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Michal Kovář

WELCOME TO ESSENS
Keď sme pred desiatimi rokmi zakladali spoločnosť ESSENS, vedel som, 
že nezostane len pri kozmetike. Tiež som vedel, že priniesť na presýtený 
trh nové výživové doplnky, je riskantné. Napriek tomu sme sa do toho vrhli 
a v súčasnosti sa tešíme z bohatej ponuky takých produktov, ktoré prevyšujú 
obdobný sortiment nielen svojou vysokou účinnosťou. K úspechu viedlo 
predovšetkým spojenie sa s kapacitami medzi technológmi a vedeckými 
pracovníkmi z oblasti potravinárstva, farmakológie a biotechnológie, ktorí nám 
pomáhajú rozšíriť povedomie o funkcii ľudského tela a dopadu dlhodobého 
užívania výživových doplnkov. 
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NEW

ESSENS WILD CAT ENERGY DRINK
Nechajte sa inšpirovať divokou prírodou a prebuďte v sebe silu mačkovitej 
šelmy, ktorá sa dokáže vyburcovať k výkonom vymykajúcim sa fyzikálnym 
zákonom a stojacim na hranici možností.

• jemne sýtený energetický nápoj s taurínom, kofeínom a extraktom 
z guarany

• lahodí chuťovým pohárikom, dopraje maximálne osvieženie a dostatok 
energie na zvládnutie náročných chvíľ

• aminokyselina taurín zlepšuje sústredenie, pôsobí na činnosť mozgu 
a podporuje látkovú výmenu

• kofeín znižuje pocit únavy a ospalosti, zvyšuje schopnosť sústredenia
• extrakt z rastliny guarana zabezpečuje tzv. "speed efekt", obsahuje 

kardiostimulanty a má vplyv na celkovú stimuláciu organizmu (centrálna 
nervová sústava, srdcová činnosť)

SKVELÁ CHUŤ A PREŽITÝ DEŇ
V PLNEJ SILE

250 ml 250 ml | 1,80 €| 1,80 €

*dostupnosť 4/2021 5
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ČO JE COLOSTRUM?
• Colostrum je prvé mlieko produkované mliečnymi zľazami po pôrode 

cicavcov, obsahujúce všetky potrebné a hotové protilátky, chrániace 
v prvých týždňoch života pred infekciami. 

• ESSENS Colostrum je bovinné (kravské) a pochádza výlučne z chovov 
so stálou veterinárnou kontrolou v Moravskosliezskom kraji. Ďalšie 
spracovanie prebieha vo farmaceutickej spoločnosti, ktorá je držiteľom 
certifikácie GMP pod záštitou WHO - Svetovej zdravotníckej organizácie 
a HACCP - systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných 
bodov pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva ČR, podľa smerníc EÚ.

• ESSENS Colostrum je získavané výlučne z prvého nádoja po pôrode 
teliatka. Len tento prvý nádoj garantuje najvyšší možný počet prospešných 
látok.

• Colostrum je vzácne vysokým obsahom vitamínov (A, D, E, C, B1, B2, 
B6, B12, kyselina listová, kyselina pantotenová, biotín, niacín), minerálov, 
stopových prvkov (sodík, draslík, vápnik, fosfor, horčík, železo, jód, 
chróm), bielkovín a inhibítorov proteáz.

• Colostrum obsahuje protilátky účinné proti baktériám, vírusom a plesniam. 
Jeho súčasťou je i lactoferrin, multifunkčný proteín redukujúci zápaly v tele.

• Colostrum obsahuje rastové faktory pozitívne ovplyvňujúce hojenie 
rán, vytváranie svalovej hmoty, zlepšujúce nervový systém a zvyšujúce 
celkovú vitalitu organizmu. 

• Colostrum obsahuje imunoglobulíny, ktoré hrajú zásadnú rolu pri ochrane 
imunitného systému. Ide hlavne o imunoglobulíny typu IgG, IgA a IgM. 
Najväčší pomer zastáva imunoglobulín IgG, ktorého je v ESSENS 
Colostrum veľmi vysoký obsah, a to najmenej 41 %.
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BESTSELLER

BESTSELLER

ESSENS COLOSTRUM
• výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• vysoký obsah aktívnej látky colostrum IgG40 vo výške 400 mg v jednej kapsule
• podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
• pomáha pri chrípke a nachladnutí
• prispieva k posilneniu imunity aj pri autoimunitných ochoreniach
• prispieva k urýchleniu liečby zápalových ochorení
• pomáha zvyšovať absorpčné schopnosti tráviaceho traktu a zároveň sa stará o črevá
• ideálny na podporu organizmu pri intenzívnom športovom tréningu
• bez umelých farbív, cukru a lepku
• výborná znášanlivosť u osôb s intoleranciou laktózy
• nie je známa interakcia s inými výživovými doplnkami či liečivami

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY NA POSILNENIE 
IMUNITNÉHO SYSTÉMU DOSAHUJE 

TROJMESAČNÁ KÚRA ESSENS 
COLOSTRUM, ODPORÚČA SA 

PREDOVŠETKÝM NA JAR A NA JESEŇ

60 kapsúl 60 kapsúl | 32,40 €| 32,40 €
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ESSENS COLOSTRUM + CURCUMIN
• výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - colostrum, extrakt z rastliny kurkumovník dlhý a extrakt z plodov piepru čierneho
• obsah colostra IgG40 vo výške 100 mg v jednej kapsule
• bez umelých farbív, cukru a lepku
• výborná znášanlivosť u osôb s intoleranciou laktózy
• nie je známa interakcia s inými výživovými doplnkami či liečivami 
• kurkumín je extrakt rastliny kurkumovník dlhý a má veľmi silné antioxidačné a protizápalové účinky
• piperín je extrakt z plodov piepru čierneho a spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky do organizmu, kurkumín 

má vďaka piperínu až 20x vyššiu účinnosť
• výživový doplnok využíva všetky benefity výživového doplnku ESSENS Colostrum, avšak v kombinácii s kurkumínom 

navyše: 
• pôsobí priaznivo ako prevencia proti rakovinovým ochoreniam
• súčasť alternatívnej liečby rakovinových ochorení v kombinácii s medicínskou liečbou 
• v kombinácii s rádioterapiou napomáha zníženiu rezistencie rakovinových buniek

PREBIEHAJÚCE SVETOVÉ 
VÝSKUMY ÚČINKOV KURKUMÍNU 
ZAMERANÉ NA PROTINÁDOROVÉ 
PÔSOBENIE MAJÚ ZATIAĽ VEĽMI 

SĽUBNÉ VÝSLEDKY

60 kapsúl 60 kapsúl | 40,50 €| 40,50 €
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ESSENS COLOSTRUM + VITAMIN D
• výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - colostrum a provitamín D3
• vysoký obsah colostra IgG40 vo výške 400 mg v jednej kapsule
• bez umelých farbív, cukru a lepku
• výborná znášanlivosť u osôb s intoleranciou laktózy
• nie je známa interakcia s inými výživovými doplnkami či liečivami
• využíva všetky benefity výživového doplnku ESSENS Colostrum, avšak 

v kombinácii s vitamínom D navyše:
• pôsobí proti odvápneniu organizmu a rednutiu kostí
• napomáha posilneniu pevnosti kostí a zubov 
• prispieva k zníženiu vysokého krvného tlaku

BRÁŇTE SA ŠIROKÉMU SPEKTRU 
OCHORENÍ, KTORÉ SÚ DÁVANÉ 

DO SÚVISLOSTI S NEDOSTATKOM 
VITAMÍNU D

60 kapsúl 60 kapsúl | 40,50 €| 40,50 €
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ESSENS YOGHURT MAKER 
• jednoduchý prístroj na prípravu živého jogurtu ESSENS Colostrum Probiotics + 7 pohárov
• lahodný čerstvý jogurt je pripravený na spotrebu už za 8 hodín zrenia
• jednoduchá obsluha, ľahká údržba, zdravotne nezávadné materiály vhodné pre styk s potravinami
• výroba jogurtu v kvalitnej 1,5l nerezovej nádobe alebo priamo v pohároch s objemom 0,1 l
• úsporný príkon 20 W
• samoregulačné inteligentné výhrevné teleso PTC zaručuje najvyššiu bezpečnosť
• čistý dizajn a hladký povrch pre jednoduchú údržbu
• kontrolná dióda signalizuje zapnutý stav

1 ks 1 ks | 36,00 €| 36,00 €
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ESSENS COLOSTRUM PROBIOTICS
• výživový doplnok vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• určené na individuálnu prípravu domácich bioaktívnych jogurtov 

najvyššej možnej kvality, a to bez konzervantov, sladidiel a ďalších 
chemických prísad

• jogurt ESSENS Colostrum Probiotics sa vyznačuje až 100 násobne 
vyšším počtom živých baktérií ako bežne predávané jogurty

• 1 probiotická zmes vo vrecúšku zodpovedá výrobe jogurtu z 1 litra 
čerstvého mlieka 

• obsahuje 4 kmene probiotík, prebiotikum inulín a colostrum
• jogurt vyrobený zo zmesi ESSENS Colostrum Probiotics je „funkčná 

potravina“, t.j. potravina vyrobená z prirodzene sa vyskytujúcich 
zložiek a s priaznivým účinkom na zdravie konzumenta

• slúži na doplnenie mliečnych baktérií do zažívacieho traktu, upravuje 
narušenú črevnú mikroflóru v dôsledku nevhodnej stravy, liečby 
antibiotikami a pod. 

