Katalog parfémů

Jak  vybrat  ten  pravý?
Nejdůležitější roli hraje osobní názor. Každý má přece jiný vkus, jiný cit. Díky
typu pokožky, způsobu výživy i životním zvyklostem má každý člověk také svou
osobní vůni.
Ideálním řešením k dokonalému výběru toho správného parfému je využití vzorků
vůní. Vonné složky se uvolňují postupně několik hodin, a tak je možné jednotlivé vůně
otestovat v klidu a vybrat si ten nejlepší, vytvořený právě pro vás.
Je jisté, že každá situace si vyžaduje jiný typ vůně, jinou intenzitu. Do školy
či zaměstnání volíme vůně lehčí, které okolí nedráždí, naopak na večerní akce
se nabízí zvolit parfém těžší a odzbrojující.

.RX]ORGORXKRWUYDMtFtYĤQČ
Je pár jednoduchých triků k dosažení maximálního efektu. Parfém působí nejlépe tam,
kde je pokožka nejprokrvenější. V malém množství se proto nanáší za uši, na zápěstí,
loketní jamku, ale i na kotníky. Je dobré nechat vůni pokožkou nejdříve vstřebat
a teprve poté se obléci. Pro intenzivnější dojem je možné parfém nanést na čerstvě
umyté vlasy, kde velice dobře drží. Naopak pro nižší intenzitu postačí vstoupit
do vonného obláčku, vytvořeného stříknutím parfému před sebe.
Velice intenzivní vůně, která je cítit ihned po
aplikaci. Tento vjem trvá pár sekund, ale u
některých parfémů to může být i 15 minut.

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

HLAVA

SRDCE

ZÁKLAD

V této fázi se vonné látky uvolňují pozvolna, doba
trvání se prodlužuje na několik, někdy i desítek hodin.

Nesmíme zapomenout, že výsledná vůně je naší vizitkou, ovlivňuje chování nás i okolí
a má také vliv při navazování nových vztahů.

9tWHMWHYHVYČWČYĤQt
Milí přátelé,
rádi bychom vám představili náš katalog, ve kterém najdete kompletní
nabídku parfémových produktů ESSENS.
Parfémy ESSENS jsou vyráběny především s důrazem na kvalitu.
Dodavatel je nositelem certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice)
a certifikátů ISO 9001-2008. Parfémy obsahují 20 % vonných esencí,
což zaručuje řadit se k elitě mezi parfémy. Uveďme alespoň zjednodušený
postup výroby. Ty nejkvalitnější vonné esence se nejprve smíchají
se speciálním parfemářským alkoholem, tato směs se podchladí
na teplotu -7 °C a dokonale se přefiltruje, k filtraci jsou používány filtry
s jemností 10 mikronů. Parfém pak nejméně 8 týdnů dále zraje
v nerezových tancích, aby se mohly všechny složky dokonale spojit.
Tato dostatečně dlouhá doba zrání umožňuje vytvořit harmonický celek
s intenzivní a oslňující vůní. Vyzrálý parfém je poté naplněn do vzduchem
čištěných flakónů, vytvořených italskými mistry ve vyhlášené sklářské
dílně a poté je zabalen do krabičky. Všechny výrobní kroky podléhají
nejpřísnější kontrole kvality a pro výrobu jsou použity výhradně bezchybné
materiály. Jednotlivé vůně jsou vyráběny dle tajných receptur, které jsou
chráněny patenty.
Jsme přesvědčeni, že si naše produkty parfémové řady opravdu
zamilujete.

