




Welcome to ESSENS 3

Wild Cat 4
Colostrum 6
Aloe Vera 14

Home Pharmacy 20

Essynbio 32

Nutriessens 36

Lactoferrin 42

Monolaurin 48

CBD 52

Syrup 56





Michal Kovář

WELCOME TO ESSENS
Když jsme před deseti lety zakládali společnost ESSENS, věděl jsem, že 
nezůstane jen u kosmetiky. Také jsem věděl, že přinést na přesycený trh nové 
doplňky stravy, je riskantní. Přesto jsme se do toho vrhli a v současnosti se těšíme 
z bohaté nabídky takových produktů, jež převyšují obdobný sortiment nejen 
svou vysokou účinností. K úspěchu vedlo především spojení se s kapacitami 
mezi technology a vědeckými pracovníky z oblasti potravinářství, farmakologie 
a biotechnologie,  kteří nám pomáhají rozšířit povědomí o funkci lidského těla 
a dopadu dlouhodobého užívání potravinových doplňků.
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NEW

ESSENS WILD CAT ENERGY DRINK
Nechte se inspirovat divokou přírodou a probuďte v sobě sílu kočkovité šelmy, 
jež se dokáže vyburcovat k výkonům vymykajících se fyzikálním zákonům 
a stojících na hranici možností. 

• jemně sycený energetický nápoj s taurinem, kofeinem a extraktem 
z guarany 

• lahodí chuťovým pohárkům, dopřeje maximální osvěžení a dostatek 
energie ke zvládnutí náročných chvil

• aminokyselina taurin zlepšuje soustředění, působí na činnost mozku 
a podporuje látkovou výměnu

• kofein snižuje pocit únavy a ospalosti, zvyšuje schopnost soustředění
• extrakt z rostliny guarana zajišťuje tzv. “speed efekt”, obsahuje 

kardiostimulanty a má vliv na celkovou stimulaci organismu (centrální 
nervová soustava, srdeční činnost)

SKVĚLÁ CHUŤ A PROŽITÝ DEN 
 V PLNÉ SÍLE

250 ml 250 ml | 45 Kč| 45 Kč

*dostupnost 4/2021 5
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CO JE COLOSTRUM?
• Colostrum je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu 

savců, obsahující všechny potřebné a hotové protilátky, které chrání 
v prvních týdnech života před infekcemi. 

• ESSENS Colostrum je bovinní (kravské) a pochází výhradně z chovů se 
stálou veterinární kontrolou v Moravskoslezském kraji. Další zpracování 
probíhá ve farmaceutické společnosti, která je držitelem certifikace GMP 
pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace a HACCP - systém 
analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů pod záštitou 
Ministerstva zemědělství ČR dle směrnic EU.

• ESSENS Colostrum je získáváno výhradně z prvního nádoje po 
porodu telete. Pouze tento první nádoj garantuje nejvyšší možný počet 
prospěšných látek.

• 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. 
Jeho součástí je i lactoferrin, multifunkční protein redukující záněty v těle.

• Colostrum obsahuje růstové faktory, které pozitivně ovlivňují hojení ran, 
vytvářejí svalovou hmotu, zlepšují nervový systém a zvyšují celkovou 
vitalitu organismu.

• Colostrum obsahuje imunoglobuliny, které hrají zásadní roli pro ochranu 
imunitního systému. Jde zejména o imunoglobuliny typu IgG, IgA a IgM. 
Největší poměr zastává imunoglobulin IgG, jehož je v ESSENS Colostrum 
velmi vysoký obsah, a to nejméně 41 %.
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BESTSELLER

BESTSELLER

ESSENS COLOSTRUM
• doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• vysoký obsah aktivní látky colostrum IgG40 ve výši 400 mg v jedné kapsli
• podporuje přirozenou obranyschopnost organismu
• pomáhá při chřipce a nachlazení
• přispívá k posílení imunity i při autoimunitních onemocnění
• přispívá k urychlení léčby zánětlivých onemocnění
• pomáhá zvyšovat absorpční schopnosti trávicího traktu a zároveň pečuje o střeva
• ideální na podporu organismu při intenzivním sportovním tréninku
• bez umělých barviv, cukru a lepku
• výborná snášenlivost u osob s intolerancí laktózy
• není známá interakce s jinými doplňky stravy či léčivy

BRAŇTE SE ŠIROKÉMU  
SPEKTRU ONEMOCNĚNÍ,  
KTERÁ MOHOU SOUVISET 

S NEDOSTATKEM VITAMINU D

60 kapslí 60 kapslí | 745 Kč| 745 Kč
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ESSENS COLOSTRUM + CURCUMIN
• doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• aktivní látky - colostrum, extrakt z rostliny kurkumovník dlouhý a extrakt z plodů pepřovníku černého
• obsah colostra IgG40 ve výši 100 mg v jedné kapsli
• bez umělých barviv, cukru a lepku
• výborná snášenlivost u osob s intolerancí laktózy
• není známá interakce s jinými doplňky stravy či léčivy
• kurkumin je extrakt rostliny kurkumovník dlouhý a má velmi silné antioxidační a protizánětlivé účinky
• piperin je extrakt z plodů pepřovníku černého a způsobuje lepší absorpci účinné látky do organismu, kurkumin 

má díky piperinu až 20x vyšší účinnost
• doplněk stravy využívá všech benefitů doplňku stravy ESSENS Colostrum, avšak v kombinaci s kurkuminem navíc:

• působí příznivě jako prevence proti rakovinovým onemocněním
• v kombinaci s medicínskou léčbou se využívá jako součást alternativní léčby nádorových onemocnění
• v kombinaci s radioterapií napomáhá snížení rezistence rakovinných buněk

PROBÍHAJÍCÍ SVĚTOVÉ 
VÝZKUMY ÚČINKŮ 

KURKUMINU ZAMĚŘENÝCH 
NA PROTINÁDOROVÉ PŮSOBENÍ 
MAJÍ PROZATÍM VELICE SLIBNÉ 

VÝSLEDKY

60 kapslí 60 kapslí | 1 020 Kč| 1 020 Kč
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ESSENS COLOSTRUM + VITAMIN D
• doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• aktivní látky - colostrum a provitamin D3
• vysoký obsah colostra IgG40 ve výši 400 mg v jedné kapsli
• bez umělých barviv, cukru a lepku
• výborná snášenlivost u osob s intolerancí laktózy
• není známá interakce s jinými doplňky stravy či léčivy
• využívá všech benefitů doplňků stravy ESSENS Aloe Vera Gel Drink, 

v kombinaci s jablečným koncentrátem a acai berry může navíc přispívat:
• působí proti odvápnění organismu a řídnutí kostí
• napomáhá posílení pevnosti kostí a zubů 
• přispívá ke snížení vysokého krevního tlaku

BRAŇTE SE ŠIROKÉMU SPEKTRU 
ONEMOCNĚNÍ, KTERÉ JSOU 
DÁVÁNY DO SOUVISLOSTI 

S NEDOSTATKEM VITAMINU D

60 kapslí 60 kapslí | 1 020 Kč| 1 020 Kč

11



ESSENS YOGHURT MAKER 
• jednoduchý přístroj na přípravu živého jogurtu ESSENS Colostrum Probiotics + 7 sklenic
• lahodný čerstvý jogurt je připravený ke spotřebě za pouhých 8 hodin zrání
• jednoduchá obsluha, snadná údržba, zdravotně nezávadné materiály vhodné pro styk s potravinami
• výroba jogurtu v kvalitní 1,5 l nerezové nádobě nebo přímo ve sklenicích o objemu 0,1l
• úsporný příkon 20W
• samoregulační inteligentní topné těleso PTC zaručuje nejvyšší bezpečnost
• čistý design a hladký povrch pro snadnou údržbu
• kontrolní dioda signalizuje zapnutý stav

1 ks 1 ks | 900 Kč| 900 Kč
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ESSENS COLOSTRUM PROBIOTICS
• doplněk stravy vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• určen pro individuální přípravu domácích bioaktivních jogurtů nejvyšší 

možné kvality, a to bez konzervantů, sladidel a dalších chemických 
přísad

• jogurt ESSENS Colostrum Probiotics se vyznačuje až 100 násobně 
vyšším počtem živých bakterií než běžně prodávané jogurty

• 1 probiotická směs v sáčku odpovídá výrobě jogurtu z 1 litru čerstvého 
mléka 

• obsahuje 4 nejcennější kmeny probiotik a prebiotikum inulin a colostrum
• jogurt vyrobený ze směsi ESSENS Colostrum Probiotics je „funkční 

potravina“, tj. potravina vyrobená z přirozeně se vyskytujících složek 
a s příznivým účinkem na zdraví konzumenta

• slouží k doplnění mléčných bakterií do zažívacího traktu, upravuje 
narušenou střevní mikroflóru v důsledku nevhodné stravy, léčbou 
antibiotiky apod. 