• zlepšuje a upravuje trávenie, zabraňuje množeniu škodlivých látok 
a chráni sliznicu žalúdka a čriev

• napomáha zvýšiť odolnosť organizmu voči prípadným infekciám, 
znížiť hladinu cholesterolu v krvi, prispieva k prirodzenej ochrane 
proti hnačkám a kvasinkovým infekciám

• pomáha telu regulovať hladinu cukru v krvi, vstrebávať vápnik 
a zmierňovať príznaky laktózovej intolerancie

• colostrum obsiahnuté v probiotickej zmesi ESSENS Colostrum Probiotics 
podporuje obranyschopnosť organizmu, upravuje zažívanie a má 
protizápalový účinok

4 PROBIOTICKÉ KMENE:
• STREPTOCOCCUS LACTIS
• LACTOBACILLUS BULGARICUS
• LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
• BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

6 vrecúšok 6 vrecúšok | 22,50 €| 22,50 €
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ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
(Aloe pravá) je sukulentná, až 100 cm vysoká vytrvalá bylina s prízemnou ružicou dužinatých 
a na okraji riedko ostnatých listov. Pôvod rastliny sa najčastejšie pripisuje povodiu Nílu, ale 
v súčasnosti sa pestuje v klimaticky vyhovujúcich oblastiach po celom svete. Dužina listov tvorená 
bezfarebnými bunkami s gélovitým obsahom má klinicky preukázané priaznivé účinky na zdravie, 
preto sa využíva ako výživový doplnok a svoje miesto našla i v kozmetickom priemysle. 

Gél z aloe vera obsahuje aminokyseliny, vitamíny, minerály, enzýmy, polysacharidy a mnoho 
ďalších prospešných látok. Hodnoty týchto látok však nie sú konštantné a líšia sa predovšetkým 
v závislosti na rastových podmienkach. Preto sa produkty ESSENS vyrábajú výhradne z Aloe Vera 
Barbadensis Miller pestovanej v BIO kvalite v prirodzenom a neznečistenom prostredí oblasti 
Jaumave v Mexiku. Rastliny sú zalievané len dažďovou alebo pramenitou horskou vodou bez 
použitia hnojív, insekticídov alebo herbicídov, nie sú geneticky upravované. 

Metóda Totaloe - revolučný spôsob spracovania aloe vera umožňuje zachovať 200 aktívnych látok 
a viac ako 75 druhov živín! Kombinuje tradičné ručné spracovanie s fázami zabezpečujúcimi 
vynikajúcu kvalitu spracovaného gélu.

Mikronizácia - spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných látok, vitamínov a minerálnych látok zvyšuje ich 
biologická dostupnosť. Jedná sa o postupné zmenšovanie surovín na častice s veľkosťou niekoľkých 
mikrometrov. Výsledná látka tak vďaka svojmu väčšiemu povrchu vytvára predpoklady na zlepšenie 
a zrýchlenie rozpúšťania v organizme a dosiahnutie vyššej účinnosti výživového doplnku.

export 
k spracovateľom

mikrobiologická 
analýza

pasterizácia (max. 80 °C,  
aby nedošlo k rozpadu  

účinných látok)
mikronizáciamikronizáciadrvenie filiet

zber listov umývanie 
a odstránenie nečistôt

odkrojenie vrchnej a spodnej 
časti listu, odstránenie tŕňov

ZOZNÁMTE SA S JEDNOTLIVÝMI KROKMI METÓDY TOTALOE

SAMOTNÉ PESTOVANIE, VÝROBNÝ PROCES I VÝSLEDNÁ SUROVINA  
SÚ DOLOŽENÉ CELOSVETOVO UZNÁVANÝMI CERTIFIKÁTMI KVALITY

filetovanie listov (odstránené šupky  
sa pridávajú späť na plantáž  

ako zelené hnojivo)

15



BESTSELLER

ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – VITAMIN C
ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – GRAPE

• výživový doplnok vyrábaný z najkvalitnejšej a certifikovanej Aloe Vera Barbadensis Miller
• k dispozícii v príchutiach - s vitamínom C a hroznovým koncentrátom
• neobsahuje aloín - glykozid so silnými preháňavými účinkami, ktorý je súčasťou listov aloe vera 
• podporuje činnosť tráviacej sústavy, prispieva k pravidelnej črevnej funkcii, podporuje pohyb črevného obsahu 
• prispieva k prirodzenej ochrane proti mikroorganizmom 
• podporuje imunitný systém
• pôsobí priaznivo proti únave 
• pomáha udržiavať normálnu hladinu glykémie, podporuje syntézu a sekréciu inzulínu
• blahodarne pôsobí na ženské orgány, uľahčuje priebeh menštruačného cyklu, tlmí príznaky menopauzy
• pôsobí priaznivo na pokožku, vlasy a nechty
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS ALOE VERA GÉL DRINKY  
SÚ NAJLEPŠÍM PRODUKTOM  
SVOJHO DRUHU NA TRHU,  

OBSAHUJÚ TOTIŽ BEZKONKURENČNÝ 
99,5% GÉL ALOE VERA

500 ml 500 ml | 18,80 €| 18,80 €
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ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK APPLE + ACAI
• výživový doplnok vyrábaný z najkvalitnejšej a certifikovanej Aloe Vera Barbadensis Miller 
• jablčný koncentrát má vysoký obsah vitamínu C, vlákniny a antioxidantov, napomáha normálnej 

činnosti tráviacej i cievnej sústavy, udržaniu normálnej hladiny cholesterolu a cukru v krvi
• acai berry je plod tropickej palmy Euterpe oleracea a vyznačuje sa mimoriadne bohatým 

komplexom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, esenciálnych kyselín a vlákniny, 
má silné antioxidačné účinky a spomaľuje proces starnutia 

• gél drink využíva všetky benefity existujúcich výživových doplnkov ESSENS Aloe 
Vera 99.5% Gel Drink, avšak v kombinácii s jablčným koncentrátom a acai berry 
môže navyše prispievať k:

• detoxikácii organizmu a stimulácii imunitného systému
• prečisteniu cievneho systému, zníženiu hladiny cholesterolu
• úprave zažívania a redukcii tukov a váhy
• regulácii hladiny cukru v krvi
• spomaleniu procesu starnutia buniek 
• neobsahuje aloín, umelé farbivá, cukor, lepok ani laktózu

acai 
berry

500 ml 500 ml | 18,80 €| 18,80 €
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VYSOKO KONCENTROVANÝ 
PRODUKT SVOJÍM POMEROM 10:1 

DOSAHUJE MAXIMÁLNY EFEKT  
V ORGANIZME

ESSENS ALOE VERA CONCENTRATE 
WITH HERBAL EXTRACTS

• výživový doplnok vyrábaný z najkvalitnejšej a certifikovanej Aloe Vera Barbadensis Miller
• aktívne látky - aloe vera a extrakty liečivých bylín púpava lekárska, pestrec mariánsky, žihľava dvojdomá
• neobsahuje aloín - glykozid so silnými preháňavými účinkami, ktorý je súčasťou listov aloe vera
• podporuje činnosť tráviacej sústavy, prispieva k pravidelnej črevnej funkcii, podporuje pohyb črevného obsahu
• má pozitívny vplyv na správnu funkciu pečene a na zníženie cholesterolu v krvi
• podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
• napomáha udržiavať zdravé srdce, podporuje žilovú cirkuláciu
• pozitívne ovplyvňuje činnosť nervovej sústavy
• pôsobí priaznivo na pokožku, vlasy a nechty
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

