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Michal Kovář

WELCOME TO ESSENS
Domov je naší vizitkou i místo, kam si chodíme odpočinout a kde trávíme 
čas se svými nejbližšími. Bezpochyby si tedy zaslouží tu nejlepší péči 
a naším cílem je nabídnout vám takové produkty, které budou splňovat i ta 
nejpřísnější kritéria z pohledu ekologie i ochrany životního prostředí. Záleží 
nám na tomto životním postoji a je pro nás důležité, abyste se doma cítili 
v bezpečí a pohodlně. Katalog Home vás provede šetrnými čisticími prostředky 
a zároveň vám usnadní výběr té pravé domácí vůně, ať už si zvolíte aroma 
difuzér či 100% přírodní esenciální olej.
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S L O W  L I V I N G



NEW

ESSENS SLOW LIVING
Nová produktová řada vás zahřeje na duši a pomůže vychutnat si klid 
a kouzlo přítomného okamžiku. 

Základní vizí bylo připravit takové produkty, které budou minimalizovat 
rušivé elementy z našeho hektického života a pomohou posílit rovnováhu 
a harmonii organismu. To pak v samotném důsledku vede ke zlepšení jeho 
celkového stavu, tedy těla, duše i mysli.

100% přírodní esenciální oleje byly vytvořeny za účelem zklidnění a navození 
příjemné atmosféry za pomoci koncentrované síly bylin. Jsou ideální k relaxaci, 
masážím, do kosmetiky i do koupele. Významnou roli hrají při aromaterapii, 
která se právem řadí mezi jeden z druhů alternativní medicíny a doslova 
znamená “léčbu pomocí vůní”.

Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované, těkavé aromatické látky, které 
se získávají z různých částí rostlin. Najdeme je v listech, kořenech, květech, 
semenech i v kůře. Dodávají rostlinám vůni, chrání je před nebezpečím, 
dokonce jim pomáhají s opylováním a jsou velmi bohaté na různé účinné 
a léčivé látky.

ZPOMALTE, DÝCHEJTE, ŽIJTE S RADOSTÍ
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ESSENS OIL LEMON
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Citron dodává energii, zlepšuje náladu, 
imunitu a má všestranné využití. 

Vhodný do aromalampy, rozprašovačů, k inhalaci i do 
koupele. Možné použít i ve formě obkladů nebo vmasírování 
do chodidel i na spánky.

ESSENS OIL LAVENDER
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Levandule má relaxační vlastnosti, podporuje 
klidný spánek a zmírňuje podrážděnou pokožku. 

Vhodný do aromalampy, rozprašovače nebo na polštář 
před spaním. Může být aplikovaný na kůži, vmasírovaný 
do chodidel nebo přidaný do pleťových nebo tělových 
krémů či šamponů. 

10 ml 10 ml | 450 Kč| 450 Kč

10 ml 10 ml | 390 Kč| 390 Kč
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NEW

ESSENS OIL EUCALYPTUS
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Eukalyptus přispívá k pročištění dýchacích 
cest, posiluje imunitní systém a podporuje svěží dech.

Vhodný do aromalampy, rozprašovačů i k inhalaci. Může 
být použitý k masáži podbřišku v období menses. Vhodný 
k provonění šaten i skříní.

ESSENS OIL LEMONGRASS
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Citronová tráva tonizuje a očišťuje, 
zbystřuje smysly a dodává dobrou náladu. Odpuzuje hmyz.

Vhodný do aromalampy, k masáži celého těla nebo na 
chodidel. Osvěžuje svaly sportovců po námaze. Vhodný do 
rozprašovače k použití na oděv i tělo jako účinný repelent.  

10 ml 10 ml | 390 Kč| 390 Kč

10 ml 10 ml | 390 Kč| 390 Kč
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ESSENS OIL ROSEMARY
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Rozmarýn zmírňuje únavu, povzbuzuje 
a přispívá k lepší koncentraci.