Ivana Štěpánová
Vedení ESSENS

'iPVNpSDUIpP\
PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %
W 101 |

W 103 |

Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézie,
jasmín, konvalinka, bergamot, růže
Srdce: koriandr, tuberóza, kosatec,
heřmánek, galbánum, jasmín, brazilské
růžové dřevo, pomerančový květ
Základ: ambra, pižmo, cedrové
a santalové dřevo, vanilka

Hlava: ananas, šeřík, broskev, květ
meruňky, konvalinka, bergamot, růže
Srdce: kosatec, heliotrop, jasmín
Základ: meruňka, santalové dřevo, ambra,
pižmo, vanilka, broskev

9ĤQČNWHUi]YêUD]QtMHPQRVW
DSĜLUR]HQRXåHQVNRXNUiVX2NRX]Ot
YiVOHKNRVWtLQVSLURYDQRXVYČåHVWtOpWD

W 102 |

9iãQLYiYĤQČSOQiHPRFtNWHURXVL
]DPLOXMHWH
Hlava: zelený šeřík, lístky sicilského citronu
Srdce: květ broskve, vistárie, červená
pivoňka, zelený čaj, čínská vonokvětka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

5RPDQWLFNiVODGNiQČåQi
DYêUD]Qi]iURYHĖ7DNRYiMHYĤQČ
åHQVNRVWL

W 104 |

1HRGRODWHOQiYĤQČUDGRVWL]HåLYRWD
NWHUiYiV]DKDOtVYČåHVWt
Hlava: zelené jablko, cedr, zvonek, sicilský
citron
Srdce: bílá růže, bambus, jasmín
Základ: cedrové dřevo, pižmo, ambra

W 105 |

3ĜtMHPQiVR¿VWLNRYDQiDMHPQČ
SURYRNXMtFtYĤQČYHNWHUpVH
NYČWLQRYpWyQ\VQRXEtVRYRFHP
Hlava: magnólie, okurka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka,
růže
Základ: lesní tóny, pižmo, bílá ambra

W 106 |

1HVSRXWDQiYĤQČSURVLOQRX
DVYRERGRP\VOQRXåHQX
Hlava: citron Amalfi, máta
Srdce: jasmín, růžový pepř, pivoňka
Základ: francouzská labdanum, cedrové
dřevo, cukr

W 107 |

0iWHVP\VOSURPyGXDVW\O"7DN
SRWRPMHWDWRYĤQČVWYRĜHQiSURYiV
Hlava: pivoňka, frézie, liči
Srdce: růže, magnólie, konvalinka
Základ: ambra, cedrové dřevo

W 108 |

1DPtFKHMWHVLNRNWHMOSOQêOiVN\
DUR]NRãH
Hlava: černý rybíz, pomeranč, mandarinka,
kassiový květ, grapefruit, bergamot
Srdce: meruňka, jasmín, konvalinka, lilie, růže
Základ: cedrové dřevo, bob Tonka, pižmo,
vanilka, jantar

W 113 |

9ĤQČSUĤ]UDþQpVYČåHVWL
Hlava: bambus, hruška nashi
Srdce: lotosový květ
Základ: dřevité tóny

W 114 |

6YĤGQiDHOHNWUL]XMtFtYĤQČSUR
FtOHYČGRPpåHQ\NWHUpYČGtFRFKWČMt
Hlava: frézie, lilie, růže
Srdce: konvalinka, gardénie, palmové
dřevo, narcis
Základ: černý rybíz, pižmo, dubový mech

W 115 |

W 109 |

2NRX]OXMtFtDQGČOVNiYĤQČMHMtå
VODGNpWyQ\YiVSĜHQHVRXGRGČWVWYt

Hlava: meloun, broskev, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, lilie, frézie,
jasmín, konvalinka
Základ: santalové dřevo, pižmo, dubový
mech, ylang ylang

Hlava: meloun, kokos, pomeranč, skořice,
jasmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, meruňka, ostružiny, švestka,
orchidej, broskev, jasmín, červené ovoce,
růže
Základ: bob Tonka, ambra, pačule, pižmo,
vanilka, karamel, tmavá čokoláda

W 110 |

W 116 |

Hlava: listy fialky, růžový grapefruit,
lesní jahody
Srdce: gardénie, fialka, jasmín
Základ: pižmo, bílé dřevo, vanilka

Hlava: jamajský pepř, frézie, jablko
Srdce: fialka, ibišek, jasmín, heliotrop,
růže
Základ: labdanum, santalové dřevo,
kadidlo, cedrové dřevo, mech