100 ml 100 ml | 18,80 €| 18,80 €
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ESSENS ALOE VERA + Q10
• výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - extrakt aloe vera, koenzým Q10 a extrakt z plodov piepru 

zeleného
• koenzým Q10 je látka podobná vitamínom, prirodzene sa vyskytujúca v ľudskom 

tele, a to hlavne v mozgu a v bunkách srdcového svalu. Jeho pôsobenie chráni 
bunky v tele pred predčasným opotrebením a prirodzene tak chráni bunky 
i celý organizmus pred prejavmi predčasného starnutia

• podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
• pomáha znižovať mieru únavy
• priaznivo pôsobí ako prevencia srdcových ochorení
• pozitívne ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS ALOE VERA + BOSWELLIA
• výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - extrakt aloe vera, extrakt boswellia serrata
• Boswellia (kadidlovník) je strom, ktorého živica (kadidlo) bola už 

v starovekom Egypte vzácnejšia ako zlato, a to vďaka svojim pozitívnym 
účinkom na pohybový aparát

• pomáha udržať normálny stav kostí a kĺbov
• prispieva k prirodzenej tvorbe kolagénu
• pôsobí priaznivo ako prevencia pred artrózou
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

60 kapsúl 60 kapsúl | 36,20 €| 36,20 €
19



HOME PHARMACY



ESSENS HOME PHARMACY
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY S NAJVYŠŠÍM MOŽNÝM 
OBSAHOM ÚČINNÝCH LÁTOK

• vyvinuté a vyrábané pod farmaceutickým dohľadom 
v ČR

• výroba podlieha certifikácii GMP pod záštitou WHO - 
Svetovej zdravotníckej organizácie a certifikácii HACCP 
- systém analýzy rizík a stanovenie kritických kontrolných 
bodov pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva 
ČR, podľa smerníc EÚ

• účinné látky sú získavané výhradne z prírodných 
zdrojov 

• použité suroviny nie sú pripravené chemickou cestou
• produkty neboli testované na zvieratách
• neobsahujú cukor, lepok ani laktózu, sú úplne bezpečné 

a nenávykové

HI-TECH VÝROBA – ŠPIČKOVÉ A REVOLUČNÉ 
TECHNOLOGICKÉ SPRACOVANIE:

• mikronizácia - spôsob, ktorým sa u liečiv, prírodných 
látok, vitamínov a minerálnych látok zvyšuje ich biologická 
dostupnosť. Jedná sa o postupné zmenšovanie surovín na 
častice s veľkosťou niekoľkých mikrometrov. Výsledná látka 
tak vďaka svojmu väčšiemu povrchu vytvára predpoklady 
na zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v organizme 
a dosiahnutie vyššej účinnosti výživového doplnku.

• inhibícia enzýmov - proces, vďaka ktorému dochádza 
k zníženiu aktivity enzýmov - bielkovín, ktoré v tele 
živých organizmov určujú povahu a rýchlosť chemických 
reakcií a riadia väčšinu biochemických procesov. 
Spomalením aktivity enzýmov dochádza k ideálnej 
dobe rozpúšťania tablety, túto funkciu výborne plnia 
prírodné látky korenie a kurkumín. 

• viacvrstvové poťahovanie tabliet / peliet - je unikátna 
technológia, ktorá sa po prvýkrát na svetovom trhu 
objavuje u produktov ESSENS Home Pharmacy. 
Postupným nanesením niekoľkých vrstiev s rozdielnym 
obsahom aktívnych látok je rozpúšťanie tablety optimálne 
načasované, čím dochádza k prevratným účinkom, ktoré 
možno klasickými technikami dosiahnuť len veľmi obtiažne. 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY ESSENS HOME PHARMACY 
SA UŽÍVAJÚ PODĽA BIORYTMU

• biorytmus je pravidelné striedanie fyzických a duševných 
stavov, ktoré ovplyvňujú organizmus, jednotlivé 
orgány a bunky

• cirkadiánny rytmus - dĺžka biorytmu sa opakuje 
v rozmedzí sekúnd, minút, hodín a dní

• cirkatrigintánny rytmus - dĺžka biorytmu sa opakuje 
v rozmedzí mesiacov

• cirkaanuálny rytmus - dĺžka biorytmu sa opakuje 
v rozmedzí rokov

• dávkovanie výživových doplnkov ESSENS Home 
Pharmacy odporúčame podľa cirkadiánneho rytmu tak, 
aby bola zaručená najvyššia efektivita a maximálny 
účinok

konečná vrstva
izolačné jadro

inhibítorská vrstva 
(korenie alebo kurkumín)

21



ESSENS VITAMIN C
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým 

dohľadom 
• jedinečný vitamín C s extraktom sladkého drievka, jahody a prírodným 

sladidlom
• mikronizácia zaisťuje veľmi rýchle rozpúšťanie a rýchly účinok 

v organizme 
• umožňuje neobmedzený vstup vitamínu C do organizmu
• pufrová podoba chráni zuby a sliznicu tráviaceho traktu pred inak 

kyslým vitamínom 
• extrakt sladkého drievka spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky 

do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele 
• vitamín C prispieva k udržaniu normálnej funkcie imunitného systému, 

a to i počas intenzívneho fyzického výkonu a po ňom
• prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k normálnej funkcii krvných 

ciev, kostí, chrupaviek, zubov a kože
• podporuje ochranu buniek pred oxidatívnym stresom, normálny 

energetický metabolizmus a psychické činnosti 
• znižuje mieru únavy a vyčerpania a prispieva k normálnej činnosti 

nervovej sústavy 
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

NAJVYUŽÍVANEJŠÍ VITAMÍN MÁ  
V ĽUDSKOM TELE CELÝ RAD 
VEĽMI DÔLEŽITÝCH FUNKCIÍ

60 tabliet 60 tabliet | 11,00 €| 11,00 €
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ESSENS SLIM’SS
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 

farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - jablčná vláknina, extrakt zo zeleného čaju 

s katechínmi a extrakt z plodov piepru čierneho
• pomáha tým, ktorí chcú alebo musia znížiť telesnú hmotnosť 

i tým, ktorí chcú súčasnú hmotnosť udržať
• čajovník čínsky pomáha využiť telu tuk ako zdroj energie, 

zabraňuje ukladaniu vody v tele a podporuje metabolizmus, 
má protizápalové účinky, pôsobí ako antioxidant a spomaľuje 
prejavy starnutia

• jablčná vláknina znižuje chuť do jedla, dodáva pocit nasýtenia 
• čierne korenie spomaľuje funkciu tráviacich enzýmov, zvyšuje 

energetický výdaj, spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky 
do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele 

• obsahuje kofeín
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS SLIM’SS VIT
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 

pod farmaceutickým dohľadom
• vitamíny rozpustné v tukoch A, D, E, K v jednej tablete
• odporúčame pri pravidelnom užívaní ESSENS Slim´SS od 2. mesiaca 

užívania, k dvojmesačnej kúre ESSENS Slim´SS zadarmo
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

60 tabliet 60 tabliet | 36,00 €| 36,00 €

30 tabliet 30 tabliet | 4,40 €| 4,40 €
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NEW

BESTSELLER

ESSENS FLOW’EN
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný 

pod farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - extrakt gaštanu, extrakt z plodov piepru 

čierneho a vitamín C
• pomáha ochrániť cievny systém
• prispieva k zníženiu pocitu ťažkých nôh a výskytu kŕčov 

v nohách
• aktívne látky gaštanu urýchľujú vstrebávanie opuchov, 

pôsobia protizápalovo, zlepšujú žilový tonus, užívajú sa 
pri chronickej žilovej nedostatočnosti, liečbe kŕčových 
žíl a hemoroidoch, urýchľujú vstrebávanie krvných 
podliatín, pôsobia proti vzniku trombóz 

• čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky 
do organizmu, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele

• vitamín C podporuje funkciu krvných ciev a prispieva 
k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom

• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS FLOW’EN GEL 
• kozmetický prípravok vo forme masážneho chladivého 

gélu vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• obsahuje unikátnu kombináciu prírodných zložiek 

betaescín, betaglukán a panthenol s priaznivým pôsobením 
na kvalitu žilového a lymfatického systému 

• betaescín (β-aescín) je prírodný saponín získavaný 
zo semena pagaštanu konského a má celý rad preukázaných 
farmakologických účinkov, podporuje lepšiu cirkuláciu 
krvi v žilách a cievnych vlásočniciach 

