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ESSENS SLOW LIVING
Produktový rad Slow Living vás zahreje na duši a pomôže vychutnať 
si pokoj a kúzlo prítomného okamihu. 

Základnou víziou bolo pripraviť také produkty, ktoré budú minimalizovať 
rušivé elementy z nášho hektického života a pomôžu posilniť 
rovnováhu a harmóniu organizmu. To potom v samotnom dôsledku 
vedie k zlepšeniu jeho celkového stavu, teda tela, duše i mysle.

100% prírodné esenciálne oleje boli vytvorené za účelom upokojenia 
a navodenia príjemnej atmosféry za pomoci koncentrovanej sily 
bylín. Sú ideálne na relaxáciu, masáže, do kozmetiky  i do kúpeľa. 
Významnú rolu hrajú pri arómoterapii, ktorá sa právom radí medzi 
jeden z druhov alternatívnej medicíny a doslova znamená "liečbu 
pomocou vôní".

Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované, prchavé aromatické 
látky, ktoré sa získavajú z rôznych častí rastlín. Nájdeme ich v listoch, 
koreňoch, kvetoch, semenách i v kôre. Dodávajú rastlinám vôňu, 
chránia ju pred nebezpečím, dokonca im pomáhajú s opeľovaním 
a sú veľmi bohaté na rôzne účinné a liečivé látky.

SPOMAĽTE, DÝCHAJTE,  
ŽITE S RADOSŤOU
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BESTSELLER

ESSENS OIL LEMON
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Citrón dodáva energiu, zlepšuje náladu, 
imunitu a má všestranné využitie.

Vhodný do arómolampy, rozprašovača, na inhaláciu i do 
kúpeľa. Možno ho použiť aj vo forme obkladov alebo 
vmasírovania do chodidiel i na spánky.

ESSENS OIL LAVENDER
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Levanduľa má relaxačné vlastnosti, podporuje 
pokojný spánok a zmierňuje podráždenú pokožku.

Vhodný do arómolampy, rozprašovača alebo na vankúš 
pred spaním. Môže byť aplikovaný na kožu, vmasírovaný 
do chodidiel alebo pridaný do pleťových či telových krémov 
alebo šampónov.

10 ml10 ml | 18,00 €

10 ml | 15,80 €
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ESSENS OIL EUCALYPTUS
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Eukalyptus prispieva k prečisteniu dýchacích 
ciest, posilňuje imunitný systém a podporuje svieži dych.

Vhodný do arómolampy, rozprašovača i na inhaláciu. Môže 
byť použitý na masáž podbruška v období menštruácie. 
Vhodný na prevoňanie šatní a skríň.

ESSENS OIL LEMONGRASS
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Citrónová tráva tonizuje a očisťuje, zbystruje 
zmysly a dodáva dobrú náladu. Odpudzuje hmyz.

Vhodný do arómolampy, na masáž celého tela alebo 
chodidiel. Osviežuje svaly športovcov po námahe. Vhodný 
do rozprašovača na použitie na odev i telo ako účinný 
repelent.

10 ml | 15,80 €

10 ml | 15,80 €
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ESSENS OIL ROSEMARY
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Rozmarín zmierňuje únavu, povzbudzuje 
a prispieva k lepšej koncentrácii.

Vhodný do arómolampy, rozprašovača i na masáž. Vmasírovanie 
do spánkov zvyšuje koncentráciu pri štúdiu. Použitie pri 
masáži pokožky hlavy podporuje hustotu vlasov.

ESSENS OIL THYME
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Tymián je známy antioxidant, má 
očisťujúce účinky, je vhodný pri nachladnutí. Podporuje 
celkovú pohodu organizmu.

Vhodný do arómolampy, rozprašovača i na inhaláciu. 
Môže byť aplikovaný na kožu alebo vmasírovaný do 
chodidiel či oblasti hrudníka pre uvoľnenie nachladnutia 
a kašľa.

10 ml | 15,80 €

10 ml10 ml | 18,00 €
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BESTSELLER

ESSENS OIL ORANGE
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Pomaranč je antioxidant, povzbudzuje 
telo i myseľ a osviežuje pokožku.

Vhodný do arómolampy i rozprašovača. Môže byť vmasírovaný 
do chodidiel i na spánky. Kvapka oleja rozotretá v dlaniach 
a vmasírovaná do šije dodáva energiu. Vhodný do pleťových 
alebo telových krémov či sprchových gélov.

ESSENS OIL PEPPERMINT
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Mäta pieporná pôsobí proti nespavosti 
a bolestiam hlavy. Mobilizuje zmysly, upokojuje tráviace 
ústrojenstvo a podporuje svieži dych.

Vhodný do arómolampy, rozprašovača i na inhaláciu. Masáž 
šije a pľúc uvoľňuje pocity napätia. Ako prísada do studených 
obkladov alebo kúpeľa chodidiel dodáva ochladzujúci efekt.

10 ml | 15,80 €

10 ml | 15,80 €
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ESSENS OIL CASSIA
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Kasia je blízka príbuzná škorice a má 
silnú korenistú vôňu, prispieva k príjemnej hrejivej aróme 
a pri aplikácii na telo má upokojujúce účinky. 