• zlepšuje a upravuje trávení, zabraňuje množení škodlivých látek 
a chrání sliznici žaludku a střev

• napomáhá zvýšit odolnost organismu vůči případným infekcím, snížit 
hladinu cholesterolu v krvi, přispívá k přirozené ochraně proti průjmům 
i kvasinkovým infekcím

• pomáhá tělu regulovat hladinu cukru v krvi, vstřebávat vápník 
a zmírňovat příznaky laktózové intolerance

• colostrum obsažené v probiotické směsi ESSENS Colostrum Probiotics 
podporuje obranyschopnost organismu, upravuje zažívání a má 
protizánětlivý účinek

4 PROBIOTICKÉ KMENY: 
• STREPTOCOCCUS LACTIS
• LACTOBACILLUS BULGARICUS
• LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
• BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

6 sáčků 6 sáčků | 565 Kč| 565 Kč
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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. Hodnoty těchto látek však nejsou konstantní a liší se především v závislosti 
na růstových podmínkách. Proto se produkty ESSENS vyrábějí výhradně z Aloe Vera Barbadensis 
Miller pěstované v BIO kvalitě v přirozeném a neznečištěném prostředí oblasti Jaumave v Mexiku. 
Rostliny jsou zalévány pouze dešťovou nebo pramenitou horskou vodou bez použití hnojiv, insekticidů 
nebo herbicidů a nejsou geneticky upravovány. 

Metoda Totaloe - revoluční způsob zpracování aloe vera. Umožňuje zachovat 200 aktivních látek 
a více než 75 druhů živin! Kombinuje tradiční ruční zpracování s fázemi zajišťujícími vynikající 
kvalitu zpracovaného gelu.

Mikronizace - způsob, kterým se u léčiv, přírodních látek, vitaminů a minerálních látek zvyšuje jejich 
biologická dostupnost. Jedná se o postupné zmenšování surovin na částice o velikosti několika 
mikrometrů. Výsledná látka tak díky svému většímu povrchu vytváří předpoklady pro zlepšení 
a zrychlení rozpouštění v organismu a dosažení vyšší účinnosti doplňku stravy.

export ke 
zpracovatelům

mikrobiologická
analýza

pasterizace (max. 80 °C,  
aby nedošlo k rozpadu  

účinných látek)
mikronizacemikronizacedrcení filetů

sběr listů mytí a odstranění 
nečistot

odkrojení vrchní a spodní 
části listu, odstranění trnů

SEZNAMTE SE S JEDNOTLIVÝMI KROKY METODY TOTALOE

SAMOTNÉ PĚSTOVÁNÍ, VÝROBNÍ PROCES I VÝSLEDNÁ SUROVINA  
JE DOLOŽENA CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÝMI CERTIFIKÁTY KVALITY

filetování listů (odstraněné slupky  
se přidávají zpět na plantáž  

jako zelené hnojivo)
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BESTSELLER

ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – VITAMIN C
ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – GRAPE

• doplněk stravy vyráběný z nejkvalitnější a certifikované Aloe Vera Barbadensis Miller
• k dispozici ve dvou příchutích – s vitaminem C a s hroznovým koncentrátem
• neobsahuje aloin – glykosid se silnými projímavými účinky, který je součástí listů aloe vera 
• podporuje činnost trávicí soustavy, přispívá k pravidelné střevní funkci, podporuje pohyb střevního obsahu 
• přispívá k přirozené ochraně proti mikroorganismům 
• podporuje imunitní systém
• působí příznivě proti únavě 
• pomáhá udržovat normální hladinu glykémie, podporuje syntézu a sekreci inzulínu
• blahodárně působí na ženské orgány, usnadňuje průběh menstruačního cyklu, tlumí příznaky menopauzy
• působí pozitivně na pokožku, vlasy i nehty
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ESSENS ALOE VERA GEL DRINKY  
JSOU NEJLEPŠÍM PRODUKTEM  

SVÉHO DRUHU NA TRHU,  
OBSAHUJÍ TOTIŽ BEZKONKURENČNÍ  

99,5% GEL ALOE VERA

500 ml 500 ml | 435 Kč| 435 Kč
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ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK APPLE + ACAI
• doplněk stravy vyráběný z nejkvalitnější a certifikované Aloe Vera Barbadensis Miller 
• jablečný koncentrát má vysoký obsah vitaminu C, vlákniny a antioxidantů, napomáhá 

normální činnosti trávicí i cévní soustavy, udržení normální hladiny cholesterolu a cukru v krvi
• acai berry je plod tropické palmy euterpe brazilské a vyznačuje se mimořádně bohatým 

komplexem vitaminů, minerálů, stopových prvků, esenciálních kyselin a vlákniny, má 
silné antioxidační účinky a zpomaluje tak proces stárnutí 

• gel drink využívá všech benefitů stávajících doplňků stravy ESSENS Aloe Vera 99.5% 
Gel Drink, avšak v kombinaci s jablečným koncentrátem a acai berry navíc může 
přispívat:

• k detoxikaci organismu a stimulaci imunitního systému
• k pročištění cévního systému, snížení hladiny cholesterolu
• k úpravě zažívání a redukci tuků a váhy
• k regulaci hladiny cukru v krvi
• ke zpomalení procesu stárnutí buněk 
• neobsahuje aloin, umělá barviva, cukr, lepek ani laktózu

acai 
berry

500 ml 500 ml | 435 Kč| 435 Kč
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VYSOCE KONCENTROVANÝ 
PRODUKT SVÝM POMĚREM 10:1 

DOSAHUJE MAXIMÁLNÍHO EFEKTU 
V ORGANISMU

ESSENS ALOE VERA CONCENTRATE 
WITH HERBAL EXTRACTS

• doplněk stravy vyráběný z nejkvalitnější a certifikované Aloe Vera Barbadensis Miller
• aktivní látky - aloe vera a extrakty léčivých bylin: smetanka lékařská, ostropestřec mariánský, kopřiva dvoudomá
• neobsahuje aloin – glykosid se silnými projímavými účinky, který je součástí listů aloe vera
• podporuje činnost trávicí soustavy, přispívá k pravidelné střevní funkci, podporuje pohyb střevního obsahu
• má pozitivní vliv na správnou funkci jater a na snížení cholesterolu v krvi
• podporuje přirozenou obranyschopnost organismu
• napomáhá udržovat zdravé srdce, podporuje žilní cirkulaci
• pozitivně ovlivňuje činnost nervové soustavy
• působí příznivě na stav kůže, vlasů a nehtů
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

100 ml 100 ml | 435 Kč| 435 Kč
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ESSENS ALOE VERA + Q10
• doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• aktivní látky - extrakt aloe vera, koenzym Q10 a extrakt z plodů pepřovníku 

zeleného
• koenzym Q10 je látka podobná vitaminům, přirozeně se vyskytující v lidském 

těle, a to zejména v mozku a v buňkách srdečního svalu, jeho působení chrání 
buňky v těle před předčasným opotřebením a přirozeně tak chrání buňky 
i celý organismus před projevy předčasného stárnutí

• podporuje přirozenou obranyschopnost organismu
• pomáhá snižovat míru únavy
• příznivě působí jako prevence srdečních onemocnění
• pozitivně ovlivňuje centrální nervovou soustavu
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ESSENS ALOE VERA + BOSWELLIA
• doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• aktivní látky - extrakt aloe vera, extrakt boswellia serrata
• Boswellia (kadidlovník) je strom, jehož pryskyřice (kadidlo) byla již ve 

starověkém Egyptě cennější než zlato, a to díky svým pozitivním účinkům 
na pohybový aparát

• pomáhá udržet normální stav kostí a kloubů
• přispívá k přirozené tvorbě kolagenu
• působí příznivě jako prevence před artrózou
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

60 kapslí 60 kapslí | 885 Kč| 885 Kč
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HOME PHARMACY