• betaglukán (ß-glukán) je prírodný polysacharid a podporuje 
obranné reakcie organizmu, je známy ako aktivátor 
dôležitých kožných buniek 

• panthenol je telu vlastná forma vitamínu B5, má 
protizápalové, regeneračné a upokojujúce účinky, 
podporuje produkciu kolagénových a elastínových vlákien

• použité suroviny sú najvyššej možnej a garantovanej 
kvality a sú získavané výhradne z prírodných zdrojov, 
gél neobsahuje stabilizátory ani farbivá 

• pomáha k zníženiu pocitu ťažkých, unavených a natiahnutých 
nôh, je vhodný na zníženie opuchov spôsobených 
dlhodobým sedením či státím i na zníženie výskytu 
nočných kŕčov v nohách  

• podporuje urýchlenie vstrebávania pomliaždenín, 
podliatín, modrín a opuchov  

• pomáha k zmierneniu ťažkostí pri výskyte kŕčových žíl 
a pri problémoch s hemoroidmi 

100 ml 100 ml | 18,90 €| 18,90 €30 tabliet 30 tabliet | 12,50 €| 12,50 €
*dostupnosť 5/2021
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30 tablet | 115 Kč

ESSENS HEAD’ES
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 

farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - koenzým Q10, vitamíny B, extrakty listov ginkgo 

biloba a plodov piepru čierneho
• pomáha znížiť bolesť hlavy
• prispieva k zvýšeniu mozgovej aktivity
• koenzým Q10 je látka podobná vitamínom, prirodzene sa 

vyskytujúca v tele, a to hlavne v mozgu a v bunkách srdcového 
svalu, chráni bunky v tele pred predčasným opotrebením a pred 
prejavmi predčasného starnutia 

• ginkgo biloba prispieva k správnej mikrocirkulácii krvného systému, 
pomáha udržiavať dobrú pamäť, zlepšuje psychickú zdatnosť 

• čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky do 
organizmu, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele

• vitamíny B2 a B6 podporujú činnosť nervovej sústavy, znižujú 
mieru únavy a vyčerpania 

• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ZABRÁŇTE BOLESTIAM HLAVY 
ZAPRÍČINENÝM ZNÍŽENÝM 

PRÍSTUPOM KYSLÍKA 
A GLUKÓZY DO MOZGU, 
MEDZI RIZIKOVÉ FAKTORY 

PATRIA PSYCHICKÉ A FYZICKÉ 
VYPÄTIE, HORMONÁLNE 

ZMENY, FAJČENIE ČI 
DLHODOBÁ PRÁCA NA PC

30 kapsúl 30 kapsúl | 16,80 €| 16,80 €
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ESSENS ES’LEEP
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 

farmaceutickým dohľadom 
• aktívne látky - extrakty šištíc chmeľu otáčavého, plodov višne, 

plodov piepru čierneho, inozitol a chróm 
• ideálny pre osoby s poruchami spánku a zaspávania
• pomáha zvýšiť kvalitu a dĺžku spánku, pôsobí na zníženie 

vyčerpania i upokojenie nervovej sústavy
• extrakt šištice chmeľu otáčavého pomáha proti nespavosti 

i k odstráneniu nočného prebúdzania a problémov spojených 
s opätovným zaspaním

• hormón melatonín obsiahnutý vo višni ovplyvňuje cirkadiánny 
denný rytmus, jeho vzostup je spojený s nutkaním na spánok 

• inozitol má upokojujúce a antioxidačné účinky
• chróm podporuje správny metabolizmus cukrov a tukov 
• čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky do 

organizmu, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele 
• ESSENS ES‘Leep nie je návykový
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

KVALITNÝ SPÁNOK JE 
KĽÚČOVÝ PRE REGENERÁCIU 
ORGANIZMU I PRE ZDRAVIE, 
JEHO NEDOSTATOK VEDIE 

NIELEN K PORUCHÁM 
NÁLAD, CHYBOVOSTI, 

VZŤAHOVÝM KONFLIKTOM, 
ALE ZVYŠUJE TIEŽ RIZIKO 

DUŠEVNÝCH PORÚCH  
I RADU CHORÔB

30 tabliet 30 tabliet | 25,10 €| 25,10 €
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ESSENS HARD’EN
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 

farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - extrakt nefermentovaných lístkov zeleného čaju, 

extrakt plodov piepru čierneho a aminokyseliny L-citrulín a L-ornitín
• podporuje mužskú erekciu
• ideálny pre dospelých mužov bez rozdielu veku 
• zelený čaj zabezpečuje pružnosť ciev
• aminokyselina L-citrulín výrazne zvyšuje prekrvenie tkanív 

a podporuje sexuálne funkcie
• aminokyselina L-ornitín výrazne zosilňuje účinok L-citrulínu
• čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky do 

organizmu, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele
• na dosiahnutie účinku je nutná sexuálna stimulácia
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

NEDOSTATOČNÁ EREKCIA 
MÔŽE VIESŤ K ZNÍŽENIU 

MUŽSKÉHO SEBAVEDOMIA, 
NÁSLEDNÉMU VYHÝBANIU 
SA POHLAVNÉMU STYKU 
A ČASTO I K ROZPADU 

PARTNERSKÉHO VZŤAHU

30 tabliet 30 tabliet | 22,50 €| 22,50 €
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ESSENS CLEA’NS
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 

farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - extrakt magnólie lekárskej, enzým proteáza, extrakt 

plodov piepru čierneho a vitamín A
• prírodné antiparazitikum
• ideálny na detoxikáciu organizmu 
• vhodný na začiatok zahájenia správnej životosprávy
• magnólia lekárska pozitívne pôsobí na pravidelné vyprázdňovanie
• enzým proteáza z aspergillus oryzae podporuje správne štiepenie 

bielkovín v tráviacom ústrojenstve
• čierne korenie spôsobuje lepšiu absorpciu účinnej látky do 

organizmu, čím je dosiahnutý maximálny efekt v tele
• vitamín A udržuje optimálny stav slizníc vrátane črevného traktu
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

PODĽA SVETOVEJ 
ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE 

(WHO) JE PARAZITMI 
INFIKOVANÁ TRETINA 

POPULÁCIE A SÚ PRÍČINOU 
MNOHÝCH ZÁVAŽNÝCH 

CHORÔB, NAJČASTEJŠIE SA 
V ĽUDSKOM TELE VYSKYTUJÚ 

V ZAŽÍVACOM ÚSTROJENSTVE, 
PĽÚCACH, PEČENI, ŽALÚDKU, 
ALE AJ V MOZGU, KRVI, KOŽI 

A DOKONCA I V OČIACH

30 tabliet 30 tabliet | 32,30 €| 32,30 €
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ESSENS ES’PURE START
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 

farmaceutickým dohľadom
• najvyššia účinnosť výživového doplnku ESSENS ES´Pure Start je 

v kombinácii s ďalšími produktmi ESSENS Home Pharmacy, a preto 
je samostatne nepredajný

• aktívne látky - široké prírodné spektrum B vitamínov z pivovarských 
kvasníc

• vitamíny B pozitívne pôsobia na energetický metabolizmus, znižujú 
únavu a vyčerpanie, prispievajú k optimálnej funkcii nervového 
systému

• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

ESSENS ES’PURE
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod 

farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - horčík, mangán, aminokyselina taurín a vitamíny 

B6 a B9
• kombinácia horčíka a aminokyseliny taurín má blahodarný vplyv na 

regeneráciu pečene, ktorá má funkciu čistiť organizmus od toxínov 
kolujúcich v krvnom či lymfatickom systéme

• vitamíny B prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania, pôsobia na 
energetický metabolizmus

• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

30 tabliet 30 tabliet | 18,00 €| 18,00 €
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set set | 108,00 €| 108,00 €
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ČO JE DETOXIKÁCIA ORGANIZMU?
Detoxikácia organizmu je proces, kedy sa ľudské telo zbavuje škodlivých účinkov 
toxických látok a jedovatých splodín, ktoré organizmu škodia. Medzi toxické látky 
patrí napríklad dym z cigariet, komínov, výfukov, pesticídy, ťažké kovy, škodlivé 
nátery, nevhodné kozmetické prípravky, toxíny v nápojoch a potrave, toxické 
liečivá, zmäkčovadlá plastov, hormóny a mnoho ďalších. Napriek tomu, že má 
ľudský organizmus schopnosť väčšinu toxických látok vylúčiť, je prínosné mu z  času 
na čas vhodným spôsobom pomôcť odstrániť škodlivé produkty metabolizmu, 
prečistiť krv a posilniť detoxikačné orgány, medzi ktoré patria pečeň, pľúca, 
črevá, obličky i koža.

