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WELCOME TO ESSENS
Jsem hrdý na novou kolekci produktů, jejichž katalog držíte právě nyní v ruce. 

Spojili jsme se s týmem skvělých vizážistů pod vedením předního makeup artisty Pavla 
Kortana a připravili jsme pro vás zcela novou kolekci ESSENS Beauty MUST HAVE EDITION. 
Tato kolekce obsahuje vše nezbytné pro perfektní makeup, ty nejlepší textury, širokou škálu 
barev, kvalitní ingredience a designové balení.

Svou jedičností a kvalitou naše kolekce upoutala také finalistky České Miss, a proto jsme se 
rozhodli vstoupit do světa krásy jako titulární partner této tradiční české značky. Od roku 
2021 tak celá soutěž ponese jméno Česká Miss ESSENS. Těšíme se na toto unikátní spojení 
a pevně věříme, že bude bavit i vás a naše dekorativní kosmetika se stane součástí vaší 
osobní i profesní sféry vašeho života.
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Komfort při každodenním používání,  
nekonečná hydratace a dokonale sjednocená pleť. 

To vše pro vás snoubí nová řada Second Skin. 
Protože být nalíčená a přitom se cítit přirozeně 

a žensky je přáním každé ženy.
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SECOND SKIN  
EYESHADOW PRIMER

SECOND SKIN
PRIMER
Hedvábná podkladová báze je perfektním 
podkladem pod makeup a zaručuje jeho 
dokonalou fixaci. Díky speciálnímu složení 
vyhlazuje pleť a zjemňuje viditelnost pórů.

Lehká podkladová báze pod oční stíny pro jejich 
dlouhodobý efekt. Oční stíny se nedrží ve vráskách, 
jsou odolnější a mají zářivější barvu. Jemná krémová 
konzistence se výborně nanáší a rychle zasychá.

11 ml

290 Kč

30 ml

495 Kč
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SECOND SKIN
BB CREAM
Tónovací hydratační krém 
na pleť pečuje, vyhlazuje, 
rozjasňuje a sjednocuje 
barevný tón pleti. Vitamin 
E zajišťuje celodenní 
hydrataci a předchází 
stárnutí. Vysoká ochrana 
před škodlivým zářením 
SPF 25.

30 ml

590 Kč
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SECOND SKIN
FOUNDATION
Dlouhotrvající make-up s bohatou hydratační texturou a vysokým krytím 
nedostatků pleti. Obsahuje projasňující složky, které odráží světlo a zbavují 
pleť známek únavy.

35 ml

690 Kč
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SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER

SECOND SKIN CONCEALER

Transparentní pudr pro všechny typy a tóny pleti absorbuje přebytečný lesk 
a minimalizuje viditelnost pórů, nedokonalostí a vrásek. Sametové zmatnění dodává 
pleti přirozený vzhled a dokonale zafixuje líčení pro perfektní a dlouhodobý look.

Korektor očního okolí, který retušuje tmavá místa a rozjasňuje díky optickým částečkám. 
Obsahuje hydratační komplex kyseliny hyaluronové a vitaminu E, který zajišťuje celodenní 
hydrataci a předchází stárnutí pleti. Díky speciálnímu složení nedráždí oči a oční okolí.

3 x 2,8 g

450 Kč

7,5 g

405 Kč

3 ml

360 Kč

   

    



SECOND SKIN
BLUSH PALETTE
Blush palet obsahuje bronzer, tvářenku 
a projasňovač v jednom balení. Díky 
krásným pigmentovým barvám docílíte 
přirozeného vzhledu a zdravě vypadajících 
tváří. Lze aplikovat samostatně nebo 
v libovolné kombinaci. Paleta je vhodná 
na obličej, oči i tělo.
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My v ESSENS milujeme úsměvy.  
Proto jsme si na výběru produktů pro rty  

dali obzvlášť záležet a připravili jsme pro vás  
ty nejlepší textury, širokou škálu barev  
a kvalitní ingredience. Tak kombinujte,  

hrajte si a usmívejte se.
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6 ml

340 Kč

Pure

Bronze

Pink Sparkle



GLITTER GLASS
LIP GLOSS
Tekutý lesk na rty s jemnými glitry a ultra vysokým leskem. Jeho hladká 
krémová textura zajišťuje efekt plných rtů a příjemné nošení bez lepivého 
pocitu.
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FRUITY LIP 
BUTTER
Připomíná pastelku, 
jemně tónuje a hydratuje 
jako balzám. Má lesklý 
efekt a jemnou ovocnou 
vůni. Krémová textura se 
snadno nanáší a dodává 
hladký a hedvábný 
povrch. Arganový olej 
a vitamin E udržují rty 
hydratované a pružné.

