Κατάλογος
αρωμάτων

Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα
Στην επιλογή του κατάλληλου αρώματος, τον πρώτο λόγο έχει η προσωπική σας γνώμη.
Άλλωστε, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές προτιμήσεις και διαφορετική ψυχοσύνθεση.
Επίσης, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτηριστικό αρωματικό αποτύπωμα, ανάλογα
με τον τύπο δέρματος, τις διατροφικές συνήθεις και τον τρόπο ζωής του.
Πριν επιλέξετε το κατάλληλο άρωμα, μια καλή ιδέα θα ήταν να χρησιμοποιήσετε δείγματα
αρωμάτων για να σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή. Τα συστατικά των αιθέριων
ελαίων χρειάζονται ένα ικανό χρονικό διάστημα για να απελευθερώσουν όλη την έντασή τους
μετά από κάθε εφαρμογή. Επομένως, κάθε φορά που δοκιμάζετε ένα άρωμα, περιμένετε
λίγη ώρα για να δείτε το αποτέλεσμα του αρώματος σε επαφή με το δέρμα σας. Επιλέξετε το
ιδανικό άρωμα που σας ταιριάζει!
Για κάθε περίσταση, υπάρχει ένα κατάλληλο άρωμα. Το άρωμα που επιλέγετε για τη σχολή
ή το γραφείο θα πρέπει να είναι ελαφρύ, ώστε να μην επιβαρύνει το χώρο με την έντασή του.
Αντίθετα, μη διστάσετε να επιλέξετε ένα πιο έντονο και αφοπλιστικό άρωμα για τις βραδινές
σας εξόδους.

Η μαγεία ενός αρώματος που διαρκεί

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για
περισσότερη ένταση, επιλέγετε να εφαρμόζετε το αγαπημένο σας άρωμα σε περιοχές
του σώματος με έντονη κυκλοφορία του αίματος. Για παράδειγμα, εφαρμόστε σε
μικρές ποσότητες πίσω από τα αυτιά, στους καρπούς, στους αγκώνες ή ακόμη και στους
αστραγάλους. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ντυθείτε, ώστε να απορροφηθεί καλά το
άρωμα από το δέρμα. Για ακόμη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, ψεκάστε το αγαπημένο
σας άρωμα σε νωπά μαλλιά. Εάν επιθυμείτε ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, ψεκάστε το
άρωμα στον αέρα και περάστε μέσα από το αρωματικό σύννεφο που δημιουργείται.
Οι νότες κορυφής είναι πολύ έντονες νότες και
γίνονται αντιληπτές αμέσως μετά την εφαρμογή.
Έχουν διάρκεια μόνο μερικών δευτερολέπτων.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα αρώματα με νότες
κορυφής που διαρκούν έως και 15 λεπτά.
Οι μεσαίες νότες γίνονται αντιληπτές
αμέσως μετά τις νότες κορυφής κι έχουν
διάρκεια περίπου 2-3 ώρες.

ΝΟΤΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Καλώς ήρθατε στο μαγευτικό κόσμο
των αρωμάτων!
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
Σας παρουσιάζουμε το νέο μας κατάλογο, με την ολοκληρωμένη
σειρά προϊόντων και αρωμάτων της εταιρείας ESSENS.
Τα αρώματα ESSENS δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.
Ο προμηθευτής είναι πιστοποιημένος κατά GMP (Κανόνες ορθής παρασκευής) και
ISO 9001-2008. Τα αρώματα ESSENS περιέχουν 20% αρωματικά έλαια, γεγονός
που τα συγκαταλέγει μεταξύ των καλύτερων αρωμάτων. Ακολουθεί μια σύντομη
περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής των αρωμάτων σε απλά βήματα. Σε πρώτο
στάδιο, κορυφαίας ποιότητας αρωματικά αιθέρια έλαια αναμιγνύονται με αιθυλική
αλκοόλη κατάλληλη για την παρασκευή αρωμάτων. Το μείγμα ψύχεται στους -7 oC
και στη συνέχεια διηθίζεται σε φίλτρα 10 micron. Έπειτα από τη διήθηση, το άρωμα
αφήνεται να ωριμάσει για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες μέσα σε δεξαμενές από
ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να αναμιχθούν τέλεια όλα τα συστατικά του. Χάρη σε αυτή
την περίοδο ωρίμανσης, το τελικό αποτέλεσμα είναι απόλυτα αρμονικό, με ιδιαίτερη
ένταση και συναρπαστικό άρωμα. Όταν πια το άρωμα ωριμάσει, μπαίνει σε φιαλίδια
τα οποία έχουν υποβληθεί σε διαδικασία καθαρισμού μέσω αέρα. Όλα τα φιαλίδια
επιμελούνται Ιταλοί δεξιοτέχνες του είδους, σε ένα φημισμένο εργαστήρι υαλικών
ειδών. Τέλος, τα φιαλίδια με το άρωμα διαμορφώνονται σε συσκευασία δώρου. Όλα
τα στάδια παραγωγής υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και για τη διαδικασία
παραγωγής επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα υλικά χωρίς ατέλειες . Για
την παρασκευή των αρωμάτων ακολουθούνται μυστικές συνταγές αρωματοποιίας,
κατοχυρωμένες με ευρεσιτεχνία.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα λατρέψετε τα προϊόντα της νέας σειράς
αρωμάτων!

ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ

ΝΟΤΕΣ ΒΑΣΗΣ

Οι νότες βάσης χρειάζονται χρόνο για να απελευθερωθούν και το άρωμά τους έχει
διάρκεια μερικών ωρών. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα αρώματα με νότες βάσης που
διαρκούν έως και δέκα ώρες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε άρωμα αφήνει τη σφραγίδα του, επηρεάζει τη συμπεριφορά
μας, τη συμπεριφορά των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, αλλά και τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Ivana Štěpánová
Διευθύντρια της εταιρείας ESSENS

Γυναικεία αρώματα
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 20%
W 101 |

Άρωμα το οποίο τονίζει την απαλότητα
και τη φυσική γυναικεία ομορφιά. Θα
σας μαγέψει η ελαφρότητα εμπνευσμένη
από την φρεσκάδα του καλοκαιριού.
Κεφαλή: μιμόζα, ίριδα, βιολέτα, φρέζια,
γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας, περγαμόντο,
τριαντάφυλλο
Καρδιά: κόλιανδρο, ρόδο, ίριδα, χαμομήλι,
γάλβανο, γιασεμί, ροδόξυλο Βραζιλίας, άνθος
πορτοκαλιάς
Βάση: αμπέρι, μόσχος, κέδρος και
σανταλόξυλο, βανίλια

W 102 |
Άρωμα γεμάτο πάθος και συναισθήματα,
το οποίο θα αγαπήσετε.
Κεφαλή: πράσινη πασχαλιά, φυλλαράκια
λεμονιού Σικελίας
Καρδιά: άνθος ροδάκινου, γλυκίνη, κόκκινη
παιωνία, πράσινο τσάι, κινέζικος osmanthus
Βάση: αμπέρι, μόσχος, ξύλο κέδρου

W 107 |
Έχετε την αίσθηση της μόδας και
του στυλ; Τότε το άρωμα αυτό είναι
δημιουργημένο για εσάς

Κεφαλή: παιωνία, φρέζια, λίτσι
Καρδιά: τριαντάφυλλο, μανόλια, κρίνος της
κοιλάδας
Βάση: αμπέρι, κέδρος

W 108 |
Αναμίξτε ένα κοκτέιλ γεμάτο αγάπη και
πάθος.

W 103 |

Ρομαντικό, γλυκό, απαλό και
ταυτόχρονα ισχυρό. Αυτό είναι το άρωμα
της θηλυκότητας.

Κεφαλή: ανανάς, πασχαλιά, ροδάκινο, άνθος
βερίκοκου, κρίνος της κοιλάδας, περγαμόντο,
τριαντάφυλλο
Καρδιά: ίριδα, ηλιοτρόπιο, γιασεμί Βάση:
βερίκοκο, σανταλόξυλο, αμπέρι, μόσχος,
βανίλια, ροδάκινο

W 104 |

Ακαταμάχητο άρωμα της απόλαυσης
της ζωής, το οποίο θα σας καλύψει με
φρεσκάδα.

Κεφαλή: πράσινο μήλο, κέδρος, καμπανούλα,
λεμόνι Σικελίας
Καρδιά: λευκό τριαντάφυλλο, μπαμπού, γιασεμί
Βάση: κέδρος, μόσχος, αμπέρι

W 105 |

Ευχάριστο, εξελιγμένο και ελαφρώς
προκλητικό άρωμα, στο οποίο οι
λουλουδάτοι τόνοι αναμιγνύονται με τους
φρουτώδεις.
Κεφαλή: μανόλια, αγγούρι, γκρέιπφρουτ
Καρδιά: τουμπερόζα, βιολέτα, μήλο, κρίνος
της κοιλάδας, τριαντάφυλλο
Βάση: τόνοι δάσους, μόσχος, λευκό αμπέρι

W 106 |

Αχαλίνωτο άρωμα για ισχυρή γυναίκα με
ελεύθερη σκέψη.
Κεφαλή: λεμόνι Αμάλφι, μέντα
Καρδιά: γιασεμί, ροζ πιπέρι, παιωνία
Βάση: γαλλικό λάβδανο, κέδρος, ζάχαρη

Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, πορτοκάλι,
μανταρίνι, άνθος κανέλας, γκρέιπφρουτ,
περγαμόντο
Καρδιά: βερίκοκο, γιασεμί, κρίνος της
κοιλάδας, κρίνος, τριαντάφυλλο
Βάση: κέδρος, φασόλι Τonka, μόσχος,
βανίλια, κεχριμπάρι

W 109 |
Χυμώδες και δελεαστικό άρωμα
λουλουδιών και φρούτων.

Κεφαλή: καρπούζι, ροδάκινο, μήλο
Καρδιά: μιμόζα, τουμπερόζα, κρίνος, φρέζια,
γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας
Βάση: σανταλόξυλο, μόσχος, βρύο
βελανιδιάς, ylang ylang

W 110 |

Πανέμορφο λουλουδάτο άρωμα, το
οποίο θα σας ενθουσιάσει με την
καθαρότητα και την απαλότητά του
Κεφαλή: φυλλαράκια βιολέτας, ροζ
γκρέιπφρουτ, φράουλες δάσους
Καρδιά: γαρδένια, βιολέτα, γιασεμί
Βάση: μόσχος, λευκό ξύλο, βανίλια

W 113 |
Άρωμα αίθριας φρεσκάδας.

Κεφαλή: μπαμπού, αχλάδι Nashi
Καρδιά: άνθος λωτού
Βάση: ξυλώδεις τόνοι

W 114 |

Δελεαστικό και ελκυστικό άρωμα για
αποφασιστικές γυναίκες, οι οποίες
ξέρουν τι θέλουν.

Κεφαλή: φρέζια, κρίνος, τριαντάφυλλο
Καρδιά: κρίνος της κοιλάδας, γαρδένια, ξύλο
φοίνικα, ασφόδελος
Βάση: φραγκοστάφυλο, μόσχος, βρύο
βελανιδιάς

W 115 |
Μαγευτικό αγγελικό άρωμα, του οποίου
οι γλυκοί τόνοι θα σας μεταφέρουν στην
παιδική σας ηλικία.

Κεφαλή: καρπούζι, καρύδα, πορτοκάλι,
κανέλα, γιασεμί, περγαμόντο, μαλλί της γριάς
Καρδιά: μέλι, βερίκοκο, βατόμουρα,
δαμάσκηνο, ορχιδέα, ροδάκινο, γιασεμί,
κόκκινα φρούτα, τριαντάφυλλο
Βάση: φασόλι Τonka, αμπέρι, πατσουλί,
μόσχος, βανίλια, καραμέλα, σκούρα σοκολάτα

W 116 |
Ένα παιχνιδιάρικο άρωμα του οποίου οι
τόνοι είναι η γιορτή του αυθορμητισμού.
Κεφαλή: Τζαμαϊκανό πιπέρι, φρέζια, μήλο
Καρδιά: βιολέτα, ιβίσκος, γιασεμί,
ηλιοτρόπιο, τριαντάφυλλο
Βάση: λάβδανο, σανταλόξυλο, λιβάνι,
κέδρος, βρύο

W 117 |

W 111 |

Ένας σπάνιος θησαυρός ο οποίος
κρύβει αισθησιασμό και κρυσταλλική
καθαρότητα.
Κεφαλή: ρόδι, yuzu
Καρδιά: παιωνία, μανόλια, άνθος λωτού
Βάση: αμπέρι, μόσχος

W 112 |
Ένας σπάνιος θησαυρός ο οποίος
κρύβει αισθησιασμό και κρυσταλλική
καθαρότητα.

Φρέσκο oriental άρωμα εμπνευσμένο
από μια σύγχρονη γυναίκα.

Κεφαλή: πορτοκάλι, άνθος πορτοκαλιάς,
μανταρίνι, περγαμόντο
Καρδιά: μιμόζα, γιασεμί, τούρκικο
τριαντάφυλλο, ylang ylang
Βάση: φασόλι Τonka, πατσουλί, γλυκό μύρο,
βανίλια, vetyver, λευκός μόσχος

Κεφαλή: ρόδι, yuzu
Καρδιά: παιωνία, μανόλια, άνθος λωτού
Βάση: αμπέρι, μόσχος
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W 118 |

Ιδιαίτερα γυναικείο άρωμα το οποίο
συνδυάζει την απλότητα με την
κομψότητα.

Κεφαλή: μανταρίνι, τριαντάφυλλο,
αφρικάνικη ορχιδέα
Καρδιά: βατόμουρο, δαμάσκηνο, βιολέτα
Βάση: μόσχος, ξύλο αμάραντου, κισσός

W 119 |

Έκρηξη θηλυκότητας!

W 123 |

W 128 |

Κεφαλή: βρύο βελανιδιάς, ροδάκινο,
κυκλάμινο, καρπούζι,
φραγκοστάφυλο, πράσινο μήλο
Καρδιά: γιασεμί, ρίζα ίριδας, κρίνος,
υάκινθος του νερού
Βάση: σανταλόξυλο, κέδρος, αμπέρι, βανίλια,
ορχιδέα, ρητίνη

Κεφαλή: άνθος ακακίας, φύλλα μανταρινιού
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιάς, άνθος
κάκτου «Βασίλισσα της Νύχτας», γιασεμί,
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, φασόλι Τonka, βανίλια

Άρωμα που ενσαρκώνει την εξαιρετική
φρεσκάδα και τη γυναικεία αίσθηση

Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, ροδάκινο
Καρδιά: δαμάσκηνο, γιασεμί, παιωνία,
κρίνος της κοιλάδας
Βάση: σανταλόξυλο, μόσχος, βανίλια

W 124 |

W 120 |
Ελαφρύ, φρέσκο και όμορφο άρωμα, το
οποίο θα σας αποκαλύψει τα μυστικά του
Κήπου της Εδέμ.

Κεφαλή: ανανάς, ίριδα, πατσουλί, ροζ
πιπέρι, υάκινθος
Καρδιά: γιασεμί, εσπεριδοειδή
Βάση: μόσχος, πατσουλί, λευκός μόσχος,

Κεφαλή: ανανάς, πασσιφλόρα, περγαμόντο
Καρδιά: φρέζια, ροδάκινο, ροζ παιωνία
Βάση: αμπέρι, μόσχος, ξύλο κέδρου

W 121 |

Ευχάριστα μεταδοτικό άρωμα ζουμερών
φρούτων, λουλουδιών και δελεαστικών
ξυλωδών τόνων.

Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: γιασεμί, κρίνος της κοιλάδας,
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, αμπέρι, κέδρος

W 122 |

Απαλό άρωμα ιδανικό για ρομαντικές
γυναίκες οι οποίες πιστεύουν στην
αληθινή αγάπη.

Κεφαλή: τζίντζερ, χαμομήλι, εσπεριδοειδή,
κίτρινη φρέζια, τριαντάφυλλο
Καρδιά: κρίνος, γαρύφαλλο, άσπρη βιολέτα,
άνθος λωτού
Βάση: εξωτικά ξύλα, πατσουλί, βρύο
βελανιδιάς, λευκός μόσχος

Ένα κύμα ακραίας φρεσκάδας
γεμάτο ενέργεια και ζωτικότητα, το
οποίο θα εκπλήξει με την εξαιρετική
μεταβλητότητά του.

W 125 |

Άκρως γοητευτικό ... Τέτοιο είναι το
oriental άρωμα γεμάτο εξωτικά φρούτα
και σαγηνευτικά λουλούδια.
Κεφαλή: ρόδι
Καρδιά: άνθος λοτού, ορχιδέα
Βάση: βιολέτα, αμπέρι, μόσχος, ξύλο μαόνι

W 126 |

Γιορτή της φρεσκάδας εμπνευσμένης με
τη δύναμη φυσικών φαινομένων, η οποία
μας δελεάζει στο παιχνιδιάρικο.
Κεφαλή: περγαμόντο, μανταρίνι, σύκα
Καρδιά: κρίνος, γιασεμί, κάρδαμο
Βάση: σανταλόξυλο και κέδρος, ελιά, μόσχος

W 127 |

Ένα αισθησιακό άρωμα με φλογερό
χαρακτήρα, ορισμένο για μια κυρίαρχη
γυναίκα που σαγηνεύει ακόμα και χωρίς
λόγια.

Κεφαλή: νερολί, λεμόνι, βατόμουρο
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιάς, γιασεμί, γαρδένια
Βάση: πατσουλί, λευκό μέλι

Εξαιρετικά ενδιαφέρον, μυστηριώδες
άρωμα με μαγικές επιδράσεις του ανθού
κάκτου «Βασίλισσα της νύχτας».

W 129 |

Όταν το ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα, όλα
αρχίζουν... Μετά την γοητευτική γυναίκα
παραμένει η μυρωδιά του αρώματός της.
Κεφαλή: μανταρίνι, περγαμόντο
Καρδιά: τριαντάφυλλο
Βάση: πατσουλί, αμπέρι, βανίλια

W 130 |

Λουλουδάτο άρωμα για φιλόδοξες
γυναίκες, οι οποίες δεν ξεχνούν τη
φυσική τους γοητεία. Άρωμα, το ίδιο
φρέσκο και γοητευτικό.

Κεφαλή: φραγκοστάφυλο, εσπεριδοειδή,
άγριες φράουλες, κόκκινο μήλο
Καρδιά:φρέζια, γλυκό μπιζέλι, γιασεμί,
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο, αμπέρι, μόσχος,
βατόμουρο

W133 |

Αγνό σαν μια ανοιξιάτικη μέρα στο
βουνό, λουλουδάτο και δροσερό σαν τα
νερά του καταρράκτη στη μέση ενός
δάσους την άνοιξη.
Κεφαλή: κυκλάμινο, ροδόνερο, πεπόνι,
φρέζια, λωτός και τριαντάφυλλο
Καρδιά: εκχύλισμα φυκιών, λεβάντα και
ανθός βαμβακιού
Βάση: πατσουλί, ξυλώδεις νότες, άρκευθος
και άμβρα

W134 |

Σαγηνευτικό άρωμα για γυναίκες με
κομψότητα κι εκλεπτυσμένο γούστο
που απολαμβάνουν το ρόλο της „femme
fatale“. Οι νότες των αρωμάτων
του αποκαλύπτονται σταδιακά,
προσφέροντας μια ολοένα και πιο
αισθησιακή διάθεση.
Κεφαλή: ιταλικό πορτοκάλι
Καρδιά: ανθός πορτοκαλιού και γιασεμί
Βάση: μέλι και βανίλια

W 131 |

Δροσερό και πικάντικο άρωμα με νότες
λουλουδιών. Για γυναίκες με γοητεία και
παιχνιδιάρικη διάθεση που δεν χάνουν
ποτέ την αυτοπεποίθησή τους.
Κεφαλή: εσπεριδοειδή, βότκα και βιολέτα
Καρδιά: νάρκισσος, λωτός και ορχιδέα
Βάση: σημύδα και ξυλώδεις νότες

W 132 |

Συναρπαστικό και ακαταμάχητο. Για
γυναίκες που σαγηνεύουν από την πρώτη
ματιά. Οι αισθησιακές νότες αυτού του
αρώματος ισορροπούν μεταξύ πάθους
και τρυφερότητας.
Κεφαλή: ανθός πορτοκαλιού, μανταρίνι και
πορτοκάλι
Καρδιά: λευκή καμέλια, κρίνο και
τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο και μόσχος
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W 135 |

Υπέροχος συνδυασμός από φρούτα,
λουλούδια κι εξωτικές ξυλώδεις νότες για
μια παραδεισένια αίσθηση!

Κεφαλή: άγριο κρίνο και τριαντάφυλλο
Καρδιά: νεκταρίνι, ροδάκινο και υάκινθος
Βάση: φρούτα, σανταλόξυλο και λευκός μόσχος

W 136 |

Αφεθείτε σε ένα κύμα δροσιάς που
θα σας συναρπάσει και θα σας
αναζωογονήσει ...

Κεφαλή: ραβέντι, μέντα, φλούδα
πορτοκαλιού, περγαμόντο και λεμόνι
Καρδιά: πράσινο τσάι, γαρύφαλλο και γιασεμί
Βάση: βρύα βελανιδιάς, κύμινο, άμβρα και
μόσχος

W 137 |

Λουλουδάτο άρωμα που συνδυάζει
τον αισθησιασμό και τη θέρμη της
ανατολής με νότες δροσιάς από φρούτα
και λουλούδια. Τολμηρό, πιπεράτο και
πικάντικο, αλλά απολαυστικά υπέροχο!
Για γοητευτικές γυναίκες με τόλμη και
εκλεπτυσμένο γούστο.

Κεφαλή: μανταρίνι, πορτοκάλι και ροζ πιπέρι
Καρδιά: γεράνι, ροδάκινο και πασχαλιά
Βάση: Πατσουλί και άμβρα

W 138 |

Βυθιστείτε στο άρωμα των πιο
αρωματικών λουλουδιών και νιώστε ένα
υπέροχο αίσθημα ευτυχίας και αρμονίας
να σας κατακλύζει.
Κεφαλή: περγαμόντο και τσάι
Καρδιά: γιασεμί, αφρικανικός ανθός
πορτοκαλιού, φρέζια, τριαντάφυλλο και
ορχιδέα
Βάση: μόσχος και πατσουλί

W 139 |

Κεφαλή από χαβιάρι και γλυκά φρούτα
για να νιώσετε πιο όμορφη από ποτέ!
Κεφαλή: φύλλα συκιάς
Καρδιά: σύκο και χαβιάρι
Βάση: συκιά

Aνδρικά αρώματα
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 20%
M 001 |
Άρωμα γεμάτο αντιθέσεις, οι οποίες
δημιουργούν την τέλεια αρμονία.
Κεφαλή: λεβάντα, μανταρίνι, λευκάγκαθα,
ανθός μοσχοκάρυδου, περγαμόντο, χαμομήλι,
λεμόνι
Καρδιά: μοσχοκάρυδο, αγιόκλημα, γαρύφαλλο,
σανταλόξυλο, φυλλαράκια βιολέτας, γιασεμί,
ξύλο κέδρου
Βάση: δέρμα, φασόλι Τonka, κεχριμπάρι,
πατσουλί, μόσχος, vetyver

M 002 |

Άρωμα γεμάτο ενέργεια, σχεδιασμένο
για τους άνδρες οι οποίοι ζουν τη ζωή
τους στο έπακρον.

W 140 |

Εκρηκτικό και αναπάντεχο… Ένα
άρωμα για τους λάτρεις της Ανατολής!

Κεφαλή: μανταρίνι, πορτοκάλι, μοσχοκάρφι
και κάρδαμο
Καρδιά: κύμινο, μάνγκο, ηλιοτρόπιο, ylang
ylang και γαρδένια
Βάση: άμβρα, πατσουλί και βανίλια

Κεφαλή: γκρέιπφρουτ, γλυκάνισο
Καρδιά: λεβάντα, βατόμουρο
Βάση: ξυλώδεις τόνοι, ηλιοτρόπιο

M 003 |

Φρέσκο ελαφρύ άρωμα, του οποίου
οι αρωματικοί τόνοι παριστάνουν την
ελευθερία και ανεξαρτησία.
Κεφαλή: πορτοκάλι, lime, μανταρίνι, γιασεμί,
περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: κυκλάμινο, μοσχοκάρυδο, ρεζεδά,
κόλιανδρο, βιολέτα, φρέζια, θαλάσσιοι τόνοι,
ροδάκινο, υάκινθος, τριαντάφυλλο
Βάση: αμπέρι, πατσουλί, βρύο βελανιδιάς,
κέδρος, λευκός μόσχος

M 004 |

Εξελιγμένο και μοντέρνο άρωμα.
Κεφαλή: φύλλα αχλαδιού, κέδρος, περγαμόντο
Καρδιά: βασιλικός, μέντα, ακόρντο
θρυμματισμένου πάγου
Βάση: πατσουλί, μόσχος, κέδρος

M 005 |

Τολμηρό άρωμα για έναν άντρα, ο οποίος
ξέρει τι θέλει.
Κεφαλή: λεμόνι, μανταρίνι
Καρδιά: κέδρος, κορίανδρο, βιολέτα
Βάση: γαλλικό λάβδανο, αμπέρι, ρητίνη, βενζοΐνη,
δέρμα

M 006 |

Κομψό ξυλώδες άρωμα το οποίο
αποκαλύπτει μια νέα ματιά στην
κλασικότητα.
Κεφαλή: γκρέιπφρουτ, περγαμόντο, λεμόνι,
ρητίνη elemi
Καρδιά: vetyver, κέδρος, τζίντζερ
Βάση: σανταλόξυλο, δεντρολίβανο, λεβάντα

M 007 |

Έντονο άρωμα δημιουργημένο για έναν
ισχυρό, επιτυχή και αποφασιστικό άντρα.
Κεφαλή: δαμάσκηνο, βρύα βελανιδιάς, μήλο,
εσπεριδοειδή φρούτα, περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: γεράνι, γαρίφαλο, κανέλα
Βάση: σανταλόξυλο, ελιά, βανίλια, vetyver,
κέδρος

Άρωμα 50 ml | 19,10 €
Άρωμα 15 ml | 10,45 €
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M 008 |

M 012 |

Κεφαλή: κόκκινο πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ
Καρδιά: μέντα, τριαντάφυλλο, κανέλα
Βάση: πατσουλί, αμπέρι, δέρμα, τόνοι ξύλου

Κεφαλή: αρτεμισία, λεβάντα, μέντα,

M 009 |

βανίλια, ξύλο κέδρου

Ακαταμάχητο άρωμα, το οποίο εκφράζει
την θριαμβευτική επιστροφή στον
θεαματικό ανδρισμό.

Ετοιμαστείτε για ένα άρωμα γεμάτο
πάθος. Είναι άγριο, φρέσκο και
παράλληλα αισθησιακά πικάντικο.
Κεφαλή: αρτεμισία, βασιλικός
Καρδιά: πιπεριά, πατσουλί
Βάση: ρητίνη, βενζοΐνη

M 010 |

Εξαιρετικό άρωμα, το οποίο κρύβει μέσα
του μυστικά.
Κεφαλή: κάρδαμο
Καρδιά: περγαμόντο, ξύλο κέδρου, λεβάντα
Βάση: vetyver, κουμαρίνη

M 011 |

Ακαταμάχητα έντονο και ταυτόχρονα
απαλό;
Τέτοιο είναι το άρωμα γεμάτο αντιθέσεις
περγαμόντο, κάρδαμο

Καρδιά: κύμινο, άνθος πορτοκαλιάς, κανέλα
Βάση: σανταλόξυλο, φασόλι Τonka, αμπέρι,

M 013 |

Ένα συναρπαστικό άρωμα με τόνους
εσπεριδοειδών, εμπνευσμένο από την
οξύτητα του βουνίσιου αέρα και την
καθαρότητα των καταρρακτών.

Κεφαλή: περγαμόντο, μανταρίνι
Καρδιά: πράσινο τσάι, φραγκοστάφυλο
Βάση: γάλβανο, μόσχος, σανταλόξυλο, πικρό
πορτοκάλι

M 014 |

Φρέσκο μοντέρνο άρωμα με ένα
υδάτινο άγγιγμα για έναν άντρα γεμάτο
αυτοπεποίθηση, ο οποίος αγαπάει την
ελευθερία και γνωρίζει τις τάσεις της μόδας.

Κομψό άρωμα που χαρακτηρίζει τον
σύγχρονο, αισθησιακό και χαλαρό άντρα, Κεφαλή: περγαμόντο, τριανταφυλλιά, κάρδαμο,
ο οποίος αρνείται να αντιγράφει τα στυλ λεμόνι
γύρω του και παραμένει ο εαυτός του.
Καρδιά: εστραγκόν, φασκόμηλο, κέδρος,
Κεφαλή: περγαμόντο, κυπαρίσσι, βιολέτα
Καρδιά: καπνός, γιασεμί
Βάση: πατσουλί, λιβάνι, αμπέρι, ρητίνη elemi

μπαχαρικά
Βάση: αμπέρι, σαφράν, μόσχος, ξυλώδεις τόνοι

M 015 |

Άρωμα που αντιπροσωπεύει τη δύναμη
και την ανεξαρτησία.
Κεφαλή: λεμόνι, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ροζ
πιπέρι, μέντα, μοσχοκάρυδο
Καρδιά: κέδρος, πικροί τόνοι, vetyver, τζίντζερ,
γιασεμί
Βάση: πατσουλί, λιβάνι, σανταλόξυλο, λάβδανο
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M 016 |

Αισθησιακοί τόνοι της Μεσογείου
συνθέτουν την ιδανική βάση για ένα
δροσερό άρωμα με γοητευτική κομψότητα.
Πολύ ελαφρύ και με νότες εσπεριδοειδών,
είναι ένα άρωμα για άνδρες που ζουν χωρίς
περιορισμούς και αναζητούν μια διακριτική
αίσθηση αναζωογόνησης από το άρωμά
τους, χωρίς υπερβολές.
Κεφαλή: μανταρίνι Σικελίας, κέδρος και
γκρέιπφρουτ
Καρδιά: δενδρολίβανο, ροδόξυλο Βραζιλίας και
μπαχαρικά
Βάση: μόσχος, βρύα βελανιδιάς και λιβάνι

M 017 |

Δροσερό άρωμα με νότες εσπεριδοειδών,
πράσινες νότες και νότες μπαχαρικών. Ο
τέλειος συνδυασμός για να αδράξετε τη
μέρα! Για άνδρες που δεν εμμένουν στην
εξωτερική εμφάνιση, αλλά θέλουν να ζουν
την κάθε μέρα με ένταση και άνεση.