âĢDYQDWiDVYĤGQiYĤQČNYČWLQ
DRYRFH

1iGKHUQiNYČWLQRYiYĤQČNWHUiYiV
QDGFKQHVYRMtþLVWRWRXDMHPQRVWt

W 111 |

9]iFQêSRNODGNWHUêXNUêYiMHPQRX
VP\VOQRVWDNU\VWDOLFNRXþLVWRWX
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivoňka, magnólie, lotosový květ
Základ: ambra, pižmo

W 112 |

9]UXãXMtFtDRULJLQiOQtYĤQČNWHUiVL
YiVSRGPDQt
Hlava: okvětní lístky africké frézie,
broskev, gardénie
Srdce: koriandr, růže, jasmín
Základ: vanilka, pačule, vetivér

5R]YHUQiYĤQČMHMtåYRQQpWyQ\MVRX
RVODYRXVSRQWiQQRVWL

W 117 |

6YČåtRULHQWiOQtYĤQČLQVSLURYDQi
PRGHUQtåHQRX
Hlava: pomeranč, květ pomeranče,
mandarinka, bergamot
Srdce: mimóza, jasmín, turecká růže,
ylang ylang
Základ: bob tonka, pačule, sladká myrha,
vanilka, vetivér, bílé pižmo

W 118 |

9êUD]QČåHQVNiYĤQČYHNWHUpVH
VQRXEtMHGQRGXFKRVWVHOHJDQFt
Hlava: mandarinka, růže, africká orchidej
Srdce: ostružina, švestka, fialka
Základ: pižmo, amarantové dřevo, břečťan

W 119 |

([SOR]HåHQVNRVWL
Hlava: černý rybíz, broskev
Srdce: švestka, jasmín, pivoňka, konvalinka
Základ: santalové dřevo, pižmo, vanilka

W 120 |

/HKNiVYČåtDNUiVQiYĤQČNWHUi
YiPRGKDOtWDMHPVWYtUDMVNp]DKUDG\
Hlava: ananas, mučenka, bergamot
Srdce: frézie, broskev, růžová pivoňka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

W 121 |

3ĜtMHPQČQDNDåOLYiYĤQČãĢDYQDWpKR
RYRFHNYČWLQDVYĤGQêFKGĜHYLWêFK
WyQĤ  
Hlava: černý rybíz, bergamot, citron
Srdce: jasmín, konvalinka, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, cedrové
dřevo

W 122 |

1ČåQiYĤQČVWYRĜHQiSUR
URPDQWLFNpåHQ\NWHUpYČĜtQD
SUDYRXOiVNX
Hlava: zázvor, heřmánek, citrusové plody,
žlutá frézie, růže
Srdce: lilie, karafiát, bílá fialka, lotosový květ
Základ: exotické dřeviny, pačule, dubový
mech, bílé pižmo

W 123 |

9ĤQČ]WČOHVĖXMtFtQHRE\þHMQRX
VYČåHVWDåHQVNêFLW
Hlava: dubový mech, broskev, brambořík,
meloun, černý rybíz, zelené jablko
Srdce: jasmín, kořen kosatce, lilie, vodní
hyacint
Základ: santalové dřevo, cedr, ambra,
vanilka, orchidej, pryskyřice

W 124 |

9OQDH[WUpPQtVYČåHVWLSOQi
HQHUJLHDYLWDOLW\NWHUiVYRML
QRVLWHONXSĜHNYDStQHRE\þHMQRX
SURPČQOLYRVWt
Hlava: ananas, kosatec, pačule, růžový pepř,
hyacint
Srdce: jasmín, citrusy
Základ: pižmo, pačule, bílé pižmo, vetivér

W 125 |

6LOQČSRGPDQLYi«7DNRYiMH
RULHQWiOQtYĤQČSOQiH[RWLFNpKR
RYRFHDVYĤGQêFKNYČWLQ
Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový květ, orchidej
Základ: fialka, ambra, pižmo, mahagonové
dřevo

W 126 |

2VODYDVYČåHVWLLQVSLURYDQiVLORX
SĜtURGQtFKåLYOĤNWHUiVYiGt  
NKUDYRVWL
Hlava: bergamot, mandarinka, fíky
Srdce: lilie, jasmín, kardamom
Základ: santalové a cedrové dřevo,
olivovník, pižmo

