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WELCOME TO ESSENS
Letos oslaví společnost ESSENS desáté výročí od svého založení. Deset let 
od prvních parfémů, které jsme pro vás připravili, deset let, co jsou naše 
produkty nedílnou součástí vašich životů, vašich životních příběhů. A abyste 
se i v tomto roce mohli blíže seznámit s benefity oblíbených produktových řad, 
přichystali jsme pro vás sérii katalogů. V ruce tak držíte přehledné portfolio 
prémiové kosmetiky, která vždy drží krok se světovými trendy a trhu přináší 
přidanou hodnotu.
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PERFUME



20 % VONNÝCH ESENCÍ 
= ELITA MEZI PARFÉMY
Parfémy ESSENS vznikají především s důrazem na nejvyšší možnou kvalitu. 
Naše výroba je certifikována GMP (Good Manufacturing Practice), ISO 
9001-2008 a je pod neustálou kontrolou, aby splňovala nejpřísnější předpisy 
a normy Evropské unie. Garantujeme obsah 20 % vonných esencí (éterických 
olejů), exkluzivně dodávaných jedním z předních světových producentů pro 
privátní značky společností SELUZ. Tím se řadíme k elitním výrobcům parfémů.

PŘEDSTAVME SI ALESPOŇ 
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP VÝROBY
Ty nejkvalitnější vonné esence se nejprve smíchají s čistým parfumářským 
alkoholem. K denaturaci tohoto alkoholu je použita pouze destilovaná voda 
tak, aby nedošlo k sebemenšímu ovlivnění vůně a kvality finálního produktu. 
Výsledná směs se podchladí na teplotu -7 °C a dokonale se přefiltruje, 
k filtraci jsou používány filtry s jemností 10 mikronů. Aby se všechny složky 
mohly dokonale spojit v harmonický celek, zraje parfém nejméně 8 týdnů 
v nerezových tancích. Poté je naplněn do vzduchem čištěných flakónů, 
vytvořených italskými mistry ve vyhlášené sklářské dílně a nakonec je zabalen 
do krabičky navržené s důrazem na čistý design.

Všechny výrobní kroky podléhají soustavné kontrole kvality a pro výrobu 
jsou používány výhradně bezchybné materiály. Naše produkty jsou navíc 
certifikovány a registrovány pro prodej v každé zemi, kde má ESSENS 
zastoupení.

5



NAŠE VŮNĚ, NAŠE VIZITKA…
Nejdůležitější roli při výběru parfému hraje emoce, kterou v nás jeho vůně 
vyvolá. Typ pokožky, vše, co sníme i to, jak se právě cítíme, následně formuje 
finální vůni, kterou bude vnímat naše okolí. A to je ten důvod, proč stejný 
parfém může vonět na každém z nás poněkud odlišně.

Věnujme tedy výběru správného parfému pozornost, kterou si zaslouží. 
Všechny vůně, které bychom vám chtěli představit, jsou dostupné i v podobě 
malých vzorků. Vonné složky se totiž uvolňují postupně několik hodin a máte 
tak jedinečnou možnost vyzkoušet si parfém na vlastním těle a vybrat si ten 
nejlepší, vytvořený právě pro vás.

Myslete také na to, že každá situace je příležitostí pro jiný typ vůně s jinou 
intenzitou. Do školy či zaměstnání volíme vůně lehčí, které okolí nedráždí 
a které pouze doplňují naši osobnost. Naopak večerní společnost ocení 
parfém výraznější, který podtrhne vaše charisma.

KOUZLO DLOUHOTRVAJÍCÍ VŮNĚ 
• parfém působí nejlépe tam, kde je pokožka nejprokrvenější, proto se 

nanáší za uši, na krk, na zápěstí, loketní jamku i na kotníky
• pro nižší intenzitu postačí vstoupit do vonného obláčku vytvořeného 

stříknutím parfému před sebe 
• aby vůně vydržela déle, je vhodné ji zafixovat použitím více výrobků 

stejné vůně 
• velmi dlouhou dobu se vůně udrží v čerstvě umytých vlasech
• oděv oblékáme až po vstřebání parfému do pokožky
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1%

4-6%

6-12%

12-15%

15-40%

EDCEDC neboli Eau de 
Cologne je známá pod 
pojmem kolínská voda, 
podíl vonných látek je 
4  –  6 %

EDSEDS neboli Eau de 
Solide / Sport může být 
známá též jako splash 
perfume, podíl vonných 
látek je okolo 1 %

parfémparfém je nejkvalitnější 
a nejintenzivnější vůně, 
kterou je možné na trhu 
najít, podíl vonných látek 
je 15 – 40 %

EDPEDP neboli Eau de Parfum 
je známá pod pojmem 
parfémovaná voda nebo 
toaletní parfém, podíl 
vonných látek je 12 – 15 %

EDTEDT neboli Eau de Toilette 
je obvykle nazývána 
jako toaletní voda, podíl 
vonných látek je 6 – 12 %

srdce

základ

hlava

hlava
Velice intenzivní vůně, která je cítit ihned po aplikaci. 
Tento vjem trvá pár sekund, ale u některých parfémů 
to může být i 15 minut.

srdce
Vůně, jež je cítit ihned po odeznění hlavy, intenzita 
se pohybuje okolo 2 - 3 hodin.

základ
V této fázi se vonné látky uvolňují pozvolna, doba 
trvání se prodlužuje na několik, někdy i desítek hodin.
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50 ml 50 ml | 510 Kč| 510 Kč

20%
obsah vonných 

esencí

8



ESSENS WOMEN‘S PERFUME
Vhodně zvolený parfém má přirozeným a nerušivým způsobem doplnit nejen 
osobní vůni nositelky, ale především její osobnost. Má podtrhnout její kouzlo 
i přitažlivost. Nic se totiž člověku při setkání se ženou nevryje do paměti 
tak, jako její příjemná vůně. 

Pravdou je, že každá vůně se hodí pro jinou příležitost, pro jiné roční období. 
Proto nestačí jen dokonale sladit outfit, ale danému okamžiku přizpůsobit 
i vhodný parfém.

Základní portfolio parfémů ESSENS je pravidelně obnovováno, a to 
s maximálním ohledem na aktuální světové trendy. V nabídce tak najdete 
pestrou paletu těch nejmodernějších vůní, ze které si zaručeně vybere každý. 

NABÍDKA DÁMSKÝCH KLASICKÝCH PARFÉMŮ
Dámské parfémy 50 ml, sprchové gely 200 ml, tělové balzámy 200 ml

W102, W104, W105, W106, W107, W108, W111, W112, W113, 
W114, W115, W116, W117, W118, W124, W125, W127, W128, 
W130, W137, W141, W142, W144, W145, W148, W150, W151, 
W153, W156, W157, W161, W162, W163, W164, W165, W166, 
W167, W168, W169, W170, W171, W172, W173, W174, W175, 
W176, W177, W178, W179, W180, W181, W182
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W171W171
Hlava:Hlava: bergamot, zelené tóny, ovocné tóny
Srdce:Srdce: jasmín, ylang ylang, konvalinka
Základ:Základ: cedr, pižmo, ambra, karamel

W172W172
Hlava:Hlava: mandarinka, pomeranč
Srdce:Srdce: jasmín, cedrové dřevo
Základ:Základ: pižmo, pudrové tóny

W173W173
Hlava:Hlava: hruška, meloun, bergamot
Srdce:Srdce: frézie, růže, konvalinka
Základ:Základ: pižmo, pačule, bílé květiny

W174W174
Hlava:Hlava: ostružina, červené ovoce, malina, 
jablko
Srdce:Srdce: hyacint, violka, heliotrop
Základ:Základ: benzoe, cedrové dřevo, ambra, 
dubový mech

W175W175
Hlava:Hlava: černý rybíz, mandarinka, kasie
Srdce:Srdce: pivoňka, ostružina, violka, frézie, 
jasmín
Základ:Základ: pižmo, heliotrop, cedr

