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WELCOME TO ESSENS
ESSENS kozmetika vždy vynikala prémiovou kvalitou a inak tomu nebude ani v roku 2019. Môžete sa 
tešiť na niekoľko noviniek, ktorými nasledujeme posledné svetové trendy. O zaradení každej z nich v 
priebehu jari vás budeme samozrejme ešte informovať a tiež vás u každej z nich upozorníme na všetky 
benefity, ktorá vám prináša. 

Michal Kovář



PERFUME
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ESSENS WOMEN‘S PERFUME
Vhodne zvolený parfum je pre ženu nepostrádateľným spoločníkom, je doplnkom jej osobnosti, podčiarkuje jej kúzlo 
i príťažlivosť. Nič sa človeku nevryje do pamäti tak, ako jej príjemná vôňa. Umocniť úžasný dojem zo stretnutia so ženou 
je cieľom nielen všetkých parfumistov na svete, ale aj cieľom ESSENS.

Preto pravidelne obnovujeme naše portfólio jedinečných parfumov, držíme sa aktuálnych svetových trendov a ponúkame 
moderné odtiene vôní, ktoré zaručene oslnia každú ženu.

PONUKA DÁMSKYCH KLASICKÝCH PARFUMOV
Dámske parfumy 50 ml

W101, W102, W104, W105, W106, W107, W108, W109, W111, W112, W113, W114, W115, W116, W117, W118, W120, 
W121, W123, W124, W125, W127, W128, W130, W137, W141, W142, W144, W145, W148, W149, W150, W151, W152, 

W153, W154, W155, W156, W157, W158

NOVINKY JAR 2019*:
 W161, W162, W163, W164, W165, W166, W167, W168, W169, W170

Dámske parfumy 15 ml
W101, W102, W104, W105, W106, W107, W108, W109, W111, W112, W113, W114, W115, W116, W117, W118, W120, 

W121, W123, W124, W125, W127, W128, W130, W137, W141, W142, W144, W145, W148

Sprchové gély 200 ml, telové balzamy 200 ml
W101, W102, W104, W105, W106, W107, W108, W109, W111, W112, W113, W114, W115, W116, W117, W118, W120, 
W121, W123, W124, W125, W127, W128, W130, W137, W141, W142, W144, W145, W148, W149, W150, W151, W152, 

W153, W154, W155, W156, W157, W158
*dostupnosť 3/2019
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obsah vonných 
esencií 

20%

50 ml | 18,20 €15 ml | 9,80 €



W161
Hlava: citrón, pomaranč, figa
Srdce: aksamitník, jazmín
Základ: cédrové drevo, pižmo, 
drevité tóny

W162
Hlava: malina, sladké drievko
Srdce: jazmín, morské tóny
Základ: pižmo, santalové drevo, 
drevité tóny

W163
Hlava: kosatec, ruža
Srdce: pižmo, kvety pomarančov-
níka, tuberóza
Základ: vetiver, céder, fazuľa 
tonka, vanilka

W164
Hlava: kvetinové tóny, citrusy, bergamot
Srdce: ylang ylang, konvalinka, kvet poma-
rančovníka, vanilka
Základ: pižmo, santalové drevo, ambra, 
drevité tóny

W165
Hlava: mandarínka, grep, čierna 
ríbezľa
Srdce: tuberóza, ylang ylang, jazmín
Základ: santalové drevo, pižmo

W166
Hlava: malina, neroli
Srdce: ruža
Základ: vanilka, pižmo



W167
Hlava: zázvor, soľ, bergamot
Srdce: magnólia, dula
Základ: drevité tóny, ambra, včelí vosk

W168
Hlava: grep, mandarínka, zelené tóny
Srdce: konvalinka, karafiát, vodné tóny, 
broskyňa, ruža 
Základ: pižmo, drevité tóny, ambra

W169
Hlava: citrón
Srdce: kosatec, jazmín, konvalinka
Základ: santalové drevo, pižmo

W170
Hlava: čerešňa, balsamico, korenie,  
pelargónia, animalic
Srdce: jazmín, ruža, cyklámen,  
osmanthus, magnólia, amyris, cade
Základ: pižmo, ambra, pačuli, vanilka, 
benzoe
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obsah vonných 
esencií 

20%

50 ml | 18,20 €15 ml | 9,80 €
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ESSENS MEN‘S PERFUME
Muž, ktorý používa príjemný parfum, vysiela do svojho okolia jasné signály zdravého sebavedomia, sily  a mužnosti.  
A práve pánska vôňa hrá prím na jeho obchodných jednaniach i osobných schôdzkach. Vhodne zvolený parfum 
je totiž základom jeho úspechu, dokáže sa vryť do pamäti na dlhé obdobie, podčiarknuť jeho charizmu a rovnako tak 
jeho neodolateľnú príťažlivosť.

A pretože ESSENS záleží na tom, aby plnila požiadavky moderných mužov, prináša portfólio pánskych parfumov, ktoré 
sa pravidelne obnovujú podľa aktuálnych svetových trendov.