W 127 |

6P\VOQiYĤQČVRKQLYêP
FKDUDNWHUHPXUþHQiSURGRPLQDQWQt
åHQXNWHUiVYiGtLEH]HVORY
Hlava: neroli, citron, malina
Srdce: květ pomeranče, jasmín, gardénie
Základ: pačule, bílý med

W 128 |

1HVPtUQČ]DMtPDYiWDMHPQiYĤQČ
VNRX]HOQêPL~þLQN\NYČWXNDNWXVX
Ä.UiORYQDQRFL³
Hlava: květ albízie, listy mandarinky
Srdce: květ pomeranče, květ kaktusu
„Královna noci“, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, bob Tonka, vanilka

W 129 |

.G\åKRGLQ\RGELMtSĤOQRFYãH
WHSUYH]DþtQi«3RRNRX]OXMtFt
VYĤGQLFL]ĤVWiYi]iYDQMHMtYĤQČ
Hlava: mandarinka, bergamot
Srdce: růže
Základ: pačule, ambra, vanilka

W 130 |

.YČWLQRYiYĤQČSURDPELFLy]Qt
åHQ\NWHUpQH]DSRPtQDMtDQLQDVYĤM
SĜLUR]HQêãDUP9ĤQČVYČåtDVWHMQČ
VYĤGQiMDNRMHMtQRVLWHOND
Hlava: černý rybíz, citrusy, lesní jahody,
červené jablko
Srdce: frézie, sladký hrášek, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo,
maliny

W 131 |

6YČåtNRĜHQČQiYĤQČVNYČWLQRYêP
QiGHFKHP=RVREĖXMHãDUPDKUDYRX
HOHJDQFLVHEHYČGRPpåHQ\
Hlava: citrusy, vodka, fialka
Srdce: narcis, lotos, orchidej
Základ: bříza, dřevité tóny

W 132 |

2NRX]OXMtFtDQHRGRODWHOQi7DNRYi
MHåHQDNWHUiVYiGtRGSUYQtKR
RNDPåLNX6P\VOQpWyQ\YWpWRYĤQL
WYRĜtKDUPRQLLPH]LYiãQtDQČKRX
Hlava: květ pomeranče, mandarinka,
pomeranč
Srdce: bílá kamélie, lilie, růže
Základ: santalové dřevo, pižmo

W133 |

9ĤQČþLVWiMDNRKRUVNêSUDPHQGR
NWHUpKRVHYOpYDMtWyQ\ODKRGQêFK
NYČWĤVYČåtKRYRGRSiGXDMDUQtKROHVD
Hlava: brambořík, růžová voda, meloun,
frézie, lotos, růže
Srdce: mořská řasa, levandule, květ bavlníku
Základ: pačule, dřevité tóny, cedr Virginia,
ambra

W134 |

3ĜLWDåOLYiYĤQČVWYRĜHQiSUR
VR¿VWLNRYDQRXDHOHJDQWQtGiPX
NWHUiVHQHMOpSHFtWtY~OR]HVNXWHþQp
)HPPH)DWDOH-HMtYRQQpWyQ\VH
SRVWXSQČRGKDOXMtDY\VHVWiYiWH
VYĤGQČMãt
Hlava: italský pomeranč
Srdce: květ pomeranče, jasmín
Základ: med, vanilka

W 135 |

7DWRXQLNiWQtVPČVRYRFHNYČWĤ
DH[RWLFNêFKGĜHYLWêFKWyQĤYiV
SĜHVYČGþtRH[LVWHQFLUiMH
Hlava: kosatec, růže
Srdce: nektarinka, broskev, hyacint
Základ: ovoce, santalové dřevo, bílé pižmo

W 136 |

1HFKWHVHXQiãHWQDYOQČVYČåHVWL
NWHUiYiVSRY]EXGtDGRELMHHQHUJLt«
Hlava: rebarbora, máta, pomerančová
kůra, bergamot, citron
Srdce: zelený čaj, karafiát, jasmín
Základ: dubový mech, kmín, ambra, pižmo