Vhodný do arómolampy, rozprašovača alebo na masáže. 
So základným olejom vhodný na masáž svalov a ich 
prehriatie.

ESSENS OIL CLOVE BUD
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového 
stavu tela i duše. Korenistá vôňa klinčekov má hrejivý 
efekt a prispieva k úľave od bolesti, pomáha pri čistení 
zubov a ďasien. Odpudzuje hmyz.   

Vhodný do arómolampy, rozprašovača i na masáže. 
Môže byť použitý na čistenie zubov na zubnú kefku pred 
aplikáciou zubnej pasty alebo na kloktanie. 

10 ml10 ml | 18,00 €

10 ml10 ml | 18,00 €
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ESSENS OIL TEA TREE 
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového stavu 
tela i duše. Čajovník má široké spektrum využitia, prispieva k zdravej 
pokožke, posilňuje vlasy i nechty. Napomáha pri hojení drobných 
poranení kože, stará sa o problematickú pokožku a prináša úľavu 
po bodnutí hmyzom. Často sa využíva ako prírodný repelent 
aj u domácich miláčikov.  

Vhodný do arómolampy, rozprašovača i na inhaláciu na uľahčenie 
dýchania. Masáž s olejom prináša úľavu natiahnutým svalom. 
Aplikácia na kožu v malom množstve pomáha pri mykózach nechtov 
i pri oparoch a aftách.

ESSENS OIL PINE NEEDLE 
100% prírodný esenciálny olej slúži na zlepšenie celkového stavu 
tela i duše. Charakteristická a obľúbená aróma borovicového ihličia 
a lesa upokojuje, zároveň dodáva energiu a navodzuje pocit stability. 
Má utišujúce účinky a vytvára veľmi príjemnú atmosféru.  

Vhodný do arómolampy, rozprašovača alebo na masáže. Môže byť 
aplikovaný na kožu pre skľudnenie drobných podráždení. Vhodný na 
osviežujúcu masáž alebo na upokojenie po fyzickej námahe.

10 ml10 ml | 18,00 €

10 ml10 ml | 18,00 €
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ESSENS OIL 
EXCLUSIVE SET 
Darčekové balenie deviatich 100% 
prírodných esenciálnych olejov, ktoré 
slúžia na zlepšenie celkového stavu tela 
i duše. Túto exkluzívnu zostavu ocení 
každý, kto si rád dopraje pohodovú 
atmosféru a využíva arómoterapiu na 
harmonizáciu duše i tela. 

Zostava obsahuje esenciálne oleje 
Tea Tree, Lavender, Thyme, Lemon, 
Eucalyptus, Lemongrass, Rosemary, 
Orange, Peppermint.

ESSENS SWEET 
ALMOND CARRIER OIL
100% prírodný mandľový olej sa radí medzi najvzácnejšie 
rastlinné oleje. Ako základný olej perfektne viaže 
esenciálne oleje a zjednodušuje tak ich použitie pri 
aplikácii na pokožku. Zároveň patrí k najpoužívanejším 
olejom pri arómoterapeutických masážach.  

Mandľový olej je bohatý na vitamíny a minerálne 
látky, regeneruje suchú pokožku, dodáva jej pocit 
hebkosti a zmierňuje podráždenia. 

9 x 10 ml 9 x 10 ml | 145,10 €

255 ml 255 ml | 26,00 €

NOVINKA  
JAR 2022
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ESSENS  
AROMATHERAPY DIFFUSER
Ultrasonický arómodifuzér funguje na princípe ultrazvukových 
vĺn, ktoré zabezpečujú odparovanie zmesi vody a esenciálnych 
olejov. Výsledkom je jemná studená para, ktorá sa rozptýli po 
miestnosti. Pre navodenie tej pravej relaxačnej atmosféry je 
difuzér vybavený príjemným LED podsvietením v siedmich 
farbách. Jeho napájanie zabezpečuje USB kábel. 

Rozmery arómodifuzéra: 13 cm výška, 11 cm šírka

ESSENS AROMATHERAPY LAMP
Keramická arómolampa v atraktívnom dizajne. Princíp spočíva v zahrievaní 
esenciálneho oleja pomocou čajovej sviečky. Olej sa teplom uvoľňuje do 
ovzdušia a navodzuje príjemné pocity.

Výška arómolampy: 11 cm

KÚZLO ARÓMOTERAPIE
Arómoterapia má silné terapeutické vlastnosti a právom sa radí medzi jeden z druhov alternatívnej 
medicíny, doslova znamená “liečba pomocou vôní”. 

Arómoterapia priaznivo pôsobí na náš nervový systém i emócie, podporuje imunitu a pomáha pri 
zdravotných problémoch. Jednotlivé esenciálne oleje slúžia na zlepšenie celkového stavu tela i duše, 
napriek tomu majú rôzne terapeutické účinky. Vhodne zvoleným esenciálnym olejom je možné 
dosiahnuť úľavu v rade zdravotných i psychických problémov.