PONUKA PÁNSKYCH KLASICKÝCH PARFUMOV
Pánske parfumy 50 ml

M001, M002, M003, M004, M005, M007, M008, M009, M011, M014, M016, M017, M018, M022, M024, M025, M026,  
M027, M028, M029

NOVINKY JAR 2019*:
M030, M031, M032, M033, M034

Pánske parfumy 15 ml
M001, M002, M003, M007, M008

Sprchové gély 200 ml
M001, M002, M003, M004, M005, M007, M008, M009, M011, M014, M016, M017, M018, M022, M024, M025, M026, 

M027, M028, M029
*dostupnosť 3/2019



M030
Hlava: mandarínka, svieže tóny, 
jablko, korenie
Srdce: cédrové drevo, mandľa, 
lieskový oriešok
Základ: pižmo, santalové drevo, 
céder, ambra

M031
Hlava: zázvor, korenie
Srdce: čierna bazalka, šalvia, céder 
Základ: ambra, semiš, brazílske čer-
vené drevo

M032
Hlava: grapefruit, mandarínka, 
galbánum, bergamot, šalvia 
muškátová
Srdce: koža, ruža, kardamóm, 
levanduľa, cyprus, ambra
Základ: vetiver, pačuli, santalové 
drevo, vanilka

M033
Hlava: korenie, bergamot, citrón
Srdce: ruža, mäta, levanduľa
Základ: santalové drevo, vetiver

M034
Hlava: korenie, fialka, kardamóm, 
levanduľa, sladké tóny
Srdce: jablko, jazmín, konvalinka
Základ: ambrové drevo, fazuľa tonka, 
cédrové drevo, vanilka, pižmo 
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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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Veľmi intenzívna vôňa, ktorú je cítiť ihneď po 
aplikácii. Tento vnem trvá pár sekúnd, ale u 
niektorých parfumov to môže byť aj 15 minút.

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

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

HLAVA

SRDCE

ZÁKLAD
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NAŠA VÔŇA, NAŠA VIZITKA…
Najdôležitejšiu rolu pri výbere parfumu hrá emócia, ktorú v nás 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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15-40% 12-15% 6-12% 4-6% 1%

parfum je 
najkvalitnejšia 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 %

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 %

ORIENTAČNÉ DELENIE VÔNÍ PODĽA 
POMERU VONNÝCH ESENCIÍ
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CHARAKTERISTIKA VÔNÍ PRE JEDNODUCHŠÍ VÝBER PARFUMU:
Parfumy sa okrem množstva vonných esencií a postupne sa uvoľňujúcich aróm rozdeľujú 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:

W105, W107, W114, W115, 

W116, W125, W128, W137, 

W141, W142, W145, W149, 

W152, M001, M005, 

M007, M008, M009, 
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W165, W166, 

W167, W168, 
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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 SETY 
VOŇAVÝ DARČEK NA 
KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

set | 30,40 €

set | 23,70 €
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obsah vonných 
esencií 

3%
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ESSENS BODY MIST
Osviežujúca a jemná vôňa v podobe telového spreja je ideálna na horúce letné dni. 
Príjemný pocit však môže dodať i celoročne. Oceniť ju môžu predovšetkým mladé 
dievčatá, na ktorých by mohli klasické parfumy pôsobiť príliš ťažko.

ESSENS Body Mist vznikajú za použitia rovnakého výrobného postupu ako ESSENS Perfume 
tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé prepojenie éterických olejov s ostatnými zložkami.

200 ml | 13,60 €

VAŠE OBĽÚBENÉ ESSENS BODY MIST 
OD JARI 2019 V NOVÝCH VÔŇACH:
W104, W107, W111, W117, W141, W142, 
W148, W163, W166, W170

dostupnosť 3/2019
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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! 
SPRCHOVÉ GÉLY PREDSTAVUJÚ 
IDEÁLNU STAROSTLIVOSŤ O VAŠU 
POKOŽKU, VÝBORNE UMÝVAJÚ, 
NÁDHERNE VOŇAJÚ, DOKONALE 
HYDRATUJÚ A ZANECHÁVAJÚ PLEŤ 
JEMNÚ A HLADKÚ.

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

200 ml | 5,50 €



23

ESSENS BODY BALM
• dámske parfumované telové balzamy pre všetky typy pokožky a na každodenné použitie
• bez parabénov
• vhodné 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

STARAJTE SA O SVOJU POKOŽKU 
A DOPRAJTE JEJ ZAMATOVÚ 
HEBKOSŤ, INTENZÍVNU VÝŽIVU, 
OKÚZĽUJÚCU JEMNOSŤ A NEVŠEDNÝ 
ZVLÁČŇUJÚCI POCIT

ZAFIXUJTE VÝSLEDNÚ VÔŇU POUŽITÍM SPRCHOVÉHO GÉLU, 
BALZAMU A PARFUMU V ROVNAKOM ODTIENI!

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

200 ml | 6,70 €
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ESSENS UNIQUE 
Nechajte sa rozmaznávať a unášať prepychom a doprajte si úplne 
výnimočné vône. Starostlivo zvolené suroviny najvyšších kvalít 
sa dlhodobým procesom zrenia prepájajú do dokonalej a okúzľujúcej 
kompozície. Parfumy ESSENS Unique s harmonicky sa prelínajúcimi 
tónmi celkom určite ohromia svojím výsledným efektom. Sú zosobnením 
prirodzenej krásy, elegancie a ušľachtilosti, súčasne podčiarkujú slobodu 
a silu zostať navždy sami sebou.

obsah vonných 
esencií 

20%
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DÁMSKE PARFUMY
EU 02
Jemná kvetinovo-ovocná vôňa zrodená pre ženy  
s nežnou romantickou dušou. 
Hlava: čierne ríbezle, zelená tráva, ananás, listy 
fialky, jablko 
Srdce: morská voda, calone, konvalinka, ruža, jazmín
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo

EU 05
Svieža ovocná vôňa pre výnimočné ženy, ktoré 
chcú podčiarknuť svoje sebavedomie a ženskosť.
Hlava: pačuli, jablko, bergamot, korenie, fialka
Srdce: santalové drevo, ruža, styrax, pižmo
Základ: broskyňa, čierne ríbezle, orgován, ambra

EU 06
Príjemná a rafinovaná dámska vôňa prináša jedineč-
ný zážitok, je stelesnením lásky a túžby.
Hlava: ruža, osmanthus, jazmín
Srdce: tuberóza, narcis
Základ: ambra, cédrové drevo

EU 07
Modernú dámsku vôňu symbolizujúcu originalitu 
a tvorivosť ocenia ženy plné života a energie. 
Hlava: jablko, bergamot, ostružina
Srdce: ruža, jazmín, magnólia
Základ: pačuli, pralinka, ambra