Vhodný do aromalampy, rozprašovačů i k masáži. 
Vmasírování do spánků zvyšuje koncentraci při studiu. 
Masáž pokožky hlavy podporuje hustotu vlasů.  

ESSENS OIL THYME
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Tymián je známý antioxidant, má očišťující 
účinky, vhodný při nachlazení. Podporuje celkovou pohodu 
organismu. 

Vhodný do aromalampy, rozprašovače i k inhalaci. Může 
být aplikovaný na kůži nebo vmasírovaný do chodidel či 
oblasti hrudníku pro uvolnění nachlazení a kašle. 

10 ml 10 ml | 390 Kč| 390 Kč

10 ml 10 ml | 450 Kč| 450 Kč
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ESSENS OIL ORANGE
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Pomeranč je antioxidant, povzbuzuje tělo 
i mysl a osvěžuje pokožku.  

Vhodný do aromalampy i rozprašovačů. Může být vmasírovaný 
do chodidel i na spánky. Kapka oleje promnutá v dlaních 
a vetřená do šíje dodává energii. Vhodný do pleťových 
nebo tělových krémů či sprchových gelů. 

ESSENS OIL PEPPERMINT
100% přírodní esenciální olej slouží ke zlepšení celkového 
stavu těla i duše. Máta peprná působí proti nespavosti 
a bolestem hlavy. Mobilizuje smysly, zklidňuje trávicí ústrojí 
a podporuje svěží dech. 

Vhodný do aromalampy, rozprašovačů i k inhalaci. Masáž 
šíje a plic uvolňuje pocity napětí. Dodává ochlazující efekt 
díky studeným obkladům nebo koupelím chodidel. 

10 ml 10 ml | 390 Kč| 390 Kč

10 ml 10 ml | 390 Kč| 390 Kč
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PARABEN FREE VEGAN FRIENDLY

DERMATOLOGICALLY TESTED NOT TESTED ON ANIMALS

JAK ESENCIÁLNÍ OLEJE POUŽÍVAT?
Inhalace:Inhalace: Oleje si můžete v malém množství nakapat do aromalamp nebo difuzérů. 
Zpříjemníte si tak vůni v interiéru a navodíte si příjemnou náladu dle zaměření oleje. 
Lze smíchat také s vodou do rozprašovačů a použít jako bytový sprej nebo na 
provonění polštářů.

Masáž:Masáž: Vmasírováním olejů do pokožky docílíte příjemného uvolnění a díky benefitům 
daných olejů si můžete vychutnat sílu těchto 100% přírodních olejů. Vhodná je např. 
masáž chodidel nebo na uvolnění šíje, svalů, do spánků nebo ve formě obkladů. 
Při aplikaci na kůži používejte ve velmi malém množství (1 - 2 kapky), citlivé osoby 
mohou zředit s jiným nosným olejem, např. kokosovým.

Kosmetika:Kosmetika: Smíchejte si olej se svým oblíbeným pleťovým nebo tělovým krémem (stačí 
1 - 2 kapky, doporučujeme nejdříve vyzkoušet na menším vzorku).

Koupel:Koupel: Přidejte 3 - 5 kapek do vany či na stěnu sprchy a vychutnejte si aroma 
podpořené silou vodní páry.
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H O M E  P E R F U M E



ESSENS HOME PERFUME 
• elegantní aroma difuzér pro každý interiér
• dlouhotrvající vůně provoní prostory o rozloze až 20 m2 a vydrží vonět až 8 týdnů
• aroma difuzér nevyžaduje žádnou péči, stačí jen občas otočit ratanové tyčinky
• čistě přírodní jemné éterické oleje jsou ideální k navození příjemné a konstantní vůně a do 

ovzduší nevylučují žádné škodlivé látky
• aroma uvolňující se do ovzduší vzlíná tenkými kanálky ratanu, proto je jeho intenzita optimální 

a místnost se vůní nepřesytí
• v prodeji jako kompletní set s obsahem 200 ml, skleněným difuzérem a osmi ratanovými 

tyčinkami nebo jako samostatná náplň o obsahu 150 ml

8 ks8 ks| 100 Kč| 100 Kč

MODERNÍ DESIGN,  
ČTYŘI VŮNĚ, KTERÉ MILUJETE  
A JEDNA ÚŽASNÁ NOVINKA

ESSENS HOME PERFUME RATTAN REEDS
Náhradní tyčinky z přírodního ratanu zajišťují v ovzduší konstantní a ničím nerušenou vůni.

