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WELCOME TO ESSENS
Som hrdý na novú kolekciu produktov, ktorých katalóg držíte práve teraz v rukách.

Spojili sme sa s tímom skvelých vizážistov pod vedením popredného makeup artistu 
Pavla Kortana a pripravili sme pre vás úplne novú kolekciu ESSENS Beauty MUST HAVE 
EDITION. Táto kolekcia obsahuje všetko nevyhnutné pre perfektný makeup, tie najlepšie 
textúry, širokú škálu farieb, kvalitné ingrediencie a dizajnové balenie.

Svojou jedinečnosťou a kvalitou naša kolekcia upútala tiež finalistky Českej Miss, a preto 
sme sa rozhodli vstúpiť do sveta krásy ako titulárny partner tejto tradičnej českej značky. 
Od roku 2021 tak celá súťaž ponesie meno Česká Miss ESSENS. Tešíme sa na toto 
unikátne spojenie a pevne veríme, že bude baviť i vás a naša dekoratívna kozmetika  
sa stane súčasťou vašej osobnej i profesijnej sféry vášho života.
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Komfort pri každodennom používaní,  
nekonečná hydratácia a dokonale zjednotená pleť. 

To všetko pre vás snúbi nový rad Second Skin. 
Pretože byť nalíčená a pritom sa cítiť prirodzene  

a žensky je želaním každej ženy.
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SECOND SKIN  
EYESHADOW PRIMER

SECOND SKIN
PRIMER
Hodvábna podkladová báza je perfektným 
podkladom pod makeup a zaručuje jeho 
dokonalú fixáciu. Vďaka špeciálnemu 
zloženiu vyhladzuje pleť a zjemňuje 
viditeľnosť pórov. 

Ľahká podkladová báza pod očné tiene pre ich dlhodobý 
efekt. Očné tiene sa nedržia vo vráskach, sú odolnejšie 
a majú žiarivejšiu farbu. Jemná krémová konzistencia 
sa výborne nanáša a rýchlo zasychá.

11 ml

11,90 €

30 ml

19,80 €
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SECOND SKIN
BB CREAM
Tónovací hydratačný 
krém na pleť poskytuje 
starostlivosť, vyhladzuje, 
rozjasňuje a zjednocuje 
farebný tón pleti. Vitamín E 
zabezpečuje celodennú 
hydratáciu a predchádza 
starnutiu. Vysoká ochrana 
pred škodlivým žiarením 
SPF 25. 

30 ml

23,40 €
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SECOND SKIN
FOUNDATION
Dlhotrvajúci make-up s bohatou hydratačnou textúrou a vysokým krytím 
nedostatkov pleti. Obsahuje rozjasňujúce zložky, ktoré odrážajú svetlo  
a zbavujú pleť známok únavy.

35 ml

27,50 €
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Transparentný púder pre všetky typy a tóny pleti absorbuje prebytočný lesk 
a minimalizuje viditeľnosť pórov, nedokonalostí a vrások. Zamatové zmatnenie dodáva 
pleti prirodzený vzhľad a dokonale zafixuje líčenie pre perfektný a dlhodobý look.  

Korektor očného okolia, ktorý retušuje tmavé miesta a rozjasňuje vďaka optickým 
čiastočkám. Obsahuje hydratačný komplex kyseliny hyaluronovej a vitamínu E, ktorý 
zabezpečuje celodennú hydratáciu a predchádza starnutiu pleti. Vďaka špeciálnemu 
zloženiu nedráždi oči a očné okolie.

3 x 2,8 g

17,70 €

7,5 g

16,20 €

3 ml

14,00 €

SECOND SKIN CONCEALER

    

SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER

   



SECOND SKIN
BLUSH PALETTE
Blush paleta obsahuje bronzer, lícenku 
a rozjasňovač v jednom balení. Vďaka 
krásnym pigmentovým farbám docielite 
prirodzený vzhľad a zdravo vyzerajúcu 
tvár. Možno aplikovať samostatne 
alebo v ľubovoľnej kombinácii. Paleta 
je vhodná na tvár, oči i telo. 
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My v ESSENS milujeme úsmevy.  
Preto sme si na výbere produktov na pery  

dali obzvlášť záležať a pripravili sme pre vás  
tie najlepšie textúry, širokú škálu farieb a kvalitné 

ingrediencie. Tak kombinujte, hrajte sa  
a usmievajte sa. 
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6 ml

13,40 €

Pure

Bronze

Pink Sparkle



GLITTER GLASS
LIP GLOSS
Tekutý lesk na pery s jemnými trblietkami a ultra vysokým leskom. Jeho 
hladká krémová textúra zabezpečuje efekt plných pier a príjemné 
nosenie bez lepivého pocitu.
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FRUITY LIP 
BUTTER
Pripomína pastelku, jemne 
tónuje a hydratuje ako 
balzam. Má lesklý efekt 
a jemnú ovocnú vôňu. 
Krémová textúra sa ľahko 
nanáša a dodáva hladký 
a hodvábny povrch. 
Arganový olej a vitamín E 
udržujú pery hydratované 
a pružné.