50 ml | 33,60 €
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PÁNSKE PARFUMY
EU 03
Úplný unikát medzi pánskymi parfumami plný 
oslňujúcich drevitých tónov pre skutočných 
milovníkov luxusu. 
Hlava: cologne
Srdce: jazmín
Základ: drevo, santalové drevo, pačuli, ambra, oud

EU 04
V nadčasovej pánskej vôni sa snúbi orient i tajomno. 
Jedinečné spojenie drevitých aróm zanechá za nosi-
teľom zmyselnú a neodolateľnú stopu.
Hlava: červené korenie, citrón, bergamot, zelené galbánum
Srdce: korenie, šalvia muškátová, levanduľa, ruža, rasca
Základ: koža, santalové drevo, fazuľa tonka, ambrové 
drevo, kadidlo

EU 08
V štýlovej pánskej vôni nájdu zaľúbenie predovšetkým 
muži temperamentní a navždy duchom mladí.
Hlava: káva, rebarbora, mandarínka, kardamóm
Srdce: mango, ambra, zázvor
Základ: ambra, vetiver, broskyňa

EU 09
Unikátny pánsky parfum, ktorý nekompromisne zrazí 
na kolená nejednu ženu.
Hlava: med, bergamot, čerešňa, mandľa
Srdce: fazuľa tonka, fialka, labdanum, harmanček
Základ: vanilka, cédrové drevo, ambra, pačuli

50 ml | 33,60 €
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DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

NECHAJTE SA ROZMAZNÁVAŤ,
DOPRAJTE SVOJEJ POKOŽKE

ZAMATOVÚ HEBKOSŤ
A LUXUSNÚ VÔŇU

ESSENS UNIQUE LUXURY SHOWER GEL
Hodvábne sprchové gély v jednotných vôňach s osobitými parfumami dokonale 
podčiarkujú výsledný harmonický efekt. Originálne vonné kompozície luxusného 

parfumu sa umocnia a pokožka zostane prevoňaná po veľmi dlhú dobu.

Sprchové gély obsahujú výťažky z kokosu a olivový olej a pri kontakte s vodou 
tvoria bohatú jemnú penu s vynikajúcimi umývacími vlastnosťami. Pokožka 
zostane po umytí zamatovo hebká, dokonale hydratovaná a chránená pred 

vysušením. Sú vhodné pre všetky typy pleti a na každodenné použitie.

200 ml | 10,90 €
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Made with love, for you!

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.

100 ml | 84,00 €
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BROWN GRAPHITE
Vysoko 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, fazuľa tonka, 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



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. 
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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 následne 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
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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

DOPRAJTE VÁŠMU TELU TÚ NAJLEPŠIU 
STAROSTLIVOSŤ. TELOVÁ KOZMETIKA 
S COLOSTROM OČARÍ NIELEN SVOJOU VÔŇOU, 
ALE ZANECHÁ POKOŽKU ZAMATOVO HEBKÚ, 
DOKONALE HYDRATOVANÚ A DOPRAJE JEJ 
INTENZÍVNU VÝŽIVU.

200 ml | 6,30 €
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ESSENS COLOSTRUM 
CELLULITE CREAM 
ESSENS COLOSTRUM 
NOURISHING BODY 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, ktorý je bohatý na 
vitamín E. Tento prírodný antioxidant zabraňuje starnutiu 
kože, regeneruje a stará sa o dehydrovanú pokožku, kyselina 
pyroglutámová (PCA) sa prirodzene vyskytuje v pokožke, 
udržuje v nej vodu, zvlhčuje ju, zjemňuje a vyhladzuje

200 ml | 8,90 €
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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 zaisťuje intenzívnu ochranu po celý deň
• nočný krém zjemňuje vrásky, hydratuje a zaisťuje 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

INTENZÍVNE CHRÁNIA, 
HYDRATUJÚ, ZJEMŇUJÚ VRÁSKY 
A ROZMAZNÁVAJÚ VAŠU PLEŤ

50 ml | 35,30 €
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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 hyaluronová 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

DOKONALE ČISTIA, HYDRATUJÚ  
A PÔSOBIA PROTIZÁPALOVO

150 ml | 19,20 €
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30 ml | 35,30 €

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 hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pleť hebkú a hladkú
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50 ml | 35,30 €

ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING NIGHT CREAM
ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING DAY 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 hyaluronová 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

INTENZÍVNE HYDRATUJÚ, REGENERUJÚ  
A POSKYTUJÚ VAŠEJ PLETI DOKONALÚ OCHRANU
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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 rastlinné 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 z colostra 
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

4 g | 16,80 €
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ESSENS COLOSTRUM+ SET
Darčeková zostava prírodnej pleťovej kozmetiky 
Colostrum+ radu Anti Aging prináša pleti intenzívnu 
ochranu, hydratáciu, zjemnenie vrások a protizápalové 
pôsobenie. Parfumovaný i neparfumovaný variant.

