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20 % VONNÝCH ESENCIÍ
= ELITA MEDZI PARFUMAMI
Parfumy ESSENS vznikajú predovšetkým s dôrazom na najvyššiu 
možnú kvalitu. Naša výroba je certifikovaná GMP (Good Manufacturing 
Practice), ISO 9001-2008 a je pod neustálou kontrolou podľa 
najprísnejších predpisov a noriem Európskej únie. Garantujeme obsah 
20 % vonných esencií (éterických olejov), exkluzívne dodávaných 
jedným z popredných svetových producentov pre privátne značky 
spoločnosťou SELUZ, čo zaručuje radiť sa k elite medzi parfumami.

PREDSTAVME SI ASPOŇ 
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP 
VÝROBY
Tie najkvalitnejšie vonné esencie sa najprv zmiešajú s čistým 
parfumérskym alkoholom. Na denaturáciu tohto alkoholu je použitá 
len destilovaná voda tak, aby nedošlo k sebemenšiemu ovplyvneniu 
vône a kvality finálneho produktu. Výsledná zmes sa podchladí na 
teplotu -7 °C a dokonale sa prefiltruje, na filtráciu sú používané filtre 
s jemnosťou 10 mikrónov. Aby  sa všetky zložky mohli dokonale 
spojiť do harmonického celku, zreje parfum najmenej 8 týždňov 
v nerezových tankoch. Potom je naplnený do vzduchom čistených 
flakónov, vytvorených talianskymi majstrami vo vyhlásenej sklárskej 
dielni  a nakoniec je zabalený do krabičky navrhnutej s dôrazom 
na čistý dizajn.

Všetky výrobné kroky podliehajú sústavnej kontrole kvality a na 
výrobu sú používané výhradne bezchybné materiály. Naše produkty 
sú certifikované a registrované pre predaj v každej krajine, kde má 
ESSENS zastúpenie.
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NAŠA VÔŇA, NAŠA VIZITKA…
Najdôležitejšiu rolu pri výbere parfumu hrá emócia, ktorú v nás 
jeho vôňa vyvoláva. Typ pokožky, všetko, čo zjeme i to, ako sa práve 
cítime, následne formuje finálnu vôňu, ktorú bude vnímať naše 
okolie. A to je dôvod, prečo rovnaký parfum môže voňať na každom 
z nás trochu odlišne.

Venujme teda výberu správneho parfumu pozornosť, ktorú si zaslúži. 
Všetky vône, ktoré by sme vám chceli predstaviť, sú dostupné 
i v podobe malých vzoriek. Vonné zložky sa totiž uvoľňujú postupne 
niekoľko hodín a máte tak jedinečnú možnosť vyskúšať si parfum 
na vlastnom tele a vybrať si ten najlepší, vytvorený práve pre vás.

Myslite tiež na to, že každá situácia je príležitosťou pre iný typ vône 
s inou intenzitou. Do školy či zamestnania volíme vône ľahšie, ktoré 
okolie nedráždia a ktoré len dopĺňajú našu osobnosť. Naopak večerná 
spoločnosť ocení parfum výraznejší, ktorý podčiarkne vašu charizmu.

KÚZLO DLHOTRVAJÚCEJ VÔNE
• parfum pôsobí najlepšie tam, kde je pokožka najprekrvenejšia, 

preto sa nanáša za uši, na krk, na zápästie, lakťovú jamku i na 
kotníky

• pre nižšiu intenzitu postačí vstúpiť do vonného obláčika 
vytvoreného strieknutím parfumu pred seba

• aby vôňa vydržala dlhšie, je vhodné ju zafixovať použitím 
viacerých výrobkov rovnakej vône

• veľmi dlhú dobu sa vôňa udrží v čerstvo umytých vlasoch

• odev obliekame až po vstrebaní parfumu do pokožky
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EDC, čiže Eau de 
Cologne je známa 
pod pojmom kolínska 
voda, podiel vonných 
látok je 4 – 6 %

EDS,  čiže Eau de 
Solide / Sport môže 
byť známa tiež ako 
splash perfume, podiel 
vonných látok je 
okolo 1 %

P A R F U M  j e 
n a j k v a l i t n e j š i a 
a najintenzívnejšia vôňa, 
ktorú je možné na trhu 
nájsť, podiel vonných 
látok je 15 – 40 %

EDP, čiže Eau de 
Parfum je známy pod 
pojmom parfumovaná 
voda alebo toaletný 
parfum, podiel vonných 
látok je 12 – 15 %

EDT,  čiže Eau de 
Toilette je obvykle 
nazývaná ako toaletná 
voda, podiel vonných 
látok je 6 – 12 %

srdce

základ

hlava

hlava
Veľmi intenzívna vôňa, ktorú je cítiť ihneď 
po aplikácii. Tento vnem trvá pár sekúnd, 
ale u niektorých parfumov to môže byť aj 
15 minút.

srdce
Vôňa, ktorú je cítiť ihneď po odznení hlavy, 
intenzita sa pohybuje okolo 2 – 3 hodín.

základ
V tejto fáze sa vonné látky uvoľňujú pozvoľna, 
doba trvania sa predlžuje na niekoľko, niekedy 
aj desiatok hodín.

1 %

4 – 6 %

6 – 12 %

12 – 15 %

15 – 40 %
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20%
obsah vonných 

esencií

50 ml | 19,80 €
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ESSENS WOMEN‘S PERFUME
Vhodne zvolený parfum má prirodzeným a nerušivým spôsobom 
doplniť nielen osobnú vôňu jeho nositeľky, ale predovšetkým jej 
osobnosť. Má podčiarknuť jej kúzlo i príťažlivosť. Nič sa totiž človeku 
pri stretnutí so ženou nevryje do pamäti tak, ako jej príjemná vôňa.

Pravdou je, že každá vôňa sa hodí na inú príležitosť, na iné ročné 
obdobie. Preto nestačí len dokonale zladiť outfit, ale danému 
okamihu prispôsobiť i vhodný parfum.

Základné portfólio parfumov ESSENS je pravidelne obnovované, 
a to s maximálnym ohľadom na aktuálne svetové trendy. V ponuke 
tak nájdete pestrú paletu tých najmodernejších vôní, z ktorej si 
zaručene vyberie každý.

AKTUÁLNE PORTFÓLIO 
DÁMSKYCH PARFUMOV 
ŠTANDARDNEJ EDÍCIE 
Ponuka dámskych parfumov pozostáva zo štyridsiatich vôní, ktoré 
sú súčasťou vzorkovníka parfumov. Táto ponuka sa však naprieč 
ESSENS líši a vždy zohľadňuje najobľúbenejšie parfumy v danej 
krajine.  

Základné portfólio parfumov ESSENS je pravidelne obnovované, 
zvyčajne raz za dva roky, a to s maximálnym ohľadom na 
aktuálne svetové trendy. V ponuke tak nájdete pestrú paletu tých 
najmodernejších vôní, z ktorých si zaručene vyberie každý. 

Parfumy štandardnej edície ponúkame v 50ml flakónoch a v identickej 
vôni ich skvelo dopĺňajú sprchové gély a telové balzamy.
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ESSENS MEN‘S PERFUME
Žijeme v dobe, kedy už dávno nie sú parfumy výhradne ženskou 
výsadou. Moderní muži používajú parfumy rovnako často, zdôrazňujú 
ich zdravé sebavedomie, mužnosť i silu. Hrajú dôležitú rolu na 
obchodných jednaniach i osobných stretnutiach, pretože vhodne 
zvolený parfum podčiarkuje charizmu a môže byť základom úspechu.

V ESSENS sa základné portfólio pánskych parfumov pravidelne 
obnovuje podľa aktuálnych svetových trendov, aby mohli byť 
splnené aj tie najnáročnejšie požiadavky moderných mužov.

AKTUÁLNE PORTFÓLIO 
PÁNSKYCH PARFUMOV 
ŠTANDARDNEJ EDÍCIE
Ponuka pánskych parfumov pozostáva z dvadsiatich vôní, ktoré 
sú súčasťou vzorkovníka parfumov. Táto ponuka sa však naprieč 
ESSENS líši a vždy zohľadňuje najobľúbenejšie parfumy v danej 
krajine.  

Základné portfólio parfumov ESSENS je pravidelne obnovované, 
zvyčajne raz za dva roky, a to s maximálnym ohľadom na 
aktuálne svetové trendy. V ponuke tak nájdete pestrú paletu tých 
najmodernejších vôní, z ktorých si zaručene vyberie každý. 

Parfumy štandardnej edície ponúkame v 50ml flakónoch a v identickej 
vôni ich skvelo dopĺňajú sprchové gély.
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50 ml | 19,80 €

20%
obsah vonných 

esencií
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CHARAKTERISTIKA VÔNÍ PRE JEDNODUCHŠÍ 
VÝBER PARFUMU:
Parfumy sa rozdeľujú podľa množstva vonných esencií, postupne sa uvoľňujúcich aróm, a tiež podľa 
typov vôní. Tie sa medzi sebou veľmi často prelínajú, a preto je ich kategorizácia zložitá. Napriek tomu 
ich môžeme rozdeliť do niekoľkých 
základných skupín:

W102, W104, W105, W106,  
W107, W111, W113, W114, 
W116, W117, W118, W124, 

W125, W127, W128, 
W130, W137, W144, 
W148, W150, W151, 
W153, W166, W171, 
W172, W173, W175, 

W176, W177, 
W180, W181, 
W182, M001, 

M038, 
M040
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W
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M035 W
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RADI BY STE OSOBNE PRIVOŇALI 
K NAŠIM PARFUMOM?
Spýtajte sa svojho distribútora na vzorkovník parfumov, vyskúšajte si ich 
na vlastnom tele a vyberte si ten najlepší, vytvorený práve pre vás.