ESSENS HOME PHARMACY
DOPLŇKY STRAVY S NEJVYŠŠÍM MOŽNÝM 
OBSAHEM ÚČINNÝCH LÁTEK

• vyvinuté a vyráběné pod farmaceutickým dohledem v ČR
• výroba podléhá certifikaci GMP pod záštitou WHO 

– Světové zdravotnické organizace a certifikaci 
HACCP - systém analýzy rizika a stanovení kritických 
kontrolních bodů pod záštitou Ministerstva zemědělství 
ČR dle směrnic EU

• účinné látky jsou získávány výhradně z přírodních 
zdrojů 

• použité suroviny nejsou připraveny chemickou cestou
• produkty nebyly testovány na zvířatech
• neobsahují cukr, lepek ani laktózu, jsou zcela bezpečné 

a nenávykové

HI-TECH VÝROBA – ŠPIČKOVÉ A REVOLUČNÍ 
TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ:

• Mikronizace - způsob, kterým se u léčiv, přírodních 
látek, vitaminů a minerálních látek zvyšuje jejich 
biologická dostupnost. Jedná se o postupné zmenšování 
surovin na částice o velikosti několika mikrometrů. 
Výsledná látka tak díky svému většímu povrchu vytváří 
předpoklady pro zlepšení a zrychlení rozpouštění 
v organismu a dosažení vyšší účinnosti doplňku stravy.

• Inhibice enzymů - proces, díky kterému dochází ke 
snížení aktivity enzymů – bílkovin, které v těle živých 
organismů určují povahu i rychlost chemických reakcí 
a řídí většinu biochemických procesů. Zpomalením 
aktivity enzymů dochází k ideální době rozpouštění 
tablety, tuto funkci výborně plní přírodní látky pepř 
a kurkumin. 

• Vícevrstvé potahování tablet / pelet - je unikátní 
technologie, která se poprvé na světovém trhu objevuje 
u produktů ESSENS Home Pharmacy. Postupným 
nanesením několika vrstev s rozdílným obsahem aktivních 
látek je rozpouštění tablety optimálně načasováno, 
čímž dochází k převratným účinkům, kterých lze 
klasickými technikami dosáhnout jen velmi obtížně. 

DOPLŇKY STRAVY ESSENS HOME PHARMACY 
SE UŽÍVAJÍ DLE BIORYTMU

• biorytmus je pravidelné střídání fyzických a duševních 
stavů, které ovlivňují organismus, jednotlivé orgány 
i buňky

• cirkadiánní rytmus – délka biorytmu se opakuje 
v rozmezí sekund, minut, hodin a dnů

• cirkatrigintánní rytmus – délka biorytmu se opakuje 
v rozmezí měsíců

• cirkaanuální rytmus – délka biorytmu se opakuje 
v rozmezí roků

• dávkování doplňků stravy ESSENS Home Pharmacy 
doporučujeme dle cirkadiánního rytmu tak, aby byla 
zaručena nejvyšší efektivita a maximální účinek

konečná vrstva
izolační jádro

inhibitorská vrstva
(pepř nebo kurkumin)
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ESSENS VITAMIN C
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým 

dohledem
• jedinečný vitamin C s extraktem lékořice, jahody a přírodním sladidlem
• mikronizace zajišťuje velmi rychlé rozpouštění a rychlý účinek 

v organismu
• umožňuje neomezený vstup vitaminu C do organismu
• pufrová podoba chrání zuby a sliznici trávicího traktu před jinak 

kyselým vitaminem
• extrakt lékořice způsobuje lepší absorpci účinné látky do organismu, 

čímž je dosaženo maximálního efektu v těle
• vitamin C přispívá k udržení normální funkce imunitního systému, 

a to i během intenzivního fyzického výkonu a po něm
• přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních 

cév, kostí, chrupavek, zubů a kůže
• podporuje ochranu buněk před oxidativním stresem, normální 

energetický metabolismus a psychické činnosti
• snižuje míry únavy a vyčerpání a přispívá k normální činnosti 

nervové soustavy
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ VITAMIN  
MÁ V LIDSKÉM TĚLE CELOU ŘADU 

VELMI DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ 

60 tablet 60 tablet | 240 Kč| 240 Kč
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ESSENS SLIM’SS
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 

farmaceutickým dohledem
• aktivní látky - jablečná vláknina, extrakt ze zeleného čaje 

s katechiny a extrakt z plodů pepřovníku černého
• pomáhá těm, kteří chtějí nebo musejí snížit tělesnou hmotnost 

i těm, kteří chtějí současnou hmotnost udržet
• čajovník čínský pomáhá využít tělu tuk jako zdroj energie, 

zabraňuje ukládání vody v těle a podporuje správnou funkci 
metabolismu, má protizánětlivé účinky, působí jako antioxidant 
a zpomaluje projevy stárnutí

• jablečná vláknina snižuje chuť k jídlu, dodává pocit nasycení 
• černý pepř zpomaluje funkci trávicích enzymů, zvyšuje energetický 

výdej, způsobuje lepší absorpci účinné látky do organismu, 
čímž je dosaženo maximálního efektu v těle 

• obsahuje kofein
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ESSENS SLIM’SS VIT
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný 

pod farmaceutickým dohledem
• vitaminy rozpustné v tucích A, D, E, K v jedné tabletě
• doporučujeme při pravidelném užívání ESSENS Slim’SS od 2. měsíce 

užívání, k dvouměsíční kúře ESSENS Slim’SS zdarma
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

60 tablet 60 tablet | 900 Kč| 900 Kč

30 tablet 30 tablet | 115 Kč| 115 Kč
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NEW

BESTSELLER

ESSENS FLOW’EN
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod 

farmaceutickým dohledem
• aktivní látky - extrakt kaštanu, extrakt z plodů pepřovníku 

černého a vitamin C
• pomáhá ochránit cévní systém
• přispívá ke snížení pocitu těžkých nohou a výskytu 

křečí v nohách
• aktivní látky kaštanu urychlují vstřebávání otoků, 

působí protizánětlivě, zlepšují žilní tonus, užívají se 
při chronické žilní nedostatečnosti, léčbě křečových žil 
a hemoroidech, urychlují vstřebávání krevních podlitin, 
působí proti vzniku trombů 

• černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky do 
organismu, čímž je dosaženo maximálního efektu v těle

• vitamin C podporuje funkci krevních cév a přispívá 
k ochraně buněk před oxidativním stresem

• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ESSENS FLOW’EN GEL 
• kosmetický přípravek ve formě masážního chladivého 

gelu vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• obsahuje unikátní kombinaci přírodních složek betaescin, 

betaglucan a panthenol s příznivým působením na kvalitu 
žilního a lymfatického systému

• betaescin (β-aescin) je přírodní saponin získávaný ze 
semene kaštanu koňského a má celou řadu prokázaných 
farmakologických účinků, podporuje lepší cirkulaci krve 
v žilách a cévních vlásečnicích

• betaglucan (ß-glukan) je přírodní polysacharid a podporuje 
obranné reakce organismu, je známý jako aktivátor 
důležitých kožních buněk

• panthenol je tělu vlastní forma vitaminu B5, má protizánětlivé, 
regenerační a zklidňující účinky, podporuje produkci 
kolagenových a elastinových vláken 

• použité suroviny jsou nejvyšší možné a garantované 
kvality a jsou získávány výhradně z přírodních zdrojů, 
gel neobsahuje stabilizátory ani barviva

• pomáhá ke snížení pocitu těžkých, unavených a namožených 
nohou, je vhodný ke snížení otoků způsobených 
dlouhodobým sezením či stáním i ke snížení výskytu 
nočních křečí nohou

• podporuje urychlení vstřebávání pohmožděnin, podlitin, 
modřin a otoků

• pomáhá ke zmírnění obtíží při výskytu křečových žil 
a při problémech s hemoroidy

100 ml 100 ml | 470 Kč| 470 Kč30 tablet 30 tablet | 315 Kč| 315 Kč
*dostupnost 5/2021
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30 tablet | 115 Kč

ESSENS HEAD’ES
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým 

dohledem
• aktivní látky - koenzym Q10, vitaminy B, extrakty listů ginkgo 

biloba a plodů pepřovníku černého
• pomáhá snížit bolest hlavy
• přispívá ke zvýšení mozkové aktivity
• koenzym Q10 je látka podobná vitaminům, přirozeně se vyskytující 

v lidském těle, a to zejména v mozku a v buňkách srdečního 
svalu, chrání buňky v těle před předčasným opotřebením a před 
projevy předčasného stárnutí 