W176W176
Hlava:Hlava: zázvor, kardamom, pepř
Srdce:Srdce: africké oranžové květy, gardénie, 
pivoňka
Základ:Základ: pižmo, santalové dřevo, ambra

*dostupnost nových parfémů 5/2021
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W177W177
Hlava:Hlava: svěží tóny, kokos, bergamot
Srdce:Srdce: jasmín, cedrové dřevo, pačule
Základ:Základ: vanilka, pižmo, sladké tóny 

W178W178
Hlava:Hlava: pižmo
Srdce:Srdce: benzoe
Základ:Základ: karamel

W179W179
Hlava:Hlava: granátové jablko, švestka, červené 
ovoce, růžový pepř
Srdce:Srdce: konvalinka, hřebíček, růže, kadidlo
Základ:Základ: cedrové dřevo, pačule, pižmo, 
dřevité tóny

W180W180
Hlava:Hlava: černý rybíz, bergamot, zelené tóny
Srdce:Srdce: konvalinka, jasmín sambac
Základ:Základ: cedrové dřevo, santalové dřevo, 
vanilka, bob tonka

W181W181
Hlava:Hlava: bergamot, hruška, třešeň
Srdce:Srdce: tuberóza, pomerančový květ, jasmín
Základ:Základ: pačule, vetivér, ambra, karamel, 
vanilka

W182W182
Hlava:Hlava: ylang ylang, grep, růže, jablko
Srdce:Srdce: violka, kiwi, kasie, broskev
Základ:Základ: bílé květy, pižmo, cedr, santalové 
dřevo
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ESSENS MEN‘S PERFUME
Žijeme v době, kdy už dávno nejsou parfémy pouze ženskou výsadou. 
Moderní muži používají parfémy stejně často. Zdůrazňují jejich zdravé 
sebevědomí, mužnost i sílu. Hrají důležitou roli na obchodních jednáních 
i osobních schůzkách, neboť vhodně zvolený parfém podtrhuje charisma 
a může být základem úspěchu.

V ESSENS se základní portfolio pánských parfémů pravidelně obnovuje 
dle aktuálních světových trendů, aby mohly být naplněny i ty nejnáročnější 
požadavky moderních mužů. 

NABÍDKA PÁNSKÝCH KLASICKÝCH PARFÉMŮ 
Pánské parfémy 50 ml, sprchové gely 200 ml
M001, M002, M003, M005, M007, M008, M014, M016, M017, 
M018, M022, M024, M025, M028, M029, M030, M031, M032, 
M033, M034, M035, M036, M037, M038, M039, M040
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50 ml 50 ml | 510 Kč| 510 Kč

20%
obsah vonných 

esencí
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M035M035
Hlava: Hlava: mandarinka, bergamot, fík, bazalka
Srdce: Srdce: růže, rezeda, jasmín, jablko
Základ:Základ: santalové dřevo, bob tonka, 
vanilka, mech

M038M038
Hlava:Hlava: bergamot, pomeranč
Srdce:Srdce: byliny, jasmín
Základ:Základ: pižmo, dřevité tóny

M036M036
Hlava:Hlava: citrusy, pepř
Srdce:Srdce: cedr, vetivér, cypřiš
Základ:Základ: benzoe

M039M039
Hlava:Hlava: bergamot, grep
Srdce:Srdce: cedrové dřevo, pačule
Základ:Základ: dubový mech, pižmo

M040M040
Hlava:Hlava: bergamot, mandarinka, oris, kadidlo
Srdce:Srdce: zázvor, levandule, galbanum, rebarbora
Základ:Základ: pižmo, vetivér, pačule, ambra

M037M037
Hlava:Hlava: bergamot, citron, pomeranč
Srdce:Srdce: lavandin, jasmín
Základ:Základ: dřevité tóny, pačule, pižmo, ambra

*dostupnost nových parfémů 5/2021
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W102, W104, W105, W106,  
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W176, W177, 

W180, W181, 
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KVĚTINOVÉ
ORIENTÁLNÍ

OVOCNÉ
CITRUSOVÉ

ZELENÉ
CHYPROVÉ

FO
UGER

OVÉ

VO
DN

Í

DŘ
EV

ITÉ

CHARAKTERISTIKA VŮNÍ PRO SNADNĚJŠÍ VÝBĚR PARFÉMU:
Parfémy se rozdělují podle množství vonných esencí, postupně se uvolňujících aromat a také podle typů vůní.  
Ty se mezi sebou velmi často prolínají, a proto je jejich kategorizace složitá. Přesto je můžeme rozdělit do několika 
základních skupin:
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1ks 1ks | 235 Kč| 235 Kč

RÁDI BYSTE OSOBNĚ 
PŘIVONĚLI K NAŠIM 
PARFÉMŮM?
Zeptejte se svého distributora na vzorník parfémů, 
vyzkoušejte si je na vlastním těle a vyberte si ten 
nejlepší, vytvořený právě pro vás.

ESSENS ATOMISER
• plnitelný flakón s rozprašovačem o obsahu 5 ml
• lehoučký hliníkový atomiser je trendy a dokáže zcela 

nahradit drobné a těžké skleněné flakóny
• praktické okénko ukazuje zbývající obsah parfému, 

který je možné opakovaně doplnit
• praktická velikost 8,5 cm je ideální do každé kabelky 

či kapsy a nijak ji svou hmotností nezatíží
• vhodný pro cestování letadlem

MĚJTE SVŮJ OBLÍBENÝ 
PARFÉM VŽDY PO RUCE
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200 ml 200 ml | 165 Kč| 165 Kč

ESSENS SHOWER GEL
• dámské a pánské parfémované sprchové gely pro všechny 

typy pokožky, pro každodenní použití
• optimální pH 5,5, bez parabenů
• konopný olej používaný k léčbě kožních onemocnění je 

hypoalergenní, pomáhá obnovovat přirozený ochranný 
mikrofilm pokožky, zpomaluje proces stárnutí pokožky, 
hydratuje ji a zvláčňuje, má výrazné protizánětlivé účinky 
a působí antibakteriálně

• komplex hydratačních látek dopřává pokožce hladkost, hebkost 
a ochranu před vysušením

• špičkové mycí látky zaručují vynikající schopnost odstraňování 
nečistot z povrchu pokožky

• speciální receptura snižuje výskyt nežádoucích tělesných pachů

NECHTE SE HÝČKAT A PROMĚŇTE 
OBYČEJNOU SPRCHU V NEOBYČEJNÝ 
ZÁŽITEK. DOPŘEJTE SI DOKONALOU 
HYDRATACI, SAMETOVOU HEBKOST 

A PROVONĚNOU POKOŽKU.
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200 ml 200 ml | 190 Kč| 190 Kč

ESSENS BODY BALM
• dámský parfémovaný tělový balzám pro všechny typy pokožky, 

pro každodenní použití
• bez parabenů
• vhodný po koupeli, opalování i depilaci
• bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému 

stárnutí pokožky (anti-aging efekt)
• vitamin E s protizánětlivými účinky chrání pokožku před 

volnými radikály
• komplex hydratačních látek účinně regeneruje, zvláčňuje, 

zjemňuje a vyhlazuje

POUŽIJTE SPRCHOVÝ GEL, 
TĚLOVÝ BALZÁM I PARFÉM VE 

STEJNÉM ODSTÍNU, ZAFIXUJETE 
TÍM VÝSLEDNOU VŮNI 

A DOSÁHNETE DOKONALÉHO 
VONNÉHO EFEKTU.
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ESSENS UNIQUE 
Nechte se hýčkat a unášet přepychem a dopřejte si zcela 
výjimečné vůně. Pečlivě zvolené suroviny nejvyšších kvalit 
se dlouhodobým procesem zrání propojují v dokonalé 
a okouzlující vonné kompozice. Parfémy ESSENS Unique 
s harmonicky prolínajícími se tóny zcela jistě ohromí svým 
výsledným efektem. Jsou zosobněním přirozené krásy, 
elegance i ušlechtilosti, současně podtrhují svobodu a sílu 
zůstat navždy sami sebou.
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50 ml 50 ml |895 Kč|895 Kč