PARFUMOVANÉ 
ZOSTAVY
Parfumované zostavy v luxusných kazetách sú 
krásnym darčekom pri akejkoľvek príležitosti.

PETRONAS SEPANG 
RACING TEAM ESSENS 
TRAVEL KIT
Milujete atmosféru závodov MotoGP a chcete si ju 
pripomínať pri každom kroku? Unisexová parfumová 
zostava je unikátna aj vďaka svojmu dizajnu, ktorý 
bol navrhnutý na základe oficiálneho partnerstva 
ESSENS s PETRONAS Sepang Racing Team. Parfum 
obsahuje 20 % vonných esencií a svojho nositeľa 
rozmaznáva a unáša luxusom.

Zostava obsahuje: unisex parfum 50 ml, sprchový 
gél 100 ml a dezodorant 50 g.

55,40 €
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ESSENS SHOWER GEL
• dámske a pánske parfumované sprchové gély pre všetky typy 

pokožky a na každodenné použitie

• bez parabénov, optimálne pH 5,5

• konopný olej používaný na liečbu kožných ochorení je 
hypoalergénny, pomáha obnovovať prirodzený ochranný 
mikrofilm pokožky, spomaľuje proces starnutia pokožky, 
hydratuje ju a zvláčňuje, má výrazné protizápalové účinky 
a pôsobí antibakteriálne

• komplex hydratačných látok dodáva pokožke hladkosť, hebkosť 
a ochranu pred vysušením

• špičkové umývacie látky zaručujú schopnosť odstraňovania 
nečistôt z povrchu pokožky

• špeciálna receptúra znižuje výskyt nežiadúcich telesných pachov

NECHAJTE SA ROZMAZNÁVAŤ 
A PREMEŇTE OBYČAJNÚ SPRCHU 

NA NEOBYČAJNÝ ZÁŽITOK! DOPRAJTE 
SI DOKONALÚ HYDRATÁCIU, ZAMATOVÚ 

HEBKOSŤ A PREVOŇANÚ POKOŽKU.

200 ml  | 6,50 €

12



ESSENS BODY BALM
• dámsky parfumovaný telový balzam pre všetky typy pokožky 

a na každodenné použitie

• bez parabénov

• vhodný po kúpeli, opaľovaní i depilácii

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti predčasnému 
starnutiu pokožky (anti-aging efekt)

• vitamín E s protizápalovými účinkami chráni pokožku pred 
voľnými radikálmi

• komplex hydratačných látok účinne regeneruje, zvláčňuje, 
zjemňuje a vyhladzuje

POUŽITE SPRCHOVÝ GÉL, TELOVÝ 
BALZAM I PARFUM V ROVNAKOM 

ODTIENI, ZAFIXUJETE TÝM 
VÝSLEDNÚ VÔŇU A DOSIAHNETE 

DOKONALÝ VOŇAVÝ EFEKT.

200 ml  | 7,40 €
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ESSENS PERFUME 4 ELEMENTS
Jedinečné parfumy limitovanej edície vydané pri príležitosti významnej udalosti ESSENS Kick OFF 
2020 4 Elements. 
Užite si ohromujúce parfumy, ktoré obsahujú 20 % vonných esencií a inšpiráciou im boli štyri základné 
elementy − oheň, voda, zem a vzduch.

GREEN EARTH
Ohromujúca zemitá vôňa stojí na pevnom základe 
drevitých tónov, z ktorých vystupujú pôvabné kvety 
jazmínu. Rozohraná partia prelínajúcich sa aróm 
prináša intenzívnu unisex vôňu plnú sebavedomia 
a odhodlania. 

PURPLE AIR
Spočiatku výraznej korenistej vôni dominujú podrvené 
guličky korenia ľahko sa pohrávajúce s dymovými 
odtieňmi čerstvo rezaného dreva. Výsledná unisex 
vôňa má totožné vlastnosti s pofukujúcim vánkom 
i poryvom vetra. Je slobodná, nežná, tvrdohlavá 
a plná sily.

Hlava:  kokos, rasca, klinček, jazmín
Srdce:  jazmín, ylang ylang, tuberóza
Základ:  jazmín, drevité tóny, pižmo, benzoe

Hlava:  korenie, klinček, bergamot, rasca  
Srdce: jazmín  
Základ: drevité tóny, pižmo

14



RED FIRE
Krásne hrejivá unisex vôňa v sebe ukrýva zmyselné 
korenisté tóny orientu s jemne sa prelínajúcimi 
ovocnými a dymovými nuansami podčiarknutými 
jemnou škoricou. Výsledkom je uhrančivá, a napriek 
tomu elegantná vôňa plná zápalu a vášne.

BLUE WATER
Výnimočná a rafinovaná unisex vôňa ihneď zaujme 
veľmi jemnými citrusovými tónmi. Tie sa postupne 
prepájajú s nežnými kvetmi i sladkastým vetiverom 
a dávajú tak vyniknúť veľmi harmonickej osviežujúcej 
vôni dodávajúcej pocit sebavedomia a jedinečnosti.

Hlava:  bergamot, citrón
Srdce:  škorica, cist, pačuli
Základ: vanilka, benzoe, pižmo, Tonka fazuľa

Hlava:  citrón, bergamot, grapefruit
Srdce: ľalia, ylang ylang, Tonka fazuľa
Základ:  drevité tóny, vetiver, pižmo

20%
obsah vonných 

esencií

100 ml | 54,00 €
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4 ELEMENTS NOIR BY ESSENS
Sedem luxusných parfumov v luxusnom balení, ktoré sú symbolom 
elegancie a vycibreného vkusu.   

Dva dámske a päť unisex parfumov s 20% obsahom vonných esencií 
v elegantných 50ml flakónoch okúzlia svojou dlhotrvajúcou vôňou, strhávajú 
pozornosť a zdôrazňujú jedinečnosť nositeľov.

50 ml | 40,50 €
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PARFUM NOIR BY ESSENS NO.1
DÁMSKY PARFUM 

Parfum pre sebavedomé a moderné ženy, ktoré nikdy nesplývajú s davom. Úvodné tóny vyvolávajú pocit 
čistoty a mydla, ktoré vzápätí vystriedajú jemné kvety s pevnými základmi v tónoch dreva. Výsledkom 
je charizmatická, sexappealom vyžarujúca vôňa.

Hlava: korenie, bergamot, aldehydické tóny
Srdce: hloh, heliotrop, ľalia
Základ: ambrette, santalové drevo, vanilka, balsamico
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PARFUM NOIR 
BY ESSENS NO.2
UNISEX PARFUM 

Uhrančivá, orientom ovplyvnená kvetinová vôňa 
vhodná pre ženy i pre mužov úplne vybočuje z radu. 
Prvé okamihy odhaľujú horké tóny s výraznou 
višňou, ktorá sa doplnená o kvetinové nuansy 
odráža v pevnom základe drevitých tónov. Hlboká 
vôňa provokuje, dráždi a priťahuje zároveň.

Hlava: višňa, jahoda, horkokyslé tóny
Srdce: ruža, jazmín, slivka
Základ: vanilka, pižmo, ambra, drevité tóny

PARFUM NOIR 
BY ESSENS NO.3
UNISEX PARFUM

Divoká, napriek tomu vyrovnaná vôňa stvorená 
pre ženy aj pre mužov, ktorí radi strhávajú 
pozornosť. Jemné tóny sladkej ruže vyvolávajú 
pocit rozkvitnutej záhrady, v ktorej sa prelínajú 
silné tóny pačuli rozjasnené vanilkou a pižmom. 
Výsledná vôňa plná elegancie a zmyselnej neresti 
vzbudzuje rešpekt i obdiv zároveň. 

Hlava: ruža, džemové tóny
Srdce: pačuli, cédrové drevo
Základ: pižmo, vanilka

PARFUM NOIR 
BY ESSENS NO.4
UNISEX PARFUM 

Nadčasová vôňa pre ženy i mužov, ktorí si vedia 
vychutnať ten pravý luxus. Vôňu plnú vášne otvára 
tropický bergamot s ylang ylang ustupujúce 
silným ovocným tónom, ktoré sa v závere opierajú 
o pevné základy santalového dreva a pačuli. 
Nositeľ tohto parfumu za sebou zanecháva bohatú 
a nezabudnuteľnú stopu plnú zmyselnosti.

Hlava: bergamot, ylang ylang
Srdce: tuberóza, ovocné tóny
Základ: pačuli, vetiver, santalové drevo, vanilka
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PARFUM NOIR 
BY ESSENS NO.5
UNISEX PARFUM 

Osobitá a exotická vôňa podčiarkuje mužský 
sexappeal i ženskú odvahu. Vzácny kardamóm 
doplnený korenistými tónmi otvára priestor 
bohatej vôni dreva, ktorá sa v spojení s dymovým 
nádychom prelína v dokonale harmonický parfum. 
Toto sofistikované prepojenie vonných zložiek 
zanecháva hrejivý pocit a pôsobí ako zmyselné 
afrodiziakum.