set 200 ml set 200 ml | 1 125 Kč| 1 125 Kč
refill 150 ml refill 150 ml | 495 Kč| 495 Kč
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WATERFALL
Nadčasová vůně luxusu, která v sobě ukrývá 
aroma vzácného dřevitého pižma, směs túje, 
borovice, cedru, pačule a vetivéru s jemnými 
doteky zeleného jablka.

WHITE FLOWERS
Jedinečná vůně s nádechem léta, tvořena 
opulentní sytou květinovou vůní jasmínu, 
ušlechtilou růží s jemným nádechem citrusů 
a zelených tónů.

OBLÍBENÉ AROMA DIFUZÉRY  
V OKOUZLUJÍCÍCH VŮNÍCH  
PRO PŘÍJEMNÉ OSVĚŽENÍ  

VAŠEHO INTERIÉRU
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DLOUHOTRVAJÍCÍ VŮNĚ IDEÁLNÍ 
PRO KAŽDÝ INTERIÉR

SECRET AMBER
Tajemná a zklidňující vůně plná zelených tónů borovic, 
s jemným nádechem jasmínu i vanilky se snoubí v harmonicky 
vyváženou vůni přírody, lesů, jantaru i pižma.

FRESH MANGO
Jemně nasládlá vůně manga se prolíná 
s tóny pomeranče, citronu i jablka 
a ve spojení s něžným nádechem kokosu 
i boba tonky se spojuje v příjemné 
osvěžení.
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NEW

MAJESTIC KING
Sofistikovaná a majestátní vůně honosící 
se vznešenými tóny pižma s jemným 
nádechem pudru, dřeva a koření. Magická 
síla výsledného aroma otevírá cestu do 
královských výšin a současně přináší jistotu, 
klid a pozitivní energii.

OKOUZLUJÍCÍ FLAKON 
V KOUŘOVĚ MODRÉ BARVĚ 
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ESSENS HOME CLEAN
Čisticí prostředky hrají v moderní společnosti významnou roli. Přináší hygienickou čistotu a jsou tak velmi důležité 
pro zdraví nás všech. Produktová řada ESSENS Home Clean je tvořena zcela bezpečnými čisticími prostředky 
pro domácnost, ať už se jedná o vysoce koncentrované produkty či výrobky určené k přímému užívání.

ČISTÝ DOMOV = ZDRAVÍ A POHODA
Kompletní sortiment byl vyvinutý předními odborníky ve svém oboru na základě posledních trendů a za pomoci 
nejmodernější technologie. Nejvyšší důraz byl kladen na maximální bezpečnost všech výrobků a jejich pohodlné 
používání spotřebiteli. Všechny fáze výroby podléhají nejvyššímu stupni kontroly v souladu s platnými normami 
Evropské Unie, což zaštiťují certifikáty kvality ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

ESSENS HOME CLEAN SE ŘADÍ MEZI NEJKVALITNĚJŠÍ A NEJBEZPEČNĚJŠÍ PRODUKTY 
SVÉHO DRUHU NA SVĚTOVÉM TRHU.
Vysokou účinnost zajišťují vhodně zvolené složky v nejlepším možném poměru, které zcela vyhovují životnímu 
prostředí, neboť jsou biologicky odbouratelné.

Praktické balení koncentrátů v hranatých litrových lahvích šetří nejen peněženku, ale i skladovací prostory 
v domácnosti.