DÁMSKÉ PARFÉMY
EU 02EU 02
Jemná květinově-ovocná vůně zrozená pro ženy 
s něžnou romantickou duší.
Hlava:Hlava: černý rybíz, zelená tráva, ananas, listy 
fialky, jablko 
Srdce:Srdce: mořská voda, calon, konvalinka, růže, jasmín
Základ:Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo

EU 05EU 05
Svěží ovocná vůně pro výjimečné ženy, které chtějí 
podtrhnout svou sebevědomost a ženskost.
Hlava:Hlava: pačule, jablko, bergamot, pepř, fialka
Srdce:Srdce: santalové dřevo, růže, sturač, pižmo
Základ:Základ: broskev, černý rybíz, šeřík, ambra

EU 06EU 06
Příjemná a rafinovaná dámská vůně přináší jedinečný 
zážitek, je ztělesněním lásky a touhy.
Hlava:Hlava: růže, vonokvětka, jasmín
Srdce:Srdce: tuberóza, narcis
Základ:Základ: ambra, cedrové dřevo

EU 07EU 07
Moderní dámskou vůni symbolizující originalitu 
a tvořivost ocení ženy plné života a energie.
Hlava:Hlava: jablko, bergamot, ostružina
Srdce:Srdce: růže, jasmín, magnolie
Základ:Základ: pačule, pralinka, ambra

20%
obsah vonných 

esencí
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50 ml 50 ml |895 Kč|895 Kč

PÁNSKÉ PARFÉMY
EU 03EU 03
Naprostý unikát mezi pánskými parfémy plný oslňujících 
dřevitých tónů pro opravdové milovníky luxusu. 
Hlava:Hlava: cologne
Srdce:Srdce: jasmín
Základ:Základ: dřevo, santalové dřevo, pačule, ambra, oud

EU 04EU 04
V nadčasové pánské vůni se snoubí orient i tajemno. 
Jedinečné spojení dřevitých aromat zanechá za 
nositelem smyslnou a neodolatelnou stopu.
Hlava:Hlava: červený pepř, citron, bergamot, zelené 
galbánum
Srdce: Srdce: koření, šalvěj muškátová, levandule, růže, kmín
Základ:Základ: kůže, santalové dřevo, bob tonka, ambrové 
dřevo, kadidlo

EU 08EU 08
Ve stylové pánské vůni najdou zalíbení především 
muži temperamentní a navždy duchem mladiství.
Hlava:Hlava: káva, rebarbora, mandarinka, kardamom
Srdce:Srdce: mango, ambra, zázvor
Základ:Základ: ambra, vetivér, broskev

EU 09EU 09
Naprosto unikátní pánský parfém, který nekompromisně 
srazí na kolena nejednu ženu.
Hlava:Hlava: med, bergamot, třešeň, mandle
Srdce:Srdce: bob tonka, fialka, labdanum, heřmánek
Základ:Základ: vanilka, cedrové dřevo, ambra, pačule
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ESSENS UNIQUE LUXURY 
SHOWER GEL
Hedvábné sprchové gely v jednotných vůních s osobitými parfémy 
dokonale podtrhují výsledný harmonický efekt. Originální vonné 
kompozice luxusního parfému se umocní a pokožka zůstane 
provoněna po velmi dlouhou dobu.

Sprchové gely obsahují výtažky z kokosu a olivový olej a při kontaktu 
s vodou tvoří bohatou jemnou pěnu s vynikajícími mycími vlastnostmi. 
Pokožka zůstane po umytí sametově hebká, dokonale hydratovaná 
a chráněná před vysoušením. Jsou vhodné pro všechny typy pleti 
a pro každodenní použití. 

200 ml 200 ml |295 Kč|295 Kč
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ESSENS PERFUME 4 ELEMENTS
Jedinečné parfémy limitované edice vydané u příležitosti významné události  
ESSENS Kick OFF 2020 4 Elements. Užijte si ohromující parfémy, které obsahují 20 % 
vonných esencí a inspirací jim byly čtyři základní elementy - oheň, voda, země a vzduch. 

20%
obsah vonných 

esencí

GREEN EARTH
Ohromující zemitá vůně stojí na pevném základu dřevitých 
tónů, z nichž vystupují půvabné květy jasmínu. Rozehraná 
partie prolínajících se aromat přináší intenzivní unisex vůni 
plnou sebevědomí a odhodlání.

PURPLE AIR
Z počátku výrazné kořeněné vůni dominují nadrcené kuličky 
pepře lehce si pohrávající s kouřovými odstíny čerstvě 
řezaného dřeva. Výsledná unisex vůně má totožné vlastnosti 
s pofukujícím vánkem i poryvem větru. Je svobodná, něžná, 
tvrdohlavá a plná síly.

Hlava: Hlava: kokos, kmín, hřebíček, jasmín
Srdce:Srdce: jasmín, ylang ylang, tuberóza
Základ:Základ: jasmín, dřevité tóny, pižmo, benzoe 

Hlava: Hlava: pepř, hřebíček, bergamot, kmín  
Srdce:Srdce: jasmín  
Základ: Základ: dřevité tóny, pižmo 
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100 ml 100 ml |1 365 Kč|1 365 Kč

25

LIMITED EDITION

RED FIRE
Krásně hřejivá unisex vůně v sobě ukrývá smyslné kořeněné 
tóny orientu s jemně se prolínajícími ovocnými a kouřovými 
nuancemi podtrženými jemnou skořicí. Výsledkem je 
uhrančivá, a přesto elegantní vůně plná zápalu a vášně.

BLUE WATER
Výjimečná a rafinovaná unisex vůně ihned zaujme velmi 
jemnými citrusovými tóny. Ty se postupně propojují s něžnými 
květinami i nasládlým vetivérem a dávají tak vzniknout velmi 
harmonické osvěžující vůni dodávající pocit sebevědomí 
i jedinečnosti.

Hlava:Hlava: bergamot, citron
Srdce:Srdce: skořice, cist, pačule
Základ:Základ: vanilka, benzoe, pižmo, bob tonka 

Hlava:Hlava: citron, bergamot, grapefruit
Srdce:Srdce: lilie, ylang ylang, bob tonka
Základ:Základ:  dřevité tóny, vetivér, pižmo
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50 ml 50 ml |895 Kč|895 Kč
100 ml 100 ml |2 250 Kč|2 250 Kč
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ESSENS NICHE PERFUME
Jakmile jednou vyzkoušíte vůni, která patří do rodiny niche parfémů, už nikdy nebudete chtít nic jiného. Niche vůně 
je absolutní vrchol parfémářského umění.

Mnohaletá tradice, mistrný proces výroby, nejvzácnější přírodní ingredience, luxusní flakóny, neobyčejná až 
umělecká kompozice a samozřejmě překvapivě dlouhá výdrž, to jsou ESSENS Niche Perfumes.
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NOBLE GREY
Noblesou oplývající unisex parfém je představitel moderní, energické a hřejivé vůně. Dokonalou souhru v něm sehrávají 
dřevité a květinové tóny s nádechem jasmínu, smyslným pižmem i ambrou, avšak ústřední roli hraje nezaměnitelný 
cedr. Jedinečná vyváženost výsledné vůně zanechává za svým nositelem hlubokou stopu.

Hlava:Hlava: květinové a dřevité tóny
Srdce:Srdce: jasmín, dřevo
Základ:Základ: cedr, pižmo, mech, ambra
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DIVINE GREEN
Svěží a sofistikovaný unisex parfém v sobě nese prvky nespoutané přírody afrického kontinentu. Vůni podtrhují tóny 
bergamotu s citronem, které jsou spolu s dřevitými, květinovými i ovocnými tóny podtrženy smyslným pižmem a ambrou. 
Výsledná okouzlující vůně podtrhuje výjimečnost svého nositele a zanechává za sebou nezaměnitelnou strhující stopu.