• ginkgo biloba přispívá ke správné mikrocirkulaci krevního systému, 
pomáhá udržovat dobrou paměť, zlepšuje psychickou zdatnost 

• černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky do organismu, 
čímž je dosaženo maximálního efektu v těle

• vitaminy B2 a B6 podporují činnost nervové soustavy, snižují 
míru únavy a vyčerpání 

• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ZAMEZTE BOLESTEM HLAVY 
ZAPŘÍČINĚNÝM SNÍŽENÝM 

PŘÍSTUPEM KYSLÍKU 
A GLUKÓZY DO MOZKU, 
MEZI RIZIKOVÉ FAKTORY 

PATŘÍ PSYCHICKÉ A FYZICKÉ 
VYPĚTÍ, HORMONÁLNÍ 
ZMĚNY, KOUŘENÍ ČI 

DLOUHODOBÁ PRÁCE U PC

30 kapslí 30 kapslí | 420 Kč| 420 Kč
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ESSENS ES’LEEP
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým 

dohledem
• aktivní látky - extrakty šištic chmele otáčivého, plodů višně 

obecné, plodů pepřovníku černého, inositol a chrom
• ideální pro osoby s poruchami spánku a usínání
• pomáhá zvýšit kvalitu a délku spánku, působí ke snížení vyčerpání 

i ke zklidnění nervové soustavy
• extrakt šištice chmele otáčivého pomáhá proti nespavosti 

i k odstranění nočního probouzení a potíží spojených s opětovným 
usnutím

• hormon melatonin obsažený ve višni ovlivňuje cirkadiánní denní 
rytmus, jeho vzestup je spojen s nutkáním ke spánku

• inositol má zklidňující a antioxidační účinky
• chrom podporuje správný metabolismus cukrů a tuků
• černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky do organismu, 

čímž je dosaženo maximálního efektu v těle
• ESSENS ES‘Leep není návykový
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

KVALITNÍ SPÁNEK JE 
KLÍČOVÝ PRO REGENERACI 
ORGANISMU I PRO ZDRAVÍ, 

JEHO NEDOSTATEK VEDE 
NEJEN K PORUCHÁM NÁLAD, 
CHYBOVOSTI A VZTAHOVÝM 
KONFLIKTŮM, ALE ZVYŠUJE 

RIZIKO DUŠEVNÍCH PORUCH 
I ŘADY NEMOCÍ

30 tablet 30 tablet | 630 Kč| 630 Kč
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ESSENS HARD’EN
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým 

dohledem
• aktivní látky - extrakt nefermentovaných lístků zeleného čaje, extrakt 

plodů pepřovníku černého a aminokyseliny L - citrulin a L - ornitin
• podporuje mužskou erekci
• ideální pro dospělé muže bez rozdílu věku 
• zelený čaj zajišťuje pružnost cév
• aminokyselina L - citrulin výrazně zvyšuje prokrvení tkání a podporuje 

sexuální funkce
• aminokyselina L - ornitin výrazně zesiluje účinek L - citrulinu
• černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky do organismu, 

čímž je dosaženo maximálního efektu v těle
• k dosažení účinku je nutná sexuální stimulace
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

NEDOSTATEČNÁ EREKCE 
MŮŽE VÉST KE SNÍŽENÍ 

MUŽSKÉHO SEBEVĚDOMÍ, 
NÁSLEDNÉMU VYHÝBÁNÍ 
SE POHLAVNÍMU STYKU 

A MNOHDY I K ROZPADU 
PARTNERSKÉHO VZTAHU

30 tablet 30 tablet | 565 Kč| 565 Kč
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ESSENS CLEA’NS
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým 

dohledem
• aktivní látky - extrakt šácholanu lékařského, enzym proteáza, 

extrakt plodu pepřovníku černého a vitamin A
• přírodní antiparazitikum
• ideální pro detoxikaci organismu 
• vhodný na počátek zahájení správné životosprávy
• šácholan lékařský pozitivně působí na pravidelné vyprazdňování
• enzym proteáza z aspergillus oryzae podporuje správné štěpení 

bílkovin v trávicím ústrojí
• černý pepř způsobuje lepší absorpci účinné látky do organismu, 

čímž je dosaženo maximálního efektu v těle
• vitamin A udržuje optimální stav sliznic včetně střevního traktu
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

TŘETINA POPULACE JE DLE 
SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ 

ORGANIZACE (WHO) 
INFIKOVÁNA PARAZITY,  

KTEŘÍ JSOU PŘÍČINOU MNOHA 
ZÁVAŽNÝCH CHOROB, 

NEJČASTĚJI SE V LIDSKÉM 
TĚLE VYSKYTUJÍ V ZAŽÍVACÍM 
ÚSTROJÍ, PLICÍCH, JÁTRECH, 
ŽALUDKU, ALE I V MOZKU, 
KRVI, KŮŽI, A DOKONCE 

V OČÍCH

30 tablet 30 tablet | 810 Kč| 810 Kč
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ESSENS ES’PURE START
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým 

dohledem
• nejvyšší účinnost doplňku stravy ES‘Pure Start je v kombinaci s dalšími 

produkty ESSENS Home Pharmacy, a proto je samostatně neprodejný
• aktivní látky - široké přírodní spektrum vitaminů B z pivovarských 

kvasnic
• vitaminy B pozitivně působí na energetický metabolismus, snižují 

únavu a vyčerpání, přispívají k optimální funkci nervového systému
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

ESSENS ES’PURE
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým 

dohledem
• aktivní látky - hořčík, mangan, aminokyselina taurin  a vitaminy 

B6 a B9
• kombinace hořčíku a aminokyseliny taurin má blahodárný vliv 

na regeneraci jater, které mají funkci čistit organismus od toxinů 
kolujících v krevním či lymfatickém systému

• vitaminy B přispívají ke snížení únavy a vyčerpání, působí na 
energetický metabolismus

• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

30 tablet 30 tablet | 450 Kč| 450 Kč
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set set | 2 590 Kč| 2 590 Kč
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CO JE TO DETOXIKACE ORGANISMU?
Detoxikace organismu je proces, kdy se lidské tělo zbavuje škodlivých účinků 
toxických látek a jedovatých zplodin, které organismu škodí. Mezi toxické látky 
patří například kouř z cigaret, komínů a výfuků, pesticidy, těžké kovy, škodlivé 
nátěry, nevhodné kosmetické přípravky, toxiny v nápojích a potravě, toxická léčiva, 
změkčovadla plastů, hormony a mnoho dalších. Přestože má lidský organismus 
schopnost většinu toxických látek vyloučit, je přínosné mu čas od času vhodným 
způsobem pomoci odstranit škodlivé produkty metabolismu, pročistit krev a posílit 
detoxikační orgány, mezi něž patří játra, plíce, střeva, ledviny i kůže. 

PROČ JE DETOXIKACE ORGANISMU 
DŮLEŽITÁ?
Každé roční období s sebou přináší jinou míru zátěže pro naše tělo, dochází 
k zaplavování organismu toxiny. Lidský organismus je oslaben a strádá. Detoxikace 
celkově podporuje metabolismus, imunitní i nervový systém a přináší tělu úlevu. 

ESSENS DETOX
Základem tříměsíční detoxikační kúry ESSENS je produktová řada ESSENS Home 
Pharmacy a kombinace produktů:

1x ESSENS ES’Pure Start, 2x ESSENS ES’Pure, 3x ESSENS Flow’EN a 1x ESSENS 
Clea’NS.

Jedinečnost detoxikační kúry ESSENS Detox je v synergii špičkových produktů.  
Ty mají samy o sobě vynikající výsledky v určených indikacích, avšak účinnost 
čtyř produktů v komplexní kúře se nesčítá, ale násobí.
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ESSYNBIO
NAVRŽENÉ K NAVOZENÍ SYNERGIE MEZI NAŠÍM TĚLEM 
A MIKROSVĚTEM V NÁS.
Synbiotika jsou výrobky kombinující probiotika a prebiotika, jejichž 
účinek je založen na synergii, tedy vzájemném působení, kdy výsledek je 
MNOHONÁSOBNĚ větší než pouhý součet účinků jednotlivých složek.