32,70 €

14,00 €
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PARABEN FREE VEGAN FRIENDLY

DERMATOLOGICALLY TESTED NOT TESTED ON ANIMALS

AKO ESENCIÁLNE OLEJE POUŽÍVAŤ?

Inhalácia:Inhalácia: olej si môžete v malom množstve nakvapkať do arómolampy 
alebo difuzéra. Spríjemnite si tak vôňu v interiéri a navodíte si príjemnú 
náladu podľa vybraného oleja. Možno tiež zmiešať v rozprašovači s vodou 
a použiť ako bytový sprej alebo na prevoňanie vankúšov.

Masáž:Masáž: vmasírovaním olejov do pokožky docielite príjemné uvoľnenie 
a vďaka benefitom daných olejov si môžete vychutnať silu týchto 100% 
prírodných olejov. Vhodná je napr. masáž chodidiel alebo na uvoľnenie 
šije, svalov, do spánkov alebo vo forme obkladov. Pri aplikácii na kožu 
používajte vo veľmi malom množstve (1 - 2 kvapky), citlivé osoby môžu 
zriediť so základným olejom, napríklad mandľovým.

Kozmetika:Kozmetika: zmiešajte si olej so svojím obľúbeným pleťovým alebo telovým 
krémom (stačí 1 - 2 kvapky, odporúčame najskôr vyskúšať na menšej vzorke).

Kúpeľ:Kúpeľ: pridajte 3 - 5 kvapiek do vane alebo na stenu sprchy a vychutnajte 
si arómu podporenú silou vodnej pary.
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ESSENS BAR SOAP 
LAVENDER
Tuhé mydlo so 100% prírodným esenciálnym 
levanduľovým olejom a makadamiovým olejom. 
Levanduľa má silné relaxačné vlastnosti, podporuje 
pokojný spánok a zmierňuje podráždenú pokožku. 
Makadamiový olej pokožku dlhodobo hydratuje, 
vyživuje a regeneruje. 

ESSENS BAR SOAP 
ROSEMARY
Tuhé mydlo so 100% prírodným esenciálnym 
rozmarínovým olejom a tea tree olejom. Rozmarín 
zmierňuje únavu, povzbudzuje a prispieva k lepšej 
koncentrácii. Tea tree olej pomáha ukľudniť podráždenia 
pokožky, je antibakteriálny a protizápalový. 

120 g120 g  | 9,60 €

120 g120 g  | 9,60 €
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ESSENS BAR SOAP 
ORANGE
Tuhé mydlo so 100% prírodným esenciálnym 
pomarančovým olejom a hroznovým olejom. 
Pomarančový olej má upokojujúce účinky, 
pôsobí ako antioxidant, povzbudzuje telo i myseľ 
a osviežuje pokožku. Hroznový olej z hroznových 
jadier je bohatý na vitamíny a minerálne látky, 
pokožku hydratuje, vyhladzuje a regeneruje.

ESSENS BAR SOAP 
LEMONGRASS
Tuhé mydlo so 100% prírodným esenciálnym olejom 
citrónovej trávy a arganovým olejom. Citrónová tráva 
tonizuje a očisťuje, zbystruje zmysly a dodáva dobrú 
náladu. Odpudzuje hmyz. Pridaný arganový olej pokožku 
následne vyživí a zanechá ju hebkú, vláčnu a upokojí 
prípadné podráždenia. 

120 g120 g  | 9,60 €

120 g120 g  | 9,60 €

NOVINKA  
JAR 2022
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ESSENS GUA SHA
Kamene Gua Sha sú používané tradičnou čínskou 
medicínou už celé tisícročia na relaxáciu i tlmenie 
bolesti. Ide o prírodnú alternatívnu terapiu, ktorá 
je založená na princípe trenia a masáže pokožky, 
čo vedie k jej prekrveniu, podpore prúdenia lymfy 
a odstraňovaniu toxínov v tele. Gua Sha kamene 
by sa mali vždy používať s akýmkoľvek krémom, 
sérom či olejom ako podklad a pre lepšiu “kĺzavosť” 
po pokožke.

Masáž tváre zmierňuje kruhy a vačky pod očami, pôsobí 
ako prevencia vzniku vrások a spevňuje kontúry tváre. 
Masáže ďalších častí tela slúžia k rozprúdeniu energie, 
zvyšujú cirkuláciu krvi a odstraňujú napätie stuhnutých 
svalov. Kamene sú zároveň samy o sebe chladivé, čo má 
pozitívny vplyv na elimináciu opuchov.

ESSENS GUA SHA  
ROSE QUARTZ
Ruženín je nazývaný tiež kameňom lásky. Pomáha 
prejavovať city a vnímavosť. Podporuje fantáziu, inšpiráciu 
i tvorivosť. Neutralizuje vplyv nezdravého prostredia na 
organizmus. Chráni pred nočnými morami a podporuje 
pokojný spánok.

21,90 €
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ESSENS GUA SHA 
CRYSTAL 
Krištáľ je silný kameň, posilňuje energiu, čistí 
a harmonizuje. Rozjasňuje myseľ, upokojuje. 
Pôsobí na všetky neduhy.