Hlava:Hlava: bergamot, citron, pomeranč, karamel
Srdce:Srdce: cedrové dřevo, vetivér, květinové 
a ovocné tóny
Základ:Základ: dřevité tóny, pižmo, ambra
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SILVER ORANGE
Magický unisex parfém je ztělesnění osobitosti, nejtajnější fantazie i hravé smyslnosti. Nasládlé tóny jemné maliny 
s broskví obklopuje konvalinka a mystická vůně oudu, vůni uzavírá smyslné pižmo, ambra a santalové dřevo. Okouzlující 
nuance podtrhují vlastní smysly a prožívání nezapomenutelných okamžiků.

Hlava:Hlava: broskev, malina
Srdce:Srdce: konvalinka, otočník, černý rybíz, oud
Základ: Základ: pižmo, ambra, santalové dřevo, vanilka
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BROWN GRAPHITE
Vysoce elegantní a noblesní unisex parfém v sobě propojuje tóny bergamotu, anýzu a spolu s ambrou obklopenou 
dřevitými tóny santalu, šáchoru a vanilky tvoří dlouhodobou sofistikovanou vůni. V celé své síle odhaluje krásnou 
opojnou vůni, ve které se ukrývá tajemná smyslnost. 

Hlava:Hlava: bergamot, růžový pepř, anýz
Srdce:Srdce: šáchor, ambra, bob tonka, kmín
Základ:Základ: vanilka, santalové dřevo, pačule, pižmo
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ROYAL BLUE 
Hluboká a nádherně strhující vůně vytváří nekonečné emoce. Otevírá se dřevitými a zelenými tóny postupně se 
prolínajícími přes silnou pačuli do koncové omamné vůně kouře a tabáku. Tato uhrančivá unisex vůně za sebou 
zanechává hlubokou intenzivní stopu.

Hlava:Hlava: zelené tóny, dřevo
Srdce:Srdce: pačule, cedrové dřevo, santalové dřevo
Základ:Základ: vanilka, tabák, kouř, pižmo
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NEW

32

GREEN BRILLIANCE
Svěží unisex vůně čišící živočišnou dravostí a nebezpečnou svůdností se otevírá jasným zábleskem citrusů podpořených 
aromatickým galbanem. Srdce plné květin dodává nádech elegance, zatímco zemitá pačule s hlubokou ambrou 
podtrhují impozantní sílu základu.

Hlava:Hlava: mandarinka, bergamot, citron, galbanum
Srdce:Srdce: jasmín, růže, ylang ylang, heliotrop, mimosa
Základ:Základ: dřevité tóny, pižmo, pačule, ambra
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NEW
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ULTRAMARINE BLUE
Vzdušné a zářivé tóny dokonale charakterizují naprosto výjimečnou a nevšední unisex vůni. První vitální tóny představuje 
energetický bergamot ve spojení šťavnaté broskve a exotického liči. V srdci se setkává jemný jasmín s pivoňkou 
a pomerančovým květem, stojící na pevných základech dřevitých tónů, mechu a pižma. 

Hlava:Hlava: bergamot, liči, broskev
Srdce:Srdce: jasmín, pivoňka, květ pomerančovníku
Základ:Základ: dřevité tóny, mech, pižmo
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COLOSTRUM



CO JE COLOSTRUM?
• Colostrum je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu savců, obsahující 

všechny potřebné a hotové protilátky chránící v prvních týdnech života před infekcemi
• Colostrum je cenné vysokým obsahem vitaminů (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, kyselina 

listová, kyselina pantotenová, biotin, niacin), minerálů, stopových prvků (sodík, draslík, 
vápník, fosfor, hořčík, železo, jód, chrom), bílkovin a inhibitorů proteáz

• Colostrum obsahuje protilátky účinné proti bakteriím, virům a plísním

BENEFITY KOSMETIKY S OBSAHEM ESSENS COLOSTRUM

• tělová i pleťová kosmetika ESSENS s colostrem byla vytvořena na základě nejnovějších 
výzkumů, poznatků a trendů v oblasti prémiové zdravotní kosmetiky

• díky účinkům fosfolipidů (tuků a organických kyselin) dochází ke snazšímu průniku 
účinných látek svrchní vrstvou pokožky a následné tvorbě lipidického filmu, tenké 
vrstvě výrazně zpomalující odpařování vody z pokožky

• antibakteriální a protizánětlivé účinky lactoferrinu a laktoperoxidázy zabraňují 
zánětlivým onemocněním a podráždění kůže

• blahodárné účinky na regeneraci buněk pokožky díky pozitivnímu vlivu růstových faktorů
• regenerace kožních buněk, působení proti jejich stárnutí, tzv. anti-aging efekt
• ochrana pokožky před celodenním působením nepříznivých vnějších vlivů
• bez parabenů a zatěžujících látek, netoxické pro životní prostředí
• pro každodenní použití, optimální pro osoby s citlivou pokožkou
• napomáhá při odstraňování a léčbě kožních defektů a akné
• urychluje odstraňování mimických vrásek
• přírodní suroviny té nejvyšší možné kvality
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200 ml 200 ml |190 Kč|190 Kč

ESSENS COLOSTRUM SHOWER GEL
• sprchový gel svěží jemné vůně je vhodný pro každodenní péči a optimální 

pro osoby s citlivou pokožkou
• konopný olej používaný k léčbě kožních onemocnění je hypoalergenní, 

pomáhá obnovovat přirozený ochranný mikrofilm pokožky, zpomaluje proces 
stárnutí pokožky, hydratuje ji a zvláčňuje, má výrazné protizánětlivé účinky  
a působí antibakteriálně

• přírodní složka laurylpolyglucosid z výtažků kukuřice a kokosového oleje 
vytváří bohatou, hustou a stabilní pěnu

• glukóza garantuje nejvyšší možnou jemnost sprchového gelu
• špičkové mycí látky vyvinuté pro tento produkt zaručují vynikající schopnost 

šetrného odstraňování nečistot z povrchu pokožky
• speciální složení eliminuje citlivost na tvrdost vody, zachovává výborné 

mycí vlastnosti

HÝČKEJTE SVOU POKOŽKU  
A DOPŘEJTE JI MAXIMÁLNÍ 
HYDRATACI A INTENZIVNÍ 

VÝŽIVU
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200 ml 200 ml | 250 Kč| 250 Kč

ESSENS COLOSTRUM 
NOURISHING BODY CREAM 
ESSENS COLOSTRUM  
CELLULITE CREAM

• tělové krémy svěží jemné vůně jsou vhodné pro každodenní 
péči a optimální pro osoby s citlivou pokožkou

• arganový olej zpomaluje proces stárnutí buněk pokožky, často se 
používá při léčbě komplikovaných kožních onemocnění

• bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému stárnutí 
pokožky (anti-aging efekt)

• patentovaná složka Olivem® vytváří v emulzi tekuté krystaly, které 
mají dominující vliv pro snadné vstřebávání, zajišťují dostatečnou 
hydrataci a odolnost vůči vodě

• ESSENS Colostrum Cellulite Cream navíc obsahuje extrakt 
břečťanu a kofein potlačující výskyt celulitidy, zlepšující 
kvalitu pokožky a eliminující její nerovnosti

• ESSENS Colostrum Nourishing Body Cream je 
obohacen o kyselinu pyroglutámovou a erukový 
olej. Kyselina pyroglutámová (PCA) se přirozeně 
vyskytuje v pokožce, udržuje v ní vodu, zvlhčuje ji, 
zjemňuje a vyhlazuje.  Erukový olej je bohatý na vitamin 
E, jakožto přírodní antioxidant zabraňuje stárnutí kůže.
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50 ml 50 ml | 945 Kč| 945 Kč

ESSENS COLOSTRUM+ 
ANTI AGING DAY CREAM 
ESSENS COLOSTRUM+ 
ANTI AGING NIGHT CREAM

• čistě přírodní obličejové denní a noční krémy prémiové kvality mají stejné 
složení, avšak rozdílný poměr účinných látek