SYNBIOTIKA = 1 + 1 > 2

Produkt ESSYNBIO Microbiome Caps byl vytvořen týmem Vědecké rady 
ESSENS, tedy předními českými odborníky, technology a vědeckými pracovníky 
z oblasti biotechnologie, farmakologie i potravinářství. Problematikou 
probiotických i prebiotických substancí se zabývají již mnoho let a své 
cenné poznatky realizují a uvádějí v odborných publikacích po celém světě.

PROČ POTŘEBUJEME SYNBIOTIKA? 
Protože 70 % imunitního systému se ukrývá v trávicím traktu. Lidský organismus 
je nositelem trilionů bakterií, přičemž průměrný člověk jich má ve střevech 
1 - 1,5 kg. Množství bakteriálních buněk v našem střevě je 10x vyšší než 
počet buněk, které tvoří lidské tělo. Tento takzvaný mikrobiom ovládá a řídí 
naše životy mnohem víc, než bychom si byli ochotni připustit. Zásadním 
způsobem ovládá imunitu, obezitu i psychiku a má tak spojitost i s řadou 
onemocnění. Synbiotika mají velmi pozitivní dopad na lidský organismus 
a jejich pravidelné užívání je vhodné napříč všemi generacemi.  
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BESTSELLER

BEZKONKURENČNÍ PRODUKT 
OBSAHUJE 16 PROBIOTICKÝCH 
KULTUR V POČTU 35 MILIARD 

V JEDNÉ JEDINÉ KAPSLI

30 kapslí 30 kapslí | 865 Kč| 865 Kč
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ESSYNBIO MICROBIOME CAPS
• doplněk stravy vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• nová generace synbiotik MICROBIOME CAPS je kombinací probiotik a prebiotik v jedné 

kapsli, přičemž jejich účinek je založen na synergii, tedy vzájemném působení, kdy výsledek 
je větší než souhrn účinků jednotlivých složek

• unikátní kombinace komplexu 16 různých kmenů probiotických bakterií (s vysokým CFU* 
ve výši 35 miliard probiotických bakterií v jedné kapsli), prebiotik a vitaminu C

• probiotické kultury - Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus acidophilus NT, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus hard biofilm, 
Lactobacillus reuterii, Lactobacillus sporognes, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
breve, Bifidobacterium lactis HN019, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis Bi07

• významným faktorem kvalitních probiotických kmenů je jejich schopnost přilnutí na střevní 
stěnu, v ESSENS Microbiome Caps tuto funkci zajišťuje PROBIFIX, speciální a patentovaná 
adhezivní složka na bakteriálních kulturách, která mnohonásobně zvyšuje účinnost synbiotik

• odolné vůči žaludečním kyselinám pro optimální působení ve střevě
• optimální k doplnění střevní mikroflóry v organismu, upravuje ji při jejím narušení v důsledku 

nevhodné stravy, léčbou antibiotiky apod.
• prebiotická rozpustná vláknina FOS a GOS (fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy) 

podporuje rozvoj fyziologické střevní flóry s pozitivním dopadem na trávení 
• nárůst přirozené mikroflóry, zejména laktobacilů a bifidobakterií, přispívá k normálnímu 

vstřebávání zdraví prospěšných látek z pestré stravy
• vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a normální funkci imunitního 

systému
• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

*množství mikroorganismů v okamžiku výroby a během dodržovaných 
skladovacích podmínek.
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NUTRIESSENS
Produktová řada Nutriessens se zaměřuje na doplňky stravy ve formě lahodných 
gelů s ovocnou příchutí. Za jejich vývojem i výrobou stojí ESSENS Vědecká 
rada, tým odborníků a farmaceutů, jež se ve svém oboru pohybují již mnoho 
let a své cenné poznatky realizují a uvádějí v odborných publikacích po celém 
světě. Doplňky stravy byly vyvinuty a jsou vyráběny pod farmaceutickým 
dohledem v České republice, a to za plnění nejpřísnějších pravidel a norem 
EU. Výroba podléhá certifikaci GMP a HACCP. 

Lahodné gely jsou baleny v jednodenních dávkách 50 g v samostatných 
praktických sáčcích umožňujících nejen okamžitou spotřebu, ale díky 
uzavíratelnému víčku i pozvolnou konzumaci rozprostřenou do delšího 
časového úseku.

Účinnost použitých složek zajišťuje jejich vzájemná synergie, v organismu 
dochází k jejich maximálnímu využití a produkty se tak řadí mezi špičku na 
světovém trhu. Vysoká biologická dostupnost použitých složek je dosažena 
moderním technologickým zpracováním a zaručuje maximální využitelnou 
efektivitu. Účinné látky jsou získávány výhradně z přírodních zdrojů bez 
použití surovin připravených chemickou cestou. Na samotnou výrobu jsou 
využívány jen suroviny nejvyšších možných kvalit. Výrobky neobsahují lepek, 
laktózu ani umělá barviva.
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30 kapslí | 865Kč
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ESSENS COLLAGEN  
A ESSENS COLLAGEN FISH

• doplňky stravy v podobě lahodného gelu s příchutí maracuji a pomeranče 
• aktivní látky - živočišný a rostlinný kolagen v bezkonkurenčním množství 7 000 mg, extrakt Aceroly (vitamin C) 

a L-tryptofan
• nejcennější složkou je nativní (nezničený teplem, chemikáliemi ani enzymy při zpracování) rostlinný kolagen 

typu II z akácie, který neobsahuje žádné patogenní faktory a zachovává si svoji přirozenou strukturu, jeho 
aminokyselinová sekvence je úplně stejná jako u lidského kolagenu

• maximální účinnost živočišného kolagenu zajišťuje hydrolýza (rozkladná reakce působením vody), a to proto, 
že je kolagen živočišného původu ve vodě špatně rozpustný a tělo by jej nedokázalo využít 

• v současné době je známo více než 20 rozdílných typů kolagenů, přičemž ty nejvýznamnější jsou: kolagen typu 
I (zaujímá 90 % veškerého kolagenu, nachází se v kůži, šlachách, kostech a vazivu), kolagen typu II (vyskytuje 
se v buněčné hmotě chrupavek), kolagen typu III (podobný typu I, vyskytuje se v měkkých tkáních, např. hladké 
svaly, nervová vlákna, ale i v krvetvorných tkáních a epitelech)

• acerola je keř nebo strom, jehož plody jsou nejbohatším zdrojem vitaminu C, který je nepostradatelný pro 
tvorbu kolagenu v organismu

• aminokyselina L-tryptofan je nezbytná pro každou tělesnou buňku a podporuje tvorbu kolagenu
• gel je bez umělých barviv, lepku a laktózy

KOLAGEN TVOŘÍ ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ  
HMOTU POJIVOVÝCH TKÁNÍ A HRAJE 

VÝZNAMNOU ROLI PŘI STÁRNUTÍ ORGANISMU,  
ESSENS COLLAGEN SVÝM MNOŽSTVÍM 
7 000 mg KOLAGENU NEMÁ NA TRHU 
KONKURENCI A SAMI JSTE JEJ ZAČALI 

PŘEZDÍVAT JAKO “ELIXÍR MLÁDÍ”
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30 kapslí | 865Kč

BESTSELLE
R

ESSENS COLLAGEN FISH
• vedle rostlinného kolagenu II z akácie je ESSENS 

Collagen tvořen rybím kolagenem pocházejícím výhradně 
z rybí kůže, a to kolagenem typu I a kolagenem typu II 

• ESSENS Colagen Fish přispívá k urychlení hojení 
ran, napomáhá navrácení elasticity kůže, vedoucí 
k mladistvějšímu vzhledu, zároveň pleť dokonale vyživuje 
a má pozitivní vliv na vlasy, nehty i na odolnost kůže 
proti teplotním výkyvům

ESSENS COLLAGEN 
• vedle rostlinného kolagenu typu II z akácie je ESSENS 

Collagen tvořen vepřovým kolagenem obsahujícím kolagen 
typu I, kolagen typu II i kolagen typu III 

• ESSENS Collagen působí preventivně na glykaci kolagenu 
(glykace je proces, kdy se v těle utváří škodlivé molekuly 
AGE mající za následek stárnutí pleti), přispívá k tvorbě 
kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek, kůže 
i zubů, napomáhá navrácení elasticity kůže, což vede 
k mladistvějšímu vzhledu, zároveň pleť dokonale vyživuje 
a pozitivně působí i na vlasy a nehty