ESSENS GUA SHA 
AMETHYST
Ametyst je mimoriadne silný kameň s obrovskou 
ochrannou silou. Zaháňa negatívne emócie, stres 
a nespavosť. Pomáha so sústredenosťou a prijatím 
nových myšlienok. Zmierňuje bolesti hlavy a napätie. 

21,90 €

21,90 €
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ESSENS BATH BOMBS
Šumivé rozpustné gule do kúpeľa s esenciálnymi olejmi 
navodzujú relaxačnú atmosféru a po náročnom dni 
zabezpečia zaslúžený a voňavý odpočinok. Tri príjemné 
vône v zastúpení levandule, citrónovej trávy a rozmarínu 
kúpeľ nádherne prevoňajú a zároveň ukľudnia telo aj 
dušu. Pokožka je po kúpeli jemná a hydratovaná. 

3 ks 3 ks | 14,60 € 

NOVINKA  
JAR 2022
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ESSENS CANDLE 
Sviečky ozdobia, zútulnia a prevoňajú váš domov a  stanú sa krásnym darčekom pre vašich 
blízkych v ktoromkoľvek ročnom období.

Sviečkám ESSENS Slow Living je venovaná špeciálna starostlivosť. Sú vyrábané ručným odlievaním, 
starostlivým ponorením dreveného knôtu a pozvoľným chladnutím. Nechýba ručné nalepenie 
etikety a zabalenie do elegantnej krabičky.  

Sviečky obsahujú len prírodné vegánske suroviny na čele so sójovým voskom doplneným 
o certifikovaný palmový vosk z plantáží, pestovaný len na tento účel. Táto špeciálna vosková 
zmes horí čistejšie a pomalšie, čo výrazne predlžuje dobu horenia až na 50 hodín. Vonnú zložku 
zabezpečujú prírodné esenciálne oleje v takom pomere, aby výsledná vôňa bola príjemná 
a nedráždila. Drevený knôt umožňuje optimálne uvoľnenie príjemnej vône do ovzdušia a vďaka 
efektu praskajúceho ohňa v krbe navodzuje relaxačnú atmosféru. 

RUČNÁ VÝROBA
—

HORÍ AŽ 50 HODÍN
—

DREVENÝ KNÔT S EFEKTOM 
PRASKAJÚCEHO OHŇA
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ESSENS CANDLE 
EUPHORIA
Sviečka s vôňou pomaranča a vanilky vás povzbudí 
jemnou čistou vôňou a zároveň navodí pohodovú 
atmosféru. Efektívne pôsobí proti únave, nabíja novou 
energiou, podporuje duševnú sviežosť, aktivuje myslenie 
a povzbudzuje zmysly.

240 g 240 g | 39,00 €

ESSENS CANDLE 
DAYDREAM
Sviečka s vôňou Litsea Cubeba (vavrín kubébový) svojou 
výraznou citrusovou vôňou prebudí všetky vaše zmysly. 
Má antidepresívne účinky a pomáha navodiť pocit dobrej 
nálady. Harmonizuje myseľ, nabíja energiou, podporuje 
koncentráciu a môže pôsobiť aj ako afrodiziakum.

240 g 240 g | 39,00 €
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HOME PERFUME



ESSENS HOME PERFUME 
• elegantný arómodifuzér do každého interiéru

• dlhotrvajúce vône prevoňajú priestory s rozlohou až 20 m2 a vydržia voňať až 
8 týždňov

• arómodifuzér nevyžaduje žiadnu starostlivosť, stačí len občas otočiť ratanové 
tyčinky

• čisto prírodné jemné éterické oleje sú ideálne na navodenie príjemnej a konštantnej 
vône a do ovzdušia nevylučujú žiadne škodlivé látky

• aróma uvoľňujúca sa do ovzdušia vzlína tenkými kanálikmi ratanu, preto je jej 
intenzita optimálna a miestnosť sa vôňou nepresýti

• v predaji ako kompletný set s obsahom 200 ml, skleneným difuzérom a ôsmimi 
ratanovými tyčinkami alebo ako samostatná náplň s obsahom 150 ml

8 ks | 3,80 €

ESSENS HOME PERFUME RATTAN REEDS
Náhradné tyčinky z prírodného ratanu zabezpečia v ovzduší konštantnú a ničím 
nerušenú vôňu.

set 200 ml | 45,00 €
náplň 150 ml | 19,80 €
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WATERFALL
Nadčasová vôňa luxusu, ktorá v sebe 
ukrýva arómu vzácneho drevitého 
pižma, zmes tuje, borovice, cédru, 
pačuli, vetiveru s jemnými dotykmi 
zeleného jablka.

WHITE FLOWERS
Jedinečná vôňa s nádychom leta, tvorená 
opulentnou sýtou kvetinovou vôňou 
jazmínu, ušľachtilej ruže s jemným 
nádychom citrusov a zelených tónov.