• denní krém zjemňuje vrásky, hydratuje a zajišťuje intenzivní ochranu po 
celý den

• noční krém zjemňuje vrásky, hydratuje a zajišťuje intenzivní noční regeneraci
• pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny, nejvyšší benefity nabízí 

věkové skupině 30+
• parfémovaná i neparfémovaná varianta, bez parabenů
• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zánětlivým onemocněním 

a podráždění pokožky
• aloe vera a makadamiový olej zabraňují poškození buněčných membrán
• bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému stárnutí 

pokožky (anti-aging efekt)
• přírodní molekula Ectoin® posiluje odolnost kůže vůči teplotnímu stresu 

a udržuje pokožku dlouhodobě hydratovanou
• Cyklopeptid RonaCare® chrání proti známkám předčasného stárnutí pleti, 

zlepšuje elasticitu a pevnost kožních buněk
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150 ml 150 ml | 520 Kč| 520 Kč

ESSENS COLOSTRUM+  
ANTI AGING TONIC

• čistě přírodní pleťové tonikum prémiové kvality je 
určené pro každodenní čištění pleti, odstraňuje 
nečistoty rozpustné ve vodě

• pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny, 
nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+

• parfémovaná i neparfémovaná varianta, bez parabenů
• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zánětlivým 

onemocněním a podráždění pokožky
• čajovník čínský má antioxidační vlastnosti
• kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, 

zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou 
a hladkou

• prémiová přírodní složka Fucogel®1000 hydratuje 
a vypíná pokožku

ESSENS COLOSTRUM+ 
ANTI AGING FACE MILD SOAP

• čistě přírodní pleťové mýdlo prémiové kvality je určené 
pro každodenní čištění pleti, odstraňuje nečistoty 
rozpustné v tucích

• pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny, 
nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+

• parfémovaná i neparfémovaná varianta, bez parabenů
• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zánětlivým 

onemocněním a podráždění pokožky
• aloe vera má vyhlazující i zklidňující schopnosti, 

působí protizánětlivě
• špičkové mycí látky z glukózy garantují nejvyšší 

možnou jemnost
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30 ml 30 ml | 945 Kč| 945 Kč

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

• čistě přírodní kosmetika prémiové kvality má stejné složení, avšak rozdílný poměr účinných látek
• sérum vyhlazuje vrásky a tonizuje pleť
• oční gel redukuje vrásky pod očima a osvěžuje 
• pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny, nejvyšší benefity nabízí věkové skupině 30+
• parfémovaná i neparfémovaná varianta, bez parabenů
• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zánětlivým onemocněním a podráždění pokožky
• makadamiový olej zabraňuje poškození buněčných membrán
• čajovník čínský má antioxidační vlastnosti
• kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou a hladkou
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50 ml 50 ml | 945 Kč| 945 Kč

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

• čistě přírodní denní a noční hydratační krémy prémiové kvality mají stejné složení, avšak rozdílný 
poměr účinných látek

• denní krém zajišťuje dokonalou hydrataci a intenzivní ochranu po celý den
• noční krém zajišťuje maximální hydrataci a intenzivní noční regeneraci
• pro všechny typy pleti a všechny věkové skupiny
• parfémovaná i neparfémovaná varianta, bez parabenů
• kyselina hyaluronová zvyšuje obsah vody v pleti, zjemňuje vrásky, tonizuje, udržuje pokožku hebkou 

a hladkou
• molekula Ectoin® patentovaná německou vědecko-technologickou společností dlouhodobě udržuje 

vodu v pokožce a zpomaluje její vypařování, má anti-aging efekt
• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zánětlivým onemocněním a podráždění kůže, spolu 

s ectoinem vytváří na pokožce lipidický film (ochrannou vrstvu zabraňující odpařování vody z pokožky), 
vliv růstových faktorů pozitivně působí na regeneraci pokožky
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4 g 4 g | 450 Kč| 450 Kč

ESSENS COLOSTRUM+ LIP BALM
• balzám na rty s jemným vanilkovým aroma a jedinečným prémiovým 

složením má dokonalé vyživující, hydratační a ochranné schopnosti
• poskytuje optimální regeneraci a hydrataci suchých a popraskaných rtů 

a podporuje obnovu přirozeného ochranného pláště
• obsahuje výlučně rostlinné oleje a vosky - včelí vosk, jojobový vosk 

a šípkový olej
• colostrum má silný anti-aging efekt, zabraňuje zánětlivým onemocněním 

a podráždění kůže
• ghí z colostra je bezvodný máselný tuk s vysokým obsahem vitaminů 

rozpustných v tucích (zejména A, E a K), má velmi pozitivní účinky na 
pokožku, a to i na problematické typy pleti

• tocopheryl je formou vitaminu E a působí jako antioxidant
• Wakapamp je zcela nová bonusová přírodní složka z mořské řasy 

wakame (Undaria pinnatifida) s vynikajícími schopnostmi zvyšovat 
množství a kvalitu kožního mazu a rovněž i vodní rezervoár v pokožce

PRÉMIOVÉ SLOŽENÍ A EXTRÉMNĚ 
VYSOKÁ ÚČINNOST. TO JSOU 

VLASTNOSTI, KTERÝMI SE PYŠNÍ 
NA SVĚTOVÉM TRHU OJEDINĚLÝ 
BALZÁM NA RTY S COLOSTREM.
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set set | 4 820 Kč| 4 820 Kč

NÁŠ TIP: 
PRÉMIOVÁ KOSMETIKA V DÁRKOVÉ KOSMETICKÉ 
TAŠCE POTĚŠÍ KAŽDÉHO.
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ALOE VERA



ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
Aloe pravá je sukulentní, až 100 cm vysoká vytrvalá bylina s přízemní růžicí dužnatých a na okraji řídce ostnitých 
listů. Původ rostliny se nejčastěji připisuje povodí Nilu, ale v současnosti se pěstuje v klimaticky vyhovujících oblastech 
po celém světě. Dužina listů tvořená bezbarvými buňkami s gelovitým obsahem má klinicky prokázané příznivé účinky 
na zdraví, proto se využívá jako doplněk stravy a své místo našla i v kosmetickém průmyslu. Gel z aloe vera obsahuje 
aminokyseliny, vitaminy, minerály, enzymy, polysacharidy a mnoho dalších prospěšných látek. 

BENEFITY KOSMETIKY S OBSAHEM ALOE VERA
• vytvořena na základě nejnovějších výzkumů, poznatků a trendů 
• bez parabenů a zatěžujících látek, netoxická pro životní prostředí
• přírodní suroviny té nejvyšší možné kvality
• pro každodenní použití, optimální pro osoby s citlivou pokožkou a se sklonem k akné, oparům, ekzémům či plísním
• aloe vera napomáhá snižovat rozmnožování bakterií, je velmi ceněna pro své silné antibakteriální a protizánětlivé účinky
• aloe vera má schopnost vstřebat se hluboko pod povrch kůže, stimuluje fibroblasty (základní buňky vazivové tkáně 

rozptýlené u člověka v různých částech těla), čímž dochází k několikanásobně rychlejší obnově buněk

SAMOTNÉ PĚSTOVÁNÍ, 
VÝROBNÍ PROCES I VÝSLEDNÁ 

SUROVINA, TO VŠE JE DOLOŽENO 
CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÝMI 

CERTIFIKÁTY KVALITY
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NEW

ESSENS ALOE VERA HAND WASH
• tekuté mýdlo na ruce s jemnou osvěžující vůní je vhodné pro každodenní použití i pro citlivou kůži
• obsahuje prospěšné látky podporující dokonalou očistu, ochranu a hydrataci pokožky
• aloe vera má zvláčňující, antioxidační a protizánětlivé účinky a podporuje přirozenou obranyschopnost pokožky
• glycerin má kromě vysokých hydratačních vlastností velmi pozitivní vliv na kožní buňky, jež následně vytvářejí 

na povrchu pokožky ochrannou bariéru
• D-panthenol je výborný pro zlepšení hydratace pokožky, posiluje nehty, působí protizánětlivě a podporuje hojení 

drobných poranění
• tocopheryl je formou vitaminu E, působí jako antioxidant, zpomaluje šupinatění pokožky a zabraňuje jejímu 

stárnutí, které se projevuje pigmentovými skvrnami, vráskami a ztrátou pevnosti
• neobsahuje parabeny, ftaláty ani silikony 