Pečlivě vybrané příslušenství zaručuje snadnou manipulaci. Samostatně prodejná dávkovací pumpa je parametrována 
tak, aby při jednom stisku uvolnila 3 ml objemu tekutého prostředku a maximálně tak zjednodušila odměření 
doporučeného dávkování všech koncentrovaných produktů. Ředící láhev o objemu 500 ml s mechanickým 
rozprašovačem mlhy či pěny je optimálním nástrojem pro naředění koncentrátů do doporučené hustoty vhodné 
k okamžitému použití. Aby nedošlo k záměně ředěných výrobků, nabízíme i samostatně prodávaný set etiket 
vhodný k použití na ředící láhve.

MEZI ČTYŘI STĚŽEJNÍ BENEFITY ESSENS HOME CLEAN PATŘÍ:

vysoká účinnost finanční úspora

kvalita a praktičnost šetrnost 
k životnímu prostředí
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VYZNÁTE SE V NAŠICH PEČETÍCH?
CONCENTRATED
Vysoce koncentrované složení produktů ESSENS Home Clean přináší mnoho benefitů. 
Finanční úspora – koncentráty se ředí vodou dle doporučeného dávkování, po dlouhé měsíce 
tak nevznikají žádné náklady na nákup čisticích prostředků. Úspora místa – hranaté litrové 
láhve pro snadné uskladnění a praktické ředící láhve pro jednoduchou aplikaci šetří nejen 
skladovací prostory, ale snižují i skladovací hmotnost. Ochrana životního prostředí – nejen 
biologická rozložitelnost, ale i méně plastových obalů a rovněž i nižší frekvence dopravy 
znatelně snižují dopad na životní prostředí.

READY TO USE
Přestože jsou koncentráty velmi praktické, nehodí se na všechny čisticí prostředky. Proto 
náš sortiment obsahuje i výrobky vhodné k okamžitému užívání bez nutnosti ředění. Tyto 
produkty jsme pro snadnější orientaci označili pečetí „ready to use“. Stejně tak jsou touto 
pečetí označeny i volně prodejné etikety určené na ředící láhve.

BIODEGRADABLE
Produkty ESSENS Home Clean jsou biodegradabilní, tedy biologicky rozložitelné. 
Neobsahují totiž žádné toxické látky, a proto jsou šetrné nejen k našemu zdraví, ale 
i k životnímu prostředí.

DERMATOLOGICALLY TESTED
Čisticí prostředky nejsou oproti kosmetickým výrobkům určeny pro kontakt s pokožkou. 
Přesto jsou produkty ESSENS Home Clean vyvinuty tak, aby byly dermálně bezpečné, 
pokožce neublížily ani při náhodném potřísnění nebo při nedostatečném vymáchání pracích 
prostředků z tkaniny.

VEGAN
Produkty ESSENS Home Clean neobsahují žádné složky živočišného původu, a to ani 
barviva, silikony či proteiny. Zároveň platí, že nebyly testovány na zvířatech, a to v žádné 
fázi výroby.
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ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHING LIQUID  

• vysoce koncentrovaný tekutý prostředek na mytí nádobí 
s maximálním čisticím efektem 

• účinná mycí síla se svěží citronovou vůní pro zářivě čisté nádobí
• speciální přírodní složení dokonale odstraňuje nečistoty 

a perfektně rozpouští mastnotu, a to i při velmi nízkých teplotách
• k vytvoření bohaté pěny zajišťující dokonalý mycí efekt postačí 

jen pár kapek
• ideální k odmočení zaschlých zbytků potravin a těžce 

připálených hrnců 
• vhodné na všechny druhy nádobí z materiálů jako je porcelán, 

sklo, keramika, smalt, nerez, ale i na křišťál a jemné stříbro
• šetrný k pokožce, dermatologicky testováno
• bez obsahu fosfátů, silných kyselin, alkálií a bělicích činidel
• aktivní složky pochází z přírodních zdrojů, proto je čisticí 

prostředek biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní 
prostředí

NÁŠ TIP:
PRAKTICKÁ DÁVKOVACÍ PUMPA 

ZAJISTÍ IDEÁLNÍ POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ ČISTICÍHO 