Hlava: kardamóm, korenisté tóny
Srdce: kašmírové tóny, santalové drevo, cédrové 
drevo
Základ: oud, pačuli

PARFUM NOIR 
BY ESSENS NO.6
UNISEX PARFUM 

Výrazná a nezameniteľná vôňa určená pre ženy i pre 
mužov, ktorých nebaví splývať s okolím. Prvé tóny 
sú významne ovplyvnené chuťovými nuansami, 
čoskoro sa prelínajúcimi s harmonickým vetiverom. 
Základný tón sa opiera o santalové drevo, ktoré 
v spojení s fazuľou Tonka pripomína živočíšnu 
vôňu kože. Parfum dodáva pocit sebavedomia 
a jedinečnosti.

Hlava: bergamot, korenie, gustatívne tóny
Srdce: cédrové drevo, pačuli, vetiver
Základ: vanilka, santalové drevo, Tonka fazuľa

PARFUM NOIR 
BY ESSENS NO.7
DÁMSKY PARFUM 

Jedinečný dámsky parfum, ktorý svojou zmyselnosťou 
okúzli nejedného muža. Jemné úvodné tóny 
bielych kvetov strieda tajomný jazmín a v závere 
nastupuje vzácna aróma ambrette s jemným 
koriandrom. Vonná kompozícia stavia na intímnej 
dimenzii a svojej nositeľke prináša osobitý šarm 
a dychberúcu eleganciu.

Hlava: biele kvety, pivonka
Srdce: jazmín, pačuli
Základ: koriander, ambrette
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50 ml 50 ml |895 Kč|895 Kč

ESSENS NICHE PERFUME
Akonáhle raz vyskúšate vôňu, ktorá patrí do rodiny niche parfumov, už nikdy nebudete chcieť nič iné. 
Niche vône sú absolútny vrchol parfumérskeho umenia. 

Mnohoročná tradícia, majstrovský proces výroby, najvzácnejšie prírodné ingrediencie, luxusné flakóny, 
neobyčajná až umelecká kompozícia a samozrejme prekvapivo dlhá výdrž, to sú ESSENS Niche Perfumes.
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NOBLE GREY
Noblesou oplývajúci unisex parfum je predstaviteľom modernej, energickej a hrejivej vône. Dokonalú 
súhru v ňom zohrávajú drevité a kvetinové tóny s nádychom jazmínu, zmyselného pižma i ambry, avšak 
ústrednú rolu hrá nezameniteľný céder. Jedinečná vyváženosť výslednej vône zanecháva za svojím 
nositeľom hlbokú stopu.

Hlava:  kvetinové a drevité tóny
Srdce:  jazmín, drevo
Základ:  céder, pižmo, mach, ambra

100 ml | 90,00 €
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DIVINE GREEN
Svieži a sofistikovaný unisex parfum v sebe nesie prvky afrického kontinentu. Vôňu uvádzajú tóny 
bergamotu s citrónom, ktoré sú spolu s drevitými, kvetinovými i ovocnými tónmi podčiarknuté zmyselným 
pižmom a ambrou. Výsledná okúzľujúca vôňa zdôrazňuje výnimočnosť svojho nositeľa a zanecháva 
za sebou nezameniteľnú strhujúcu stopu.

Hlava:  bergamot, citrón, pomaranč, karamel
Srdce:  cédrové drevo, vetiver, kvetinové a ovocné tóny
Základ:  drevité tóny, pižmo, ambra

24



SILVER ORANGE
Magický unisex parfum je stelesnením osobitosti, najtajnejšej fantázie i hravej zmyselnosti. Sladkasté tóny 
jemnej maliny s broskyňou obklopuje konvalinka a mystická vôňa oudu, vôňu uzatvára zmyselné pižmo, 
ambra a santalové drevo. Očarujúce nuansy podčiarkujú vlastné zmysly a prežívanie nezabudnuteľných 
okamihov.

Hlava:  broskyňa, malina
Srdce:  konvalinka, otočník, čierna ríbezľa, oud
Základ:  pižmo, ambra, santalové drevo, vanilka
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BROWN GRAPHITE
Veľmi elegantný a noblesný unisex parfum v sebe prepája tóny bergamotu, anízu a spolu s ambrou 
obklopenou drevitými tónmi santalu, šachoru a vanilky tvoria dlhodobú sofistikovanú vôňu. V celej 
svojej sile odhaľuje krásnu opojnú vôňu, v ktorej sa ukrýva tajomná zmyselnosť.

Hlava:  bergamot, ružové korenie, aníz
Srdce:  šachor, ambra, Tonka fazuľa, rasca
Základ:  vanilka, santalové drevo, pačuli, pižmo
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ROYAL BLUE
Hlboká a nádherne strhujúca vôňa vytvára nekonečné emócie. Otvára sa drevitými a zelenými tónmi 
postupne sa prelínajúcimi cez silné pačuli do záverečnej omamnej vône dymu a tabaku. Táto uhrančivá 
unisex vôňa za sebou zanecháva hlbokú intenzívnu stopu. 

Hlava: zelené tóny, drevo
Srdce: pačuli, cédrové drevo, santalové drevo
Základ: vanilka, tabak, dym, pižmo
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GREEN BRILLIANCE
Svieža unisex vôňa sršiaca živočíšnou dravosťou a nebezpečnou zvodnosťou sa otvára jasným zábleskom 
citrusov podporených aromatickým galbánom. Srdce plné kvetín dodáva nádych elegancie, zatiaľ čo 
zemité pačuli s hlbokou ambrou dodávajú základnú impozantnú silu.

Hlava: mandarínka, bergamot, citrón, galbánum
Srdce: jazmín, ruža, ylang ylang, heliotrop, mimóza
Základ: drevité tóny, pižmo, pačuli, ambra
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ULTRAMARINE BLUE
Vzdušné a žiarivé tóny dokonale charakterizujú úplne výnimočnú a nevšednú unisex vôňu. Vitálne prvé 
tóny predstavuje energetický bergamot v spojení so šťavnatou broskyňou a exotickým liči. V srdci sa 
stretáva jemný jazmín s pivonkou a pomarančovým kvetom, stojaci na pevných základoch drevitých 
tónov, machu a pižma.

Hlava:  bergamot, liči, broskyňa
Srdce: jazmín, pivónia, kvet pomarančovníka
Základ: drevité tóny, mach, pižmo
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COLOSTRUM
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ČO JE COLOSTRUM?
• Colostrum je prvé mlieko produkované mliečnymi žľazami po pôrode 

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

• Colostrum je vzácne pre vysoký obsah 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. 

BENEFITY KOZMETIKY S OBSAHOM 
ESSENS COLOSTRUM

• telová i pleťová kozmetika ESSENS s colostrom bola vytvorená na základe 
najnovších výskumov, poznatkov a trendov v oblasti prémiovej zdravotnej 
kozmetiky

• vďaka účinkom fosfolipidov (tukov a organických kyselín) dochádza 
k ľahšiemu prieniku účinných látok vrchnou vrstvou pokožky a následnej 
tvorbe lipidického filmu, tenkej vrstvy výrazne spomaľujúcej odparovanie 
vody z pokožky

• antibakteriálne a protizápalové účinky lactoferrinu a laktoperoxidázy 
zabraňujú zápalovým ochoreniam a podráždeniu kože

• blahodarné účinky na regeneráciu buniek pokožky vďaka pozitívnemu 
vplyvu rastových faktorov

• regenerácia kožných buniek, pôsobenie proti ich starnutiu, tzv. anti-aging 
efekt

• ochrana pokožky pred celodenným pôsobením nepriaznivých vonkajších 
vplyvov

• bez parabénov a zaťažujúcich látok, netoxické pre životné prostredie

• na každodenné použitie, optimálne pre osoby s citlivou pokožkou

• napomáha pri odstraňovaní a liečbe kožných defektov a akné

• urýchľuje odstraňovanie mimických vrások

• prírodné suroviny tej najvyššej možnej kvality

31



ESSENS COLOSTRUM 
SHOWER GEL

• sprchový gél sviežej jemnej vône je vhodný na 
každodennú starostlivosť a optimálny pre osoby 
s citlivou pokožkou

• konopný olej používaný na liečbu kožných ochorení 
je hypoalergénny, pomáha obnovovať prirodzený 
ochranný mikrofilm pokožky, spomaľuje proces 
starnutia pokožky, hydratuje ju a zvláčňuje, má 
výrazné protizápalové účinky a pôsobí antibakteriálne

• prírodná zložka laurylpolyglucosid z výťažkov 
kukurice a kokosového oleja vytvára bohatú, hustú 
a stabilnú penu

• glukóza garantuje najvyššiu možnú jemnosť 
sprchového gélu

• špičkové umývacie látky vyvinuté pre tento 
produkt zaručujú vynikajúcu schopnosť šetrného 
odstraňovania nečistôt z povrchu pokožky

• špeciálne zloženie eliminuje citlivosť na tvrdosť 
vody, zachováva výborné umývacie vlastnosti

ROZMAZNÁVAJTE SVOJU 
POKOŽKU A DOPRAJTE JEJ 
MAXIMÁLNU HYDRATÁCIU 

A INTENZÍVNU VÝŽIVU

200 ml  |  7,40 €
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ESSENS COLOSTRUM 
NOURISHING BODY CREAM
ESSENS COLOSTRUM  
CELLULITE CREAM

• telové krémy sviežej jemnej vône sú vhodné na každodennú 
starostlivosť a optimálne pre osoby s citlivou pokožkou

• arganový olej spomaľuje proces starnutia buniek pokožky, 
často sa používa pri liečbe komplikovaných kožných ochorení

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky (anti-aging efekt)

• patentovaná zložka Olivem® vytvára v emulzii tekuté kryštály, 
ktoré majú dominujúci vplyv na ľahké vstrebávanie, zaisťujú 
dostatočnú hydratáciu, odolnosť voči vode

• ESSENS Colostrum Cellulite Cream navyše obsahuje extrakt 
brečtanu a kofeín, ktoré potláčajú výskyt celulitídy, zlepšujú 
kvalitu pokožky a eliminujú jej nerovnosti

• ESSENS Colostrum Nourishing Body Cream je obohatený 
o kyselinu pyroglutámovú a erukový olej. Kyselina pyroglutámová 
(PCA) sa prirodzene vyskytuje v pokožke, udržuje v nej vodu, 
zvlhčuje ju a vyhladzuje. Erukový olej je bohatý na vitamín 
E, ktorý ako prírodný antioxidant zabraňuje starnutiu kože.