3,5 g

12,90 €

   

Orange

Raspberry

Coconut

Peach

Strawberry

Cherry

 
fine
glitter



20

CLASSY
LIPSTICK
Hydratačný krémový rúž so saténovým finishom má krásnu krémovú textúru 
s perfektným krytím a dlhotrvajúcim efektom. Bambucké maslo a vitamín E 
dokonale vyživujú a hydratujú pery.

4,2 g

13,50 €
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ALL DAY  
MATTE LIPSTICK
Dlhotrvajúci tekutý matný rúž s výraznou pigmentáciou a luxusnou krémovou textúrou 
zabezpečuje dokonalé plošné krytie a rýchle a presné nalíčenie. Je dostupný v trendy 
sýtych farebných odtieňoch. Avokádový olej a vitamín E udržujú pery hydratované a pružné.

6 ml

16,80 €
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LIP PENCIL
Krémová kontúrovacia ceruzka s jemnou textúrou, vysokou odolnosťou a dlhotrvajúcim 
efektom. Umožňuje jednoduchú a presnú aplikáciu. Zloženie je obohatené o kyselinu 
hyaluronovú, ktorá sa stará o pokožku pier. 

Extra krémová ceruzka s jemnou textúrou a jednoduchou aplikáciou. Prírodné 
zložky zabezpečujú vysokú hydratáciu a bambucké maslo, včelí a karnaubský 
vosk sa dokonale starajú o pery.

2,49 g

15,40 €

1,2 g

15,40 €

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL

   

 

Nude

Rose

Pink

Red

Dark Red

Wine

Pink

Coral

Fuchsia
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SMOKEY eyes jedným ťahom!  
Dokonale husté a vyživené riasy a unikátne 
zloženie našich ceruziek vám dovolí hrať sa 
a kombinovať farby presne tak, ako si ich vy 

budete priať. Váš pohľad hovorí za vás,  
preto ho podčiarknite naším exkluzívnym 

radom na oči.
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EXTRAVAGANT LASHES  
MASCARA

DRAMA LASHES  
MASCARA

Čierna extrémne predlžujúca 
riasenka dodáva extra plné riasy. 
Mäkká kefka obalí jednotlivo 
každú riasu pre oslnivý vzhľad. 
Špeciálny multifunkčný komplex 
sa stará o slabé riasy, dodáva 
im objem a podporuje ich rast.

Čierna extrémne zhusťujúca riasenka pre maximálny objem 
i dĺžku. Zatočená silikónová kefka vykúzli dokonalý look jedným 
ťahom. Špeciálne zloženie riasy vyživuje, zvláčňuje a zanecháva 
na nich pružný lesklý film. 

13 ml

17,70 €

9 ml

17,70 €
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SIMPLE SMOKEY EYE 
PENCIL
Očné tiene v ceruzke s jedinečnou 
púdrovou textúrou poskytujú 
nekonečné možnosti úpravy 
od jemného až po výrazné líčenie. 
Inovatívna tuha zabezpečuje 
jednoduché a dokonalé nanášanie.

1,15 g

16,90 €

    

Green Dust

Glow Ash

Velvet Mink

Midnight Blue
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EYE PENCIL

EYEBROW PENCIL

Vodeodolná intenzívna a mäkká očná linka s vynikajúcim krytím je odolná proti 
rozmazaniu a má dlhotrvajúci efekt až 10 hodín. Bavlníkový a jojobový olej spolu 
s voskovou zložkou zabezpečujú jednoduchú a presnú aplikáciu. Penový aplikátor 
zabezpečí jemné rozmazanie pre prirodzený vzhľad smokey eyes. 

Ceruzka na dokonalú úpravu obočia má jemnú textúru a je vodeodolná s dlhotrvajúcim 
efektom až 13 hodín. Dokonalú finálnu úpravu obočia zabezpečí praktická kefka.

1,2 g

15,40 €

1,2 g

15,40 €
    

    

Blonde

Brunette

Dark Brunette

Onyx

Coffee

Smoke

Emerald

Sapphire
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BEAUTY BAG  
MUST HAVE EDITION
Kozmetická taška, ktorá odráža čisto bielu líniu nového radu dekoratívnej kozmetiky 
MUST HAVE EDITION. Je priestranná, praktická a umývateľná s klipmi na bokoch 
pre možnosť zavesenia.