PROSTŘEDKU

ÚČINNÁ MYCÍ SÍLA 
NETOXICKÉHO 
A PŘÍRODNÍHO 
PROSTŘEDKU  

NA MYTÍ NÁDOBÍ

1 l 1 l | 295 Kč| 295 Kč
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1 l 1 l | 225 Kč| 225 Kč

ESSENS HOME CLEAN 
BATHROOM CLEANER

• vysoce koncentrovaný čisticí prostředek na koupelnové povrchy 
• maximální čisticí efekt a příjemná svěží vůně pro hygienicky čistou  

a provoněnou koupelnu
• efektivně a bez drhnutí odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty, 

vápenaté usazeniny i vodní kámen 
• určeno na všechny koupelnové povrchy jako jsou keramické 

obklady, sklolaminát, porcelán, nerezová ocel i plast 
• biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní prostředí
• dermatologicky testováno

DOKONALE ČISTÁ  
A PROVONĚNÁ 

KOUPELNA JEDNÍM 
TAHEM

NÁŠ TIP:
ŘEDÍCÍ LÁHEV 

S ROZPRAŠOVAČEM 
MAXIMÁLNĚ USNADNÍ ÚKLID 

VŠECH KOUPELNOVÝCH 
POVRCHŮ

22



1 l 1 l | 225 Kč| 225 Kč

ESSENS HOME CLEAN 
KITCHEN CLEANER 

• vysoce koncentrovaný čisticí prostředek na kuchyňské povrchy 
• maximální čisticí efekt beze šmouh a příjemná svěží vůně 

citrusů pro zářivě čistou a provoněnou kuchyni
• speciální přírodní složení dokonale odstraňuje i ty nejodolnější 

nečistoty a perfektně rozpouští mastnotu 
• určeno na všechny kuchyňské plochy, varné desky, sporáky, 

domácí spotřebiče, nerez i přírodní kámen
• bez obsahu fosfátů, silných kyselin, alkálií a bělicích činidel
• při užívání neuvolňuje škodlivé výpary
• biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní prostředí
• dermatologicky testováno

MYSLETE NA ZDRAVÍ 
SVÝCH NEJBLIŽŠÍCH 
A CHRAŇTE SVOU 

KUCHYNI PŘED 
NEBEZPEČNÝMI 

BAKTERIEMI

NÁŠ TIP:
DÍKY ŘEDÍCÍ LÁHVI 

S ROZPRAŠOVAČEM BUDETE 
MÍT HYGIENICKY ČISTOU 

KUCHYNI VE VŠECH JEJÍCH 
ZÁKOUTÍCH
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BESTSELLER

1 l 1 l | 285 Kč| 285 Kč

NÁŠ TIP:
VYZKOUŠEJTE ŘEDÍCÍ 

LÁHEV, VÁŠ ÚKLID BUDE 
JEDNODUŠŠÍ 

MAXIMÁLNĚ ÚČINNÝ, 
EKONOMICKÝ 

I EKOLOGICKÝ ÚKLID VŠECH 
OMYVATELNÝCH PLOCH 

V DOMÁCNOSTI 
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ESSENS HOME CLEAN 
MULTI-PURPOSE CLEANER 

• vysoce koncentrovaný víceúčelový čisticí prostředek na úklid celé domácnosti
• maximální čisticí efekt a příjemná svěží vůně provoní celý interiér
• jednoduché použití pro úklid beze šmouh, matného povlaku a stop po 

stékajícím přípravku
• zanechává lesklý povrch i bez potřeby oplachování
• možný způsob ředění buď ve kbelíku s vodou nebo v praktické ředící láhvi 

s rozprašovačem  
• maximálně šetrný k pokožce rukou a současně vysoce účinný na silné nečistoty
• ideální na všechny typy nečistot a na všechny omyvatelné povrchy jako 

jsou laminát, plast, lakované dřevo, kámen, mramor, syntetika, včetně 
omyvatelných zdí, keramických dlaždic, umyvadel, van, toalet, dřezů, 
vodovodních baterií i sprch, použití je vhodné i na kuchyňské povrchy 
a sklokeramické varné desky