200 ml | 10,10 €
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ESSENS COLOSTRUM+ 
ANTI AGING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+ 
ANTI AGING NIGHT CREAM

• čisto prírodné pleťové denné a nočné krémy prémiovej 
kvality majú rovnaké zloženie, avšak rozdielny pomer 
účinných látok

• denný krém zjemňuje vrásky, hydratuje a zabezpečuje 
intenzívnu ochranu po celý deň

• nočný krém zjemňuje vrásky, hydratuje a zabezpečuje 
intenzívnu nočnú regeneráciu

• pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny, najvyššie 
benefity ponúkajú vekovej skupine 30+

• parfumovaný i neparfumovaný variant, bez parabénov

• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zápalovým 
ochoreniam a podráždeniu pleti

• aloe vera a makadamiový olej zabraňujú poškodeniu 
bunkových membrán

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky (anti-aging efekt)

• prírodná molekula Ectoin® posilňuje odolnosť kože voči 
teplotnému stresu a udržuje pleť dlhodobo hydratovanú

• Cyklopeptid RonaCare® chráni proti známkam predčasného 
starnutia pleti, zlepšuje jej elasticitu a pevnosť kožných buniek

50 ml | 37,80 €
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ESSENS COLOSTRUM+  
ANTI AGING TONIC

• čisto prírodné pleťové tonikum prémiovej 
kvality je určené na každodenné čistenie pleti, 
odstraňuje nečistoty rozpustné vo vode

• pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny, 
najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+

• parfumovaný i neparfumovaný variant, bez 
parabénov

• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 
zápalovým ochoreniam a podráždeniu pleti

• čajovník čínsky má antioxidačné vlastnosti

• kyselina hyalurónová zvyšuje obsah vody 
v pleti, zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pleť 
hebkú a hladkú

• prémiová prírodná zložka Fucogel®1000 
hydratuje a vypína pleť

ESSENS COLOSTRUM+ 
ANTI AGING FACE 
MILD SOAP

• čisto prírodné pleťové mydlo prémiovej kvality je 
určené na každodenné čistenie pleti, odstraňuje 
nečistoty rozpustné v tukoch

• pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny, 
najvyššie benefity ponúka vekovej skupine 30+

• parfumovaný i neparfumovaný variant, bez 
parabénov

• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 
zápalovým ochoreniam a podráždeniu pleti

• aloe vera má vyhladzujúce a upokojujúce 
schopnosti, pôsobí protizápalovo

• špičkové umývacie látky z glukózy garantujú 
najvyššiu možnú jemnosť

150 ml | 20,60 €
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30 ml | 37,80 €

ESSENS COLOSTRUM+  
ANTI AGING EYE GEL
ESSENS COLOSTRUM+  
ANTI AGING LIFTING SERUM 

• čisto prírodná kozmetika prémiovej kvality má rovnaké zloženie, avšak rozdielny pomer 
účinných látok

• sérum vyhladzuje vrásky a tonizuje pleť

• očný gél redukuje vrásky pod očami a osviežuje pleť

• pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny, najvyššie benefity ponúkajú vekovej skupine 30+

• parfumovaný i neparfumovaný variant, bez parabénov

• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zápalovým ochoreniam a podráždeniu pleti

• makadamiový olej zabraňuje poškodeniu bunkových membrán

• čajovník čínsky má antioxidačné vlastnosti

• kyselina hyalurónová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje vrásky, 
tonizuje, udržuje pleť hebkú a hladkú
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ESSENS COLOSTRUM+  
MOISTURIZING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+  
MOISTURIZING NIGHT CREAM

• čisto prírodné denné a nočné hydratačné krémy prémiovej kvality majú rovnaké zloženie, 
avšak rozdielny pomer účinných látok

• denný krém zaisťuje dokonalú hydratáciu a intenzívnu ochranu po celý deň

• nočný krém zaisťuje maximálnu hydratáciu a intenzívnu nočnú regeneráciu

• pre všetky typy pleti a všetky vekové skupiny

• parfumovaný i neparfumovaný variant, bez parabénov

• kyselina hyalurónová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pleť 
hebkú a hladkú

• molekula Ectoin® patentovaná nemeckou vedecko-technologickou spoločnosťou dlhodobo 
udržuje vodu v pokožke a spomaľuje jej vyparovanie, má anti-aging efekt

• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zápalovým ochoreniam a podráždeniu 
pleti, spolu s ectoínom vytvára na pokožke lipidický film (ochrannú vrstvu zabraňujúcu 
odparovaniu vody z pokožky), vplyv rastových faktorov pozitívne pôsobí na regeneráciu pleti

50 ml | 37,80 €
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ESSENS COLOSTRUM+ 
LIP BALM

• balzam na pery s jemnou vanilkovou arómou 
a jedinečným prémiovým zložením má 
dokonalé vyživujúce, hydratačné a ochranné 
schopnosti

• poskytuje optimálnu regeneráciu a hydratáciu 
suchým a popraskaným perám a podporuje 
obnovu prirodzeného ochranného plášťa

• obsahuje výlučne prírodné oleje a vosky – včelí 
vosk, jojobový vosk a šípkový olej

• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje 
zápalovým ochoreniam a podráždeniu kože

• ghí z colostra je bezvodný maslový tuk 
s vysokým obsahom vitamínov rozpustných 
v tukoch (hlavne A, E a K), má veľmi pozitívne 
účinky na pokožku, a to i na problematické 
typy pleti

• Tocopheryl je forma vitamínu E a pôsobí ako 
antioxidant

• Wakapamp je úplne nová bonusová prírodná 
zložka z morskej riasy wakame (Undaria 
pinnatifida) s vynikajúcimi schopnosťami 
zvyšovať množstvo a kvalitu kožného mazu 
a tiež i vodný rezervoár v pokožke

PRÉMIOVÉ ZLOŽENIE 
A EXTRÉMNE VYSOKÁ 

ÚČINNOSŤ. TO SÚ VLASTNOSTI, 
KTORÝMI SA PÝŠI NA SVETOVOM 

TRHU OJEDINELÝ BALZAM 
NA PERY S COLOSTROM.

4 g | 18,00 €

38



NÁŠ TIP: 
PRÉMIOVÁ KOZMETIKA V DARČEKOVEJ 
KOZMETICKEJ TAŠKE POTEŠÍ KAŽDÉHO.

zostava | 192,40 €
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ALOE VERA
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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 
aj v kozmetickom priemysle. Gél z aloe vera obsahuje aminokyseliny, vitamíny, minerály, 
enzýmy, polysacharidy a mnoho ďalších prospešných látok.

BENEFITY KOZMETIKY S OBSAHOM 
ALOE VERA

• vytvorená na základe najnovších výskumov, poznatkov a trendov

• bez parabénov a zaťažujúcich látok, netoxická pre životné prostredie

• prírodné suroviny tej najvyššej možnej kvality

• na každodenné použitie, optimálna pre osoby s citlivou pokožkou a so sklonom 
k akné, oparom, ekzémom či plesniam

• aloe vera napomáha znižovať rozmnožovanie baktérií, je veľmi vzácna pre svoje 
silné antibakteriálne a protizápalové účinky

• aloe vera má schopnosť vstrebať sa hlboko pod povrch kože, stimuluje fibroblasty 
(základné bunky väzivového tkaniva rozptýlené u človeka v rôznych častiach 
tela), čím dochádza k niekoľkonásobne rýchlejšej obnove buniek

SAMOTNÉ PESTOVANIE, VÝROBNÝ 
PROCES I VÝSLEDNÁ SUROVINA SÚ 

DOLOŽENÉ CELOSVETOVO UZNÁVANÝMI 
CERTIFIKÁTMI KVALITY
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ESSENS ALOE VERA HAND WASH
• tekuté mydlo na ruky s jemnou osviežujúcou vôňou je vhodné na každodenné použitie i pre citlivú 

pokožku

• obsahuje prospešné látky podporujúce dokonalú očistu, ochranu a hydratáciu pokožky  

• aloe vera má zvláčňujúce, antioxidačné a protizápalové účinky a podporuje prirodzenú obranyschopnosť 
pokožky 

• glycerín má okrem vysokých hydratačných vlastností veľmi pozitívny vplyv na kožné bunky, ktoré 
následne vytvárajú na povrchu pokožky ochrannú bariéru

• D-panthenol je výborný na zlepšenie hydratácie pokožky, posilňuje nechty, pôsobí protizápalovo 
a podporuje hojenie drobných poranení 

• Tocopheryl je formou vitamínu E, pôsobí ako antioxidant, spomaľuje šupinatenie pokožky a zabraňuje 
jej starnutiu, ktoré sa prejavuje pigmentovými škvrnami, vráskami a stratou pevnosti