DLHOTRVAJÚCE VÔNE  
IDEÁLNE PRE KAŽDÝ 

INTERIÉR

OBĽÚBENÉ ARÓMODIFUZÉRY 
V OKÚZĽUJÚCICH VÔŇACH 
PRE PRÍJEMNÉ OSVIEŽENIE 

VÁŠHO INTERIÉRU
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SECRET AMBER
Tajomná a upokojujúca vôňa plná zelených tónov 
borovíc sa s jemným nádychom jazmínu i vanilky 
snúbi v harmonicky vyváženú vôňu prírody, lesov, 
jantáru i pižma. 

FRESH MANGO
Jemne sladkastá vôňa manga sa prelína s tónmi 
pomaranča, citrónu i jablka a v spojení s nežným 
nádychom kokosu i bôbu Tonka sa spája v príjemné 
osvieženie.
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MAJESTIC KING
Sofistikovaná a majestátna vôňa 
honosiaca sa vznešenými tónmi 
pižma s jemným nádychom púdru, 
dreva a korenia. Magická sila výslednej 
arómy otvára cestu do kráľovských 
výšin a súčasne prináša istotu, pokoj 
a pozitívnu energiu.

OKÚZĽUJÚCI FLAKÓN  
V DYMOVO MODREJ FARBE
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ESSENS HOME CLEAN
Čistiace prostriedky hrajú v modernej spoločnosti významnú rolu. Prinášajú hygienickú čistotu 
a sú tak veľmi dôležité pre zdravie nás všetkých. Produktový rad ESSENS Home Clean je tvorený 
úplne bezpečnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, či už sa jedná o vysoko koncentrované 
produkty alebo výrobky určené na priame použitie.

ČISTÝ DOMOV = ZDRAVIE A POHODA
Kompletný sortiment bol vyvinutý poprednými odborníkmi vo svojom odbore na základe 
posledných trendov za pomoci najmodernejšej technológie. Najvyšší dôraz bol kladený na 
maximálnu bezpečnosť všetkých výrobkov a ich pohodlné používanie spotrebiteľmi. Všetky fázy 
výroby podliehajú najvyššiemu stupňu kontroly v súlade s platnými normami Európskej únie, 
čo zaisťujú certifikáty kvality ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

ESSENS HOME CLEAN SA RADÍ MEDZI NAJKVALITNEJŠIE A NAJBEZPEČNEJŠIE 
PRODUKTY SVOJHO DRUHU NA SVETOVOM TRHU. 
Vysokú účinnosť zabezpečujú vhodne zvolené zložky v najlepšom možnom pomere, ktoré plne 
vyhovujú životnému prostrediu, pretože sú biologicky odbúrateľné.

Praktické balenie koncentrátov v hranatých litrových fľašiach šetrí nielen peňaženku, ale aj 
skladovacie priestory v domácnosti.

Starostlivo vybrané príslušenstvo zaručuje ľahkú manipuláciu. Samostatne predajná dávkovacia 
pumpa je parametrovaná tak, aby pri jednom stlačení uvoľnila 3 ml objemu tekutého prostriedku 
a maximálne tak zjednodušila odmeranie odporúčaného dávkovania všetkých koncentrovaných 
produktov. Fľaša na riedenie s objemom 500 ml s mechanickým rozprašovačom hmly alebo 
peny je optimálnym nástrojom na nariedenie koncentrátu do odporúčanej hustoty vhodnej na 
okamžité použitie. Aby nedošlo k zámene riedených výrobkov, ponúkame i samostatne predajnú 
zostavu etikiet, ktoré sú vhodné na použitie na fľaše na riedenie.

MEDZI ŠTYRI KĽÚČOVÉ BENEFITY ESSENS HOME CLEAN PATRIA:

vysoká účinnosť finančná úspora

kvalita a praktickosť
šetrnosť  k životnému 

prostrediu
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VYZNÁTE SA V NAŠICH PEČATIACH?
CONCENTRATED
Vysoko koncentrované zloženie produktov ESSENS Home Clean prináša mnoho 
benefitov. Finančná úspora – koncentráty sa riedia vodou podľa odporúčaného 
dávkovania, dlhé mesiace tak nevznikajú žiadne náklady na nákup čistiacich 
prostriedkov. Úspora miesta – hranaté litrové fľaše pre ľahké uskladnenie 
a praktické fľaše na riedenie pre jednoduchú aplikáciu šetria nielen skladovacie 
priestory, ale tiež znižujú skladovaciu hmotnosť. Ochrana životného prostredia 
– nielen biologická rozložiteľnosť, ale i menej plastových obalov a tiež nižšia 
frekvencia dopravy znateľne znižujú dopad na životné prostredie.

READY TO USE
Napriek tomu, že sú koncentráty veľmi praktické, nehodia sa pre všetky čistiace 
prostriedky. Preto náš sortiment obsahuje aj výrobky vhodné na okamžité 
použitie bez nutnosti riedenia. Tieto produkty sme pre ľahšiu orientáciu označili 
pečaťou „ready to use“. Rovnako tak sú touto pečaťou označené i voľno predajné 
etikety určené na fľaše na riedenie.

BIODEGRADABLE
Produkty ESSENS Home Clean sú biodegradabilné, teda biologicky rozložiteľné. 
Neobsahujú totiž žiadne toxické látky, a preto sú šetrné nielen k nášmu zdraviu, 
ale aj k životnému prostrediu.