LUXUSNÁ KOZMETICKÁ TAŠKA

set | 168,00 €



ALOE VERA





46

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 JE DOLOŽENÁ 
CELOSVETOVO UZNÁVANÝMI CERTIFIKÁTMI KVALITY
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ESSENS ALOE VERA SOFT SPRAY
• prírodný sprej na rýchlu úľavu podráždenej pokožke
• bez parabénov a chemických zložiek
• pomoc a regenerácia pokožky pri odreninách, poškodenej pokožky 

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, 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

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

100 ml | 10,50 €

VÝSLEDKY SPOTREBITEĽSKÉHO TESTU PREUKÁZALI ZMIERNENIE 
POPÁLENIA, ZNÍŽENIE ZAČERVENANIA A ZMIERNENIE SVRBENIA 
U 84 % RESPONDENTOV!
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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

OBSAHUJE 50 % ALOE VERA,  
NEOBSAHUJE FLUÓR

200 ml | 9,40 €

100 ml | 11,80 €

ESSENS ALOE VERA 
MOUTHWASH
• jemná ústna voda s aloe vera a prírodným sladidlom 

zo stévie slúži na doplnenie starostlivosti o chrup 
a ústnu dutinu

• má protizápalové a zvlhčujúce vlastnosti, chráni ústnu 
dutinu pred suchosťou, pôsobí preventívne proti kazivosti 
zubov a proti zápachu z úst
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1 ks | 4,80 €

60 pastiliek | 11,50 €

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 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

set | 27,70 €
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• 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

• 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

ESSENS ALOE VERA CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES 
ESSENS ALOE VERA CONDITIONER FOR COLOURED AND DRY HAIR

ESSENS ALOE VERA SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES 
ESSENS ALOE VERA SHAMPOO FOR COLOURED AND DRY HAIR

200 ml | 5,90 €

200 ml | 6,70 €
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ESSENS ALOE VERA 
SHAVING FOAM
• jemná pena pre ľahké a šetrné oholenie vo sviežej vôni 

vhodná pre ženy i pre mužov, ideálna pre osoby s citlivou 
pokožkou

• bez parabénov
• kyselina hyaluronová 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  
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

200 ml | 5,85 €

100 ml | 5,85 €

set | 19,80 €

KOZMETIKA VHODNÁ 
PRE ŽENY I PRE MUŽOV



52

MAXIMÁLNA OCHRANA 
PROTI POTENIU 
A NEPRÍJEMNÉMU ZÁPACHU, 
INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU V PODPAZUŠÍ

ESSENS ALOE VERA DEO STICK
• účinný tuhý dezodorant sviežej vône vhodný pre ženy i pre mužov, ideálny pre osoby s citlivou pokožkou
• neobsahuje hliník a hliníkové soli, bez parabénov
• 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

KOZMETIKA VHODNÁ PRE ŽENY I PRE MUŽOV

50 g | 8,10 €
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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
• vyrábané pod farmaceutickým dohľadom

ESSENS TOOTHBRUSH 
• k novej zubnej paste sa hodia aj nové zubné kefky
• dva varianty tvrdosti vlákien Extra soft a Ultra soft s precízne 

zbrúsenými koncami jemnými k ďasnám a napriek tomu účinnými 
pre odstránenie zubného povlaku

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

100 ml | 11,80 €

1 ks | 4,80 €

1 ks | 4,80 €
dostupnosť 4/2019



HAND & FOOT
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DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

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 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
Jedinečná vôňa sladkej vanilky sprevádza dokonalý 
pocit z jemného hydratačného krému na ruky 
v 100 ml balení.

ESSENS HAND CREAM SET 
3 x 30 ml
Honey & Jasmine - osviežujúca vôňa medu a jazmínu

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

Rose Oud - príjemná vôňa ružového dreva

100 ml | 8,20 € 3 x 30 ml | 14,30 €
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100 ml | 8,80 €

VAŠE RUKY A CHODIDLÁ SI ZASLÚŽIA TÚ 

NAJLEPŠIU STAROSTLIVOSŤ

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 efekt



SUN CARE
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ESSENS SUN CARE PRINÁŠA REVOLUČNÝ SPÔSOB OPAĽOVANIA!
Bezpečnejšia ochrana pred UV žiarením, optimálna ochrana pre citlivú pokožku, dlhšia trvanlivosť opálenia!  

EUSOLEX® UV-PEARLS®
• revolučná koncepcia ochrany pred UV žiarením
• UV-Pearls® sú slnečné okuliare pre vašu kožu!
• patent nemeckej vedecko-technologickej spoločnosti pôsobiacej v oblasti liečiv, prírodných vied a materiálov pre 

vyspelé technológie
• organické UV filtre sú uzamknuté v mikrokapsuliach, ide o unikátne mikro zapúzdrenie ochranných filtrov v perlách 

z kremičitého skla
• zapúzdrené UV filtre zostávajú na povrchu kože, kde zaručujú vysokú ochranu pred UV žiarením, neprichádzajú do priameho 

kontaktu s kožou, takže sú ideálne pre citlivú pokožku, ktorú zanechávajú hebkú a nepôsobia mastným dojmom

THALITAN
• unikátny oligosacharid rastlinného pôvodu z morskej riasy laminaria digitata
• špičkový produkt francúzskej spoločnosti zameriavajúcej sa na biotechnológiu a účinné látky pochádzajúce z morského 

prostredia
• pomáha stimulovať opaľovanie a zároveň chráni pokožku pred škodlivými účinkami slnka
• podporuje produkciu kožného pigmentu melanínu a vitamínu D, zvyšuje sa tak ochrana pred UV žiarením
• obsahuje mangán a ióny horčíka, ktoré majú antioxidačné účinky
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AKO ESSENS SUN CARE POUŽÍVAŤ? 
Idete na dovolenku k moru alebo sa budete vystavovať slnku na horách?  

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov pri opaľovaní, t. j. bronzovo opálenej pokožky bez spálenia, minimálneho výskytu 
vrások a zníženie rizika kožných ochorení, odporúčame používať výrobky ESSENS Sun Care nasledovne:  

1. ESSENS Before Sun Care Tablets začnite užívať 3 dni pred odchodom na dovolenku, a to v dávkovaní 3 x denne 
jednu tabletu po jedle. Zostávajúce tablety doberte v priebehu dovolenky. Tablety boli navrhnuté tak, aby doplnili 
ľudský organizmus o suroviny, ktoré vytvárajú hnedý pigment, urýchľujú opaľovanie, pokožka zostáva dlhšie 
opálená a lesklá. Jedinečné zloženie má navyše pozitívny vplyv na imunitný systém, ktorý môže byť nadmerným 
pohybom na slnku oslabený.

2. Pred aplikáciou opaľovacieho krému naneste na pokožku ESSENS Before Sun Care Gel. Ten na pokožke vytvorí 
podklad, na ktorom opaľovací krém veľmi dobre drží, bude sa lepšie rozotierať, čím dôjde k rovnomernej ochrane 
pomocou UV filtrov. Navyše obsahuje látky stimulujúce kožu k tvorbe vitamínu D a melanínu - hnedého pigmentu.

3. Približne 15 minút po aplikácii ESSENS Before Sun Care Gel je vhodná doba na nanesenie ESSENS Sun Care SPF 
30 alebo ESSENS Sun Care SPF 50 na pokožku. Ochranný faktor sa obvykle volí podľa typu pokožky a intenzity 
slnečného žiarenia, ktorému bude pokožka vystavená. Opaľovacie krémy ESSENS Sun Care obsahujú účinnú ochranu 
pred UVA a UVB žiarením a látky urýchľujúce zhnednutie kože.

4. Po opaľovaní naneste na pokožku telové mlieko ESSENS After Sun Care Milk, ktoré slúži na regeneráciu pokožky, 
znižuje začervenanie a dodáva veľmi potrebnú hydratáciu, čím predlžuje opálenie. 

PREČO SA RIADIŤ PRI VÝBERE OCHRANNÉHO FAKTORA SVOJÍM FOTOTYPOM?  
Platí, že počet minút uvedených pri vašom fototype sa násobí počtom SPF. Výsledné číslo by malo zodpovedať počtu 
minút, ktoré je možné tráviť na slnku bez rizika spálenia. 

Fototyp Popis pokožky Vlastná ochranná
doba pokožky

1 Veľmi svetlá a pehavá, prakticky nikdy nezhnedne, reaguje veľmi citlivo - 
skoro vždy sa spáli. Vlasy svetlé alebo hrdzavé. 5 - 10 minút

2 Svetlá, sklon k pehám, neľahko sa opaľuje a reaguje citlivo - často sa spáli. 
Vlasy svetlé. 10 - 20 minút

3 Bežná s prirodzenou farbou, bez pieh. Pri opaľovaní môže sčervenať, opáli sa 
rovnomerne a zriedka kedy sa spáli. Vlasy od tmavej blond až po stredne hnedé. 15 - 25 minút

4 Tmavšia, rýchlo sa opaľuje a pravdepodobnosť spálenia je minimálna. Vlasy 
hnedé až čierne. 25 - 35 minút

Tabuľka je len orientačná, je potrebné brať do úvahy zdravotný stav a ďalšie faktory.
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ESSENS BEFORE SUN CARE TABLETS
• čisto prírodný výživový doplnok vyvinutý a vyrábaný pod farmaceutickým dohľadom
• pomáha pripraviť pokožku na pôsobenie slnečného žiarenia
• podporuje bronzové opálenie a predlžuje jeho trvanlivosť
• spirulina, sladkovodná riasa bohatá na karotenoidy - červenooranžové farbivo, 

predlžuje opálenie a vďaka vysokému obsahu vitamínov A, B, C, D a E podporuje 
imunitný systém

• aminokyselina L-tyrozín podporuje produkciu kožného pigmentu melanínu, funguje 
ako „urýchľovač“ opálenia

• extrakt aloe vera prispieva k udržaniu zdravej pokožky
• bez umelých farbív, cukru, lepku a laktózy   

ESSENS BEFORE SUN CARE GEL
• jemný hydratačný gél, ktorý sa stará o pokožku pred opaľovaním 
• pre všetky typy pokožky
• bez parabénov
• zaisťuje hydratáciu pokožky pred opaľovaním, zabraňuje odvádzaniu vody z kože počas vystavenia 

vysokým teplotám
• zabezpečuje vyrovnanie vrások a kožných nerovností, zaručuje tak rovnomernú aplikáciu opaľovacieho 

krému s ochranným faktorom
• obsahuje panthenol a thalitan, ktoré stimulujú kožu k tvorbe vitamínu D a kožného pigmentu melanínu
• extrakt aloe vera preniká hlboko do štruktúry pokožky, kde dokonale hydratuje a regeneruje 

set | 101,00 €

200 ml | 15,00 €

60 tabliet | 17,70 €
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ESSENS AFTER SUN CARE MILK
• upokojujúce mlieko po opaľovaní pre dokonalú hydratáciu, je vhodné 

pre všetky typy pokožky, ideálne pre citlivú pokožku
• bez parabénov
• predlžuje opálenie, ošetruje a regeneruje pokožku
• reparuje prípadné poškodenia pokožky a pripravuje ju na ďalší 

deň opaľovania
• patentovaná látka Olivem® zaisťuje výborné vstrebávanie, dostatočnú 

hydratáciu a veľmi príjemný pocit po aplikácii
• extrakt aloe vera preniká hlboko do štruktúry kože, kde dokonale 

hydratuje a regeneruje

ESSENS SUN CARE SPF 30
ESSENS SUN CARE SPF 50 
• exkluzívne opaľovacie krémy podporujúce zdravé opálenie, sú 

vhodné pre všetky typy pokožky, ideálne pre citlivú pokožku
• UV-Pearls® zabezpečujú účinnú a dlhodobú ochranu pokožky 

pred UVA i UVB žiarením
• bez parabénov
• jednoduché nanášanie a rýchle vstrebávanie
• nespôsobujú mastný efekt
• špeciálna adhezívna prísada pôsobí nepriľnavo voči piesku i odevu
• odolné voči vode
• thalitan stimuluje kožu k tvorbe vitamínu D a kožného pigmentu 

melanínu
• extrakt aloe vera preniká hlboko do štruktúry kože, kde dokonale 

hydratuje a regeneruje

200 ml | 16,80 €

200 ml | 35,00 € 200 ml | 42,00 €



ESSENS BEAUTY
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ESSENS BEAUTY
Podčiarknite svoju krásu a oslňte svoje okolie.