• neobsahuje parabény, ftaláty ani silikóny

ESSENS ALOE VERA HAND LOTION
• krém na ruky s jemnou osviežujúcou vôňou je vhodný na každodenné 

použitie i pre citlivú pokožku 

• obsahuje prospešné látky podporujúce hydratáciu, pružnosť a jemnosť 
pokožky, ľahko sa nanáša, rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva 
mastný pocit 

• aloe vera má zvláčňujúce, antioxidačné a protizápalové účinky 
a podporuje prirodzenú obranyschopnosť pokožky 

• glycerín má okrem vysokých hydratačných vlastností veľmi pozitívny 
vplyv na kožné bunky, ktoré následne vytvárajú na povrchu pokožky 
ochrannú bariéru 

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti predčasnému starnutiu pokožky 

• Tocopheryl je formou vitamínu E, pôsobí ako antioxidant, spomaľuje šupinatenie pokožky 
a zabraňuje jej starnutiu, ktoré sa prejavuje pigmentovými škvrnami, vráskami a stratou pevnosti 

• jojobový olej je tekutý vosk obsahujúci protizápalové látky, dôležité minerály a vitamíny, hlavne 
vitamín E. Citlivo ošetruje, regeneruje a vyhladzuje pokožku, má zmäkčujúce a ochranné účinky, 
obnovuje prirodzenú produkciu kožného mazu

• neobsahuje parabény ani ftaláty 
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ESSENS ALOE VERA HAND CLEANSING GEL
• bezoplachový čistiaci gél s antibakteriálnou prísadou je určený na priame použitie na ruky 

a zabezpečuje ich okamžitú hygienu

• jeho používanie je vhodné na ochranu rúk, ak nie je možné umytie vodou a mydlom

• má jemnú osviežujúcu vôňu, jednoducho sa nanáša, rýchlo schne, nezanecháva lepivý pocit, naopak 
sú ruky po jeho použití hebké, svieže a prevoňané

• obsahuje 75% alkohol, má teda aktívnu účinnosť proti baktériám a vírusom

• aloe vera má zvláčňujúce, antioxidačné a protizápalové účinky a podporuje prirodzenú obranyschopnosť 
pokožky

• glycerín má okrem vysokých hydratačných vlastností veľmi pozitívny vplyv na kožné bunky, ktoré 
následne vytvárajú na povrchu pokožky ochrannú bariéru

• tmavé kapsuly v géli tvoria molekuly aktívneho uhlia, tie účinne čistia pokožku, odstraňujú odumreté 
kožné bunky, hlbšie nečistoty, toxíny, ťažké kovy a chemikálie

PRE SPRÁVNU 
DEZINFEKCIU NECHAJTE 

PÔSOBIŤ ASPOŇ 
30 SEKÚND

290 ml | 10,70 € 290 ml | 8,60 €
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ESSENS ALOE VERA SHAVING FOAM
• jemná pena na ľahké a šetrné oholenie vo sviežej vôni vhodná pre ženy i pre 

mužov, ideálna pre osoby s citlivou pokožkou

• bez parabénov

• kyselina hyalurónová a panthenol hydratujú a upokojujú podráždenú pokožku

• alantoín regeneruje a podporuje delenie buniek, čím urýchľuje hojenie

• aloe vera má zvláčňujúce a antioxidačné účinky, hojí poranenia, zastavuje 
krvácanie a zabraňuje vzniku jaziev

ESSENS ALOE VERA 
SHAVING GEL

• ochranný a hydratačný gél na holenie pre pohodlné, 
hladké a rýchle oholenie 

• jemná svieža vôňa a optimálne zloženie je vhodné pre 
ženy i pre mužov, ideálne na citlivú pokožku

• gélová emulzia zjemňuje fúzy i chĺpky, znižuje trenie 
britvy, holiaci strojček má lepší sklz, a tým zároveň 
predchádza podráždeniu kože

• aloe vera má zvláčňujúce, antioxidačné a protizápalové 
účinky

• glycerín má veľmi pozitívny vplyv na kožné bunky, ktoré 
následne vytvárajú na povrchu pokožky ochrannú bariéru

KOZMETIKA VHODNÁ  
PRE ŽENY I PRE MUŽOV

150 ml | 10,20 €200 ml | 6,30 €
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BESTSELLER

ESSENS ALOE VERA 
AFTER SHAVE BALM

• upokojujúci a zvláčňujúci balzam po holení 
sviežej vône vhodný pre ženy i pre mužov, 
ideálny pre osoby s citlivou pokožkou

• bez parabénov

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí 
proti predčasnému starnutiu pokožky (anti-
aging efekt)

• aloe vera má zvláčňujúce, antioxidačné 
a protizápalové účinky a podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť pokožky

ESSENS ALOE VERA  
DEO STICK

• účinný tuhý dezodorant sviežej vône vhodný 
pre ženy i pre mužov, ideálny pre osoby 
s citlivou pokožkou

• bez parabénov

• neobsahuje hliník a hliníkové soli

• vhodný i na okamžitú starostlivosť po holení 
a depilácii

• dlhodobo neutralizuje a potláča telesný pach, 
upokojuje podráždenú pokožku

• efektívne účinné látky znižujú nežiadúce prejavy 
potenia premenou telesného pachu na čistú 
neutrálnu vôňu, a to i pri nadmernom potení 
spôsobenom zvýšenou telesnou aktivitou, 
stresovými situáciami či inými faktormi

• aloe vera pozitívne pôsobí na obnovu a vznik 
prirodzenej kožnej mikroflóry, má silné 
antibakteriálne, protizápalové a antioxidačné 
účinky, pomáha znižovať rozmnožovanie 
baktérií, navyše má zvláčňujúce a regeneračné 
účinky

• príjemná svieža vôňa neovplyvňuje vôňu 
použitého parfumu

• jednoducho sa aplikuje, rýchlo schne 
a nezanecháva škvrny na oblečení ani 
na pokožke

100 ml | 6,30 €50 g | 8,70 €
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ESSENS ALOE VERA 
MOUTHWASH

• jemná ústna voda s melónovou príchuťou, obsahom 
aloe vera a prírodným sladidlom zo stévie slúži na 
doplnenie starostlivosti o chrup a ústnu dutinu

• chráni pred suchosťou, pomáha s odstránením 
nečistôt z medzizubného priestoru a udržuje 
svieži dych 

• pravidelné používanie ústnej vody znižuje riziko 
výskytu zápalov i zubných kazov, ničí baktérie 
a vyrovnáva prirodzenú mikroflóru v ústach

500 ml | 12,90 €
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BESTSELLER

BESTSELLER

ESSENS ALOE VERA 
TOOTHPASTE

• v maximálnej miere využíva antibakteriálne a protizápalové 
účinky aloe vera

• odstraňuje prípadné zápaly ďasien a zmierňuje ich prejavy

• odstraňuje zubný povlak

• napomáha pri hojení drobných poranení a infekcií v ústnej dutine

• pravidelným používaním možno predísť vzniku zápalových ochorení, 
zabrániť vzniku zubných kazov a zvýšiť kvalitu zubnej skloviny

• poskytuje dlhodobý osviežujúci efekt v ústach

ESSENS TOOTHPASTE  
WITH CHARCOAL + B12

• aktívne uhlie na seba viaže nečistoty, pomáha bieliť zuby, 
pôsobí proti zápachu z úst a pomáha znižovať množstvo baktérií 
v ústnej dutine

• vitamín B12 patrí medzi veľmi dôležité vitamíny a podieľa sa na 
rade kľúčových procesov v tele, telo si ho však nedokáže vytvoriť, 
a tak je odkázané na jeho príjem z potravy, prispieva k zníženiu 
miery únavy a vyčerpania, k normálnej činnosti nervovej sústavy 
a k normálnej tvorbe červených krviniek

• zubná pasta zároveň využíva antibakteriálne a protizápalové 
účinky aloe vera

100 ml | 12,60 €
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ESSENS ALOE VERA 
DENTAL PASTILLES

• lahodné pastilky s vitamínom C sú určené 
na pozvoľné rozpustenie v ústach, slúžia 
na doplnenie starostlivosti o chrup 
a ústnu dutinu

• majú protizápalové a hydratačné vlastnosti, 
obmedzujú rast škodlivých baktérií v ústach

• pôsobia proti zápachu z úst

60 pastiliek | 12,30 €
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ESSENS TOOTHBRUSH
• zubné kefky poskytujú šetrnú starostlivosť vhodnú hlavne pre citlivé zuby

• čistiace vlákna s precízne zabrúsenými koncami eliminujú možnosť poškodenia 
ďasien a účinne odstraňujú zubný povlak

• prehnuté držadlo umožňuje perfektný dosah do všetkých partií chrupu

• dva varianty tvrdosti vlákien: Extra soft – veľmi jemné vlákna a Ultra soft – najjemnejšie 
vlákna podporujú správnu funkciu ústnej mikroflóry

ESSENS INTERDENTAL 
BRUSH 

• medzizubné kefky slúžia na dokonalé vyčistenie 
medzizubného priestoru

• zubný povlak, ktorý sa udržuje medzi zubami je 
hlavnou príčinou vzniku zubného kazu a zápalu 
ďasien a môže viesť k parodontitíde

• 3 veľkosti medzizubných kefiek: 0,4, 0,5 a 0,6

set | 5,10 €

1 ks | 5,10 €
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BESTSELLER
ESSENS ALOE VERA 
SOFT SPRAY