ESSENS ALOE VERA HAND LOTION
• krém na ruce s jemnou osvěžující vůní je vhodný pro každodenní použití i pro citlivou kůži
• obsahuje prospěšné látky podporující hydrataci, pružnost a jemnost pokožky, snadno se nanáší, rychle se 

vstřebává a nezanechává mastný pocit 
• aloe vera má zvláčňující, antioxidační a protizánětlivé účinky a podporuje přirozenou obranyschopnost pokožky
• glycerin má kromě vysokých hydratačních vlastností velmi pozitivní vliv na kožní buňky, jež následně vytvářejí 

na povrchu pokožky ochrannou bariéru
• bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému stárnutí pokožky 
• tocopheryl je formou vitaminu E, působí jako antioxidant, zpomaluje šupinatění pokožky a zabraňuje jejímu 

stárnutí, které se projevuje pigmentovými skvrnami, vráskami a ztrátou pevnosti
• Jojobový olej je tekutý vosk obsahující protizánětlivé látky, důležité minerály a vitamíny, zejména vitamin E. Citlivě 

ošetřuje, regeneruje a vyhlazuje pokožku, má změkčující a ochranné účinky, obnovuje přirozenou produkci 
kožního mazu.

• neobsahuje parabeny ani ftaláty
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NEW

ESSENS ALOE VERA HAND CLEANSING GEL
• bezoplachový čisticí antibakteriální gel je určený k přímému použití na ruce a zajišťuje jejich okamžitou hygienu
• jeho používání je vhodné k ochraně rukou, pokud není možné umytí vodou a mýdlem
• má jemnou osvěžující vůni, snadno se nanáší, rychle schne, nezanechává lepivý pocit, naopak jsou ruce po jeho 

použití hebké, svěží a provoněné
• obsahuje 75% alkohol, má tedy aktivní účinnost proti bakteriím a virům
• aloe vera má zvláčňující, antioxidační a protizánětlivé účinky a podporuje přirozenou obranyschopnost pokožky
• glycerin má kromě vysokých hydratačních vlastností velmi pozitivní vliv na kožní buňky, jež následně vytvářejí 

na povrchu pokožky ochrannou bariéru
• tmavé kapsle v gelu tvoří molekuly aktivního uhlí, ty účinně čistí pokožku, odstraňují odumřelé kožní buňky, hlubší 

nečistoty, toxiny, těžké kovy a chemikálie 

PRO SPRÁVNOU DEZINFEKCI 
NECHTE PŮSOBIT ALESPOŇ 

30 SEKUND

290 ml 290 ml | 270 Kč| 270 Kč 290 ml 290 ml | 210 Kč| 210 Kč 50 ml 50 ml | 120 Kč| 120 Kč
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100 ml 100 ml | 160 Kč| 160 Kč

ESSENS AFTER SHAVE BALM
• zklidňující a zvláčňující balzám po holení svěží vůně vhodný 

pro ženy i pro muže, ideální pro osoby s citlivou pokožkou
• bez parabenů 
• bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti 

předčasnému stárnutí pokožky (anti-aging efekt)
• aloe vera má zvláčňující, antioxidační a protizánětlivé 

účinky a podporuje přirozenou obranyschopnost pokožky

ESSENS ALOE VERA SHAVING FOAM
• jemná pěna pro snadné a šetrné oholení ve svěží vůni vhodné pro ženy 

i pro muže, ideální pro osoby s citlivou pokožkou
• bez parabenů 
• kyselina hyaluronová a panthenol hydratují a zklidňují podrážděnou pokožku
• alantoin regeneruje a podporuje dělení buněk, čímž urychluje hojení 
• aloe vera má zvláčňující a antioxidační účinky, hojí poranění, zastavuje 

krvácení a zamezuje vzniku jizev

KOSMETIKA VHODNÁ PRO ŽENY  
I  PRO MUŽE

200 ml 200 ml | 160 Kč| 160 Kč
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NEW

BESTSELLER

50 g 50 g | 225 Kč| 225 Kč 150 ml 150 ml | 250 Kč| 250 Kč

ESSENS ALOE VERA  
DEO STICK

• účinný tuhý deodorant svěží vůně vhodný pro ženy 
i pro muže, ideální pro osoby s citlivou pokožkou

• bez parabenů
• neobsahuje hliník a hliníkové soli
• vhodný i k okamžité péči po holení a depilaci
• dlouhodobě neutralizuje a potlačuje tělesný pach, 

zklidňuje podrážděnou pokožku
• efektivní účinné látky snižují nežádoucí projevy 

pocení přeměnou tělesného pachu na čistou neutrální 
vůni, a to i při nadměrném pocení způsobeném 
zvýšenou tělesnou aktivitou, stresovými situacemi 
či jinými faktory

• aloe vera pozitivně působí na obnovu a vznik 
přirozené kožní mikroflóry, má silné antibakteriální, 
protizánětlivé a antioxidační účinky, pomáhá 
snižovat rozmnožování bakterií, navíc má zvláčňující 
a regenerační účinky 

• příjemná svěží vůně neovlivňuje vůni použitého 
parfému 

• snadno se aplikuje, rychle schne a nezanechává 
skvrny na oblečení ani na pokožce

ESSENS ALOE VERA 
SHAVING GEL

• ochranný a hydratační gel na holení pro pohodlné, hladké 
a rychlé oholení

• jemná svěží vůně a optimální složení je vhodné pro ženy 
i pro muže, ideální pro citlivou pokožku

• gelová emulze zjemňuje vousy i chloupky, snižuje tření 
břitů, holící strojek má lepší skluz, a tím zároveň předchází 
podráždění kůže

• aloe vera má zvláčňující, antioxidační a protizánětlivé účinky 
• glycerin má velmi pozitivní vliv na kožní buňky, jež následně 

vytvářejí na povrchu pokožky ochrannou bariéru
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BESTSELLER

BESTSELLER

100 ml 100 ml | 315 Kč| 315 Kč

ESSENS ALOE VERA TOOTHPASTE
• v maximální míře využívá antibakteriálních a protizánětlivých účinků aloe vera
• odstraňuje případné záněty dásní a mírní jejich projevy 
• odstraňuje zubní plak 
• napomáhá při hojení drobných poranění a infekcí v dutině ústní 
• pravidelným používáním lze předejít vzniku zánětlivých onemocnění, zabránit 

vzniku zubních kazů a zvýšit kvalitu zubní skloviny 
• poskytuje dlouhodobý osvěžující efekt v ústech

ESSENS TOOTHPASTE  
WITH CHARCOAL + B12

• aktivní uhlí na sebe váže nečistoty, pomáhá bělení zubů, působí proti 
zápachu z úst a pomáhá snižovat množství bakterií v dutině ústní

• vitamin B12 patří mezi velmi důležité vitaminy a podílí se na řadě klíčových 
procesů v těle, tělo si ho však nedokáže vytvořit, a tak je odkázáno na jeho 
příjem potravou, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k normální 
činnosti nervové soustavy a k normální tvorbě červených krvinek 

