
Parfümkatalógus 



Hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

A hosszantartó illat varázsa

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

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

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

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

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

Üdvözöljük Önöket az illatok világában!

Kedves Barátaink!

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

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

Bízunk benne, hogy parfümözött termékcsaládunkat Önök is 
megkedvelik.

Ivana Štěpánová
Az ESSENS vezetősége

FEJ ILLAT

ALAPILLAT

SZÍVILLAT

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

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

Az illatanyagok ebben a fázisban lassan, fokozatosan 
szabadulnak fel és több órán, esetenként több tíz 
órán át érezhetők



W 101 |  
Finomságot és természetes női 
szépséget hangsúlyozó illat. A nyári 
frissesség könnyedségével varázsolja 
el Önt. 
Fejillat: mimóza, nőszirom, ibolya, frézia, 
jázmin, gyöngyvirág, bergamot, rózsa
Szívillat: koriander, tubarózsa, nőszirom, 
székfű, galbánum, jázmin, brazíliai rózsafa, 
narancsvirág
Alapillat: ámbra, pézsma, cédrusfa, 
szantálfa, vanília

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

Női  parfümök

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ILLATANYAG TARTALOM 20 %



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ILLATANYAG TARTALOM 20 %

Férfi parfümök



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parfüm 50 ml | 4930 Ft



Tusfürdők Testápoló 
balzsamok

Az Ön által kedvelt 
illatú testápoló balzsam 
sárgabarackmag olajjal, 

hidratáló összetevőkkel és 
E  vitaminnal. A mindennapos  

használatra, minden bőrtípusra 
alkalmas testápoló balzsam 

fürdés, napozás vagy akár 
depillálás után is kiválóan 

applikálható. A balzsam 
gyorsan beszívódik, és selymes 

tapintásúvá, rugalmassá 
varázsolja a bőrt. Bőrlágyító, 

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

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

védekezőképességét, segít 
megőrizni  a bőr rugalmasságát, 

nyugtat  és regenerál.

A testápoló balzsamok az alábbi 
női illatokban kaphatók: 

w101 - w130

Kiszerelés: 200 ml
Testápoló balzsam | 1827 Ft

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

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

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

Kiszerelés: 200 ml
Tusfürdő | 1218 Ft



Ismerje meg az ESSENS 
további termékeit

ALOE VERA
Étrend-kiegészítő

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

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

Hajápolási termékek

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

COLOSTRUM
Étrend-kiegészítő

• Colostrum 60 kapszula

Arcápolási termékek Colostrum+

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

Testápolási termékek Colostrum

• Kolosztrummal dúsított tusfürdő 200 ml
• Kolostrummal dúsított bőrtápláló 

testápoló 200 ml
• Kolosztrummal dúsított narancsbőr elleni 

krém 200 ml

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

Virágos illatok

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

ESSENS

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

Orientális illatok

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

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

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

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

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

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

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

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

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

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

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

ESSENS m002, m012

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

ESSENS w102, w135, m013

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

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019
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Róbert Károly krt. 82-84
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KApcSolAt

Infomáció vonalas telefon +36 1 273 0165

email info@essens.hu

Megrendelések vonalas telefon + 36 1 273 0165

mobil telefon +36 70 678 12 87

email megrendelesek@essens.hu

Reklamáció vonalas telefon + 36 1 273 0166

email info@essens.hu

Regisztráció vonalas telefon + 36 1 273 0165

email regisztracio@essens.hu

Az Ön disztribútora:




