
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. 