PREČO JE DETOXIKÁCIA ORGANIZMU 
DÔLEŽITÁ?
Každé ročné obdobie so sebou prináša inú mieru záťaže pre naše telo, dochádza 
k zaplavovaniu organizmu toxínmi. Ľudský organizmus je oslabený a trpí. Detoxikácia 
celkovo podporuje metabolizmus, imunitný i nervový systém a prináša telu úľavu. 

ESSENS DETOX
Základom trojmesačnej detoxikačnej kúry ESSENS je produktový rad ESSENS 
Home Pharmacy a kombinácia produktov:

1x ESSENS ES’Pure Start, 2x ESSENS ES’Pure, 3x ESSENS Flow’EN a 1x ESSENS 
Clea’NS.

Jedinečnosť detoxikačnej kúry ESSENS Detox je v synergii špičkových produktov. 
Tie majú samy o sebe vynikajúce výsledky v určených indikáciách, avšak účinnosť 
štyroch produktov v komplexnej kúre sa nesčíta, ale znásobí.

31



ESSYNBIO



ESSYNBIO
NAVRHNUTÉ PRE NAVODENIE SYNERGIE MEDZI NAŠÍM 
TELOM A MIKROSVETOM V NÁS.
Synbiotiká sú výrobky kombinujúce probiotiká a prebiotiká, ktorých účinok 
je založený na synergii, teda vzájomnom pôsobení, kedy je výsledok 
MNOHONÁSOBNE väčší ako len súčet účinkov jednotlivých zložiek.

SYNBIOTIKÁ = 1 + 1 > 2

Produkt ESSYNBIO Microbiome Caps bol vytvorený tímom Vedeckej rady 
ESSENS, teda poprednými českými odborníkmi, technológmi a vedeckými 
pracovníkmi z oblasti biotechnológie, farmakológie i potravinárstva. 
Problematikou probiotických i prebiotických substancií sa zaoberajú už 
mnoho rokov a svoje cenné poznatky realizujú a uvádzajú v odborných 
publikáciách po celom svete.

PREČO POTREBUJEME SYNBIOTIKÁ?
Pretože 70 % imunitného systému sa ukrýva v tráviacom trakte. Ľudský 
organizmus je nositeľom triliónov baktérií, pričom priemerný človek ich 
má v črevách 1 - 1,5 kg. Množstvo bakteriálnych buniek v našom čreve 
je 10x vyššie ako počet buniek, ktoré tvoria ľudské telo. Tento takzvaný 
mikrobióm ovláda a riadi naše životy oveľa viac, než by sme boli ochotní 
si pripustiť. Zásadným spôsobom ovláda imunitu, obezitu i psychiku a má 
tak spojitosť i s radom ochorení. Synbiotiká majú veľmi pozitívny dopad 
na ľudský organizmus a ich pravidelné užívanie je vhodné naprieč všetkými 
generáciami.
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BESTSELLER

BEZKONKURENČNÝ PRODUKT 
OBSAHUJE 16 PROBIOTICKÝCH  
KULTÚR V POČTE 35 MILIÁRD  
V JEDNEJ JEDINEJ KAPSULE

30 kapsúl 30 kapsúl | 34,20 €| 34,20 €
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ESSYNBIO MICROBIOME CAPS
• výživový doplnok vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• nová generácia synbiotík MICROBIOME CAPS je kombináciou probiotík a prebiotík v jednej 

kapsule, pričom ich účinok je založený na synergii, teda vzájomnom pôsobení, kedy je 
výsledok väčší ako súhrn účinkov jednotlivých zložiek 

• unikátna kombinácia komplexu 16 rôznych kmeňov probiotických baktérií (s vysokým CFU* 
vo výške 35 miliárd probiotických baktérií v jednej kapsule), prebiotík a vitamínu C 

• probiotické kultúry - Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus acidophilus NT, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus hard biofilm, 
Lactobacillus reuterii, Lactobacillus sporognes, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
breve, Bifidobacterium lactis HN019, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis Bi07

• významným faktorom kvalitných probiotických kmeňov je ich schopnosť priľnutia na črevnú 
stenu, v ESSYNBIO Microbiome Caps túto funkciu zaisťuje PROBIFIX, špeciálna a patentovaná 
adhezívna zložka na bakteriálnych kultúrach, ktorá mnohonásobne zvyšuje účinnosť synbiotík  

• odolné voči žalúdočným kyselinám pre optimálne pôsobenie v čreve
• optimálne na doplnenie črevnej mikroflóry v organizme, upravuje ju pri jej narušení v dôsledku 

nevhodnej stravy, liečby antibiotikami a pod.
• prebiotická rozpustná vláknina FOS a GOS (fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy) 

podporuje rozvoj fyziologickej črevnej flóry s pozitívnym dopadom na trávenie 
• nárast prirodzenej mikroflóry, hlavne laktobacilov a bifidobaktérií, prispieva k normálnemu 

vstrebávaniu zdraviu prospešných látok z pestrej stravy  
• vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu a normálnej funkcii imunitného 

systému
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy

*množstvo mikroorganizmov v okamihu výroby a počas dodržiavaných 
skladovacích podmienok
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NUTRIESSENS
Produktový rad Nutriessens sa zameriava na výživové doplnky vo forme 
lahodných gélov s ovocnou príchuťou.

Za ich vývojom a výrobou stojí ESSENS Vedecká rada, tím odborníkov 
a farmaceutov, ktorí sa vo svojom odbore pohybujú už mnoho rokov a svoje 
cenné poznatky realizujú a uvádzajú v odborných publikáciách po celom 
svete. Výživové doplnky boli vyvinuté a sú vyrábané pod farmaceutickým 
dohľadom v Českej republike, a to za plnenia najprísnejších pravidiel a noriem 
EÚ. Výroba podlieha certifikácii GMP a HACCP.

Lahodné gély sú balené v jednodňových dávkach 50 g v samostatných 
praktických vrecúškach umožňujúcich nielen okamžitú spotrebu, ale vďaka 
uzatvárateľnému vrchnáku i pozvoľnú konzumáciu rozloženú do dlhšieho 
časového úseku.

Účinnosť použitých zložiek zaisťuje ich vzájomná synergia, v organizme 
dochádza k ich maximálnemu využitiu a produkty sa tak radia medzi 
špičku na svetovom trhu. Vysoká biologická dostupnosť použitých zložiek je 
dosiahnutá moderným technologickým spracovaním a zaručuje maximálnu 
využiteľnú efektivitu. Účinné látky sú získavané výhradne z prírodných zdrojov 
bez použitia surovín pripravených chemickou cestou. Na samotnú výrobu sú 
využívané len suroviny najvyššej možnej kvality. Výrobky neobsahujú lepok, 
laktózu ani umelé farbivá.
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30 kapslí | 865Kč
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ESSENS COLLAGEN  
A ESSENS COLLAGEN FISH

• výživové doplnky v podobe lahodného gélu s príchuťou marakuje a pomaranča
• aktívne látky - živočíšny a rastlinný kolagén v bezkonkurenčnom množstve 7 000 mg, extrakt Aceroly (vitamín 

C) a L-tryptofán  
• najvzácnejšou zložkou je natívny (nezničený teplom, chemikáliami ani enzýmami pri spracovaní) rastlinný 

kolagén typu II z akácie, ktorý neobsahuje žiadne patogénne faktory a zachováva si svoju prirodzenú štruktúru, 
jeho aminokyselinová sekvencia je úplne rovnaká ako u ľudského kolagénu

• maximálnu účinnosť živočíšneho kolagénu zabezpečuje hydrolýza (rozkladná reakcia pôsobením vody), a to 
preto, lebo je kolagén živočíšneho pôvodu vo vode zle rozpustný a telo by ho nedokázalo využiť  

• v súčasnosti je známych viac ako 20 rozdielnych typov kolagénov, pričom tie najvzácnejšie sú: kolagén typu I 
(zaberá 90 % všetkého kolagénu, nachádza sa v koži, šľachách, kostiach a väzive), kolagén typu II (vyskytuje 
sa v bunkovej hmote chrupaviek), kolagén typu III (podobný typu I, vyskytuje sa v mäkkých tkanivách, napr. 
hladké svaly, nervové vlákna, ale i v krvotvorných tkanivách a epiteloch)