• vhodný na všechny typy podlah – dlažbu, plovoucí i dřevěné podlahy, 
parkety i PVC

• mnohostranné využití i mimo interiér, např. zahradní či balkonový nábytek
• hravě si poradí s nečistotami na všech povrchových úpravách motorových 

vozidel jako jsou laky, vinylové folie, plast, chromové doplňky a gumová 
těsnění

• biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní prostředí
• dermatologicky testováno
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ESSENS HOME CLEAN 
GLASS CLEANER 

• vysoce koncentrovaný čisticí prostředek na skleněné povrchy 
• maximální čisticí efekt bez oplachování s dosažením zářivého 

lesku beze šmouh 
• ideální pro všechny typy skel, okna, zrcadla i lesklé povrchy 
• bez obsahu fosfátů, silných kyselin, alkálií a bělicích činidel
• snižuje riziko zanesení nečistot do skleněných povrchů, čímž 

zvyšuje jejich životnost 
• biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní prostředí
• dermatologicky testováno

DOKONALÁ ČISTOTA  
A ZÁŘIVÝ LESK 

SKLENĚNÝCH POVRCHŮ 
BEZE ŠMOUH

NÁŠ TIP:
USNADNĚTE SI 

ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH 
POVRCHŮ ŘEDÍCÍ LAHVÍ 

S ROZPRAŠOVAČEM

1 l 1 l | 205 Kč| 205 Kč
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750 ml 750 ml | 225 Kč| 225 Kč

ESSENS HOME CLEAN 
TOILET BOWL CLEANER  

• vysoce účinný čisticí prostředek na toalety určený k okamžitému použití
• maximální čisticí efekt a příjemná svěží vůně pro hygienickou čistotu
• bezpečně a efektivně odstraňuje nečistoty včetně odolných skvrn 

a vodního kamene
• při pravidelném užívání postačí k dokonalému vyčištění toalety jen 

malé množství 
• zcela bezpečný pro kanalizační systémy, domácí čističky i septiky 
• biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní prostředí
• dermatologicky testováno

SNIŽUJE VÝSKYT 
NEBEZPEČNÝCH BAKTERIÍ,  
A PŘESTO NENÍ TOXICKÝ 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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750 ml | 225 Kč

ZAJISTĚTE DELŠÍ 
ŽIVOTNOST VAŠIM 

TEXTILIÍM A DOPŘEJTE SI 
OSLNIVĚ ČISTÉ PRÁDLO
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1 l 1 l | 630 Kč| 630 Kč

ESSENS HOME CLEAN LAUNDRY DETERGENT
• WHITE, COLOUR a BLACK - vysoce koncentrované prací prostředky na bílé, barevné a černé 

prádlo ve formě tekutých gelů
• bílé prádlo bude bělejší a zářivější
• barevné prádlo si udrží zářivější barvy a ochrání je před vyblednutím
• černé a tmavé prádlo zachová syté barvy a ochrání je před vyblednutím 
• příjemná svěží vůně pro dokonalý pocit čistoty
• vhodné pro praní v ruce i pračce při všech stupních tvrdosti vody
• speciální složení účinně odstraňuje skvrny, a to i při nižších teplotách praní
• chrání tkaninu před skvrnami od rzi
• optimální i pro praní jemného sportovního oblečení
• snadno se rozpouští a beze zbytků vyplachuje
• bez obsahu fosfátů a bělicích činidel
• biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní prostředí
• šetrný k pokožce, dermatologicky testováno 

NÁŠ TIP:
JEDEN LITR GELU NA PRANÍ 
VYSTAČÍ AŽ NA 50 PRANÍ 

V PRAČCE A 200 PRANÍ V RUCE
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DOPŘEJTE SI KRÁSNĚ 
PROVONĚNÉ PRÁDLO 

PŘÍJEMNÉ NA NOŠENÍ, KTERÉ 
SE LÉPE ŽEHLÍ A ELIMINUJE 

STATICKOU ELEKTŘINU
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1 l 1 l | 330 Kč| 330 Kč