W 137 |

6P\VOQČKĜHMLYiRULHQWiOQČ
NYČWLQRYiNRPSR]LFHYQtåVHPtVt
VYČåtWyQ\RYRFHDNYČWĤVRGYiåQRX
DOHSĜtMHPQRXSLNDQWQtSĜtFKXWtSHSĜH
-HMtQRVLWHONDMHRNRX]OXMtFtRGYiåQi
DãLN
Hlava: mandarinka, pomeranč, růžový pepř
Srdce: pelargonie, broskev, šeřík
Základ: pačule, ambra

W 138 |

3RQRĜWHVHGRIDVFLQXMtFtNRXSHOH  
]QHMYRĖDYČMãtFKNYČWLQDQHFKWH
VHXQiãHWVODVWQêPLSRFLW\ãWČVWt  
DKDUPRQLH
Hlava: bergamot, čaj
Srdce: jasmín, květ afrického pomeranče,
frézie, růže, orchidej
Základ: pižmo, pačule

W 139 |

2SRMQiYĤQČEODKRGiUQpKRNDYLiUX
DVODGNpKRRYRFHGtN\NWHUpSRFtWtWH
VRXQiOHåLWRVWVHYãtNUiVRXVYČWD
Hlava: fíkové listy
Srdce: fík, kaviár
Základ: fíkovník

W 140 |

3ĜHNYDSLYiDYêEXãQi«9ĤQČMDNR
VWYRĜHQiSURPLORYQLFH]YOiãWQtKR
RULHQWX
Hlava: mandarinka, pomeranč, hřebíček,
kardamom
Srdce: kmín, mango, heliotrop, ylang
ylang, gardénie
Základ: ambra, pačule, vanilka

Parfém 50 ml | 395 Kč
Parfém 15 ml | 195 Kč

3iQVNpSDUIpP\
PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %
M 001 |

9ĤQČSOQiNRQWUDVWĤNWHUpY\WYiĜHMt
GRNRQDORXKDUPRQLL
Hlava: levandule, mandarinka, hloh,
muškátový květ, bergamot, heřmánek, citron
Srdce: muškátový oříšek, zimolez, hřebíček,
santalové dřevo, listy fialky, jasmín, cedrové
dřevo
Základ: kůže, bob Tonka, jantar, pačule,
pižmo, vetivér

M 002 |

(QHUJLFNiYĤQČXUþHQiSURPXåH
NWHĜtåLMtVYĤMåLYRWQDSOQR
Hlava: grapefruit, anýz
Srdce: levandule, malina
Základ: dřevité tóny, heliotrop

M 003 |

6YČåtOHKNiYĤQČMHMtåYRQQpWyQ\
MVRX]WČOHVQČQtPVYRERG\DQH]iYLVORVWL
Hlava: pomeranč, limetka, mandarinka,
jasmín, bergamot, citron
Srdce: brambořík, muškátový oříšek, rezeda,
koriandr, fialka, frézie, mořské tóny, broskev,
hyacint, růže
Základ: ambra, pačule, dubový mech, cedr,
bílé pižmo

M 004 |

6R¿VWLNRYDQiDPRGHUQtYĤQČ
Hlava: listy hrušky, cedrové dřevo, bergamot
Srdce: bazalka, máta, akord ledové tříště
Základ: pačule, pižmo, cedrové dřevo

M 005 |

2GYiåQiYĤQČSURPXåHNWHUêYtFRFKFH
Hlava: citron, mandarinka
Srdce: cedrové dřevo, koriandr, fialka
Základ: francouzská labdanum, ambra,
pryskyřice, benzoin, kůže

M 006 |

(OHJDQWQtGĜHYLWiYĤQČNWHUi
RGKDOXMHQRYêSRKOHGQDNODVLNX
Hlava: grapefruit, bergamot, citron, elemiová
pryskyřice
Srdce: vetivér, cedrové dřevo, zázvor
Základ: santalové dřevo, rozmarýn, levandule