DERMATOLOGICALLY TESTED
Čistiace prostriedky nie sú na rozdiel od kozmetických výrobkov určené pre 
kontakt s pokožkou. Napriek tomu sú produkty ESSENS Home Clean vyvinuté 
tak, aby boli dermálne bezpečné, pokožke neublížili ani pri náhodnom postriekaní 
alebo pri nedostatočnom vyplákaní pracích prostriedkov z tkaniny.

VEGAN
Produkty ESSENS Home Clean neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu, 
ani farbivá, silikóny či proteíny. Zároveň platí, že neboli testované na zvieratách, 
a to v žiadnej fáze výroby.
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ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHING LIQUID  

• vysoko koncentrovaný tekutý prostriedok na umývanie 
riadu s maximálnym čistiacim efektom

• účinná čistiaca sila so sviežou citrónovou vôňou pre 
žiarivo čistý riad

• špeciálne prírodné zloženie dokonale odstraňuje 
nečistoty a perfektne rozpúšťa mastnotu, a to aj pri 
veľmi nízkych teplotách

• na vytvorenie bohatej peny zaisťujúcej dokonalý 
umývací efekt postačí len pár kvapiek

• ideálny na odmočenie zaschnutých zvyškov potravín 
a silno pripálených hrncov

• vhodný na všetky druhy riadu z materiálov, ako sú 
porcelán, sklo, keramika, smalt, nerez, ale i na krištáľ 
a jemné striebro

• bez obsahu fosfátov, silných kyselín, alkálií a bieliacich 
činidiel

• aktívne zložky pochádzajú z prírodných zdrojov, preto 
je čistiaci prostriedok biologicky rozložiteľný, čiže 
netoxický pre životné prostredie

• šetrný k pokožke, dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
PRAKTICKÁ DÁVKOVACIA 
PUMPA ZAISTÍ IDEÁLNE 
POTREBNÉ MNOŽSTVO 

ČISTIACEHO PROSTRIEDKU

ÚČINNÁ ČISTIACA SILA 
NETOXICKÉHO A PRÍRODNÉHO 

ČISTIACEHO PROSTRIEDKU 
NA UMÝVANIE RIADU

1 l1 l | 11,70 €
31



1 l1 l | 17,30 €

NÁŠ TIP:
NA PRESNÉ DÁVKOVANIE 

POUŽITE PRAKTICKÝ LIEVIK 
ESSENS HOME CLEAN

ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHER GEL

• gél do umývačky riadu s maximálnym čistiacim efektom 
určený na okamžité použitie 

• účinná čistiaca sila so sviežou citrónovou vôňou pre žiarivo 
čistý riad

• špeciálna prírodná formula efektívne odstraňuje nečistoty, 
zbavuje povrch riadu zaschnutého jedla, rozpúšťa mastnotu 
a zanecháva riad žiarivo čistý 

• vysoko účinný aj pri nižších teplotách

• chráni pred vznikom škvŕn od vodného kameňa a obmedzuje 
usadzovanie nečistôt v umývačke riadu  

• neobsahuje soľ a leštidlo do umývačky riadu

• aktívne zložky pochádzajú z prírodných zdrojov, preto je 
čistiaci prostriedok biologicky rozložiteľný, čiže netoxický 
pre životné prostredie 

• dermatologicky testované
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500 ml500 ml | 10,40 €

ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHER RINSE AID

• leštidlo do umývačky riadu určené na okamžité použitie

• zabezpečuje perfektný oplach a žiarivý lesk riadu

• zabraňuje vzniku škvŕn od vodného kameňa a chráni 
vzory na riade

• vysoko efektívne aj v tvrdej vode

• aktívne zložky pochádzajú z prírodných zdrojov, preto 
je čistiaci prostriedok biologicky rozložiteľný, čiže 
netoxický pre životné prostredie 

33



1 l 1 l | 8,90 €

ESSENS HOME CLEAN 
BATHROOM CLEANER

• vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na 
kúpeľňové povrchy

• maximálny čistiaci efekt a príjemná svieža vôňa pre 
hygienickú čistotu a voňavú kúpeľňu

• efektívne a bez drhnutia odstraňuje aj tie najodolnejšie 
nečistoty, vápenaté usadeniny a vodný kameň

• určený na všetky kúpeľňové povrchy, ako sú keramické 
obklady, sklolaminát, porcelán, nerezová oceľ i plast

• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné 
prostredie

• dermatologicky testované

DOKONALE ČISTÁ A PREVOŇANÁ 
KÚPEĽŇA JEDNÝM ŤAHOM

NÁŠ TIP:
FĽAŠA NA RIEDENIE   
S ROZPRAŠOVAČOM 
MAXIMÁLNE UĽAHČÍ 

UPRATOVANIE VŠETKÝCH 
POVRCHOV V KÚPEĽNI
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1 l 1 l | 8,90 €

ESSENS HOME CLEAN 
KITCHEN CLEANER 

• vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na 
kuchynské povrchy

• maximálny čistiaci efekt bez šmúh a príjemná svieža 
vôňa citrusov pre žiarivo čistú a voňavú kuchyňu