• zubní pasta zároveň využívá antibakteriálních a protizánětlivých účinků 
aloe vera
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1 ks 1 ks | 130 Kč| 130 Kč

set set | 130 Kč| 130 Kč

ESSENS TOOTHBRUSH
• kartáčky na zuby poskytují šetrnou péči vhodnou zejména pro citlivé zuby 
• čisticí vlákna s precizně zabroušenými konci eliminují možnost poškození dásní a účinně 

odstraňují zubní plak
• prohnuté držadlo umožňuje perfektní dosah do všech partií chrupu
• dvě varianty tvrdosti vláken: Extra soft – velmi jemná vlákna a Ultra soft – nejjemnější vlákna 

podporují správnou funkci ústní mikroflóry

ESSENS INTERDENTAL BRUSH 
• mezizubní kartáčky slouží k dokonalému čištění mezizubních 

prostor
• zubní plak, který se udržuje mezi zuby je hlavní příčinou 

vzniku zubního kazu a zánětu dásní, může vést k parodontóze
• 3 velikosti mezizubních kartáčků 0,4, 0,5 a 0,6
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200 ml 200 ml | 255 Kč| 255 Kč

60 pastilek 60 pastilek | 310 Kč| 310 Kč

ESSENS ALOE VERA 
MOUTHWASH

• jemná ústní voda s aloe vera a přírodním sladidlem 
ze stévie slouží k doplnění péče o chrup a ústní dutinu 

• má protizánětlivé a zvlhčující vlastnosti, chrání dutinu 
ústní před suchostí, působí preventivně proti kazivosti 
zubů a proti zápachu z úst

ESSENS ALOE VERA 
DENTAL PASTILLES

• lahodné pastilky s vitaminem C jsou určeny k pozvolnému 
rozpuštění v ústech, slouží k doplnění péče o chrup 
a ústní dutinu

• mají protizánětlivé a hydratační vlastnosti, omezují 
růst škodlivých bakterií v ústech

• působí proti zápachu z úst
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BESTSELLER

100 ml 100 ml | 285 Kč| 285 Kč

ESSENS ALOE VERA SOFT SPRAY
• přírodní sprej pro rychlou úlevu podrážděné pokožky
• bez parabenů a chemických složek
• pomoc a regenerace pokožky při odřeninách, po nadměrném slunění, 

zklidnění a ochlazení po bodnutí hmyzem
• aloe vera pomáhá snižovat rozmnožování bakterií, působí protizánětlivě
• aktivní složky aloe vera navíc stimulují fibroblasty, dochází tím 

k rychlejší obnově buněk
• alantoin regeneruje a zklidňuje, podporuje dělení buněk, čímž 

urychluje hojení
• vlaštovičník se používá na ekzémy, kožní plísně, bradavice, nehojící 

se rány, hnisavé rány i bércové vředy

VYRÁBĚNO  
POD FARMACEUTICKÝM  

DOHLEDEM

53



200 ml 200 ml | 165 Kč| 165 Kč

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

• šampony na vlasy příjemné svěží vůně jsou vhodné pro každodenní použití a ideální pro 
osoby s citlivou pokožkou

• bez parabenů, netoxické pro životní prostředí 
• přírodní složka laurylpolyglucosid z výtažků kukuřice a kokosového oleje vytváří bohatou, 

hustou a stabilní pěnu
• špičkové mycí látky zaručují snadnější smývání a zrychlení procesu mytí
• patentované látky německého výrobce zajišťují snadné rozčesávání a působí proti vysoušení 

pokožky 
• aloe vera zajišťuje zdravý růst vlasů, zlepšuje jejich kvalitu, dodává objem, 

hebkost a nádherný lesk, proniká hluboko do struktury, kde dokonale 
hydratuje a regeneruje poškozené vlasy i přesušené konečky 

• šampon pro barvené vlasy navíc obsahuje speciální 
stabilizující látky napomáhající udržovat stálost 
barvy a zároveň účinně oplachuje barevný 
pigment uvolňovaný z povrchu vlasu
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200 ml 200 ml | 190 Kč| 190 Kč

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

• kondicionéry na vlasy příjemné svěží vůně jsou vhodné pro každodenní použití a ideální 
pro osoby s citlivou pokožkou

• bez parabenů, netoxické pro životní prostředí 
• prémiová patentovaná látka Varisoft® německého výrobce usnadňuje rozčesávání jak 

vlhkých, tak suchých vlasů, zabraňuje tepelnému poškození při vysoušení, takže jsou 
vlasy ve výsledné fázi vláčné, hedvábné, bohaté a lesklé

• patentovaná složka Olivem® vytváří ochranný film na povrchu vlasu i kůže a stabilizuje 
nízký elektrický náboj

• aloe vera zajišťuje zdravý růst vlasů, zlepšuje jejich kvalitu, dodává objem, hebkost 
a nádherný lesk, proniká hluboko do struktury, kde dokonale hydratuje a regeneruje 
poškozené vlasy i přesušené konečky 

• vysokomolekulární silikony poskytují vynikající ochranu, chrání před UV zářením, 
tepelným a mechanickým poškozením 

• kondicionér na barvené a suché vlasy navíc výborně pečuje o silně poškozené vlasy 
a obsahuje speciální stabilizující látky napomáhající udržovat stálost barvy
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HAND & FOOT



BESTSELLER

100 ml 100 ml | 235 Kč| 235 Kč

ESSENS FOOT CREAM
• zvláčňující hydratační krém na nohy účinně vyživuje a regeneruje suchá 

a poškozená chodidla
• vhodný pro každodenní použití 
• zajišťuje hloubkovou hydrataci, změkčuje ztvrdlou a zrohovatělou 

pokožku chodidel, pečuje o popraskanou kůži, zabraňuje výskytu 
suchých pat, příjemně chladí a osvěžuje unavené nohy 

• urea neboli močovina je hojně využívána v lékařské kosmetice pro svůj 
hydratační a změkčující účinek, snižuje ztrátu vody a zvyšuje regeneraci 
pokožky, je známá především svým pozitivním účinkem při léčbě ekzémů

• kakaové máslo je přírodní antioxidant, má vynikající hydratační vlastnosti 
vhodné především na popraskanou kůži, velmi dobře absorbuje 
a v pokožce zůstává po dobu několika hodin

• boswellia (kadidlovník) je po staletí známý strom především pro své 
protizánětlivé účinky a pozitivní vliv na pohybový aparát

• glycerin má kromě vysokých hydratačních vlastností studiemi prokázaný 
velmi pozitivní vliv na kožní buňky, jež následně vytvářejí na povrchu 
pokožky ochrannou bariéru 

• alantoin regeneruje a podporuje dělení buněk, čímž urychluje hojení
• bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému 

stárnutí pokožky
• tocopheryl je formou vitaminu E, působí jako antioxidant, zpomaluje 

šupinatění pokožky a zabraňuje jejímu stárnutí
• tea tree oil má antiseptické a antimykotické účinky
• krém se velmi dobře nanáší, rychle se vstřebává a nezanechává 

mastný efekt
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BESTSELLER

100 ml 100 ml | 220 Kč| 220 Kč

ESSENS HAND CREAM
• jemné hydratační krémy na ruce účinně vyživují a chrání 

suchou a poškozenou pokožku, pečují o nehtová lůžka 
a obnovují jejich elasticitu

• jsou vhodné pro každodenní použití a pro všechny typy 
pokožky

• zajišťují hloubkovou hydrataci pokožky, chrání ji před 
vysoušením, popraskáním i před celodenním působením 
nepříznivých vnějších vlivů

• glycerin má kromě vysokých hydratačních vlastností studiemi 
prokázaný velmi pozitivní vliv na kožní buňky, jež následně 
vytvářejí na povrchu pokožky ochrannou bariéru

• patentovaná látka PENTAVITIN® zajišťuje okamžitou 
hloubkovou hydrataci, která se uvolňuje po dobu až 72 
hodin a posiluje ochrannou funkci kůže

• tocopheryl je formou vitaminu E, působí jako antioxidant, 
zpomaluje šupinatění pokožky a zabraňuje jejímu stárnutí, 
které se projevuje pigmentovými skvrnami, vráskami 
a ztrátou pevnosti

• bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti 
předčasnému stárnutí pokožky

• krémy se velmi dobře nanáší, rychle se vstřebávají 
a nezanechávají mastný efekt

ESSENS HAND CREAM 
VANILLA

ZASLOUŽÍTE SI MIMOŘÁDNOU 
PÉČI O SVÉ RUCE, DOPŘEJTE SI 
ÚŽASNÉ A DERMATOLOGICKY 

TESTOVANÉ KRÉMY

• jedinečná vůně 
nasládlé vanilky 
provází dokonalý 
pocit z jemného 
hydratačního krému 
na ruce ve 100ml 
balení
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3 x 30 ml 3 x 30 ml | 385 Kč| 385 Kč

ESSENS HAND CREAM SET 3 X 30 ml
• • Honey & JasmineHoney & Jasmine - osvěžující vůně medu a jasmínu
• • Black Tea & PomegranateBlack Tea & Pomegranate - jemně exotická vůně černého čaje a granátového jablka
• • Rose OudRose Oud - příjemná vůně růžového dřeva
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CBD



NEW

CBD
Stejně jako stojí tým Vědecké rady ESSENS za doplňkem stravy ESSENS CBD 
Capsules, najdeme jejich podpis i na CBD kosmetice. 