3,5 g

320 Kč

   

Orange

Raspberry

Coconut

Peach

Strawberry

Cherry

 
fine
glitter
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CLASSY
LIPSTICK
Hydratační krémová rtěnka se saténovým finishem má krásnou krémovou texturu 
s perfektním krytím a dlouhotrvajícím efektem. Bambucké máslo a vitamin E 
dokonale vyživují a hydratují rty.

4,2 g

350 Kč
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ALL DAY  
MATTE LIPSTICK
Dlouhotrvající tekutá matná rtěnka s výraznou pigmentací a luxusní krémovou texturou 
zajišťuje dokonalé plošné krytí a rychlé a přesné nalíčení. Je dostupná v trendy sytých 
barevných odstínech. Avokádový olej a vitamin E udržují rty hydratované a pružné.

6 ml

420 Kč
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LIP PENCIL
Krémová konturovací tužka s jemnou texturou, vysokou odolností a dlouhotrvajícím 
efektem. Umožňuje snadnou a přesnou aplikaci. Složení je obohacené o kyselinu 
hyaluronovou, která pečuje o pokožku rtů.

Extra krémová tužka s jemnou texturou a snadnou aplikací. Přírodní složky zajišťují 
vysokou hydrataci a bambucké máslo, včelí a karnaubský vosk dokonale pečují o rty.

2,49 g

390 Kč

1,2 g

390 Kč

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL

   

 

Nude

Rose

Pink

Red

Dark Red

Wine

Pink

Coral

Fuchsia
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SMOKEY eyes jedním tahem!  
Dokonale husté a vyživené řasy a unikátní složení 

našich tužek vám dovolí hrát si a kombinovat 
barvy přesně tak, jak si jen vy budete přát.  

Váš pohled mluví za vás, proto jej podtrhněte 
naší exkluzivní řadou na oči.



28

EXTRAVAGANT LASHES  
MASCARA

DRAMA LASHES  
MASCARA

Černá extrémně prodlužující 
řasenka dodává extra plné řasy. 
Měkký kartáček obalí jednotlivě 
každou řasu pro oslnivý vzhled. 
Speciální multifunkční komplex 
pečuje o slabé řasy, dodává jim 
objem a podporuje jejich růst.

Černá, extrémně zhušťující řasenka pro maximální objem i délku. 
Zatočený silikonový kartáček vykouzlí dokonalý look jedním 
tahem. Speciální složení řasy vyživuje, zvláčňuje a zanechává 
na nich pružný lesklý film.

13 ml

450 Kč

9 ml

450 Kč
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SIMPLE SMOKEY EYE  
PENCIL
Stíny v tužce s jedinečnou 
pudrovou texturou poskytují 
nekonečné možnosti úpravy 
od jemného až po výrazné 
líčení. Inovativní tuha zajišťuje 
snadné a dokonalé nanášení.

1,15 g

430 Kč

    

Green Dust

Glow Ash

Velvet Mink

Midnight Blue
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EYE PENCIL

EYEBROW PENCIL

Voděodolné intenzivní a měkké oční linky s vynikajícím krytím jsou odolné proti rozmazání 
a mají dlouhotrvající efekt až 10 hodin. Bavlníkový a jojobový olej spolu s voskovou 
složkou zajišťují snadnou a přesnou aplikaci. Pěnový aplikátor zajistí jemné rozmazání 
pro přirozený vzhled smokey eyes.

Tužka pro dokonalou úpravu obočí má jemnou texturu a je voděodolná s dlouhotrvajícím 
efektem až 13 hodin. Dokonalou finální úpravu obočí zajistí praktický kartáček.

1,2 g

390 Kč

1,2 g

390 Kč
    

    

Blonde

Brunette

Dark Brunette

Onyx

Coffee

Smoke

Emerald

Sapphire
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Kosmetická taška, která odráží čistě bílou linii naší nové řady dekorativní kosmetiky 
MUST HAVE EDITION. Je prostorná, praktická a omyvatelná s klipy na bocích pro 
možnost zavěšení.

