACVRSTVOVÉ POŤAHOVANIE (tabliet a peliet)

Ide o unikátnu viacvrstvovú technológiu poťahovania, ktorá sa po 
prvý raz na svetovom trhu objavuje pri produktoch ESSENS Home 
Pharmacy. Postupným nanesením niekoľkých vrstiev s obsahom 
aktívnych látok a vďaka ich správnemu časovaniu rozpúšťania boli 
dosiahnuté prevratné účinky, ktoré možno klasickými technikami 
dosiahnuť len veľmi ťažko.

TECHNOLÓGIA VÝROBY TABLIET  TECHNOLÓGIA VÝROBY PELIET 

Tablety sú vyrobené len z rastlinných látok, sú teda
vhodné aj pre vegetariánov.

Pelety sú naplnené do kapsúl z rastlinného materiálu vhodných
aj pre vegetariánov.

Tablety sú vyrobené len z rastlinných látok, sú teda
vhodné aj pre vegetariánov.

essens
home
pharmacy

Konečná vrstva

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

Izolačné jadro

Konečná vrstva

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

Izolačné jadro
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tov prírodných látok (korenia a kurkumínu)
• viacvrstvové poťahovanie (tabliet a peliet) pre dosiahnutie maxi-

málneho efektu

MIKRONIZÁCIA
Je spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných látok, vitamínov a mi-
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mikrometrov. Výsledná látka tak vďaka svojmu väčšiemu povrchu 
vytvára predpoklady pre zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v orga-
nizme a dosiahnutie vyššej účinnosti výživového doplnku.

INHIBÍCIA ENZÝMOV
Je proces, vďaka ktorému dochádza k zníženiu aktivity enzýmov.
K inhibícii enzýmov pri produktoch ESSENS Home Pharmacy
dochádza pri použití prírodných látok korenia a kurkumínu.

VIACVRSTVOVÉ POŤAHOVANIE (tabliet a peliet)

Ide o unikátnu viacvrstvovú technológiu poťahovania, ktorá sa po 
prvý raz na svetovom trhu objavuje pri produktoch ESSENS Home 
Pharmacy. Postupným nanesením niekoľkých vrstiev s obsahom 
aktívnych látok a vďaka ich správnemu časovaniu rozpúšťania boli 
dosiahnuté prevratné účinky, ktoré možno klasickými technikami 
dosiahnuť len veľmi ťažko.

TECHNOLÓGIA VÝROBY TABLIET  TECHNOLÓGIA VÝROBY PELIET 

Tablety sú vyrobené len z rastlinných látok, sú teda
vhodné aj pre vegetariánov.

Pelety sú naplnené do kapsúl z rastlinného materiálu vhodných
aj pre vegetariánov.

Tablety sú vyrobené len z rastlinných látok, sú teda
vhodné aj pre vegetariánov.
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Konečná vrstva

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

Izolačné jadro

Konečná vrstva

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

Izolačné jadro



PREDNOSTI ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech výroba - špičkové a revolučné technické riešenie

• mikronizácia rastlinných extraktov - zmenšenie veľkosti častíc
• inhibícia enzýmov - zníženie aktivity enzýmov použitím extrak-

tov prírodných látok (korenia a kurkumínu)
• viacvrstvové poťahovanie (tabliet a peliet) pre dosiahnutie maxi-

málneho efektu

MIKRONIZÁCIA
Je spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných látok, vitamínov a mi-
nerálnych látok zvyšuje ich biologická dostupnosť. Jedná sa o 
postupné zmenšovanie surovín na častice o veľkosti niekoľkých 
mikrometrov. Výsledná látka tak vďaka svojmu väčšiemu povrchu 
vytvára predpoklady pre zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v orga-
nizme a dosiahnutie vyššej účinnosti výživového doplnku.

INHIBÍCIA ENZÝMOV
Je proces, vďaka ktorému dochádza k zníženiu aktivity enzýmov.
K inhibícii enzýmov pri produktoch ESSENS Home Pharmacy
dochádza pri použití prírodných látok korenia a kurkumínu.

VIACVRSTVOVÉ POŤAHOVANIE (tabliet a peliet)

Ide o unikátnu viacvrstvovú technológiu poťahovania, ktorá sa po 
prvý raz na svetovom trhu objavuje pri produktoch ESSENS Home 
Pharmacy. Postupným nanesením niekoľkých vrstiev s obsahom 
aktívnych látok a vďaka ich správnemu časovaniu rozpúšťania boli 
dosiahnuté prevratné účinky, ktoré možno klasickými technikami 
dosiahnuť len veľmi ťažko.

TECHNOLÓGIA VÝROBY TABLIET  TECHNOLÓGIA VÝROBY PELIET 

Tablety sú vyrobené len z rastlinných látok, sú teda
vhodné aj pre vegetariánov.

Pelety sú naplnené do kapsúl z rastlinného materiálu vhodných
aj pre vegetariánov.