CBD neboli kanabidiol je jeden z hlavních kanabinoidů, které obsahuje 
rostlina konopí. Jde o nepsychoaktivní složku s významným terapeutickým 
potenciálem u řady zdravotních obtíží. Kromě využití ve farmacii se hojně 
vyskytuje i v kosmetických přípravcích, kde vsází na své pozitivní vlastnosti 
u řady dermatologických problémů, ať už jde o suchou pokožku, lupénku, 
ekzém či akné.

*dostupnost 4/2021
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ESSENS CBD UNIVERSAL OINTMENT
• konopná mast s CBD, bambuckým a mangovým máslem, s kokosovým, slunečnicovým 

a konopným olejem a karnaubským voskem
• kanabidiol CBD z konopí setého je známý svými protizánětlivými vlastnostmi, napomáhá 

obnovovat přirozenou bariéru kůže a regeneruje pokožku 
• BIO bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému stárnutí pokožky 
• mangové máslo pokožku hloubkově hydratuje, upravuje její tonus a zmírňuje dopady stárnutí
• karnaubský vosk vytváří na pokožce film, který chrání před vnějšími vlivy, je hypoalergenní 

a vhodný tak i pro tu nejcitlivější pokožku
• BIO konopný olej je mimořádně bohatý na zdravé tuky, vysoce kvalitní bílkoviny a další 

vitaminy a minerály, velmi dobře se vstřebává do pokožky a proniká i do hlubších vrstev
• mast je určena k lokálnímu použití, případně k intenzivnější hydrataci sušších míst pokožky 

vytvořením semiokluzivního efektu
• zajišťuje intenzivní hydrataci citlivé, suché a problematické pokožce
• s přirozeným aroma přírodních extraktů
• vegan produkt bez parabenů

NEW

50 ml 50 ml | 1 135 Kč| 1 135 Kč
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NEW

ESSENS CBD FACE CREAM
• krém na obličej s CBD, bambuckým máslem a s kokosovým, slunečnicovým, konopným, 

olivovým a jojobovým olejem
• kanabidiol CBD z konopí setého je známý svými protizánětlivými vlastnostmi, napomáhá 

obnovovat přirozenou bariéru kůže a regeneruje pokožku 
• BIO bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému stárnutí pokožky 
• BIO konopný olej je mimořádně bohatý na zdravé tuky, vysoce kvalitní bílkoviny a další 

vitaminy a minerály, velmi dobře se vstřebává do pokožky a proniká i do hlubších vrstev 
• jojobový olej je tekutý vosk obsahující protizánětlivé látky, důležité minerály a vitaminy, 

regeneruje a vyhlazuje pokožku, má změkčující a ochranné účinky
• extrakty rozmarýnu a růže šípkové působí jako antioxidanty
• pleťový krém zajišťuje hloubkovou hydrataci, obnovuje přirozenou produkci kožního mazu 

pokožky, čímž ji hydratuje, navrací lesk a pružnost
• s přirozeným aroma přírodních extraktů
• vegan produkt bez parabenů

50 ml 50 ml | 925 Kč| 925 Kč
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NEW

ESSENS CBD BODY MILK
• vyživující tělové mléko s CBD, bambuckým máslem a s kokosovým, 

konopným a olivovým olejem
• kanabidiol CBD z konopí setého je známý svými protizánětlivými 

vlastnostmi, napomáhá obnovovat přirozenou bariéru kůže 
a regeneruje pokožku 

• BIO bambucké máslo dokonale hydratuje a působí proti předčasnému 
stárnutí pokožky 

• BIO konopný olej je mimořádně bohatý na zdravé tuky, vysoce kvalitní 
bílkoviny a další vitaminy a minerály, velmi dobře se vstřebává do 
pokožky a proniká i do hlubších vrstev

• tělové mléko zajišťuje hloubkovou hydrataci pokožky celého těla, 
obnovuje přirozenou produkci kožního mazu pokožky, dodává jí 
pružnost a lesk 

• s přirozeným aroma přírodních extraktů
• vegan produkt bez parabenů

200 ml 200 ml | 1 060 Kč| 1 060 Kč
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NEW

ESSENS CBD BODY OIL
• vyživující tělový olej s CBD a kokosovým, slunečnicovým, konopným, 

mandlovým a jojobovým olejem
• kanabidiol CBD z konopí setého je známý svými protizánětlivými vlastnostmi, 

napomáhá obnovovat přirozenou bariéru kůže a regeneruje pokožku 
• BIO konopný olej je mimořádně bohatý na zdravé tuky, vysoce kvalitní 

bílkoviny a další vitaminy a minerály, velmi dobře se vstřebává do pokožky 
a proniká i do hlubších vrstev

• jojobový olej je tekutý vosk obsahující protizánětlivé látky, důležité minerály 
a vitaminy, regeneruje a vyhlazuje pokožku, má změkčující a ochranné účinky

• tělový olej se výborně vstřebává do pokožky, zajišťuje její hloubkovou 
hydrataci a chrání ji před vysoušením, olej je možné používat i k masáži těla

• s přirozeným aroma přírodních extraktů
• vegan produkt bez parabenů

100 ml 100 ml | 955 Kč| 955 Kč
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NEW

66

ESSENS CBD SHAMPOO
• konopný šampon s CBD, keratinem, aloe vera a rostlinnými extrakty 
• šampon je vhodný pro muže i pro ženy a pro všechny typy vlasů
• kanabidiol CBD z konopí setého pomáhá vlasy hydratovat a chrání je 

před třepením 
• aloe vera zajišťuje zdravý růst vlasů, zlepšuje jejich kvalitu a regeneraci
• hydrolyzovaný keratin má hydratační, zjemňující a vyhlazující účinky, 

pomáhá snižovat statickou elektřinu
• šampon obsahuje vyvážený obsah mycích tenzidů a kondicionačních 

látek, proniká hluboko do struktury vlasů, hydratuje a zjemňuje
• s přirozeným aroma přírodních extraktů
• bez parabenů

200 ml 200 ml | 585 Kč| 585 Kč
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NEW

ESSENS CBD CONDITIONER
• konopný kondicionér s CBD, kurkumou, panthenolem, 

bambuckým máslem a s kokosovým, abysinianovým 
a slunečnicovým olejem

• kanabidiol CBD z konopí setého pomáhá vlasy hydratovat 
a chrání je před třepením

• BIO bambucké máslo dokonale hydratuje a ve spojení 
s olejem zvláčňují pokožku hlavy a vlasová vlákna 

• hydrolyzovaný pšeničný protein, panthenol a kurkumový 
extrakt pomáhají kondicionaci vlasového vlákna, vyhlazují 
a zvyšují lesk

• kondicionér zajišťuje výživu a regeneraci vlasových vláken 
a obnovuje tukovou vrstvu pokožky hlavy

• bez silikonů a sulfátů s přirozeným aroma přírodních extraktů
• vegan produkt bez parabenů

200 ml 200 ml | 585 Kč| 585 Kč
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