Rozmery: 23 x 15 x 11 cm

390 Kč
ˇ

BEAUTY BAG  
MUST HAVE EDITION
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Vysoce kvalitní kosmetické ořezávátko s čepelí KUM® Dynamic 
Torsion Action®. Při konstantním napětí se čepel při ostření dynamicky 
přizpůsobuje různým silám působícím na tužku. Díky našemu ořezávátku 
ořežete naše tužky s precizní přesností.

75 Kč

PENCIL SHARPENER 
MUST HAVE EDITION

Profesionální sada devíti štětců na makeup s velmi 
jemnými nylonovými štětinami zajistí dokonalé nanesení 
dekorativní kosmetiky od primeru přes makeup po pudr 
i tvářenku. S precizní přesností vykouzlí uhrančivé oči 
a vykreslí svůdné rty. Součástí setu je praktická a stylová 
taštička ve stříbřité barvě.

COSMETIC BRUSH SET*

*dostupnost 3/2021

1 555 Kč
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PARFÉM ESSENS BOUDOIR SECOND SKIN 
A ESSENS BOUDOIR
Společně s naší novou kolekcí Must have edition jsme pro vás otevřeli 
i unikátní prostor ESSENS Boudoir, který se stane místem pro naše fyzické 
i online setkávání, sdílení a prezentaci produktů ESSENS. Z tohoto 
krásného spojení vznikl i náš nový parfém ESSENS Boudoir Second Skin, 
který v sobě nese duši a vůni našich produktů Second Skin a zahalil se 
do exkluzivní krabičky v designu našeho showroomu ESSENS Boudoir. 
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Parfém ESSENS Boudoir Second Skin  
v sobě nese vůni orientu a květin.
Hlava: pepř, černý rybíz, mandle, zelené tóny
Srdce: konvalinka, tuberóza, jasmín
Základ: ambra, kakao, bob tonka  

50 ml

650 Kč

20%
obsah vonných 

esencí
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Pavel Kortan

39

Právě v rukou držíte zhmotněný sen, na kterém pracoval celý můj tým více než rok. 
Na začátku tohoto celého byla spousta nápadů a snů. Chtěli jsme pro vás připravit něco 
jedinečného, co vás bude těšit, bavit a rozvíjet vaše podnikání. Já a můj tým jsme pečlivě 
navrhli každý produkt od úplného začátku, osobně vybírali barvy, vůně, textury i balení. 
Připravili jsme nový design produktů i katalogu, nafotili každou fotografii a dali do projektu 
spoustu nadšení a lásky. Pevně věřím, že díky nové kolekci MUST HAVE EDITION rozšíříme 
vaše profesní hranice, umožníme vám být součástí světa dekorativní kosmetiky a že vneseme 
do naší sítě obrovské možnosti pro vaše podnikání a úspěch. 

Děkuji za důvěru, děkuji za možnost splnit si svůj sen a navrhnout řadu dekorativní kosmetiky 
pro světovou značku ESSENS.



SECOND SKIN EYESHADOW PRIMER
 

SECOND SKIN PRIMER
 

SECOND SKIN BB CREAM
light medium dark

SECOND SKIN FOUNDATION
01 02 03 04 05 06 07 08

SECOND SKIN CONCEALER
01 02 03

SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER
 

SECOND SKIN BLUSH PALETTE
 

GLITTER GLASS LIP GLOSS
pure bronze pink 

sparkle

FRUITY LIP BUTTER
coconut peach orange strawberry raspberry cherry

CLASSY LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

ALL DAY MATTE LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

LIP PENCIL
nude rose pink red dark red wine

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL
pink coral fuchsia

EXTRAVAGANT LASHES MASCARA
 

DRAMA LASHES MASCARA
 

SIMPLE SMOKEY EYE PENCIL glow  
ash

velvet 
mink

green 
dust

midnight 
blue

EYEBROW PENCIL
blonde brunette dark 

brunette

EYE PENCIL
onyx coffee smoke emerald sapphire40



PARABEN FREE

DERMATOLOGICALLY TESTED

OPHTHALMOLOGICALLY TESTED

NOT TESTED ON ANIMALS

VEGAN FRIENDLY

GLITTER EFFECT
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