• acerola je ker alebo strom, ktorého plody sú najbohatším zdrojom vitamínu C, ktorý je nepostrádateľný pre 
tvorbu kolagénu v organizme

• aminokyselina L-tryptofán je nevyhnutná pre každú telesnú bunku a podporuje tvorbu kolagénu 
• gél je bez umelých farbív, lepku a laktózy

KOLAGÉN TVORÍ ZÁKLADNÚ STAVEBNÚ 
HMOTU SPOJIVOVÝCH TKANÍV A HRÁ 

VÝZNAMNÚ ROLU PRI STARNUTÍ ORGANIZMU, 
ESSENS COLLAGEN SVOJÍM MNOŽSTVOM 

7 000 mg KOLAGÉNU NEMÁ NA TRHU 
KONKURENCIU A SAMI STE HO ZAČALI 

PREZÝVAŤ AKO “ELIXÍR MLADOSTI”
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30 kapslí | 865Kč

BESTSELLE
R

ESSENS COLLAGEN FISH
• okrem rastlinného kolagénu typu II z akácie je 

ESSENS Collagen Fish tvorený rybím kolagénom 
pochádzajúcim výhradne z kože rýb, a to kolagénom 
typu I a kolagénom typu II 

• ESSENS Collagen Fish prispieva k urýchleniu hojenia 
rán, napomáha navráteniu elasticity kože, čo vedie 
k mladistvejšiemu vzhľadu, zároveň pleť dokonale 
vyživuje a má pozitívny vplyv na vlasy, nechty i na 
odolnosť kože voči teplotným výkyvom

ESSENS COLLAGEN 
• okrem rastlinného kolagénu typu II z akácie je ESSENS 

Collagen tvorený bravčovým kolagénom obsahujúcim 
kolagén typu I, kolagén typu II i kolagén typu III

• ESSENS Collagen pôsobí preventívne na glykáciu kolagénu 
(glykácia je proces, kedy sa v tele vytvárajú škodlivé 
molekuly AGE, ktoré majú za následok starnutie pleti), 
prispieva k tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu kostí, 
chrupaviek, kože i zubov, napomáha navráteniu elasticity 
kože, čo vedie k mladistvejšiemu vzhľadu, zároveň pleť 
dokonale vyživuje a pozitívne pôsobí i na vlasy a nechty

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |89,60 €|89,60 €
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 22,40 €| 22,40 €
(7 x 50 g)

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 29,40 €| 29,40 €
(7 x 50 g)

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |117,60 €|117,60 €
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)
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ESSENS LIFT UP
• výživový doplnok v podobe lahodného gélu s príchuťou 

pomaranča 
• aktívne prírodné látky - extrakt plodov Schisandra 

chinensis, sacharóza, trehalóza, aminokyselina 
taurín a komplex vitamínov skupiny B 

• ESSENS Lift Up je optimálny na dodanie rannej 
energie potrebnej pre naštartovanie centrálneho 
nervového systému i jednotlivých orgánov, pomáha 
pripraviť organizmus na celodenné náročné fyzické 
aj psychické vyťaženie  

• drevitá liana Schisandra chinensis pochádzajúca 
z Ázie sa pestuje ako liečivá rastlina, patrí medzi tzv. 
adaptogény, teda látky zvyšujúce odolnosť organizmu 
pri záťaži a v extrémnych podmienkach, stimuluje 
mozog a periférne nervy, posilňuje kognitívne funkcie

• sacharóza a trehalóza sú prírodné sacharidy a pôsobia 
ako mohutný zdroj glukózy pre mozgové bunky

• trehalóza stimuluje jedinečný mechanizmus autofágie 
a má schopnosť udržiavať dlhšiu životnosť proteínov

• vitamíny skupiny B prispievajú k zníženiu únavy 
a vyčerpania, pôsobia na energetický metabolizmus

• aminokyselina taurín podporuje srdcovú činnosť 
a pôsobí preventívne proti vzniku makulárnej 
degenerácie

• gél je bez umelých farbív, lepku a laktózy, veľmi nízky 
glykemický index umožňuje užívanie výživového 
doplnku aj diabetikom

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 20,30 €| 20,30 €
(7 x 50 g)

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |81,20 €|81,20 €
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)
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ESSENS CHILL OUT
• výživový doplnok v podobe gélu s príchuťou višne 
• aktívne prírodné látky - extrakt plodov višne, aminokyselina 

tryptofán, vitamín B6 - pyridoxín, glukóza
• ESSENS Chill Out napomáha k večernému upokojeniu 

organizmu, uvoľneniu mysle, zmierneniu pocitu 
vyčerpanosti, navodeniu celkovej duševnej pohody 
a príprave na ľahšie zaspávanie

• extrakt višne stimuluje tvorbu inzulínu, ktorý v spojení 
s aminokyselinou tryptofán a vitamínom B6 vedie k tvorbe 
sérotonínu a zvýšeniu hladiny melatonínu 

• neurotransmiter sérotonín je biologicky aktívna látka 
produkovaná v mozgu, ovplyvňuje vnímanie a navodzuje 
pocit dobrej nálady, znížená hladina sérotonínu zvyšuje 
stres, depresiu a úzkosť

• hormón melatonín je prírodná zložka extraktu višne, 
ovplyvňuje cirkadiánny denný rytmus a jeho vzostup 
je spojený s nutkaním na spanie

• gél je bez umelých farbív, lepku a laktózy, veľmi nízky 
glykemický index umožňuje užívanie výživového 
doplnku aj diabetikom

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 20,30 €| 20,30 €
(7 x 50 g)

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |81,20 €|81,20 €
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)
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ČO JE LACTOFERRIN?
Lactoferrin je multifunkčný proteín z rodiny transferínov 
(prenášač stopových prvkov v krvi, ako sú napr. železo, 
meď a zinok), ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudskom 
tele, je zastúpený v exokrinných sekrétoch a predovšetkým 
v krvnej plazme a bielych krvinkách. 

Lactoferrin je v malom množstve obsiahnutý vo všetkých 
telových tekutinách, je totiž súčasťou vrodenejvrodenej imunity. Pretože 
je ľudskému telu vlastný, vie ho rozpoznať a akceptovať 
bez reakcií. Navyše naň doteraz nevznikla rezistencia, Navyše naň doteraz nevznikla rezistencia, 
vďaka čomu je neustále účinný pre každého z nás bez vďaka čomu je neustále účinný pre každého z nás bez 
rozdielu pohlavia a veku.rozdielu pohlavia a veku.

ESSENS Lactoferrin je získaný z bovinného mlieka, pretože je 
najviac podobné tomu ľudskému a pri porovnávacích testoch 
má rovnakúrovnakú účinnosť. Ľudský a bovinný lactoferrin sa líši len 
v 2 aminokyselinách (skladá sa zo 700 aminokyselín), pritom 
u jednotlivých ľudí sa môže líšiť až v 8 aminokyselinách! 

Lactoferrin má širokú aktivitu a pôsobí pozitívne na ľudský 
organizmus. Jeho hlavnou funkciou je viazať a udržiavať 
stálu a rovnomernú hladinu železa v tele. Zároveň sa Zároveň sa 
lactoferrin vyznačuje týmito vlastnosťami:lactoferrin vyznačuje týmito vlastnosťami:

• antimikrobiálny (pôsobí proti mikroorganizmom)
• antibakteriálny (pôsobí proti baktériám)
• antivirálny (pôsobí proti vírusom)
• antifungálny (pôsobí proti hubám)
• antioxidačný (chráni organizmus proti škodlivým účinkom 

chemických látok, s ktorými sa človek denne stretáva)
• pôsobí proti parazitom

• pôsobí proti rakovinotvorných bunkám
• chráni pred nebezpečným žiarením
• má protizápalový účinok

Veľmi významným parametrom je tzv. nativita lactoferrinunativita lactoferrinu 
(natívny je nezničený teplom, enzýmami ani chemikáliami 
pri spracovaní). Preto kladieme dôraz na to, aby bol 
lactoferrin spracovaný špičkovou technológiou z čerstvého 
mlieka a nie zo srvátky, ktorá je odpadovou látkou 
v mliekarenskej výrobe. 