Prepracovaná technológia výroby, vysoká krycia schopnosť a moderné trendy odtiene vás vynesú do oblakov. 
Dlhotrvajúce líčidlá prémiovej kvality vydržia po celý deň a zaistia tak atraktívny vzhľad. Kozmetika je navyše vyrobená 
bez použitia parabénov a dermatologicky i oftalmologicky testovaná. Exkluzívne balená v elegantných krabičkách.

Doprajte si dokonalý make-up, ktorý zakryje nerovnosti vašej pleti a zjednotí jej farebný tón, zafixujte ho zmatňujúcim 
púdrom a presvedčte sa, ako dlho vám perfektný vzhľad vydrží. Vykúzlite zvodný pohľad pomocou ceruzky na oči, 
maximalizujte objem svojich rias a k dokonalosti nezabudnite zvýrazniť tvar obočia. Vykreslite kontúry svojich pier 
a vyplňte ich hydratačným zmatňujúcim rúžom, ktorý z vás urobí zvodnú bohyňu. Majte na pamäti, že upravené 
nechty kvalitným lakom pridajú na ženskosti a zvýšia vašu atraktivitu.

Paleta dostupných odtieňov je veľmi široká naprieč celým produktovým radom, takže každá žena či dievča si 
zaručene vyberie.
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ESSENS BEAUTY MATTE 
FOUNDATION
Dlhotrvajúci matný make-up perfektne vyrovnáva 
farebný tón pleti, zakrýva jej nerovnosti a poskytuje 
dokonalé krytie na niekoľko dlhých hodín. Bezolejové 
zloženie zabezpečuje hladký a matný efekt a vďaka 
ochrannému faktoru SPF 15 je pleť chránená proti 
škodlivému slnečnému žiareniu. 

ESSENS BEAUTY 
MATTE FACE POWDER
Dlhotrvajúci matný púder výborne zafixuje 
make-up a zaistí tým dokonalý vzhľad. Pleť 
zostane hodvábne hladká a prirodzene matná po 
dobu až 16 hodín. Vďaka ochrannému faktoru SPF 
15 je pleť chránená proti škodlivému slnečnému 
žiareniu. Pre ľahké použitie počas dňa je púder 
vybavený zrkadlom a labutienkou.  

BEZ PARABÉNOV
DERMATOLOGICKY 

TESTOVANÉ

32 ml | 20,40 €

12,7 g | 21,60 €
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ESSENS BEAUTY CORRECT & CONCEAL PALETTE 
Viacúčelová paleta krémových krycích korektorov je ideálna na úpravu nerovností pleti, modeláciu tváre, zamaskovanie 
tmavých kruhov pod očami či akné. Svetlé odtiene sa používajú na rozjasnenie, tmavé odtiene na kontúrovanie rysov 
tváre. Fixačný púder s SPF 20 zabezpečuje dlhotrvajúcu odolnosť korekčného make-upu.

BEZ PARABÉNOV
OFTALMOLOGICKY  

A DERMATOLOGICKY  
TESTOVANÉ

02

01

6 x 2 g | 17,00 €
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ESSENS BEAUTY 
TERRACOTTA BLUSH 
Zapečená lícenka v piatich moderných odtieňoch má 
extrémne jemnú a mäkkú štruktúru, dodáva pleti lesk 
a žiarivý efekt po dobu dlhých hodín. Na zvýraznenie 
lícnych kostí perleťovým leskom postačí jediné nanesenie.

ESSENS BEAUTY 
HIGHLIGHTER 
Rozjasňovač v tyčinke rozžiari pleť a nádherne zvýrazní 
kontúry tváre i dekoltu. Špeciálna formula v praktickej 
tyčinke sa veľmi dobre nanáša, prirodzene odráža 
svetelné lúče a vedie k oslňujúcemu výslednému efektu. 
Rozjasňovač sa aplikuje na make-up na zvýraznenie 
lícnych kostí, strednej časti tváre, pod obočie či do 
vnútorných kútikov očí. 

4 g | 19,40 €

9,5 g | 17,00 €

BEZ PARABÉNOV
DERMATOLOGICKY 

TESTOVANÉ
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ESSENS BEAUTY 
EYEBROW PENCIL
Jemná ceruzka na obočie umožňuje presnú a jednoduchú 
úpravu, čím dokonale zvýrazní celkový vzhľad tváre. 
Úplnú prirodzenosť zaistí správna voľba odtieňa a finálnu 
líniu upraví praktická kefka.

ESSENS BEAUTY 
EYELINER
Krémovo jemná ceruzka na oči s mäkkou štruktúrou 
umožňuje veľmi jednoduchú a presnú aplikáciu. 
Kombinácia svetlejších odtieňov vo vnútorných 
kútikoch očí postupne sa prelínajúcich do farieb 
tmavších, docieli dokonalé a prirodzené zvýraznenie. 
Voľbou svetlejších odtieňov sa oči opticky zväčšia, príliš 
čierne ostré kontúry naopak oči opticky zmenšujú.

1,6 g | 5,20 €

1,6 g | 5,20 €

BEZ PARABÉNOV
DERMATOLOGICKY 

TESTOVANÉ
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ESSENS BEAUTY 
FALSE LASHES MASCARA 
Predlžujúca riasenka vytvára husté natočené riasy pre atraktívny 
vzhľad. Pružná guľatá hlava gumenej kefky obalí od korienkov 
každú riasu zvlášť, čím maximálne zväčší ich objem a vytvorí 
ohromujúci efekt umelých rias.

ESSENS BEAUTY 
EXTREME LASHES MASCARA
Extrémne zahusťujúca riasenka dodáva riasam maximálny 
objem a dĺžku. Mäkká kefka obalí jednotlivé riasy jemnou 
farbou bohatou na čierny pigment a odolnou proti rozmazaniu 
a zlepeniu. 