M 007 |

9êUD]QiYĤQČVWYRĜHQiSURVLOQpKR
~VSČãQpKRDFtOHYČGRPpKRPXåH
Hlava: švestka, dubový mech, jablko, citrusové
plody, bergamot, citron
Srdce: pelargonie, hřebíček, skořice
Základ: santalové dřevo, olivovník, vanilka,
vetivér, cedr

M 008 |

1HRGRODWHOQiYĤQČNWHUiY\MDGĜXMH
WULXPIiOQtQiYUDWNRNi]DOpPXåQRVWL

Hlava: červený pomeranč, grapefruit
Srdce: máta, růže, skořice
Základ: pačule, ambra, kůže, dřevité tóny

M 009 |

3ĜLSUDYWHVHQDYĤQLSOQRXYiãQČ
-HGLYRNiVYČåtD]iURYHĖVP\VOQČ
NRĜHQČQi
Hlava: pelyněk, bazalka
Srdce: paprika, pačule
Základ: pryskyřice, benzoin

M 012 |

1HRGRODWHOQČLQWHQ]LYQtDMHPQi
]iURYHĖ"7DNRYiMHYĤQČSOQi
NRQWUDVWĤ
Hlava: pelyněk, levandule, máta, bergamot,
kardamom
Srdce: kmín, květ pomeranče, skořice
Základ: santalové dřevo, bob Tonka, ambra,
vanilka, cedrové dřevo

M 013 |

)DVFLQXMtFtYĤQČVFLWUXVRYêPL
WyQ\LQVSLURYDQiRVWURVWtKRUVNpKR
Y]GXFKXDþLVWRWRXYRGRSiGĤ

Hlava: bergamot, mandarinka
Srdce: zelený čaj, černý rybíz
9êMLPHþQiYĤQČXNUêYDMtFtWDMHPVWYt Základ: galbánum, pižmo, santalové dřevo,
Hlava: kardamom
hořký pomeranč
Srdce: bergamot, cedrové dřevo, levandule
Základ: vetivér, kumarin
M 014 |

M 010 |

6YČåtWUHQGRYiYĤQČVYRGQtP
QiGHFKHPSURVHEHYČGRPpKRPXåH
(OHJDQWQtYĤQČFKDUDNWHUL]XMtFt
PLOXMtFtKRVYRERGXNWHUêVHY\]Qi  
PRGHUQtKRVP\VOQpKRDQRQãDODQWQtKR YPyGQtFKWUHQGHFK
PXåHNWHUêRGPtWiNRStURYDWVW\O\
Hlava: bergamot, růžové dřevo, kardamom,
RNRORVHEHD]ĤVWiYiViPVHERX
citron

M 011 |

Hlava: bergamot, cypřiš, fialka
Srdce: tabák, jasmín
Základ: pačule, kadidlo, ambra, elemiová
pryskyřice

Srdce: estragon, šalvěj, cedrové dřevo, koření
Základ: ambra, šafrán, pižmo, dřevité tóny

M 015 |

9ĤQČSĜHGVWDYXMtFtVtOXDQH]iYLVORVW
Hlava: citron, pomeranč, grapefruit, růžový
pepř, mentol, muškátový ořech
Srdce: cedrové dřevo, trpké tóny, vetivér,
zázvor, jasmín
Základ: pačule, kadidlo, santalové dřevo,
labdanum

M 016 |

6P\VOQpWyQ\þHUVWYpKR
VWĜHGRPRĜVNpKRY]GXFKXNWHUpMVRX
LGHiOQtP]iNODGHPRNRX]OXMtFtDVYČåt
HOHJDQFH9HOPLOHKNiFLWUXVRYiYĤQČ
SURQLNêPDQLþtPQHVSRXWDQpKRPXåH
NWHUêVHFKFHMHQWDNRVYČåLWDQHSRXWDW
QDVHEHSĜtOLãYHONRXSR]RUQRVW

Hlava: sicilská mandarinka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmarýn, brazilský palisandr, koření
Základ: pižmo, dubový mech, kadidlo

M 019 |

.RPSR]LFHVYČåtFKDHQHUJLFNêFK
WyQĤNWHUiYiVVNXWHþQČVFKODGtD
EXGHWHVHFtWLWVYČåHDXYROQČQČ
Hlava: rozmarýn, ananas, neroli, bergamot,
citron
Srdce: brambořík, jasmín, koriandr, dubový
mech
Základ: santalové dřevo, kardamom, fazole
Tonka, pižmo, cedr