M 019 |

Δροσερό άρωμα γεμάτο ένταση που
προσφέρει ανανέωση και χαλάρωση.
Κεφαλή: δενδρολίβανο, ανανάς, νερολί,
περγαμόντο και λεμόνι
Καρδιά: κυκλάμινο, γιασεμί, κορίανδρος και
βρύα βελανιδιάς
Βάση: σανταλόξυλο, κάρδαμο, κουκιά tonka,
μόσχος και κέδρος

M 020 |

Σαγηνευτικό και με μια αίσθηση
πολυτέλειας, είναι ένα άρωμα για άνδρες
με εκλεπτυσμένο γούστο. Για ισχυρούς
κι επιτυχημένους άνδρες με δύναμη και
όραμα.
Κεφαλή: περγαμόντο, φραγκοστάφυλο,
κόκκινο μήλο και ανανάς
Καρδιά: γιασεμί, σημύδα, πατσουλί και
τριαντάφυλλο

Κεφαλή: περγαμόντο και μανταρίνι
Καρδιά: μαύρα μπαχαρικά και τριαντάφυλλο
Βάση: σανταλόξυλο και πατσουλί

Άρωμα 50 ml | 19,10 €
Άρωμα 15 ml | 10,45 €

M 018 |

Πνευματώδες άρωμα που σαγηνεύει
και προσφέρει βαθιές συγκινήσεις στον
άνδρα που εμπιστεύεται το ένστικτό του,
ξέρει τί θέλει και πώς να το αποκτήσει για
να είναι πάντα… ένα βήμα μπροστά!
Κεφαλή: ανθός πορτοκαλιού και μανταρίνι
Καρδιά: εκχύλισμα φυκιών, λεβάντα και ανθός
βαμβακιού
Βάση: πατσουλί, ξυλώδεις νότες, άρκευθος και
άμβρα

λουλουδάτα

oriental
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Αφρόλουτρο
Αφρόλουτρο με το αγαπημένο
σας άρωμα, με ενυδατικό
σύμπλεγμα και λάδι κάνναβης.
Καθαρίζει αποτελεσματικά
το δέρμα και το θεραπεύει
χάρει στις ιδιότητες της λοσιόν
σώματος. Χάρει στο ενυδατικό
σύμπλεγμα και το pH 5,5, που
έχει και μία υγιής επιδερμίδα,

μετά το πλύσιμο το δέρμα
είναι λείο, απαλό και
προστατευμένο από την
ξηρότητα. Το λάδι κάνναβης
που χρησιμοποιείται
και για τη θεραπεία
έρπητα, εγκαυμάτων και
φουσκαλών, προωθεί την
ανάπλαση του δέρματος
και δρα ευεργετικά στο
μυοσκελετικό σύσ Ανδρικά
αφρόλουτρα διατίθενται
στα εξής αρώματα τημα.
Γυναικεία αφρόλουτρα
διατίθενται στα εξής
αρώματα:
w101 - w130
Ανδρικά αφρόλουτρα
διατίθενται στα εξής
αρώματα:
m001 - m015
Περιεχόμενο: 200 ml
Αφρόλουτρο | 6,10 €

Γαλάκτωμα
σώματος
Γαλάκτωμα σώματος με το αγαπημένο σας άρωμα που περιέχει
έλαιο βερίκοκου, ενυδατικά συστατικά και βιταμίνη Ε. Είναι
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα όλων των τύπων
του δέρματος μετά το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία και την
αποτρίχωση. Το γαλάκτωμα απορροφάται καλά και αφήνει το
δέρμα απαλό σαν μετάξι και λείο.
Περιέχει έλαιο βερίκοκου, το οποίο
έχει μαλακτικές, καθαριστικές,
θρεπτικές και αναπλαστικές
ιδιότητες, βιταμίνη Ε, η οποία
ενεργεί ως αντιφλεγμονώδης
ουσία και βοηθά την πρόληψη
των βλαβών του δέρματος από
τις ελεύθερες ρίζες. Το βούτυρο
καριτέ υποστηρίζει την προστασία
του δέρματος από την υπεριώδη
ακτινοβολία, βοηθά τη διατήρηση
της ελαστικότητας του δέρματος,
καταπραΰνει και αναζωογονεί.
Γυναικεία γαλακτώματα σώματος
διατίθενται στα εξής αρώματα:
w101 - w130
Περιεχόμενο: 200 ml
Γαλάκτωμα σώματος | 6,95 €

Ομάδες αρωμάτων
Τα αρώματα διακρίνονται σε επιμέρους βασικές κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να
συνδυάζονται μεταξύ τους.