• prírodný sprej na rýchlu úľavu podráždenej 
pokožky

• bez parabénov a chemických zložiek

• pomoc a regenerácia pokožky pri odreninách, 
po nadmernom opaľovaní, upokojenie 
a ochladenie po bodnutí hmyzom

• aloe vera pomáha znižovať rozmnožovanie 
baktérií, pôsobí protizápalovo

• aktívne zložky aloe vera navyše stimulujú 
fibroblasty, dochádza tým k rýchlejšej 
obnove buniek

• alantoín regeneruje a upokojuje, 
podporuje delenie buniek, čím urýchľuje 

hojenie

• lastovičník sa používa na ekzémy, kožné 
plesne, bradavice, nehojace sa rany, hnisavé 
rany a bercové vredy

VYRÁBANÉ  
POD 

FARMACEUTICKÝM 
DOHĽADOM

100 ml | 11,30 €
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ESSENS ALOE VERA FACE PEELING
• pleťový peeling s aloe vera jemne a účinne odstraňuje odumreté kožné 

bunky a nečistoty, jedinečné zloženie kombinuje jemnú exfoliáciu s čistiacou 
starostlivosťou  

• aloe vera má zvláčňujúce a antioxidačné účinky 

• marhuľový olej pomáha obnoviť prirodzený ochranný mikrofilm a zvyšuje 
tak odolnosť pokožky voči negatívnym vplyvom prostredia

• panthenol má regeneračné schopnosti, pomáha pri hydratácii pokožky 
a pôsobí protizápalovo

NOVINKA  
JAR 2022

ESSENS ALOE VERA HYDRATING 
FACE CREAM

• hydratačný pleťový krém s aloe vera zjemňuje pleť a dodáva jej hĺbkovú 
hydratáciu predovšetkým po použití pleťového peelingu 

• obsahuje bio arganový olej, kyselinu hyalurónovú, olej z hroznových jadier 
a extrakt z uhorky

• aloe vera má zvláčňujúce a antioxidačné účinky

• extrakt z uhorky má čistiace, osviežujúce a chladivé vlastnosti, zabraňuje 
masívnej strate vody v pleti a znižuje tak jej dehydratáciu  

• bio arganový olej spomaľuje proces starnutia buniek pokožky

• kyselina hyalurónová prispieva k zvyšovaniu obsahu vody v pleti, vďaka 
ktorej udržuje pokožku hebkú a hladkú

100 g | 10,40 €50 ml | 14,70 €
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ESSENS ALOE VERA SHAMPOO  
FOR ALL HAIR TYPES 
ESSENS ALOE VERA SHAMPOO  
FOR COLOURED AND DRY HAIR

• šampóny na vlasy príjemnej sviežej vône sú vhodné na každodenné použitie a ideálne pre osoby 
s citlivou pokožkou

• bez parabénov, netoxické pre životné prostredie

• prírodná zložka laurylpolyglucosid z výťažkov kukurice a kokosového oleja vytvára bohatú, hustú 
a stabilnú penu

• špičkové umývacie látky zaručujú ľahšie zmývanie a zrýchlenie procesu umývania

• patentované látky nemeckého výrobcu zabezpečujú ľahké rozčesávanie a pôsobia proti vysušeniu 
pokožky

• aloe vera zaisťuje zdravý rast vlasov, zlepšuje ich kvalitu, dodáva im objem, hebkosť a nádherný lesk, 
preniká hlboko do štruktúry, kde dokonale hydratuje a regeneruje poškodené vlasy i suché končeky

• šampón na farbené a suché vlasy navyše obsahuje špeciálne stabilizujúce látky napomáhajúce 
udržať stálosť farby a zároveň účinne oplachuje farebný pigment uvoľňovaný z povrchu vlasu

200 ml | 6,50 €
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ESSENS ALOE VERA CONDITIONER  
FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA CONDITIONER  
FOR COLOURED AND DRY HAIR

• kondicionéry na vlasy príjemnej sviežej vône sú vhodné na každodenné 
použitie a ideálne pre osoby s citlivou pokožkou

• bez parabénov, netoxické pre životné prostredie

• prémiová patentovaná látka Varisoft® nemeckého výrobcu 
uľahčuje rozčesávanie ako vlhkých, tak i suchých vlasov, 
zabraňuje tepelnému poškodeniu pri sušení, takže sú vlasy 
vo výslednej fáze vláčne, hodvábne, bohaté a lesklé

• patentovaná zložka Olivem® vytvára ochranný film na povrchu 
vlasu i kože a stabilizuje nízky elektrický náboj

• aloe vera zaisťuje zdravý rast vlasov, zlepšuje ich kvalitu, dodáva im 
objem, hebkosť a nádherný lesk, preniká hlboko do štruktúry, kde 
dokonale hydratuje a regeneruje poškodené vlasy i suché 
končeky

• vysokomolekulárne silikóny poskytujú vynikajúcu ochranu, chránia 
pred UV žiarením, tepelným a mechanickým poškodením

• kondicionér na farbené a suché vlasy sa navyše výborne stará 
o silno poškodené vlasy a obsahuje špeciálne stabilizujúce látky 
napomáhajúce udržať stálosť farby

200 ml | 7,40 €
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HAND & FOOT
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BESTSELLER

ESSENS FOOT CREAM
• zvláčňujúci hydratačný krém na nohy účinne vyživuje 

a regeneruje suché a poškodené chodidlá

• vhodný na každodenné použitie

• zaisťuje hĺbkovú hydratáciu, zmäkčuje stvrdnutú 
a zrohovatenú pokožku chodidiel, stará sa o popraskanú 
kožu, zabraňuje výskytu suchých piat, príjemne chladí 
a osviežuje unavené nohy

• urea alebo močovina je často využívaná v lekárskej 
kozmetike pre svoj hydratačný a zmäkčujúci účinok, 
znižuje stratu vody a zlepšuje regeneráciu pokožky, je 
známa predovšetkým svojím pozitívnym účinkom pri 
liečbe ekzémov

• kakaové maslo je prírodný antioxidant, má vynikajúce 
hydratačné vlastnosti vhodné predovšetkým na popraskanú 
kožu, veľmi dobre absorbuje a v pokožke zostáva po dobu 
niekoľkých hodín

• boswellia (kadidlovník) je po stáročia známy strom 
predovšetkým pre svoje protizápalové účinky a pozitívny 
vplyv na pohybový aparát

• glycerín má okrem vysokých hydratačných vlastností 
štúdiami preukázaný veľmi pozitívny vplyv na kožné 
bunky, ktoré následne vytvárajú na povrchu pokožky 
ochrannú bariéru

• alantoín regeneruje a podporuje delenie buniek, čím 
urýchľuje hojenie

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky

• Tocopheryl je forma vitamínu E, pôsobí ako antioxidant, 
spomaľuje šupinatenie pokožky a zabraňuje jej starnutiu

• tea tree oil má antiseptické a antimykotické účinky

• krém sa veľmi dobre nanáša, rýchlo sa vstrebáva 
a nezanecháva mastný efekt100 ml | 9,50 €
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BESTSELLER

ESSENS HAND CREAM
• jemné hydratačné krémy na ruky účinne vyživujú 

a chránia suchú a poškodenú pokožku, starajú sa 
o nechtové lôžka a obnovujú ich elasticitu

• sú vhodné na každodenné použitie a pre všetky 
typy pokožky

• zabezpečujú hĺbkovú hydratáciu pokožky, chránia ju 
pred vysušením, popraskaním a pred celodenným 
pôsobením nepriaznivých vonkajších vplyvov

• glycerín má okrem vysokých hydratačných vlastností 
štúdiami preukázaný veľmi pozitívny  vplyv na kožné 
bunky, ktoré následne vytvárajú na povrchu pokožky 
ochrannú bariéru

• patentovaná látka PENTAVITIN® zaisťuje okamžitú 
hĺbkovú hydratáciu, ktorá sa uvoľňuje po dobu až 
72 hodín a posilňuje ochrannú funkciu kože

• Tocopheryl je forma vitamínu E, pôsobí ako antioxidant, 
spomaľuje šupinatenie pokožky a zabraňuje jej 
starnutiu, ktoré sa prejavuje pigmentovými škvrnami, 
vráskami a stratou pevnosti

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti 
predčasnému starnutiu pokožky

• krémy sa veľmi dobre nanášajú, rýchlo sa vstrebávajú 
a nezanechávajú mastný efekt

ESSENS HAND 
CREAM VANILLA

• jedinečnú vôňu sladkej vanilky sprevádza 
dokonalý pocit z jemného hydratačného 
krému na ruky v 100 ml balení

ZASLÚŽITE SI MIMORIADNU 
STAROSTLIVOSŤ 

O SVOJE RUKY I NOHY, 
DOPRAJTE SI ÚŽASNÉ 
A DERMATOLOGICKY 
TESTOVANÉ KRÉMY

100 ml | 8,80 €
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ESSENS HAND CREAM SET
• Honey & Jasmine – osviežujúca vôňa medu a jazmínu

• Black Tea & Pomegranate – jemná exotická vôňa čierneho čaju a granátového jablka

• Rose Oud – príjemná vôňa ružového dreva

3 x 30 ml | 15,30 €
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CBD
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CBD
Kozmetika ESSENS CBD bola vyvinutá a je vyrábaná 
pod farmaceutickým dohľadom v Českej republike, a to 
za plnenia pravidiel a noriem EÚ. Účinné komponenty 
sú získavané z prírodných zdrojov. Na samotnú výrobu 
sú zásadne využívané len suroviny najvyššej možnej 
a garantovanej kvality.