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |2 260 Kč|2 260 Kč
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 565 Kč| 565 Kč
(7 x 50 g)

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 675 Kč| 675 Kč
(7 x 50 g)

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |2 700 Kč|2 700 Kč
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)
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ESSENS LIFT UP
• doplněk stravy v podobě lahodného gelu s příchutí 

pomeranče 
• aktivní přírodní látky – extrakt plodů Schizandra 

chinensis, sacharóza, trehalóza, aminokyselina 
taurin a komplex vitaminů skupiny B 

• ESSENS Lift Up je optimální k dodání ranní energie 
potřebné k nastartování centrálního nervového systému 
i jednotlivých orgánů, pomáhá připravit organismus 
na celodenní náročné fyzické i psychické vytížení  

• dřevitá liána Schizandra chinensis pocházející z Asie 
se pěstuje jako léčivá rostlina, patří mezi takzvané 
adaptogeny, tedy látky zvyšující odolnost organismu 
při zátěži a v extrémních podmínkách, stimuluje 
mozek a periferní nervy, posiluje kognitivní funkce

• sacharóza a trehalóza jsou přírodní sacharidy a působí 
jako mohutný zdroj glukózy pro mozkové buňky

• trehalóza stimuluje jedinečný mechanismus autofagie 
a má schopnost udržovat delší životnost proteinů

• vitaminy skupiny B přispívají ke snížení únavy 
a vyčerpání, působí na energetický metabolismus

• aminokyselina taurin podporuje srdeční činnost 
a působí preventivně proti vzniku makulární degenerace  

• gel je bez umělých barviv, lepku a laktózy, velmi 
nízký glykemický index umožňuje užívání doplňku 
stravy i diabetikům

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 465 Kč| 465 Kč
(7 x 50 g)

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |1 860 Kč|1 860 Kč
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)
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ESSENS CHILL OUT
• doplněk stravy v podobě lahodného gelu s příchutí višně 
• aktivní přírodní látky – extrakt plodu višně obecné, 

aminokyselina tryptofan, vitamin B6 - pyridoxin, glukóza
• ESSENS Chill Out napomáhá k večernímu zklidnění 

organismu, uvolnění mysli, zmírnění pocitu vyčerpanosti, 
navození celkové duševní pohody a přípravě ke 
snazšímu usínání

• extrakt višně obecné stimuluje tvorbu insulinu, který ve 
spojení s aminokyselinou tryptofanem a vitaminem B6 
vede ke tvorbě serotoninu a zvýšení hladiny melatoninu

• neurotransmiter serotonin je biologicky aktivní látka 
produkovaná v mozku, ovlivňuje vnímání a navozuje 
pocit dobré nálady, snížená hladina serotoninu zvyšuje 
stres, depresi a úzkost

• hormon melatonin je přírodní složkou extraktu višně, 
ovlivňuje cirkadiánní denní rytmus a jeho vzestup je 
spojen s nutkáním ke spánku

• gel je bez umělých barviv, lepku a laktózy, velmi nízký 
glykemický index umožňuje užívání doplňku stravy 
i diabetikům

WEEKLY PACK WEEKLY PACK | 465 Kč| 465 Kč
(7 x 50 g)

MONTHLY PACK MONTHLY PACK |1 860 Kč|1 860 Kč
(4 x WEEKLY PACK + 2ks)
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LACTOFERRIN



CO JE LACTOFERRIN?
Lactoferrin je multifunkční protein z rodiny transferinů 
(přenašeč stopových prvků v krvi, jako jsou např. železo, 
měď a zinek), který se přirozeně vyskytuje v lidském těle, 
je zastoupen v exokrinních sekretech a především v krevní 
plazmě a bílých krvinkách. 

Lactoferrin je v malém množství obsažen ve všech tělních 
tekutinách, je totiž součástí vrozené imunity. Protože je 
lidskému tělu vlastní, umí jej rozpoznat a akceptovat bez 
reakcí. Navíc na něj doposud nevznikla rezistence, díky Navíc na něj doposud nevznikla rezistence, díky 
čemuž je neustále účinný pro každého z nás bez rozdílu čemuž je neustále účinný pro každého z nás bez rozdílu 
pohlaví i věku.pohlaví i věku.

ESSENS Lactoferrin je získaný z bovinního mléka, protože 
je nejvíce podobné tomu lidskému a při srovnávacích testech 
má stejnou účinnost. Lidský a bovinní lactoferrin se liší jen ve 
2 aminokyselinách (skládá se ze 700 aminokyselin), přitom 
u jednotlivých lidí se může lišit až v 8 aminokyselinách. 

Lactoferrin má širokou aktivitu a působí pozitivně na lidský 
organismus. Jeho hlavní funkcí je vázat a udržovat stálou 
a rovnoměrnou hladinu železa v těle. Zároveň se lactoferrin Zároveň se lactoferrin 
vyznačuje těmito vlastnostmi:vyznačuje těmito vlastnostmi:

• antimikrobiální (působí proti mikroorganismům)
• antibakteriální (působí proti bakteriím)
• antivirální (působí proti virům)
• antifungální (působí proti houbám)
• antioxidační (chrání organismus proti škodlivým účinkům 

chemických látek, s nimiž se člověk denně setkává)
• působí proti parazitům

• působí proti rakovinotvorným buňkám
• chrání před nebezpečným zářením
• má protizánětlivý účinek

Velmi významným parametrem je tzv. nativita lactoferrinu nativita lactoferrinu 
(nativní je nezničený teplem, enzymy ani chemikáliemi při 
zpracování). Proto klademe důraz na to, aby byl lactoferrin 
zpracován špičkovou technologií z čerstvého mléka a nikoliv 
ze syrovátky, která je odpadní látkou v mlékárenské výrobě. 

Dalším důležitým faktorem pro vysokou kvalitu lactoferrinu je 
stupeň saturacestupeň saturace (nasycení) železem (ale i mědí či zinkem). 
A to z důvodu optimální regulace a udržování stálé hladiny 
těchto stopových prvků v těle. Za normálních okolností kolísá 
saturace lactoferrinu mezi 10 - 30 %. Pokud je lactoferrin 
nasycenější železem na více než 80 %, jeho antimikrobiální 
a protizánětlivá účinnost se podstatně snižuje. ESSENS 
Lactoferrin prochází přísnou kontrolou saturace železem 
a jeho hodnota je pouhých 23 %, tedy velmi nízká. 

Molekula lactoferrinu má další obrovskou přednost v tom, že 
je stabilnější proti kyselinám a enzymům. Jakékoliv záněty 
v těle totiž doprovází okyselení zanícené tkáně a mnoho 
aktivních látek (např. antibiotika) v tomto prostředí ztrácí 
svoji účinnost. Lactoferrin je však i uvnitř sekretu stále sekretu stále 
aktivní a účinný.aktivní a účinný.
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EXCLUSIVE

30 tablet 30 tablet | 1 405 Kč| 1 405 Kč
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ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
• čistě přírodní doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• aktivní látky - lactoferrin, jod, selen a extrakt plodu višně obecné
• neobsahuje žádné chemické látky, cukr, lepek ani laktózu
• na samotnou výrobu jsou zásadně využívány jen suroviny nejvyšší možné a garantované 

kvality
• při zpracování byla použita speciální technologie SOFT tabletting, jde o speciální postup 

výroby, kdy nedochází k denaturaci a tím snížení aktivity lactoferrinu; tuto technologii při 
zpracování lactoferrinu nepoužívá žádná jiná společnost na světě

• dlouholetý výzkum prokázal, že doplněním lactoferrinu o speciální vazbu jodu a selenu 
jsou významně zlepšeny terapeutické vlastnosti výsledného produktu

• jod i selen jsou důležité pro správnou funkci imunitního systému, regulují činnost štítné žlázy 
a chrání buňky před volnými radikály kyslíku

• extrakt plodu višně obsahuje účinné látky podporující udržování dobré tělesné kondice
• pomáhá při akutním nachlazení či chřipce 
• pozitivně působí při intenzivních problémech zažívacího traktu, jako jsou virové průjmy, 

alimentární nákazy, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida i celiakie
• jako prevence a ochrana organismu, např. v průběhu ozařování u onkologických pacientů
• pomáhá odstranit patogeny z těla (bakterie, viry, kvasinky, plísně, houby)
• pomáhá posilovat imunitní systém
• pomáhá při anémii způsobené nedostatkem hemoglobinu v krvi, protože dokáže lépe využít 