Tablety sú vyrobené len z rastlinných látok, sú teda
vhodné aj pre vegetariánov.
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Konečná vrstva

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

Izolačné jadro

Konečná vrstva

Inhibítorská vrstva
(korenie alebo kurkumín)

Izolačné jadro



Slim’SS
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Obsah balenia: 60 tabliet
Slim'SS | 33,60 €



Slim’SS - výživový doplnok
Slim‘SS obsahuje štandardizované rastlinné extrakty vo vhodnom pomere, tj. 
extrakt zo zeleného čaju s katechínmi (Camellia sinensis folia non fermentata) 
a extrakt z čierneho korenia:

•	 katechíny zeleného čaju prispievajú ku kontrole telesnej hmotnosti vďaka 
metabolizmu lipidov (spaľovanie tukov) 

•	 zelený čaj tiež prispieva k vylučovaniu vody z tela 
•	 čierne korenie prispieva k normálnemu tráveniu a kontrole telesnej hmotnosti

Zloženie: List zeleného čaju (Camellia sinensis, extrakt), plod čierneho kore-
nia (Piper nigrum, extrakt), plnidlá (mikrokryštalická celulóza, jablčná vlákni-
na), emulgátor (estery sacharózy), plnidlo (kukuričný škrob), protihrudkujúca 
látka (horečnaté soli mastných kyselín), stabilizátory (hydroxypropylmetylce-
lulosa, polyvinylpyrrolidon), leštiaca látka (mastenec), farbivo (kurkumín)

Odporúčané dávkovanie: 2 tablety denne najlepšie 30 minút pred jedlom 
alebo počas jedla (1 tableta pred obedom a 1 tableta pred večerou). Účinok 
sa násobí zmenou stravovacích návykov a cvičením.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu a tme pri teplote do 30 °C. Ukladajte 
mimo dosahu malých detí.

Upozornenie: Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie 
sú náhradou pestrej stravy. Nie je určené deťom do 3 rokov. Obsahuje kofeín 
- nie je vhodné pre deti a tehotné ženy (obsah kofeínu 7 mg v 2 tabletách pre 
dennú spotrebu).

Slim‘SS vit
Pri pravidelnom užívaní Slim‘SS sa odporúča doplniť vitamíny rozpustné v 
tukoch A, D, E, K už od druhého mesiaca užívania. Nie je vhodné kombinovať 
s inými multivitamínovými doplnkami. Ako doplnkový produkt ponúkame 
Slim‘SS vit – komplex vitamínov A, D, E, K v jednej tablete. 

Dávkovanie: 1 tableta denne ráno
Obsah balenia: 30 tabliet
Slim‘SS vit | 4 €

Pri zakúpení dvojmesačnej kúry Slim‘SS od nás získate balenie Slim‘SS vit 
úplne ZADARMO

essens home pharmacy



Flow’EN
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Obsah balenia: 30 tabliet
Flow'EN | 11,70 €



Flow’EN - výživový doplnok
Flow'EN obsahuje štandardizované rastlinné extrakty vo vhodnom pomere, t.j. 
extrakt zo semena pagaštanu konského (gaštanu Aesculus hippocastanum)  
a extrakt z čierneho korenia:

•	 extrakt gaštanu prispieva k zníženiu pocitu ťažkých nôh a je využívaný pre 
dobrú cirkuláciu v žilách a cievnych vlásočniciach 

•	 čierne korenie prispieva k normálnej činnosti cievnej a nervovej sústavy
•	 vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu 

krvných ciev a prispieva k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom

Zloženie: semeno pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum semen, 
extrakt), plod čierneho korenia (Piper nigrum, extrakt), plnidlá (kukuričný 
škrob, mikrokryštalická celulóza), protihrudkujúca látka (horečnaté soli 
mastných kyselín), stabilizátory (hydroxypropylmetylcelulóza, mastenec, 
polydextrózy, polyetylénglykol, uhličitan vápenatý), farbivá (oxidy a hydroxidy 
železa, kremičitan draselno-hlinitý, oxid titaničitý)

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta večer počas jedla. 

Skladovanie: Skladujte v suchu a tme  pri teplote do 30 0C. 
Ukladajte mimo dosahu malých detí. 

Upozornenie: Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie 
sú náhradou pestrej stravy. Nie je určené deťom do 3 rokov. 

essens home pharmacy



Head’ES
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Obsah balenia: 30 tabliet
Head'ES | 15,70 €



Head’ES - výživový doplnok
Head'ES obsahuje koenzým Q10 vo vhodnej kombinácii so 
štandardizovanými rastlinnými extraktmi a B vitamínmi s nasledujúcim 
fyziologickým účinkom:

•	 koenzým Q10 je telu vlastná látka, taktiež nazývaná ako ubichinón 
Q10, ubidekarenón, faktor Q10 alebo taktiež vitamín Q s fyziologickým 
účinkom, pretože je v rôznych formách všadeprítomnou látkou 
obsiahnutou vo všetkých živých organizmoch a zúčastňuje sa dôležitých 
metabolických procesov

•	 extrakt Gingko biloba má účinok na mikrocirkuláciu krvného systému 
vrátane mozgu, čím prispieva k jeho normálnej činnosti (kognitívna/ 
rozpoznávacia funkcia a duševná rovnováha)

•	 čierne korenie prispieva k normálnej činnosti cievnej a nervovej sústavy
•	 vitamín B2 prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania
•	 vitamín B6 prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, teda normálnej 

psychickej činnosti a k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Zloženie: koenzým Q10, list ginka dvojlaločného (extrakt Ginkgo biloba 
24/6), plod čierneho korenia (Piper nigrum, extrakt), farbivo (riboflavín), 
vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), plnidlá (mikrokryštalická celulóza, 
kukuričný škrob), stabilizátor (hydroxypropylmetylcelulóza)

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta ráno počas jedla alebo pri pocite 
nástupu problému.

Skladovanie: Skladujte v suchu a tme pri teplote do 30 0C.  
Ukladajte mimo dosahu malých detí. 

Upozornenie: Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie 
sú náhradou pestrej stravy. Nie je určené deťom do 3 rokov. 

essens home pharmacy