Kozmetika ESSENS CBD neobsahuje parabény ani 
THC a je VEGAN. 

CBD alebo kanabidiol je jeden z hlavných kanabinoidov, 
ktoré obsahuje rastlina konopa. Ide o nepsychoaktívnu 
zložku s významným terapeutickým potenciálom v rade 
zdravotných problémov. Okrem využitia vo farmácii sa 
často vyskytuje aj v kozmetických prípravkoch, kde stavia 
na svoje pozitívne vlastnosti v rade dermatologických 
problémov, či už ide o suchú pokožku, lupienku, ekzém 
alebo akné. Kozmetika s CBD môže mať i blahodarné 
účinky na regeneráciu svalov a kĺbov, a tiež pomáha 
zmierniť bolesti svalov a kĺbov po námahe.
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ESSENS CBD UNIVERSAL OINTMENT
• konopná masť s CBD, bambuckým a mangovým maslom, s kokosovým, slnečnicovým 

a konopným olejom a karnaubským voskom 

• kanabidiol CBD z konopy siatej je známy svojimi protizápalovými vlastnosťami, 
napomáha obnovovať prirodzenú bariéru kože a regeneruje pokožku 

• BIO bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti predčasnému starnutiu pokožky 

• mangové maslo pokožku hĺbkovo hydratuje, upravuje jej tónus a zmierňuje dopady 
starnutia 

• karnaubský vosk vytvára na pokožke film, ktorý chráni pred vonkajšími vplyvmi, 
je hypoalergénny a vhodný tak i pre tú najcitlivejšiu pokožku 

• BIO konopný olej je mimoriadne bohatý na zdravé tuky, vysoko kvalitné bielkoviny 
a ďalšie vitamíny a minerály, veľmi dobre sa vstrebáva do pokožky a preniká i do 
hlbších vrstiev 

• poskytuje starostlivosť suchej, hrubej a citlivej pokožke, zmierňuje prejavy podráždenej 
pokožky a obnovuje ochrannú bariéru kože

• prispieva k regenerácii svalov a kĺbov po námahe, pomáha zmierniť bolesť

• s prirodzenou arómou prírodných extraktov

• vegan produkt bez parabénov

50 ml | 45,30 €
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ESSENS CBD FACE CREAM
• pleťový krém s CBD, bambuckým maslom a s kokosovým, slnečnicovým, konopným, 

olivovým a jojobovým olejom 

• kanabidiol CBD z konopy siatej je známy svojimi protizápalovými vlastnosťami, 
napomáha obnovovať prirodzenú bariéru kože a regeneruje pokožku

• BIO bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí proti predčasného starnutiu pokožky  

• BIO konopný olej je mimoriadne bohatý na zdravé tuky, vysoko kvalitné bielkoviny 
a ďalšie vitamíny a minerály, veľmi dobre sa vstrebáva do pokožky a preniká i do 
hlbších vrstiev

• jojobový olej je tekutý vosk obsahujúci protizápalové látky, dôležité minerály a vitamíny, 
regeneruje a vyhladzuje pokožku, má zmäkčujúce a ochranné účinky

• extrakty rozmarínu a ruže šípovej pôsobia ako antioxidanty 

• pleťový krém zabezpečuje hĺbkovú hydratáciu, obnovuje prirodzenú produkciu kožného 
mazu pokožky, čím ju hydratuje, prinavracia lesk a pružnosť 

• s prirodzenou arómou prírodných extraktov

• vegan produkt bez parabénov

50 ml | 36,80 €
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ESSENS CBD BODY MILK
• vyživujúce telové mlieko s CBD, bambuckým 

maslom a s kokosovým, konopným a olivovým 
olejom 

• kanabidiol CBD z konopy siatej je známy svojimi 
protizápalovými vlastnosťami, napomáha obnovovať 
prirodzenú bariéru kože a regeneruje pokožku

• BIO bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí 
proti predčasnému starnutiu pokožky 

• BIO konopný olej je mimoriadne bohatý na zdravé 
tuky, vysoko kvalitné bielkoviny a ďalšie vitamíny 
a minerály, veľmi dobre sa vstrebáva do pokožky 
a preniká i do hlbších vrstiev

• telové mlieko zabezpečuje hĺbkovú hydratáciu 
pokožky celého tela, obnovuje prirodzenú 
produkciu kožného mazu pokožky, dodáva 
jej pružnosť a lesk 

• s prirodzenou arómou prírodných extraktov

• vegan produkt bez parabénov

200 ml |  42,30 €
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ESSENS CBD BODY OIL
• vyživujúci telový olej s CBD a kokosovým, slnečnicovým, 

konopným, mandľovým a jojobovým olejom

• kanabidiol CBD z konopy siatej je známy svojimi 
protizápalovými vlastnosťami, napomáha obnovovať 
prirodzenú bariéru kože a regeneruje pokožku 

• BIO konopný olej je mimoriadne bohatý na zdravé 
tuky, vysoko kvalitné bielkoviny a ďalšie vitamíny 
a minerály, veľmi dobre sa vstrebáva do pokožky 
a preniká i do hlbších vrstiev 

• jojobový olej je tekutý vosk obsahujúci protizápalové 
látky, dôležité minerály a vitamíny, regeneruje 
a vyhladzuje pokožku, má zmäkčujúce a ochranné 
účinky 

• telový olej sa výborne vstrebáva do pokožky, 
zabezpečuje jej hĺbkovú hydratáciu a chráni ju pred 
vysušením, olej je možné používať i na masáž tela

• s prirodzenou arómou prírodných extraktov

• vegan produkt bez parabénov

100 ml |  38,00 €
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64

ESSENS CBD 
SHAMPOO

• konopný šampón s CBD, keratínom, aloe vera 
a rastlinnými extraktmi

• šampón je vhodný pre ženy i pre mužov a pre 
všetky typy vlasov

• kanabidiol CBD z konopy siatej pomáha vlasy 
hydratovať a chráni ich pred štiepením 

• aloe vera zabezpečuje zdravý rast vlasov, zlepšuje 
ich kvalitu a regeneráciu 

• hydrolyzovaný keratín má hydratačné, zjemňujúce 
a vyhladzujúce účinky, pomáha znižovať statickú 
elektrinu 

• šampón obsahuje vyvážený obsah umývacích 
tenzidov a kondicionačných látok, preniká hlboko 
do štruktúry vlasov, hydratuje ich a zjemňuje

• s prirodzenou arómou prírodných extraktov

• bez parabénov

200 ml  |  23,30 €
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ESSENS CBD 
CONDITIONER

• konopný kondicionér s CBD, kurkumou, 
panthenolom, bambuckým maslom a s kokosovým, 
abysinianovým a slnečnicovým olejom

• kanabidiol CBD z konopy siatej pomáha vlasy 
hydratovať a chráni ich pred štiepením 

• BIO bambucké maslo dokonale hydratuje 
a v spojení s olejom zvláčňujú pokožku hlavy 
a vlasové vlákna 

• hydrolyzovaný pšeničný proteín, panthenol 
a kurkumový extrakt pomáhajú kondicionácii 
vlasového vlákna, vyhladzujú a zvyšujú lesk 

• kondicionér zabezpečuje výživu a regeneráciu 
vlasových vlákien a obnovuje tukovú vrstvu 
pokožky hlavy 

• bez silikónov a sulfátov, s prirozenou 
arómou prírodných extraktov 

• vegan produkt bez parabénov

200 ml  |  23,30 €
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ESSENS CBD 
TOOTHPASTE

• zubná pasta s obsahom CBD (kanabidiol) a alantoínom

• kanabidiol CBD izolovaný z extraktu konopy siatej 
je známy svojimi protizápalovými vlastnosťami, 
v zubnej paste je veľmi účinný pri znižovaní počtu 
bakteriálnych kolónií a môže mať pozitívny vplyv 
pri zápalových procesoch v dutine ústnej, a tiež 
na redukciu zubného povlaku   

• alantoín je prírodná látka a v zubnej paste pomáha 
urýchľovať hojenie zápalov a opuchov 

• pri pravidelnom používaní pomáha bieleniu zubov, 
odstraňuje zubný povlak, obmedzuje tvorbu zubného 
kazu, poskytuje svieži dych a pomáha znižovať 
množstvo baktérií v ústnej dutine 

• vhodná na každodennú starostlivosť o chrup aj pri 
problémoch s citlivými zubami alebo pri otlakoch 
od zubného strojčeka a zubných protéz  

• veľmi efektívne prispieva k odstráneniu 
nečistôt i pigmentácie zubov spôsobených 
napríklad pitím kávy, čaju či červeného 
vína, a tak postupne prinavracia zubom ich 
prirodzený biely odtieň  

• mentol zabezpečuje pocit extra 
sviežosti i dlho po vyčistení 

• bez fluóru a peroxidu

• vegan

100 ml | 16,40 €
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ESSENS CBD 
TOOTHBRUSH BAMBOO

• kefka na zuby s biologicky odbúrateľným 
bambusovým telom 

• malá hlavica kefky s mäkkými nylónovými štetinami 
bez BPA je šetrná k ďasnám  

• dva druhy štetín − ultra soft a extra soft

ESSENS CBD SPRAY
• kozmetický sprej obsahuje 10% CBD olej 

• kanabidiol CBD izolovaný z extraktu konopy siatej 
je známy svojimi protizápalovými vlastnosťami, 
v ústach je účinný pri znižovaní počtu bakteriálnych 
kolónií a môže mať pozitívny vplyv pri zápalových 
procesoch nielen v dutine ústnej  

• je vhodným doplnkom pri liečbe zápalových 
ochorení pohybového aparátu

• prispieva k uvoľneniu a upokojeniu v stresových 
situáciách 

• vegan

NOVINKA 
JAR 2022

1 ks | 5,10 €10 ml | 39,50 €
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SUN CARE
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SUN CARE
Slnečný rad ESSENS Sun Care prináša ochranu pred 
UVA i UVB žiarením s maximálnym dôrazom na kvalitu 
a s ohľadom na aktuálne trendy z oblasti UV faktorov 
i pestujúcich zložiek starajúcich sa o slniečkom 
namáhanú pokožku. Kozmetika je dermatologicky 
testovaná a bez obsahu parabénov. 