• špeciálne prírodné zloženie dokonale odstraňuje 
aj tie najodolnejšie nečistoty a perfektne rozpúšťa 
mastnotu

• určený na všetky kuchynské plochy, varné dosky, 
sporáky, domáce spotrebiče, nerez i prírodný kameň

• bez obsahu fosfátov, silných kyselín, alkálií a bieliacich 
činidiel

• pri používaní neuvoľňuje škodlivé výpary

• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné 
prostredie

• dermatologicky testované

MYSLITE NA ZDRAVIE SVOJICH 
NAJBLIŽŠÍCH A CHRÁŇTE SVOJU 
KUCHYŇU PRED NEBEZPEČNÝMI 

BAKTÉRIAMI

NÁŠ TIP:
VĎAKA FĽAŠI NA RIEDENIE 

S ROZPRAŠOVAČOM 
BUDETE MAŤ HYGIENICKY 

ČISTÚ KUCHYŇU VO 
VŠETKÝCH JEJ ZÁKUTIACH
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BESTSELLER

1 l 1 l | 11,40 €

NÁŠ TIP:
VYSKÚŠAJTE FĽAŠU  

NA RIEDENIE,   
VAŠE UPRATOVANIE  

BUDE JEDNODUCHŠIE

MAXIMÁLNE ÚČINNÉ, 
EKONOMICKÉ I EKOLOGICKÉ 

UPRATOVANIE VŠETKÝCH 
UMÝVATEĽNÝCH PLÔCH   

V DOMÁCNOSTI
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ESSENS HOME CLEAN 
MULTI-PURPOSE CLEANER 

• vysoko koncentrovaný viacúčelový čistiaci prostriedok na upratanie 
celej domácnosti

• maximálny čistiaci efekt a príjemná svieža vôňa, ktorá prevonia 
celý interiér

• jednoduché použitie na upratovanie bez šmúh, matného povlaku 
a stôp po stekajúcom prípravku

• zanecháva lesklý povrch i bez potreby oplachovania

• možný spôsob riedenia buď vo vedre s vodou alebo v praktickej 
fľaši na riedenie s rozprašovačom

• maximálne šetrný k pokožke rúk a súčasne vysoko účinný na 
silné nečistoty

• ideálny na všetky typy nečistôt a na všetky umývateľné povrchy, 
ako sú laminát, plast, lakované drevo, kameň, mramor, syntetika, 
vrátane umývateľných stien, keramických dlaždíc, umývadiel, vaní, 
toaliet, drezov, vodovodných batérií i spŕch, použitie je vhodné i na 
kuchynské povrchy a sklokeramické varné dosky

• vhodný na všetky typy podláh - dlažbu, vinylové, laminátové 
i drevené podlahy, parkety, PVC

• mnohostranné využitie i mimo interiér, napr. záhradný či balkónový 
nábytok

• hravo si poradí s nečistotami na všetkých povrchových úpravách 
motorových vozidiel, ako sú laky, vinylové fólie, plast, vyčistí 
i chrómové doplnky a gumové tesnenia

• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné prostredie

• dermatologicky testované
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ESSENS HOME CLEAN 
GLASS CLEANER 

• vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na sklenené 
povrchy

• maximálny čistiaci efekt bez oplachovania s dosiahnutím 
žiarivého lesku bez šmúh

• ideálny na všetky typy skiel, okná, zrkadlá i lesklé povrchy

• bez obsahu fosfátov, silných kyselín, alkálií a bieliacich 
činidiel

• znižuje riziko zanesenia nečistôt do sklenených 
povrchov, čím sa zvyšuje ich životnosť

• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné 
prostredie

• dermatologicky testované

DOKONALÁ ČISTOTA 
A ŽIARIVÝ LESK 
SKLENENÝCH 

POVRCHOV BEZ ŠMÚH

NÁŠ TIP:
UĽAHČITE SI UMÝVANIE 

SKLENENÝCH 
POVRCHOV POUŽITÍM 

FĽAŠE NA RIEDENIE  
S ROZPRAŠOVAČOM

1 l1 l | 8,00 €
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750 ml | 225 Kč

ZABEZPEČTE DLHŠIU 
ŽIVOTNOSŤ VAŠIM 

TEXTÍLIÁM A DOPRAJTE 
SI OSLNIVO ČISTÉ 

PRÁDLO
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1 l1 l | 24,90 €

ESSENS HOME CLEAN LAUNDRY DETERGENT
• WHITE, COLOUR a BLACK – vysoko koncentrované pracie prostriedky na biele, farebné 

a čierne prádlo vo forme tekutých gélov

• biele prádlo bude belšie a žiarivejšie

• farebné prádlo si udrží žiarivejšie farby a je chránené pred vyblednutím

• čierne a tmavé prádlo si zachová sýte farby a je chránené pred vyblednutím

• príjemná svieža vôňa pre dokonalý pocit čistoty

• vhodné na pranie v práčke i ručné pranie pri všetkých stupňoch tvrdosti vody

• špeciálne zloženie účinne odstraňuje škvrny, a to i pri nižších teplotách prania