BEZ PARABÉNOV
OFTALMOLOGICKY 

TESTOVANÉ

4,2 ml | 17,00 €

9 ml | 15,50 €

BEZ PARABÉNOV
OFTALMOLOGICKY  

A DERMATOLOGICKY  
TESTOVANÉ

ESSENS BEAUTY 
EYEBROW MASCARA
Riasenka na obočie v kombinácii krémového a gélového 
zloženia umožňuje efektívne tvarovanie obočia, dodáva 
mu prirodzenú farbu i vzhľad a zároveň ho zafixuje. 
Bezchybnú aplikáciu jemnej farby odolnej proti rozmazaniu 
a zlepeniu zabezpečuje mäkká drobná kefka. Veľmi krátka 
doba schnutia s dlhotrvajúcim efektom zaistí dokonalý 
vzhľad po celý deň. 
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ESSENS BEAUTY EYESHADOW 
PALETTE
Mäkká a hladká štruktúra štyroch farebne zladených očných 
tieňov v troch atraktívnych paletách dodá očiam dramatický look. 
Praktický obojstranný aplikátor umožňuje rovnomerné nanášanie 
i výborné tieňovanie. Vďaka vysokému obsahu pigmentu vydrží 
nalíčenie po celý deň bez rozmazania či vyblednutia.

BEZ PARABÉNOV
OFTALMOLOGICKY

A DERMATOLOGICKY
TESTOVANÉ

4 x 2 g | 23,80 €

GREY

BLUE

BROWN

dostupnosť 5/2019
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ESSENS BEAUTY 
LIQUID EYELINER
Tekutá očná linka s jemným štetcom jednoducho a presne 
vykúzli precíznu a extra intenzívnu matnú očnú linku, 
ktorá vydrží po celý deň. Na pigment bohatá čierna farba 
rýchlo zasychá, je odolná voči rozmazaniu a dodáva očiam 
dramatický vzhľad. 

BEZ PARABÉNOV
OFTALMOLOGICKY

A DERMATOLOGICKY
TESTOVANÉ

2,7 ml | 17,00 €
dostupnosť 5/2019
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ESSENS BEAUTY LIPLINER
Krémovo jemná kontúrovacia ceruzka s mäkkou štruktúrou 
umožňuje veľmi jednoduchú a presnú aplikáciu. Umožní 
vytvoriť precíznu linku a vďaka nej vymodelovať pery do 
dokonalého tvaru. Ohraničenie kontúr pier pred nanesením 
rúžu zabráni jeho rozmazaniu a podporí dlhotrvajúce nalíčenie.

BEZ PARABÉNOV
DERMATOLOGICKY

 TESTOVANÉ

1,6 g | 5,20 €

3,5 g | 11,00 €
ESSENS BEAUTY 
MATTE LIP CRAYON 
Moderná matná pastelka na pery v desiatich atraktívnych 
odtieňoch umožňuje veľmi rýchle a jednoduché použitie. 
Vďaka výrazným pigmentom výborne kryje a poskytuje 
dlhotrvajúci efekt. Zamatovo jemné zloženie s hydratačnou 
zložkou dodáva perám výživu a zabraňuje ich vysušeniu. 
Výsledný matný vzhľad podporí prirodzenú krásu každej ženy. 
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ESSENS BEAUTY LIPSTICK
Dokonale krycí krémový rúž vytvára hebké saténové pery. 
Je obohatený o bambucké maslo a vitamín E, výborne 
vyživuje, zanecháva pery jemné a hydratované. V spojení 
s kontúrovacou ceruzkou získajú pery perfektný tvar, 
zabráni sa rozmazaniu a podporí sa dlhotrvajúce nalíčenie. 

Na výber z bohatej škály bežných i perleťových odtieňov.

BEZ PARABÉNOV
DERMATOLOGICKY

TESTOVANÉ

ESSENS BEAUTY LONG LASTING 
LIQUID MATTE LIPSTICK
Jedinečný matný tekutý rúž s veľmi výraznou pigmentáciou 
vydrží na perách dlhé hodiny. Je obohatený o vitamín E  
a avokádový olej, aby pery zostali vláčne, pružné, bez pocitu sucha, 
ale i bez lepivého pocitu. Rúž sa nanáša jemným aplikátorom 
v jedinej vrstve dostačujúcej k vytvoreniu výrazného efektu, 
po zaschnutí nezanecháva otlačky. 

* perleťová

4,2 g | 9,50 €

5,5 ml | 13,90 €
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BEZ PARABÉNOV
DERMATOLOGICKY

 TESTOVANÉ

ESSENS BEAUTY NAIL POLISH
Lak na nechty s vysokým leskom a exkluzívnymi farbami 
poskytuje krátku dobu schnutia a dokonalé krytie. Po jedinom 
ťahu plochým štetcom sú nechty dokonale vyhladené 
a  tvarované, farba je žiarivá, sýta a má veľmi dlhodobý efekt. 
Je vhodný na prírodné, akrylové i gélové nechty a použiteľný 
pre manikúru i pedikúru.

10,5 ml | 6,70 €

* perleťová
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ESSENS BEAUTY 
TOP COAT NAIL POLISH
Krycí lak na nechty poskytuje dokonalú ochranu farebného 
laku na nechty, je však možné použiť ho aj na nechty 
nenalakované. Dva druhy krycích lakov zabezpečujú 
žiarivý lesk alebo naopak ohromujúci matný efekt. Lak 
vyniká veľmi krátkou dobou schnutia, pre perfektný 
vzhľad postačí jediný ťah plochým štetcom. 

ESSENS BEAUTY 
NAIL & CUTICLE OIL 
Olej na nechty a kožu dokonale zjemňuje a zvláčňuje poškodené, 
lámajúce sa nechty a suchú kožu v ich okolí. Exkluzívne zloženie  
s vitamínom E zaisťuje dokonalú hydratáciu a spevnenie 
zoslabnutých a poškodených nechtov.