železo přijaté potravou, které je důležité při tvorbě krvinek a hemoglobinu 
• má pozitivní účinky na potlačení oxidačních procesů v těle, které způsobují stárnutí buněk 

a onemocnění kardiovaskulárního systému
• pomáhá při kožních problémech (akné, atopická dermatitida, 

erytém kůže apod.)
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ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM
• intenzivní hojivá mast vyvinutá a vyráběná pod farmaceutickým dohledem
• ESSENS Lactoferrin Unguentum je výsledkem rozvinuté spolupráce PharmDr. Milana Krajíčka s vědeckými 

odbornými lékařskými institucemi 
• neobsahuje žádné chemické ani konzervační látky, stabilizátory či barviva
• použité látky jsou zásadně nejvyšší možné a garantované kvality 
• unikátní spojení lactoferrinu a panenského olivového oleje zajišťuje vysokou hydrataci, výbornou 

roztíratelnost a dokonalou penetraci masti
• podporuje urychlení hojení širokého spektra poranění jako jsou odřeniny, drobné řezné rány, popáleniny, 

pooperační rány, proleženiny
• napomáhá při infekčním, virovém, plísňovém či kvasinkovém onemocnění kůže i sliznic
• přispívá k urychlení hojení herpetických infekcí (opary, afty)
• pomáhá při kožních problémech, jako jsou akné, atopická dermatitida, erytém kůže, popraskané koutky 

úst, podrážděná pokožka v okolí nosu při nachlazení apod.

EXCLUSIVE

10 g 10 g | 765 Kč| 765 Kč
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HOJENÍ RAN NA POVRCHU POKOŽKY ČI NA SLIZNICÍCH JE SLOŽITÝ BIOLOGICKÝ 
PROCES A Z MEDICÍNSKÉHO HLEDISKA BÝVÁ DĚLEN NA 5 STÁDIÍ:
1. hemostáza, tedy automatická reaktivní schopnost organismu zastavit krvácení, jde o velmi 

náročnou a účelnou reakci organismu na poranění
2. reparativní zánět je fází, v níž dochází k aktivaci řady látek a růstových faktorů, které mají 

připravit zničenou nebo poškozenou tkáň k nahrazení novou
3. granulace je procesem tvorby granulační tkáně, která postupně od okrajů ránu vyplňuje, 

vytváří se v ní nové cévy a vzniká síť vláken kolagenu
4. epitelizace je procesem replikace a migrace epitelových buněk do nezhojených oblastí kůže 

či sliznice a vede k vytvoření nové krycí tkáně, nahrazující tkáň provizorní
5. remodelace rány je fáze, kdy v nové tkáni dochází k ustavení adekvátní pevnosti a přizpůsobení 

se podmínkám procesů organismu
Výzkum lékařských odborníků dospěl k závěru, že zánět je vstupním procesem pro hojení rány. 
Nepřiměřeně dlouhá doba trvání zánětu nebo vysoká zánětlivá reakce může vyústit ve špatné 
hojení a být příčinou komplikací v procesech směřujících k uzdravení. 

ESSENS Lactoferrin Unguentum napomáhá umocnit počáteční fázi zánětu a přispívá k tomu, aby 
byla po krátké době utlumena a přešla do fáze hojení. Navíc přispívá k migraci nově vytvořených 
a zdravých buněk pokožky a buněk vazivové tkáně k fixaci do nové pojivové sítě. 

ESSENS Lactoferrin Unguentum patří mezi produkty, které podporují vlhké hojení rány. Má 
spojitost s dalšími pozitivními vlivy, jakými jsou urychlení procesu granulace a také epitelizace. 
Pomáhá udržovat v ráně stav s konstantním pH a teplotou, zabraňuje vniknutí infekce, omezuje 
působení reaktivních kyslíkových radikálů a díky absenci vody v masťovém základu nedochází 
k maceraci rány. 
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MONOLAURIN



MONOLAURIN
Novou produktovou řadu ESSENS Monolaurin zastupuje pouze jediný produkt, 
doplněk stravy ESSENS Monolaurin Premium. Jeho složení a účinnost jsou 
však natolik výjimečné, že si vlastní produktovou řadu právem zaslouží. 

Monolaurin je čistý lipidový extrakt získaný z kokosového oleje. Přirozeně se 
vyskytuje v kokosovém oleji (až 47 %), ale je zastoupen i v mateřském mléce 
(asi 6 %). V posledních dvou desetiletích byl předmětem mnoha vědeckých 
výzkumů, kdy odborníci na základě velmi pozitivních účinků zkoumali 
možné aplikace v potravinářství, kosmetice a medicíně. Potenciální výhody 
monolaurinu pramení z jeho imunitních, antibakteriálních, antimykotických 
a antivirových vlastností.

Výzkumem, vývojem a laboratorními testy monolaurinu se po dobu tří let 
zabývala i Vědecká rada ESSENS, a to za podpory tzv. malého patentu, 
Užitného vzoru č. 33 526, registrovaného na Úřadu průmyslového vlastnictví 
České republiky ze dne 3. 9. 2019. Cílem bylo vytvořit takový doplněk stravy, 
který by měl v lidském organismu antivirotické účinky.
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NEW

ESSENS MONOLAURIN PREMIUM
• doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• revoluční doplněk stravy obsahuje účinné látky ve vhodném poměru glyceryl laurát, lauryl sacharát a vitamin A
• monolaurin je čistý lipidový extrakt získaný z kokosového oleje s přínosnými vlastnosti na imunitní systém
• vitamin A zajišťuje správný růst, vývoj, kvalitu a funkčnost sliznic, kostí a krvetvorby
• maximální biologickou dostupnost v organismu zajišťuje na trhu zcela ojedinělý způsob samoemulgující formy 

monolaurinu, patentovaný Užitným vzorem č. 33 526
• ESSENS Monolaurin Premium i díky vitaminu A přispívá k normální funkci imunitního systému a sliznic, 

kombinace aktivních složek napomáhá k obranyschopnosti organismu a podporuje zdravou rovnováhu 
střevních bakterií

• účinné látky jsou získávány z přírodních zdrojů a od prověřených dodavatelů, výrobek neobsahuje cukr, 
lepek ani laktózu a je vhodný i pro vegany.

60 kapslí 60 kapslí | 700 Kč| 700 Kč
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ESSENS ANTI-V MIX
• dle Vědecké rady ESSENS je racionální užívat více doplňků stravy ESSENS, 

jejichž účinnost se vzájemně podporuje, násobí a zasahuje v organismu na 
určitém místě

• Anti-V Mix obsahuje ESSENS Monolaurin Premium, ESSENS Lactoferrin, 
ESSENS Clea’NS a ESSENS Flow’EN

set set | 3 030 Kč| 3 030 Kč
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ESSENS CBD
Doplněk stravy ESSENS CBD Capsules otevírá zcela novou produktovou 
řadu, za jejíž vývojem stojí tým Vědecké rady ESSENS. 

Ta se skládá z předních českých odborníků, technologů a vědeckých pracovníků 
z oblasti biotechnologie, farmakologie i potravinářství. Ve spolupráci 
s akademickými subjekty spolupracují na nejrůznějších klinických studiích 
a aktivně se zabývají výzkumem a vývojem. Studiem poznatků získaných 
prostřednictvím vlastních či světových výzkumných programů pak společně 
navrhují a vyvíjejí produkty pro ESSENS. A stejně tak tomu bylo i při vývoji 
a výrobě doplňku stravy s CBD, kde byl daný jasný cíl. Přinést na trh takový 
produkt, jehož účinnost a kvalita mnohonásobně převýší obdobné produkty 
na trhu.
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NEW

ESSENS CBD CAPSULES NEJSOU 
NARKOTICKÉ/PSYCHOTROPNÍ  

ANI NEVYVOLÁVAJÍ ZÁVISLOST,  
JEJICH UŽÍVÁNÍ JE LEGÁLNÍ 
A NEVYSTAVUJE UŽIVATELE  

ŽÁDNÉMU STŘETU SE ZÁKONEM

30 kapslí 30 kapslí | 1 170 Kč| 1 170 Kč
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ESSENS CBD CAPSULES
• doplněk stravy vyvinutý a vyráběný pod farmaceutickým dohledem
• účinná látka CBD pochází z průmyslové konopí a pro maximální biologickou dostupnost 

v organismu byla doplněna extraktem černého pepře a vitaminu B12
• CBD neboli kanabidiol je jeden z hlavních kanabinoidů, které obsahuje rostlina 

konopí, jde o nepsychoaktivní složku s významným terapeutickým potenciálem u řady 
zdravotních i psychických obtíží 