• chránia tkaninu pred škvrnami od hrdze

• optimálne aj na pranie jemného športového oblečenia

• ľahko sa rozpúšťajú a bezo zvyškov vyplachujú

• bez obsahu fosfátov a bieliacich činidiel

• biologicky rozložiteľné, čiže netoxické pre životné prostredie

• šetrné k pokožke, dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
JEDEN LITER GÉLU NA PRANIE VYSTAČÍ 

AŽ NA 50 PRANÍ V PRÁČKE  
A 200 RUČNÝCH PRANÍ
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DOPRAJTE SI KRÁSNE 
PREVOŇANÉ PRÁDLO 

PRÍJEMNÉ NA NOSENIE, 
KTORÉ SA LEPŠIE ŽEHLÍ   
A ELIMINUJE STATICKÚ 

ELEKTRINU
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1 l1 l | 12,90 €

NÁŠ TIP:
JEDEN LITER AVIVÁŽE VYSTAČÍ 

AŽ NA 100 PRANÍ V PRÁČKE A 200 
RUČNÝCH PRANÍ

ESSENS HOME CLEAN FABRIC SOFTENER
• FRESH a FLORAL - vysoko koncentrované zmäkčovače tkanín v príjemných vôňach 

plných sviežosti a kvetín

• účinné zloženie zmäkčuje všetky druhy prádla, ktoré sa tak stáva pohodlnejšie a príjemnejšie 
na nosenie, menej sa krčí a ľahšie žehlí

• špeciálne mikrokapsuly zabezpečujú postupné uvoľňovanie vône i pri dlhšom uskladnení

• na jednotlivých vláknach sa vytvára jemný film, vďaka ktorému nečistoty neprenikajú 
až k tkanine, a tú je potom možné lepšie vyprať

• znižujú výskyt statickej elektriny

• vhodné na pranie v práčke i ručné pranie pri všetkých stupňoch tvrdosti vody

• bez obsahu fosfátov a bieliacich činidiel, chlóru, farbív, EDTA a NTA

• biologicky rozložiteľné, čiže netoxické pre životné prostredie

• šetrné k pokožke, dermatologicky testované
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1 ks1 ks | 3,00 €

1 ks 1 ks | 2,10 €

1 ks1 ks | 1,50 €

55 etikietetikiet | 1,50 €

zostava zostava | 8,10 €

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE

• praktická fľaša na riedenie s objemom 500 ml s mechanickým 
rozprašovačom

• polohy rozprašovača „hmla“, „pena“ a „zatvorené“

• rysky uľahčujúce správne riedenie

ESSENS HOME CLEAN 
POUR & MEASURE CAP  

• praktický lievik uľahčuje nalievanie koncentrátov z litrových fliaš

• vďaka vyznačeným ryskám umožňuje odmeranie presného množstva 
koncentrátu

• ideálny na opakované použitie

ESSENS HOME CLEAN 
DISPENSER PUMP 

• dávkovacia pumpa vhodná na všetky litrové fľaše ESSENS Home Clean

• 1 stlačenie = 3 ml čistiaceho prostriedku

• uľahčuje dávkovanie koncentrátov v optimálnom množstve

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE LABELS 

• nalepovacie etikety na fľaše na riedenie zaistia, aby nedošlo k zámene 
nariedených produktov

• zostava 5 ks etikiet na produkty: ESSENS Home Clean Multi-Purpose 
Cleaner, ESSENS Home Clean Glass Cleaner, ESSENS Home Clean 
Kitchen Cleaner, ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner, ESSENS 
Home Clean Dishwashing Liquid



FĽAŠA NA RIEDENIE ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ml - POMER RIEDENIA 1:9

čistiaci prostriedok voda Počet fliaš na riedenie z 1 litra koncentrátu

ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner 50 ml 450 ml 20

FĽAŠA NA RIEDENIE ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ml - POMER RIEDENIA 1:3

čistiaci prostriedok voda Počet fliaš na riedenie z 1 litra koncentrátu

ESSENS Home Clean Glass Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid 125 ml 375 ml 8

UMÝVANIE RIADU V DREZE

čistiaci prostriedok voda Počet umytí z 1 litra koncentrátu

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid 3 ml (1 stlačenie 
pumpy) 5 l 333

PRANIE PRÁDLA

ESSENS Home Clean Laundry Detergent čistiaci prostriedok voda Počet praní z 1 litra koncentrátu

Práčka - mierne znečistené prádlo 20 ml - 50

Práčka - stredne znečistené prádlo 30 ml - 33

Práčka - silne znečistené prádlo 40 ml - 25

Ručné pranie 5 ml 10 l 200

ESSENS Home Clean Fabric Softener

Práčka* 10 ml 20 – 40 ml 100

Ručné pranie 5 ml 10 l 200

* pre efektívnejšie rozpustenie vysoko koncentrovanej aviváže odporúčame nariediť koncentrát s vodou pred 
naliatím do zásobníka práčky

ODPORÚČANÉ RIEDENIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV  
ESSENS HOME CLEAN
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