Ďalším dôležitým faktorom pre vysokú kvalitu lactoferrinu 
je stupeň saturáciestupeň saturácie (nasýtenia) železom (ale aj meďou či 
zinkom). A to z dôvodu optimálnej regulácie a udržiavania 
stálej hladiny týchto stopových prvkov v tele. Za normálnych 
okolností kolíše saturácia lactoferrinu medzi 10 - 30 %. 
Pokiaľ je lactoferrin nasýtenejší železom na viac ako 80 
%, jeho antimikrobiálna a protizápalová účinnosť sa 
podstatne znižuje. ESSENS Lactoferrin prechádza prísnou 
kontrolou saturácie železom a jeho hodnota je len 23 %, 
teda veľmi nízka. 

Molekula lactoferrinu má ďalšiu obrovskú prednosť v tom, 
že je stabilnejšia proti kyselinám a enzýmom. Akékoľvek 
zápaly v tele totiž sprevádza okyslenie zapáleného tkaniva 
a mnoho aktívnych látok (napr. antibiotiká) v tomto prostredí 
stráca svoju účinnosť. Lactoferrin je však aj vo vnútri sekrétu 
stále aktívny a účinný.stále aktívny a účinný.

43



EXCLUSIVE

30 tabliet 30 tabliet | 58,50 €| 58,50 €
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ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• aktívne látky - lactoferrin, jód, selén a extrakt plodov višne
• neobsahuje žiadne chemické látky, cukor, lepok ani laktózu
• na samotnú výrobu sú zásadne využívané len suroviny najvyššej možnej a garantovanej kvality
• pri spracovaní bola použitá špeciálna technológia SOFT tabletting. Ide o špeciálny postup 

výroby, kedy nedochádza k denaturácii a tým zníženiu aktivity lactoferrinu. Túto technológiu 
pri spracovaní lactoferrinu nepoužíva žiadna iná spoločnosť na svete! 

• dlhoročný výskum preukázal, že doplnením lactoferrinu o špeciálnu väzbu jódu a selénu 
sú významne zlepšené terapeutické vlastnosti výsledného produktu

• jód a selén sú dôležité pre správnu funkciu imunitného systému, regulujú činnosť štítnej zľazy 
a chránia bunky pred voľnými radikálmi kyslíka

• extrakt plodov višne obsahuje účinné látky podporujúce udržiavanie dobrej telesnej kondície
• pomáha pri akútnom nachladnutí a chrípke 
• pozitívne pôsobí pri intenzívnych problémoch zažívacieho traktu, ako sú vírusové hnačky, 

alimentárne nákazy, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída i celiakia
• ako prevencia a ochrana organizmu napr. v priebehu ožarovania u onkologických pacientov
• pomáha odstrániť patogény z tela (baktérie, vírusy, kvasinky, plesne, huby)
• pomáha posilňovať imunitný systém
• pomáha pri anémii spôsobenej nedostatkom hemoglobínu v krvi, pretože dokáže lepšie 

využiť železo prijaté potravou, ktoré je dôležité pri tvorbe krviniek a hemoglobínu 
• má pozitívne účinky na potlačenie oxidačných procesov v tele, ktoré spôsobujú starnutie 

buniek a ochorenia kardiovaskulárneho systému
• pomáha pri kožných problémoch (akné, atopická dermatitída, 

erytém kože a pod.)
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ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM
• intenzívna hojivá masť vyvinutá a vyrábaná pod farmaceutickým dohľadom
• ESSENS Lactoferrin Unguentum je výsledkom rozvinutej spolupráce PharmDr. Milana Krajíčka s vedeckými 

odbornými lekárskymi inštitúciami 
• neobsahuje žiadne chemické ani konzervačné látky, stabilizátory či farbivá
• použité látky sú zásadne najvyššej možnej a garantovanej kvality 
• unikátne spojenie lactoferrinu a panenského olivového oleja zabezpečuje vysokú hydratáciu, výbornú 

roztierateľnosť a dokonalú penetráciu masti
• podporuje urýchlenie hojenia širokého spektra poranení, ako sú odreniny, drobné rezné rany, popáleniny, 

pooperačné rany, preležaniny
• napomáha pri infekčných, vírusových, plesňových či kvasinkových ochoreniach kože a slizníc
• prispieva k urýchleniu hojenia herpetických infekcií (opary, afty)
• pomáha pri kožných problémoch, ako sú akné, atopická dermatitída, erytém kože, popraskané kútiky 

úst, podráždená pokožka v okolí nosa pri nachladnutí a pod.

EXCLUSIVE

10 g 10 g | 30,60 €| 30,60 €
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HOJENIE RÁN NA POVRCHU KOŽE ČI NA SLIZNICIACH JE ZLOŽITÝ BIOLOGICKÝ PROCES 
A Z MEDICÍNSKEHO HĽADISKA BÝVA DELENÝ NA 5 ŠTÁDIÍ:

1. hemostáza, teda automatická reaktívna schopnosť organizmu zastaviť krvácanie, ide o veľmi 
náročnú a účelnú reakciu organizmu na poranenie

2. reparatívny zápal je fázou, v ktorej dochádza k aktivácii radu látok a rastových faktorov, 
ktoré majú pripraviť zničené alebo poškodené tkanivo na nahradenie novým

3. granulácia je procesom tvorby granulačného tkaniva, ktoré postupne od okrajov ranu vypĺňa, 
vytvárajú sa v nej nové cievy a vzniká sieť vlákien kolagénu

4. epitelizácia je procesom replikácie a migrácie epitelových buniek do nezahojených oblastí kože 
či sliznice a vedie k vytvoreniu nového krycieho tkaniva, ktoré nahrádza tkanivo provizórne

5. remodelácia rany je fáza, kedy v novom tkanive dochádza k ustanoveniu adekvátnej pevnosti 
a prispôsobeniu sa podmienkam procesov organizmu

Výskum lekárskych odborníkov dospel k záveru, že zápal je vstupným procesom pre hojenie 
rany. Neprimerane dlhá doba trvania zápalu alebo vysoká zápalová reakcia môže vyústiť do 
zlého hojenia a byť príčinou komplikácií v procesoch smerujúcich k uzdraveniu. 

ESSENS Lactoferrin Unguentum napomáha umocniť počiatočnú fázu zápalu a prispieva k tomu, aby 
bola po krátkej dobe utlmená a prešla do fázy hojenia. Navyše prispieva k migrácii novo vytvorených 
a zdravých buniek pokožky a buniek väzivového tkaniva k fixácii do novej spojivovej siete. 

ESSENS Lactoferrin Unguentum patrí medzi produkty, ktoré podporujú vlhké hojenie rany. Má 
spojitosť s ďalšími pozitívnymi vplyvmi, akými sú urýchlenie procesu granulácie a tiež epitelizácie. 
Pomáha udržiavať v rane stav s konštantným pH a teplotou, zabraňuje vniknutiu infekcie, 
obmedzuje pôsobenie reaktívnych kyslíkových radikálov a vďaka absencii vody v masťovom 
základe nedochádza k macerácii rany. 
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MONOLAURIN
Nový produktový rad ESSENS Monolaurin zastupuje len jediný produkt, 
výživový doplnok ESSENS Monolaurin Premium. Jeho zloženie a účinnosť 
sú však natoľko výnimočné, že si vlastný produktový rad právom zaslúži.

Monolaurín je čistý lipidový extrakt získaný z kokosového oleja. Prirodzene sa 
vyskytuje v kokosovom oleji (až 47 %), ale je zastúpený i v materskom mlieku 
(asi 6 %). V posledných dvoch desaťročiach bol predmetom mnohých vedeckých 
výskumov, kedy odborníci na základe veľmi pozitívnych účinkov skúmali 
možné aplikácie v potravinárstve, kozmetike a medicíne. Potenciálne výhody 
monolaurínu pramenia z jeho imunitných, antibakteriálnych, antimykotických 
a antivírusových vlastností. Výskumom, vývojom a laboratórnymi testami 
monolaurínu sa po dobu troch rokov zaoberala i Vedecká rada ESSENS, a to 
za podpory tzv. malého patentu, Úžitkového vzoru č. 33 526, registrovaného 
na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky zo dňa 3. 9. 2019. 
Cieľom bolo vytvoriť taký výživový doplnok, ktorý by mal v ľudskom organizme 
antivirotické účinky. 
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NEW

ESSENS MONOLAURIN PREMIUM
• výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom 
• revolučný výživový doplnok obsahuje účinné látky vo vhodnom pomere glyceryl laurát, lauryl sacharát 

a vitamín A 
• monolaurín je čistý lipidový extrakt získaný z kokosového oleja s prínosnými vlastnosťami na imunitný systém
• vitamín A zabezpečuje správny rast, vývoj, kvalitu a funkčnosť slizníc, kostí a krvotvorby 
• maximálnu biologickú dostupnosť v organizme zabezpečuje na trhu úplne ojedinelý spôsob samoemulgujúcej 

formy monolaurínu, patentovaný Úžitkovým vzorom č. 33 526  
• ESSENS Monolaurin Premium i vďaka vitamínu A prispieva k normálnej funkcii imunitného systému a slizníc, 

kombinácia aktívnych zložiek napomáha obranyschopnosti organizmu a podporuje zdravú rovnováhu 
črevných baktérií 

• účinné látky sú získavané z prírodných zdrojov a od overených dodávateľov, výrobok neobsahuje cukor, 
lepok ani laktózu a je vhodný i pre vegánov

60 kapsúl 60 kapsúl | 31,80 €| 31,80 €
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ESSENS ANTI-V MIX
• Podľa Vedeckej rady ESSENS je racionálne užívať viac výživových doplnkov 

ESSENS, ktorých účinnosť sa vzájomne podporuje, násobí a zasahuje 
v organizme na určitom mieste. 