M 020 |

M 017 |

6NXWHþQČOX[XVQtK\SQRWL]XMtFtYĤQČ
SURQiURþQp3ĜHGVWDYXMHVtOXPRF
YL]LD~VSČFK

Hlava: bergamot, tangerin
Srdce: černé koření, růže
Základ: santalové dřevo, pačule

Základ: pižmo, dubový mech, ambra, vanilka

6YČåtYĤQČVFLWUXV\]HOHQtDWURFKRX
NRĜHQtY\]êYDMtFtNUDGRVWL]HåLYRWD
3URMHMtKRQRVLWHOHQHQtSRGVWDWQêYQČMãt Hlava: bergamot, černý rybíz, červené jablko,
Y]KOHGFKFHVHMHQFtWLWSRKRGOQČDGČODW ananas
WRFRKREDYt
Srdce: jasmín, bříza, pačule, růže

M 018 |

-LVNĜLYiSRGPDQLYiYĤQČQDELWi
HPRFHPLVWYRĜHQiSURVHEHYČGRPpKR
PXåHVMDVQRXP\VOtNWHUêVHVSROpKi
QDVYRMLLQWXLFLDSURWRMH]DNDåGêFK
RNROQRVWtÄQDGYČFt³
Hlava: květ pomeranče, mandarinka
Srdce: mořská tráva, levandule, květ bavlníku
Základ: pačule, dřevité tóny, cedr Virginia,
ambra

Parfém 50 ml | 395 Kč

6SUFKRYp
JHO\
Sprchový gel ve vaší
oblíbené vůni s hydratačním
komplexem a konopným
olejem. Účinně myje pokožku
a ošetřuje ji díky vlastnostem
tělového mléka. Díky
hydratačnímu komplexu
a pH 5,5, které má i zdravá
pokožka, je pleť po umytí
hladká, hebká a chráněná
proti vysušení. Konopný olej,
který se používá i k léčbě
oparů, popálenin a puchýřů,
podporuje regeneraci
pokožky a blahodárně působí
na pohybový aparát.
Sprchové gely jsou dostupné
v těchto dámských vůních:
w101 - w130
Sprchové gely jsou dostupné
v těchto pánských vůních:
m001 - m015

Obsah: 200 ml
Sprchový gel | 100 Kč

7ČORYp
EDO]iP\
Tělový balzám ve vaší
oblíbené vůni s obsahem
meruňkového oleje, hydratačních
složek a vitaminu E. Je vhodný
pro každodenní péči o všechny
typy pleti po koupeli, opalování
i depilaci. Balzám se dobře
vstřebává a zanechává pokožku
hedvábně jemnou a vláčnou.
Obsahuje meruňkový olej, který
má zvláčňující, čistící, výživné
a regenerační účinky, vitamin
E, který působí protizánětlivě
a pomáhá zabraňovat poškození
pokožky volnými radikály. Máslo
karité podporuje ochranu pleti
před UV zářením, napomáhá
udržení pružnosti pleti, zklidňuje
ji a regeneruje.

Tělové balzámy jsou
k dispozici v těchto dámských
vůních:
w101 - w130
Obsah: 200 ml
Tělový balzám | 150 Kč

Druhy vůní
Podle vůní se parfémy dělí do několika základních skupin, které se mezi sebou mohou
kombinovat.

.YČWLQRYpYĤQČ

Květinové vůně mohou být svěží, stejně tak i sladké. Hlavní složky tvoří
květiny - jasmín, růže, konvalinky, ylang ylang, tuberóza, kosatec, fialka
a další. Obvykle se jedná o dámské vůně, ale v této kategorii najdeme
i pánské. V kombinaci s jinými druhy vůní dostáváme podskupiny jako
např. květinově-orientální, květinově-ovocné a další.