Delenie kozmetiky ESSENS Sun Care: 

ESSENS Sun Care
Základné portfólio výrobkov, ktoré by nemali chýbať 
v bežnej letnej výbave.

ESSENS Sun Care+
Prémiové produkty, ktoré opaľovanie maximálne 
zefektívnia.

SPF 50+

Pod týmto označením sa nachádza najvyšší možný 
stupeň ochrany pred UV žiarením, ktorý je na trhu 
dostupný.
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ESSENS SUN CARE  
DRY OIL SPF 30

• suchý olej na opaľovanie s vysokým ochranným 
faktorom SPF 30

• špeciálne UV filtre dlhodobo chránia pokožku 
proti UVA i UVB žiareniu 

• vďaka rozprašovaču sa veľmi dobre nanáša, 
zanecháva pokožku jemnú a hebkú 

• olej je odolný voči vode a vhodný pre všetky 
typy pokožky 

• bambucké maslo dokonale hydratuje a pôsobí 
proti predčasnému starnutiu pokožky 

• makadamiový olej je bohatý na antioxidanty 
a zanecháva pocit hladkej a zamatovej pokožky  

• buriti olej je bohatý na karotenoidy, tokoferoly 
a na esenciálne mastné kyseliny, hlavne omega 9, 
v kozmetike pôsobí ako slnečný filter, chráni 
lipidovú vrstvu pokožky pred poškodením, 
eliminuje známky starnutia a pomáha obnovovať 
a hydratovať kožné bunky

125 ml  | 33,90 €
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ESSENS SUN CARE 
FAMILY CREAM SPF 50+

• krém na opaľovanie s maximálnym ochranným 
faktorom SPF 50+ je ideálny pre celú rodinu

• vhodný pre všetky typy pokožky

• špeciálne UV filtre dlhodobo chránia pokožku 
proti UVA i UVB žiareniu

• arganový extrakt Arganyl® LS 9781 je patentovaná 
zložka, ide o silný antioxidant, ktorý chráni pokožku 
pred modrým svetlom a UV žiarením, súčasne 
zlepšuje pevnosť a pružnosť pokožky  

• krém sa dobre nanáša a vytvára na koži rovnomerný 
film, je odolný voči vode

• zanecháva pokožku jemnú a hebkú, nepôsobí 
mastným dojmom

190 ml  | 49,10 €
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ESSENS SUN CARE  
UV WATER SPRAY SPF 30

• UV voda na opaľovanie s vysokým ochranným 
faktorom SPF 30

• špeciálne UV filtre dlhodobo chránia pokožku proti 
UVA i UVB žiareniu

• vďaka rozprašovaču sa veľmi dobre nanáša, zanecháva 
pokožku jemnú a hebkú 

• sprej je odolný voči vode a vhodný na všetky typy 
pokožky

• extrakt z aloe vera je v kozmetike využívaný vďaka 
svojim regeneračným účinkom, je známy svojím 
pozitívnym efektom na popáleniny 

• Tocopheryl je formou vitamínu E, pôsobí ako antioxidant 
a zabraňuje starnutiu pokožky

200 ml  | 42,50 €
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ESSENS SUN CARE  
AFTER SUN GEL CREAM

• gélový krém po opaľovaní s príjemným chladivým 
efektom

• zabezpečuje dokonalú hydratáciu, ochranu opálenej 
pokožky a predĺženie opálenia 

• veľmi dobre sa nanáša a rýchlo sa vstrebáva do pokožky

• reparuje prípadné poškodenia pokožky a pripravuje 
ju na ďalšie opaľovanie

• je vhodný na všetky typy pokožky

• extrakt z aloe vera je v kozmetike využívaný pre svoje 
regeneračné účinky, je známy svojím pozitívnym 
efektom na popáleniny  

• Tocopheryl je formou vitamínu E, pôsobí ako antioxidant 
a zabraňuje starnutiu pokožky  

• jojobový ester obsahuje protizápalové látky, dôležité 
minerály a vitamíny, regeneruje a vyhladzuje pokožku, 
má zmäkčujúce a ochranné účinky, zároveň podporuje 
dlhodobé opálenie 

• Tazman Pepper™ je patentovaná protizápalová 
zložka, ktorá má upokojujúce vlastnosti a zabraňuje 
podráždeniu

190 ml  | 19,50 €
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ESSENS SUN CARE+ 
FACE CREAM SPF 50+

• pleťový krém na opaľovanie s maximálnym 
ochranným faktorom SPF 50+ a anti-aging 
efektom

• špeciálne UV filtre dlhodobo chránia pokožku 
proti UVA i UVB žiareniu

• dobre sa nanáša a vytvára na pleti rovnomerný 
film

• vhodný i pre citlivú pokožku, odolný voči vode, 
ideálny na dlhodobé a rovnomerné opálenie 

• arganový extrakt Arganyl® LS 9781 je patentovaná 
zložka, ide o silný antioxidant, ktorý chráni pred 
modrým svetlom a UV žiarením, súčasne zlepšuje 
pevnosť a pružnosť pokožky  

• Tocopheryl je formou vitamínu E, pôsobí ako 
antioxidant a zabraňuje starnutiu pokožky  

• mikronizovaná ryža siata v podobe extrémne 
jemného prášku zabezpečuje pleti hodvábny 
pocit, chráni pokožku pred nepriaznivými vplyvmi 
a vyrovnáva jej tón

40 ml  | 30,20 €
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ESSENS SUN CARE+ 
SHIMMERING OIL SPF 20

• olej na opaľovanie s trblietkami s ochranným 
faktorom SPF 20

• špeciálne UV filtre dlhodobo chránia pokožku 
proti UVA i UVB žiareniu 

• dobre sa nanáša, zanecháva pokožku jemnú, 
hebkú, s trblietavým efektom  

• olej je odolný voči vode a vhodný pre všetky typy 
pokožky 

• repkový olej zlepšuje vzhľad pokožky, dodáva jej 
jemnosť a mladistvý vzhľad

• slnečnicový olej sa vstrebáva aj do hlbších 
vrstiev pokožky, má upokojujúce, vyhladzujúce 
a protizápalové účinky  

• mandľový olej má výrazné antioxidačné a protizápalové 
účinky, podporuje regeneráciu pokožky 

• hroznový olej je hypoalergénny, chráni pokožku 
pred vonkajšími vplyvmi a prejavmi starnutia 

• Tocopheryl je formou vitamínu E, pôsobí ako 
antioxidant a zabraňuje starnutiu pokožky

100 ml  | 37,70 €
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ESSENS SUN CARE+ TABLETS
• výživový doplnok obsahuje štandardizované rastlinné extrakty vo vhodnom pomere, L-tyrozín, 

betakarotén, spirulinu a aloe vera  

• optimálna kombinácia zložiek napomáha bronzovému opáleniu, predlžuje jeho trvanlivosť, podieľa 
sa na ochrane kože pred UV žiarením a prispieva k spomaleniu dehydratácie

• spirulina je sladkovodná sinica obsahujúca všetky základné vitamíny, minerály a živiny, má veľmi 
silné antioxidačné účinky, je bohatá na karotenoidy, ktoré pomáhajú zafarbiť kožu do bronzova

• L-tyrozín je neesenciálna aminokyselina, je prekurzorom melanínu, ktorý je zodpovedný za ochranu 
kože pred škodlivým UV žiarením  

• aloe vera obsahuje zmes vitamínov, minerálov, anorganických látok a organických zlúčenín, ktoré 
majú pozitívny vplyv na ľudský organizmus

• betakarotén je látkou zo skupiny karotenoidov, slúži ako žltočervené farbivo a prekurzor vitamínu 
A, patrí medzi významné antioxidanty a zvyšuje obranyschopnosť organizmu, stará sa o pokožku 
a pomáha jej získať a udržať krásnu farbu po opaľovaní  

• výživový doplnok bol vyvinutý a je vyrábaný v Českej republike a za jeho vývojom stojí tím Vedeckej 
rady ESSENS 

• neobsahuje cukor, lepok ani laktózu a je vhodný i pre vegánov

30 tabliet  | 16,40 €
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ESSENS SUN CARE BAG
Veľké plážové tašky sú vďaka svojej praktickosti vhodné k vode, do fitness i na nákup. Hlavná kapsa je 
uzatvárateľná na magnetický druk, vnútorná kapsička na zips.

1 ks  | 26,00 €
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ESSENS SUN CARE TOWEL
Plážové osušky s rozmerom 100 x 150 cm nesmú chýbať 
pri mori ani pri bazéne.

NOVINKA 
LETO 2022

1 ks  | 24,00 €
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