NÁŠ TIP:
JEDEN LITR AVIVÁŽE VYSTAČÍ  
AŽ NA 100 PRANÍ V PRAČCE  

A 200 PRANÍ V RUCE

ESSENS HOME CLEAN FABRIC SOFTENER
• FRESH a FLORAL - vysoce koncentrované změkčovače tkanin v příjemných vůních plných 

svěžesti a květin 
• účinné složení změkčuje všechny druhy prádla, které se tak stává pohodlnější a příjemnější 

na nošení, méně se mačká a snadněji žehlí
• speciální mikrokapsle zajišťují postupné uvolňování vůně i po delším uskladnění
• na jednotlivých vláknech se vytváří slabý film, díky němuž nečistoty nepronikají až ke 

tkanině, a tu je pak možné lépe vyprat 
• snižuje výskyt statické elektřiny
• vhodné pro praní v ruce i v pračce při všech stupních tvrdosti vody 
• bez obsahu fosfátů a bělicích činidel, chloru, barviv, EDTA a NTA
• biologicky rozložitelný, čili netoxický pro životní prostředí
• šetrný k pokožce, dermatologicky testováno 
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1 ks 1 ks | 75 Kč| 75 Kč

1 ks 1 ks | 55 Kč| 55 Kč

1 ks 1 ks | 40 Kč| 40 Kč

5 etiket 5 etiket | 40 Kč| 40 Kč

setset| 210 Kč| 210 Kč

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE  

• praktická ředící láhev o objemu 500 ml s mechanickým rozprašovačem 
• polohy rozprašovače „mlha“, „pěna“ a „uzavřeno“
• rysky usnadňující správné ředění

ESSENS HOME CLEAN 
POUR & MEASURE CAP  

• praktická nálevka usnadňuje nalévání koncentrátů z litrových lahví
• díky vyznačeným ryskám umožňuje odměření přesného množství koncentrátu 
• ideální pro opakované použití

ESSENS HOME CLEAN 
DISPENSER PUMP 

• dávkovací pumpa vhodná na všechny litrové láhve ESSENS Home Clean
• 1 stisk = 3 ml čisticího prostředku
• usnadňuje dávkování koncentrátů v optimálním množství

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE LABELS 

• nalepovací etikety na ředící láhve zajistí, aby nedošlo k záměně naředěných 
produktů

• sada 5 ks etiket na produkty: ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner, 
ESSENS Home Clean Glass Cleaner, ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner, 
ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner, ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid
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ŘEDÍCÍ LÁHEV ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ml - POMĚR ŘEDĚNÍ 1:9
čisticí prostředek voda Počet ředících lahví z 1 litru koncentrátu

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

ŘEDÍCÍ LÁHEV ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ml - POMĚR ŘEDĚNÍ 1:3
čisticí prostředek voda Počet ředících lahví z 1 litru koncentrátu

ESSENS Home Clean Glass Cleaner 125 ml 375 ml 8
ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner 125 ml 375 ml 8
ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner 125 ml 375 ml 8
ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid 125 ml 375 ml 8

MYTÍ NÁDOBÍ VE DŘEZU
čisticí prostředek voda Počet mytí z 1 litru koncentrátu

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

PRANÍ PRÁDLA
ESSENS Home Clean Laundry Detergent čisticí prostředek voda Počet praní z 1 litru koncentrátu
Pračka - mírně znečištěné prádlo 20 ml - 50
Pračka - středně znečištěné prádlo 30 ml - 33
Pračka - silně znečištěné prádlo 40 ml - 25
Praní v ruce 5 ml 10 l 200
ESSENS Home Clean Fabric Softener
Pračka* 10 ml 20 – 40 ml 100
Praní v ruce 5 ml 10 l 200
* pro efektivnější rozpuštění vysoce koncentrované aviváže ji doporučujeme naředit s vodou před nalitím do zásobníku pračky

DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ 
ESSENS HOME CLEAN 
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