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111,
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124,
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135,
w137, w138, m001

2ULHQWiOQtYĤQČ

Obvykle se jedná o těžší a smyslné vůně, v nichž převládají složky
jako ambra, vanilka, kadidlo, santalové dřevo a koření. Tento typ
vůní se vyskytuje mezi pánskými i dámskými parfémy.

ESSENS

w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129,
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010,
m012, m018

2YRFQpYĤQČ

U těchto vůní bývá velmi výrazná ovocná složka. Obsahuje
většinou složky broskve, jablka, meruňky, černého rybízu a další.
Nejčastěji se vyskytují v kombinaci s květinovými vůněmi.

ESSENS

w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127,
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020

'ĜHYLWpYĤQČ

Dřevité vůně se vyskytují mezi dámskými i pánskými vůněmi
a obvykle se kombinují s orientálními složkami, kořením, citrusy
a květinami. Nejčastější složky jsou santalové, cedrové i růžové dřevo.

ESSENS

w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007,
m008, m010, m011, m014, m015, m017

Jedná se o sušší, dřevité, elegantní vůně. Mezi základní složky

&K\SURYp
řadíme větvičník, bergamot i pačuli. Časté jsou kombinace
&\SĜLãRYp YĤQČ chyprových tónů s květinovými nebo zelenými.
ESSENS

w112, w117, w124, m011, m020

9RGQtYĤQČ

Jedná se o typicky svěží vůně, obsahující složky vodního melounu či
vodních květů. Často se kombinují s květinovými či ovocnými složkami.

ESSENS

w113, w133, m003, m014, m018

)RXJHURYpYĤQČ

Jde o klasickou skupinu svěžích pánských vůní obsahující kapradí,
kumarín a často i levanduli.

ESSENS

m002, m012

=HOHQpYĤQČ

Zelené vůně obsahují prvky jako jsou dřevo-mech, jehličí, svěží
listí, konvalinka a další. Nejčastěji se vyskytují v kombinaci
s květinovými složkami.

ESSENS

w102, w135, m013

&LWUXVRYpYĤQČ

Šťavnaté a svěží vůně s výraznou citrusovou složkou pomeranče,
bergamotu, citronu. Jedná se o dámské i pánské vůně, ale i vůně
unisex, tedy vhodné pro obě pohlaví. Citrusové tóny se kombinují
např. s dřevitými, kořeněnými či květinovými složkami.

ESSENS

w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019

6H]QDPWHVHLVGDOãtPL
produkty  ESSENS
ALOE VERA
Doplňky stravy
• Aloe vera gel na pití 500 ml - hrozen
• Aloe vera gel na pití 500 ml - vitamin C
• Aloe vera koncentrát s výtažky z bylin 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 kapslí
• Aloe vera + Q10 60 kapslí
Vlasová kosmetika
• Šampon pro všechny typy vlasů 200 ml
• Kondicionér pro všechny typy vlasů 200 ml
• Šampon pro barvené a suché vlasy 200 ml
• Kondicionér pro barvené a suché vlasy 200 ml

COLOSTRUM
Doplněk stravy
• Colostrum 60 kapslí
Pleťová kosmetika Colostrum+
• Denní krém 50 ml
• Noční krém 50 ml
• Sérum 30 ml
• Oční gel 30 ml
• Pleťové tonikum 150 ml
• Pleťové mýdlo 150 ml
Tělová kosmetika Colostrum
• Sprchový gel s colostrem 200 ml
• Krém proti celulitidě s colostrem 200 ml
• Výživný tělový krém s colostrem 200 ml

KONTAKTY
Informace

pevná linka
VPN Vodafone
fax
email

+420 541 554 554
+420 773 750 333
+420 541 554 500
info@essens.cz

Objednávky

pevná linka
VPN Vodafone
fax
email

+420 541 554 555
+420 773 750 222
+420 541 554 500
objednavka@essens.cz

Reklamace

pevná linka
VPN Vodafone
fax
email

+420 541 554 554
+420 773 750 333
+420 541 554 500
reklamace@essens.cz

Registrace

pevná linka
VPN Vodafone
email

+420 541 554 554
+420 773 750 444
registrace@essens.cz

Kontakt na vašeho distributora:

ESSENS CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a
602 00 Brno
www.essens.cz