Αρώματα
λουλουδιών

Τα αρώματα λουλουδιών είναι δροσερά και γλυκά. Στα βασικά συστατικά
τους κυριαρχούν λουλούδια όπως το γιασεμί, το τριαντάφυλλο, το κρίνο, το
ylang-ylang, ο υάκινθος, το άγριο κρίνο, η βιολέτα, κ.ά. Αυτή η κατηγορία
περιλαμβάνει, συνήθως, γυναικεία αρώματα αλλά και ορισμένα ανδρικά. Σε
συνδυασμό με άλλους τύπους αρωμάτων, δίνει νέες ομάδες αρωμάτων όπως
τα λουλουδάτα-ανατολίτικα ή τα λουλουδάτα-φρουτώδη αρώματα, κ.ά.

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

Αρώματα ανατολής

Τα αρώματα ανατολής είναι, συνήθως, πιο έντονα κι αισθησιακά.
Περιλαμβάνουν, κυρίως, αιθέρια έλαια βανίλιας, λιβάνι, σανταλόξυλο,
μπαχαρικά και άμβρα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο
ανδρικά όσο και γυναικεία αρώματα.

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

Αρώματα φρούτων

Αρώματα με έντονη παρουσία αιθέριων ελαίων από διάφορα φρούτα.
Βασικά συστατικά είναι τα αιθέρια έλαια ροδάκινου, μήλου, βερίκοκου,
φραγκοστάφυλου, κ.ά. Πρόκειται για μια κατηγορία αρωμάτων που
συχνά συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών.

ESSENS

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

Ξυλώδη αρώματα

Τα ξυλώδη αρώματα χρησιμοποιούνται τόσο σε γυναικεία όσο και σε
ανδρικά αρώματα. Πολύ συχνά συνδυάζονται με αρώματα ανατολής,
λουλουδιών, εσπεριδοειδών και μπαχαρικών. Τα βασικά συστατικά
αυτής της κατηγορίας είναι το σανταλόξυλο, ο κέδρος και το ροδόξυλο.

ESSENS

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

Chypre

Πρόκειται για μια κατηγορία εκλεπτυσμένων αρωμάτων με ξηρό
και ξυλώδη χαρακτήρα. Σε αυτή την κατηγορία κυριαρχούν τα βρύα
βελανιδιάς, το περγαμόντο και το πατσουλί. Συχνά, τα αρώματα αυτής της
κατηγορίας συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών ή πράσινα αρώματα.

ESSENS

w112, w117, w124, m011, m020

Υδάτινα αρώματα

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δροσερά αρώματα που βασίζονται σε
συστατικά όπως το καρπούζι ή τα λουλούδια που ζουν στο νερό. Συνήθως
συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών ή φρούτων.

ESSENS

w113, w133, m003, m014, m018

Αρώματα „fougère“

Πρόκειται για μια κατεξοχήν κατηγορία δροσερών ανδρικών αρωμάτων, η
οποία έχει ως βάση τη φτέρη, την κουμαρίνη και τη λεβάντα.

ESSENS

m002, m012

Πράσινα αρώματα

Τα πράσινα αρώματα έχουν στη βάση τους βρύα, πευκοβελόνες,
φρέσκα φύλλα, κρίνα, κ.ά. Πρόκειται για μια κατηγορία αρωμάτων που
συχνά συνδυάζονται με αρώματα λουλουδιών.

ESSENS

w102, w135, m013

Αρώματα
εσπεριδοειδών

Ζουμερά και δροσερά, στα αρώματα εσπεριδοειδών κυριαρχούν
τα αιθέρια έλαια από πορτοκάλι, περγαμόντο και λεμόνι. Αυτή η
κατηγορία περιλαμβάνει ανδρικά και γυναικεία αρώματα, αλλά και
αρώματα unisex που μπορούν να φορεθούν τόσο από γυναίκες όσο και
από άνδρες. Οι νότες εσπεριδοειδών συνδυάζονται άριστα με ξυλώδη
αρώματα ή αρώματα μπαχαρικών και λουλουδιών.

ESSENS

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

Άλλα προϊόντα της
εταιρείας essens
Σειρά Aloe vera
Συμπληρώματα διατροφής
• Aloe vera πόσιμη γέλη 500 ml - σταφύλι
• Aloe vera πόσιμη γέλη 500 ml - βιταμίνη C
• Aloe vera συμπύκνωμα με εκχυλίσματα
βοτάνων 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 κάψουλες
• Aloe vera + Q10 60 κάψουλες
Περιποίηση μαλλιών
• Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών
• Μαλακτική κρέμα για όλους τους τύπους
μαλλιών
• Σαμπουάν για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
• Μαλακτική κρέμα για βαμμένα και ξηρά μαλλιά

COLOSTRUM
Συμπλήρωμα διατροφής
• Colostrum 60 κάψουλες
Σειρά καλλυντικών προσώπου Colostrum+
• Κρέμα ημέρας 50 ml
• Κρέμα νυκτός 50 ml
• Ορός προσώπου 30 ml
• Gel ματιών 30 ml
• Τονώτικο προσώπου 150 ml
• Σαπούνι προσώπου 150 ml
Σειρά καλλυντικών σώματος Colostrum
• Αφρόλουτρο με Colostrum 200 ml
• Κρέμα κατά την κυτταρίτιδα με Colostrum 200 ml
• Θρεπτική κρέμα σώματος με Colostrum 200 ml