• CBD pochází z povolené odrůdy průmyslového konopí pěstovaného v EU podle zásad 
správné pěstitelské praxe (GACP)

• piperin zajišťuje mnohem lepší absorpci látky do organismu, a tím i maximální účinnost, 
protože CBD má samo o sobě poměrně malou biologickou dostupnost a stejné množství 
CBD v různých formách nemusí mít v těle identické účinky

• vitamin B12 patří mezi velmi důležité vitaminy a podílí se na řadě klíčových procesů 
v těle, zodpovídá za zdravý vývoj a funkci mozku

• díky vitaminu B12 ESSENS CBD Capsules přispívá k normální činnosti nervové soustavy, 
ke snížení míry únavy i vyčerpání, k normální psychické činnosti, k normální tvorbě 
červených krvinek i k normální funkci imunitního systému 

• účinné látky jsou získávány z přírodních zdrojů a od prověřených dodavatelů, výrobek 
neobsahuje cukr, lepek ani laktózu a je vhodný i pro vegany

V JEDNÉ JEDINÉ KAPSLI GARANTUJEME 10 mg 2% CBD OLEJE. 
DÍKY PŘÍDAVKU EXTRAKTU PIPERINU JE MAXIMÁLNĚ ZVÝŠENÁ 

BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST, A TO AŽ 3X.  
FAKTICKÁ DÁVKA CBD TEDY ODPOVÍDÁ PODÁNÍ ASI 30 mg.
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ESSENS SYRUP 
Doplňky stravy ESSENS SYRUP byly účelově navrženy tak, aby prostřednictvím 
přírodních složek dodaly tělu potřebné látky pro jeho správnou funkci.

Stejně jako ostatní doplňky stravy, jsou sirupy výsledkem práce členů ESSENS 
Vědecké rady a jejich vize vytvořit účinné produkty, které budou snadno 
aplikovatelné i pro odpůrce tablet či kapslí. Zároveň však ve všech ohledech 
kopírují potřeby dnešní hektického doby a zdravého životního stylu. Speciální 
receptury s účinnými rostlinnými výtažky, které mají široké využití ve farmacii 
i potravinářství doplňují atraktivní příchutě ovoce a bylin.

*dostupnost 3/2021



NEW

ESSENS SYRUP  
IMMUNITY SYSTEM

• doplněk stravy ve formě sirupu s příchutí černého bezu a šípku
• aktivní látky - extrakty z aceroly lysé a bezového květu a vitaminy 

B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12
• acerola je keř nebo strom známý také jako tropická višeň a patří 

mezi nejbohatší zdroje vitaminu C, který přispívá k normální funkci 
imunitního systému a ochraně buněk před oxidativním stresem

• květ černého bezu je bohatý na antioxidanty a velmi oblíbený 
v lidovém léčitelství pro své pozitivní účinky nejen při nachlazení

• sirup podporuje obranyschopnost organismu, pomáhá snižovat 
míru únavy a vyčerpání, podporuje vstřebávání železa a přispívá 
k normální činnosti nervové soustavy a k tvorbě kolagenu

• vegan produkt bez umělých barviv, lepku a laktózy

0,7 l 0,7 l | 1 290 Kč| 1 290 Kč
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ESSENS SYRUP ANTISTRESS
• doplněk stravy ve formě sirupu s příchutí vzácného šafránu
• aktivní látky - extrakt z aceroly lysé, L-tryptofan a šafrán setý
• acerola je keř nebo strom známý také jako tropická višeň a patří 

mezi nejbohatší zdroje vitaminu C, který přispívá ke správné funkci 
imunitního systému

• L-tryprofan je životně nezbytná aminokyselina podporující tvorbu 
neurohormonů serotoninu, melatoninu i nespočet enzymů

• Affron® je patentovaný prvotřídní výtažek z ručně sbíraných blizen 
šafránu setého, nejdražšího koření světa

• Affron® je zpracován patentovaným nízkoteplotním výrobním procesem 
extrakce AFF®ON Cool-Tech, který zajišťuje jeho dlouhodobou aktivitu 
a stabilitu, zároveň jde o první šafránový extrakt standardizovaný 
pomocí HPLC na Lepticrosalides®, bioaktivní sloučeniny, které pomáhají 
relaxaci, duševní a fyzické rovnováze a udržují pozitivní náladu

• kvalita Affron® je podložena 6 klinickými studiemi, které prokázaly 
zlepšení nálady u zdravých osob s občasným stresem a úzkostí 
i zlepšení nespavosti už během 4 týdnů užívání

• sirup pomáhá při uvolnění, zlepšuje náladu, zvyšuje pocit pohody, 
napomáhá relaxaci, kvalitnímu spánku a zároveň pomáhá zmírňovat 
úzkosti a stres

• vegan produkt bez umělých barviv, lepku a laktózy

PATENTOVANÁ SLOŽKA AFFRON®  
BYLA OCENĚNA JAKO SLOŽKA ROKU 2020 

PRO KOGNITIVNÍ FUNKCE V SOUTĚŽI  
THE NUTRAINGREDIENTS USA AWARDS

0,7 l 0,7 l | 1 230 Kč| 1 230 Kč
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ESSENS SYRUP ANTIOXIDANT
• doplněk stravy ve formě sirupu s příchutí ostropestřce a goji
• aktivní látky - extrakt ostropestřce mariánského a trubkovce osinatého
• ostropestřec mariánský je až 150 cm vysoká bylina jejíž využití 

dokládají už starověké zdroje
• extrakt ze semen ostropestřce mariánského, známý jako silymarin, 

má silný antioxidační účinek a vykazuje ochranný účinek ve vztahu 
k jaterním buňkám před škodlivými vlivy, kde zvyšuje odolnost 
buněčné membrány proti pronikání hepatotoxických látek

• silymarin pozitivně působí na trávicí systém, optimalizuje hladinu tuků 
a cholesterolu v krvi a může vést ke zlepšení glykemického profilu 

• trubkovec osinatý je bylina z čeledi hluchavkovitých, často využívaná 
v lidovém léčitelství jako diuretikum a k posílení funkce ledvin 
a močového ústrojí 

• sirup přispívá k odvodnění organismu, pomáhá bojovat s volnými 
radikály, podporuje trávení a detoxikaci těla

• vegan produkt bez umělých barviv, lepku a laktózy

0,7 l 0,7 l | 930 Kč| 930 Kč

ANTIOXIDANTY JSOU LÁTKY,  
KTERÉ TĚLU POMÁHAJÍ  

ELIMINOVAT NEGATIVNÍ VLIV  
ZNEČIŠTĚNÉHO PROSTŘEDÍ, STRESU,  
NESPRÁVNÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU,  

NEVHODNÉ STRAVY  
I NADMĚRNÉHO UŽÍVÁNÍ LÉČIV
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0,7 l 0,7 l | 980 Kč| 980 Kč

ESSENS SYRUP  
SPORT & ENERGY

• doplněk stravy ve formě sirupu s příchutí červeného pomeranče 
a ženšenu

• aktivní látky - extrakt z cesmíny paraguayské s obsahem taurinu 
a kofeinu

• cesmína paraguayská je jihoamerický strom, jeho sušené a drcené 
listy jsou známé pod pojmem yerba maté a obsahují velké množství 
minerálů, vitamínů a antioxidantů s příznivým dopadem na organismus

• nápoje z yerba maté se staly populární v celé oblasti Jižní Ameriky 
pro své posilující a stimulační účinky, protože dodávají energii, 
zlepšují paměť i náladu, redukují apetit a napomáhají spalování tuků

• aminokyselina taurin je silný antioxidant, působí jako stimulátor 
mozkové aktivity a má pozitivní vliv na výkon 

• kofein je alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu 
a srdeční činnost, potlačuje únavu a zvyšuje koncentraci a bdělost

• sirup je vhodným doplňkem nejen pro sportovce, zlepšuje výkon 
vytrvalostního cvičení i energii, soustředěnost a duševní jasnost, 
zároveň napomáhá spalování tuků

• vegan produkt bez umělých barviv, lepku a laktózy
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