BEZ PARABÉNOV
DERMATOLOGICKY

TESTOVANÉ

10,5 ml | 6,70 €

10,5 ml | 7,00 €
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ESSENS BEAUTY
MICELLAR WATER 
• micelárna voda s aloe vera a panthenolom jemne a účinne pleť vyčistí a hydratuje
• špeciálne zloženie vyhovujúce štandardom prírodnej kozmetiky upravuje pH na neutrálne, 

nenarúša sa teda ochranná bariéra pleti a tej sa tak dostáva luxusnej starostlivosti
• micely predstavujú zhluk molekúl vo vodnom roztoku, ktoré z pokožky vyťahujú nečistoty, 

v ESSENS Beauty Micellar Water sú tvorené jemnými, biologicky odbúrateľnými tenzidmi 
a vďaka nim dochádza k bezchybnému odlíčeniu nečistôt rozpustných v tukoch i vo vode

• panthenol je forma vitamínu B5 a v ľudskom organizme sa vyskytuje prirodzene, má 
protizápalové, regeneračné a upokojujúce účinky, zlepšuje hydratáciu pokožky a často 
sa využíva pri výrobe liekov určených na liečbu kožných ochorení

• aloe vera pomáha znižovať rozmnožovanie baktérií a pôsobí protizápalovo, preniká 
hlboko do štruktúry kože, kde dokonale hydratuje a regeneruje

• prémiová prírodná látka Fucogel® zabezpečuje okamžitú hydratáciu a zároveň pokožku 
vypína

ESSENS BEAUTY
TWO-PHASE MAKE-UP REMOVER
• dvojfázový odličovač s arganovým olejom a aloe vera jemne a účinne pleť odlíči a vyčistí
• na rozdiel od obdobných produktov na trhu neobsahuje silikón a je čisto prírodný
• špeciálne zloženie vyhovujúce štandardom prírodnej kozmetiky upravuje pH na neutrálne 

a predovšetkým nahrádza nežiaduce silikóny, aby sa pleti dostalo luxusnej starostlivosti
• vodná a olejová fáza šetrne odstráni i dlhotrvajúci make-up bez nutnosti trenia 

a podráždenia očí
• arganový olej sa vyrába z plodov arganovníka tŕnistého a vďaka jeho obmedzenému 

výskytu v marockej polopúšti a náročnej ručnej výrobe patrí medzi najvzácnejšie oleje 
na svete, spomaľuje proces starnutia buniek pokožky a často sa používa pri liečbe 
komplikovaných kožných ochorení 

• aloe vera pomáha znižovať rozmnožovanie baktérií a pôsobí protizápalovo, preniká 
hlboko do štruktúry kože, kde dokonale hydratuje a regeneruje

400 ml | 22,10 €

200 ml | 29,20 €

OPTIMÁLNE 
RIEŠENIE PRE 
CITLIVÚ PLEŤ

PRÍRODNÉ ZLOŽENIE
BEZ SILIKÓNU
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100 ml | 16,00 €

ESSENS BEAUTY 
NAIL POLISH REMOVER
• odlakovač bez acetónu veľmi účinne, ľahko a rýchlo odstraňuje 

nežiadúci lak na nechty z povrchu nechtov
• vďaka absencii acetónu je odlakovač veľmi šetrný, neodmasťuje 

a nevysušuje
• optimálne množstvo odlakovača na nechty potrebného pre 

bezchybné použitie zaistí praktický uzamykateľný dávkovač

BEZ ACETÓNU

dostupnosť 5/2019
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100 ml | 8,40 €

ESSENS BEAUTY 
COSMETIC BRUSH CLEANER
• antibakteriálny čistiaci sprej na okamžitú sterilizáciu 

a dezinfekciu je určený na kozmetické štetce s prírodnými 
i syntetickými štetinami

• efektívne odstraňuje zvyšky kozmetických prípravkov, nečistoty, 
prach, maz alebo pot, zanecháva štetce perfektne čisté

• špeciálne vyvinuté zloženie zaisťuje perfektnú hygienu 
štetcov, čo výrazne predlžuje ich životnosť

• štetce sú chránené medzi jednotlivými aplikáciami kozmetiky 
od škodlivých mikroorganizmov, a je tak účinne zabránené 
ich kontaktu s pleťou

• antibakteriálny sprej zabezpečuje hygienicky čisté nalíčenie
• vďaka špičkovému zloženiu je možné sprej používať ako 

dezinfekčný prostriedok na ruky
• zanecháva čistú a príjemnú kokosovú vôňu

COSMETIC BRUSH SET
• profesionálna zostava štetcov na make-up v praktickom 

púzdre
• veľmi jemné silikónové štetiny nedráždia pleť,  

a napriek tomu vykúzlia dokonale vypadajúci make-up
• bohatý výber štetcov na nanesenie make-upu, púdru, 

lícenky, na nalíčenie očí či pier

set | 57,50 €

dostupnosť 3/2019
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ESSENS BEAUTY COSMETIC BAG
Praktické kozmetické tašky v troch rozmeroch v atraktívnom dizajne 
s logom ESSENS Beauty, z umývateľného materiálu a s uzatváraním na zips.
Rozmery:  
S: 12,5 x 17 x 6 cm  
M: 22 x 11 x 11 cm 
L: 29 x 21 x 19 cm

ESSENS BEAUTY 
SHARPENER
Dokonale ostré strúhadlo na dve veľkosti kozmetických 
ceruziek zaručuje vďaka britvám z kvalitnej ocele plynulý 
a nenásilný pohyb. Praktické priehľadné viečko zachytí 
neporiadok z odrezkov. 

M | 14,40 €

L | 29,60 €

S | 9,00 €

1 ks | 2,80 €
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