Rozmery: 23 x 15 x 11 cm

15,50 €
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PENCIL SHARPENER 
MUST HAVE EDITION
Vysoko kvalitné kozmetické strúhadlo s čepeľou KUM® Dynamic 
Torsion Action®. Pri konštantnom napätí sa čepeľ pri ostrení dynamicky 
prispôsobuje rôznym silám pôsobiacim na ceruzku. Vďaka nášmu 
strúhadlu zastrúhate naše ceruzky s precíznou presnosťou.

3 €

Profesionálna sada deviatich štetcov na makeup s veľmi 
jemnými nylónovými štetinami zabezpečí dokonalé 
nanesenie dekoratívnej kozmetiky od podkladovej bázy 
cez makeup po púder i lícenku. S precíznou presnosťou 
vykúzli uhrančivé oči a vykreslí zvodné pery. Súčasťou 
setu je praktická a štýlová taštička v striebornej farbe.

COSMETIC BRUSH SET*

*Dostupnosť 3/2021

61,70 €
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PARFUM ESSENS BOUDOIR SECOND SKIN 
A ESSENS BOUDOIR 
Spoločne s našou novou kolekciou Must have edition sme pre vás otvorili 
aj unikátny priestor ESSENS Boudoir, ktorý sa stane miestom pre naše 
fyzické i online stretávanie, zdieľanie a prezentáciu produktov ESSENS. 
Z tohto krásneho spojenia vznikol i náš nový parfum ESSENS Boudoir 
Second Skin, ktorý v sebe nesie dušu a vôňu našich produktov Second 
Skin a zahalil sa do exkluzívnej krabičky v dizajne nášho showroomu 
ESSENS Boudoir. 
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50 ml

25,70 €

Parfum ESSENS Boudoir Second Skin  
v sebe nesie vôňu orientu a kvetín. 

Hlava: korenie, čierna ríbezľa, mandle, zelené tóny
Srdce: konvalinka, tuberóza, jazmín
Základ: ambra, kakao, fazuľa Tonka 

20%
obsah vonných 

esencií
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Pavel Kortan
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Práve v rukách držíte zhmotnený sen, na ktorom pracoval celý môj tím viac ako rok.  
Na začiatku tohto celého bolo množstvo nápadov a snov. Chceli sme pre vás pripraviť 
niečo jedinečné, čo vás bude tešiť, baviť a rozvíjať vaše podnikanie. Ja a môj tím sme 
starostlivo navrhli každý produkt od úplného začiatku, osobne vyberali farby, vône, textúry 
i balenie. Pripravili sme nový dizajn produktov i katalógu, nafotili každú fotografiu a dali 
do projektu veľa nadšenia a lásky. Pevne verím, že vďaka novej kolekcii MUST HAVE 
EDITION rozšírime vaše profesijné hranice, umožníme vám byť súčasťou sveta dekoratívnej 
kozmetiky a že vnesieme do našej siete obrovské možnosti pre vaše podnikanie a úspech.

Ďakujem za dôveru, ďakujem za možnosť splniť si svoj sen a navrhnúť rad dekoratívnej 
kozmetiky pre svetovú značku ESSENS.



SECOND SKIN EYESHADOW PRIMER
 

SECOND SKIN PRIMER
 

SECOND SKIN BB CREAM
light medium dark

SECOND SKIN FOUNDATION
01 02 03 04 05 06 07 08

SECOND SKIN CONCEALER
01 02 03

SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER
 

SECOND SKIN BLUSH PALETTE
 

GLITTER GLASS LIP GLOSS
pure bronze pink 

sparkle

FRUITY LIP BUTTER
coconut peach orange strawberry raspberry cherry

CLASSY LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

ALL DAY MATTE LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

LIP PENCIL
nude rose pink red dark red wine

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL
pink coral fuchsia

EXTRAVAGANT LASHES MASCARA
 

DRAMA LASHES MASCARA
 

SIMPLE SMOKEY EYE PENCIL glow  
ash

velvet 
mink

green 
dust

midnight 
blue

EYEBROW PENCIL
blonde brunette dark 

brunette

EYE PENCIL
onyx coffee smoke emerald sapphire40



PARABEN FREE

DERMATOLOGICALLY TESTED

OPHTHALMOLOGICALLY TESTED

NOT TESTED ON ANIMALS

VEGAN FRIENDLY

GLITTER EFFECT
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