• Anti-V Mix obsahuje ESSENS Monolaurin Premium, ESSENS Lactoferrin, 
ESSENS Clea’NS a ESSENS Flow’EN.

set set | 120,00 €| 120,00 €
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53

ESSENS SYRUP 
Výživové doplnky ESSENS SYRUP boli účelovo navrhnuté tak, aby prostredníctvom 
prírodných zložiek dodali telu potrebné látky pre jeho správnu funkciu.

Rovnako ako ostatné výživové doplnky, sú sirupy výsledkom práce členov 
ESSENS Vedeckej rady a ich vízie vytvoriť účinné produkty, ktoré budú ľahko 
aplikovateľné i pre odporcov tabliet či kapsúl. Zároveň však vo všetkých 
ohľadoch kopírujú potreby dnešnej hektickej doby a zdravého životného štýlu. 
Špeciálne receptúry s účinnými rastlinnými výťažkami, ktoré majú široké využitie 
vo farmácii i potravinárstve, dopĺňajú atraktívne príchute ovocia a bylín.

*dostupnosť 3/2021



NEW

ESSENS SYRUP  
IMMUNITY SYSTEM

• výživový doplnok vo forme sirupu s príchuťou čiernej bazy a šípky
• aktívne látky - extrakty z aceroly lysej a bazového kvetu a vitamíny 

B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12
• acerola je ker alebo strom známy tiež ako tropická čerešňa 

a patrí medzi najbohatšie zdroje vitamínu C, ktorý prispieva 
k normálnej funkcii imunitného systému a ochrane buniek pred 
oxidatívnym stresom

• kvet čiernej bazy je bohatý na antioxidanty a veľmi obľúbený 
v ľudovom liečiteľstve pre svoje pozitívne účinky nielen pri nachladnutí 

• sirup podporuje obranyschopnosť organizmu, pomáha znižovať mieru 
únavy a vyčerpania, podporuje vstrebávanie železa a prispieva 
k normálnej činnosti nervovej sústavy a k tvorbe kolagénu 

• vegan produkt bez umelých farbív, lepku a laktózy

0,7 l 0,7 l | 51,20 €| 51,20 €
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ESSENS SYRUP ANTISTRESS
• výživový doplnok vo forme sirupu s príchuťou vzácneho šafranu 
• aktívne látky - extrakt z aceroly lysej, L-tryptofán a šafran siaty
• acerola je ker alebo strom známy tiež ako tropická čerešňa a patrí 

medzi najbohatšie zdroje vitamínu C, ktorý prispieva k správnej 
funkcii imunitného systému

• L-tryprofán je životne nevyhnutná aminokyselina podporujúca tvorbu 
neurohormónov sérotonínu, melatonínu i množstvo enzýmov 

• Affron® je patentovaný prvotriedny výťažok z ručne zbieraných 
blizien šafranu siateho, najdrahšieho korenia sveta 

• Affron® je spracovaný patentovaným nízkoteplotným výrobným 
procesom extrakcie AFF®ON Cool-Tech, ktorý zabezpečuje jeho 
dlhodobú aktivitu a stabilitu, zároveň ide o prvý šafranový extrakt 
štandardizovaný pomocou HPLC na Lepticrosalides®, bioaktívne 
zlúčeniny, ktoré pomáhajú relaxácii, duševnej a fyzickej rovnováhe 
a udržujú pozitívnu náladu 

• kvalita Affron® je podložená 6 klinickými štúdiami, ktoré preukázali 
zlepšenie nálady u zdravých osôb s občasným stresom a úzkosťou 
i zlepšenie nespavosti už počas 4 týždňov užívania 

• sirup pomáha pri uvoľnení, zlepšuje náladu, zvyšuje pocit pohody, 
napomáha relaxácii, kvalitnému spánku a zároveň pomáha 
zmierňovať úzkosti a stres

• vegan produkt bez umelých farbív, lepku a laktózy

PATENTOVANÁ ZLOŽKA AFFRON®  
BOLA OCENENÁ AKO ZLOŽKA ROKU 2020 

PRE KOGNITÍVNE FUNKCIE V SÚŤAŽI  
THE NUTRAINGREDIENTS USA AWARDS.

0,7 l 0,7 l | 48,80 €| 48,80 €
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ESSENS SYRUP ANTIOXIDANT
• výživový doplnok vo forme sirupu s príchuťou pestreca mariánskeho 

a goji
• aktívne látky - extrakt pestreca mariánskeho a trúbkovca osinatého
• pestrec mariánsky je až 150 cm vysoká bylina, ktorej využitie 

dokladujú už staroveké zdroje
• extrakt zo semien pestreca mariánskeho, známy ako silymarín, 

má silný antioxidačný účinok a vykazuje ochranný účinok vo vzťahu 
k pečeňovým bunkám pred škodlivými vplyvmi, kde zvyšuje odolnosť 
bunkovej membrány proti prenikaniu hepatotoxických látok 

• silymarín pozitívne pôsobí na tráviaci systém, optimalizuje hladinu 
tukov a cholesterolu v krvi a môže viesť k zlepšeniu glykemického 
profilu 

• trúbkovec osinatý je bylina z čeľade hluchavkovitých, často využívaná 
v ľudovom liečiteľstve ako diuretikum a na posilnenie funkcie obličiek 
a močového ústrojenstva 

• sirup prispieva k odvodneniu organizmu, pomáha bojovať s voľnými 
radikálmi, podporuje trávenie a detoxikáciu tela 

• vegan produkt bez umelých farbív, lepku a laktózy

0,7 l 0,7 l | 37,20 €| 37,20 €

ANTIOXIDANTY SÚ LÁTKY,  
KTORÉ TELU POMÁHAJÚ ELIMINOVAŤ 
NEGATÍVNY VPLYV ZNEČISTENÉHO 

PROSTREDIA, STRESU, NESPRÁVNEHO 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, NEVHODNEJ 

STRAVY I NADMERNÉHO UŽÍVANIA 
LIEKOV.
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0,7 l 0,7 l | 39,00 €| 39,00 €

ESSENS SYRUP  
SPORT & ENERGY

• výživový doplnok vo forme sirupu s príchuťou červeného pomaranča 
a ženšenu

• aktívne látky - extrakt z cezmíny paraguajskej s obsahom taurínu 
a kofeínu 

• cezmína paraguajská je juhoamerický strom, jeho sušené a drvené 
listy sú známe pod pojmom yerba maté a obsahujú veľké množstvo 
minerálov, vitamínov a antioxidantov s priaznivým dopadom 
na organizmus 

• nápoje z yerba maté sa stali populárne v celej oblasti Južnej 
Ameriky pre svoje posilňujúce a stimulačné účinky, pretože dodávajú 
energiu, zlepšujú pamäť i náladu, redukujú apetít a napomáhajú 
spaľovaniu tukov  

• aminokyselina taurín je silný antioxidant, pôsobí ako stimulátor 
mozgovej aktivity a má pozitívny vplyv na výkon 

• kofeín je alkaloid, ktorý priaznivo stimuluje centrálnu nervovú sústavu 
a srdcovú činnosť, potláča únavu a zvyšuje koncentráciu a bdelosť 

• sirup je vhodným doplnkom nielen pre športovcov, zlepšuje výkon 
vytrvalostného cvičenia i energiu, sústredenosť a duševnú jasnosť, 
zároveň napomáha spaľovaniu tukov  

• vegan produkt bez umelých farbív, lepku a laktózy
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