
Katalog parfém!



Jak  vybrat  ten  pravý?
Nejd!le"it#j$í roli hraje osobní názor. Ka"d% má p&ece jin% vkus, jin% cit. Díky 
typu poko"ky, zp!sobu v%"ivy i "ivotním zvyklostem má ka"d% 'lov#k také svou 
osobní v!ni. 

Ideálním &e$ením k dokonalému v%b#ru toho správného parfému je vyu"ití vzork! 
v!ní.  Vonné slo"ky se uvol(ují postupn# n#kolik hodin, a tak je mo"né jednotlivé v!n# 
otestovat v klidu a vybrat si ten nejlep$í, vytvo&en% práv# pro vás.

Je jisté, "e ka"dá situace si vy"aduje jin% typ v!n#, jinou intenzitu. Do $koly 
'i zam#stnání volíme v!n# leh'í, které okolí nedrá"dí, naopak na ve'erní akce 
se nabízí zvolit parfém t#"$í a odzbrojující.

Je pár jednoduch%ch trik! k dosa"ení maximálního efektu. Parfém p!sobí nejlépe tam, 
kde je poko"ka nejprokrven#j$í. V malém mno"ství se proto naná$í za u$i, na záp#stí, 
loketní jamku, ale i na kotníky. Je dobré nechat v!ni poko"kou nejd&íve vst&ebat 
a teprve poté se obléci. Pro intenzivn#j$í dojem je mo"né parfém nanést na 'erstv# 
umyté vlasy, kde velice dob&e dr"í. Naopak pro ni"$í intenzitu posta'í vstoupit 
do vonného oblá'ku, vytvo&eného st&íknutím parfému p&ed sebe. 

Nesmíme zapomenout, "e v%sledná v!n# je na$í vizitkou, ovliv(uje chování nás i okolí 
a má také vliv p&i navazování nov%ch vztah!. 

HLAVA

ZÁKLAD

SRDCE

Velice intenzivní v!n#, která je cítit ihned po 
aplikaci. Tento vjem trvá pár sekund, ale u 
n#kter%ch parfém! to m!"e b%t i 15 minut.

V!n#, je" je cítit ihned po odezn#ní hlavy, 
intenzita se pohybuje okolo 2 - 3 hodin.

V této fázi se vonné látky uvol(ují pozvolna, doba 
trvání se prodlu"uje na n#kolik, n#kdy i desítek hodin.



Milí p&átelé,

rádi bychom vám p&edstavili ná$ katalog, ve kterém najdete kompletní 
nabídku parfémov%ch produkt! ESSENS. 

Parfémy ESSENS jsou vyráb#ny p&edev$ím s d!razem na kvalitu. 
Dodavatel je nositelem certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice) 
a certifikát! ISO 9001-2008. Parfémy obsahují 20 % vonn%ch esencí, 
co" zaru'uje &adit se k elit# mezi parfémy.  Uve)me alespo( zjednodu$en% 
postup v%roby. Ty nejkvalitn#j$í vonné esence se nejprve smíchají 
se speciálním parfemá&sk%m alkoholem, tato sm#s se podchladí 
na teplotu -7 °C a dokonale se p&efiltruje, k filtraci jsou pou"ívány filtry 
s jemností 10 mikron!. Parfém pak nejmén# 8 t%dn! dále zraje 
v nerezov%ch tancích, aby se mohly v$echny slo"ky dokonale spojit. 
Tato dostate'n# dlouhá doba zrání umo"(uje vytvo&it harmonick% celek 
s intenzivní a osl(ující v!ní. Vyzrál% parfém je poté napln#n do vzduchem 
'i$t#n%ch flakón!, vytvo&en%ch italsk%mi mistry ve vyhlá$ené sklá&ské 
díln# a poté je zabalen do krabi'ky. V$echny v%robní kroky podléhají 
nejp&ísn#j$í kontrole kvality a pro v%robu jsou pou"ity v%hradn# bezchybné 
materiály. Jednotlivé v!n# jsou vyráb#ny dle tajn%ch receptur, které jsou 
chrán#ny patenty. 

Jsme p&esv#d'eni, "e si na$e produkty parfémové &ady opravdu 
zamilujete.

Ivana *t#pánová
Vedení  ESSENS



W 101 |  

Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézie, 
jasmín, konvalinka, bergamot, r!"e
Srdce: koriandr, tuberóza, kosatec, 
he&mánek, galbánum, jasmín, brazilské 
r!"ové d&evo, pomeran'ov% kv#t
Základ: ambra, pi"mo, cedrové 
a+santalové d&evo, vanilka

W 102 |   

Hlava: zelen% $e&ík, lístky sicilského citronu
Srdce: kv#t broskve, vistárie, 'ervená 
pivo(ka, zelen% 'aj, 'ínská vonokv#tka  
Základ: ambra, pi"mo, cedrové d&evo

W 103 |    

Hlava: ananas, $e&ík, broskev, kv#t 
meru(ky, konvalinka, bergamot, r!"e
Srdce: kosatec, heliotrop, jasmín
Základ: meru(ka, santalové d&evo, ambra, 
pi"mo, vanilka, broskev

W 104 |    

Hlava: zelené jablko, cedr, zvonek, sicilsk% 
citron
Srdce: bílá r!"e, bambus, jasmín
Základ: cedrové d&evo, pi"mo, ambra

W 105 |   

Hlava: magnólie, okurka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, 
r!"e
Základ: lesní tóny, pi"mo, bílá ambra

W 106 |    

Hlava: citron Amalfi, máta
Srdce: jasmín, r!"ov% pep&, pivo(ka
Základ: francouzská labdanum, cedrové 
d&evo, cukr

PODÍL VONN,CH ESENCÍ 20 %



W 113 |   

Hlava: bambus, hru$ka nashi
Srdce: lotosov% kv#t
Základ: d&evité tóny

W 114 |    

Hlava: frézie, lilie, r!"e
Srdce: konvalinka, gardénie, palmové 
d&evo, narcis
Základ: 'ern% rybíz, pi"mo, dubov% mech

W 115 |  

Hlava: meloun, kokos, pomeran', sko&ice, 
jasmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, meru(ka, ostru"iny, $vestka, 
orchidej, broskev, jasmín, 'ervené ovoce, 
r!"e
Základ: bob Tonka, ambra, pa'ule, pi"mo, 
vanilka, karamel, tmavá 'okoláda

W 116 |    

Hlava: jamajsk% pep&, frézie, jablko
Srdce: fialka, ibi$ek, jasmín, heliotrop, 
r!"e
Základ: labdanum, santalové d&evo, 
kadidlo, cedrové d&evo, mech

W 117 |  

Hlava: pomeran', kv#t pomeran'e, 
mandarinka, bergamot
Srdce: mimóza, jasmín, turecká r!"e, 
ylang ylang
Základ: bob tonka, pa'ule, sladká myrha, 
vanilka, vetivér, bílé pi"mo

W 107 |   

Hlava: pivo(ka, frézie, li'i 
Srdce: r!"e, magnólie, konvalinka
Základ: ambra, cedrové d&evo

W 108 |    

Hlava: 'ern% rybíz, pomeran', mandarinka, 
kassiov% kv#t, grapefruit, bergamot
Srdce: meru(ka, jasmín, konvalinka, lilie, r!"e
Základ: cedrové d&evo, bob Tonka, pi"mo, 
vanilka, jantar

W 109 |   

Hlava: meloun, broskev, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, lilie, frézie, 
jasmín, konvalinka
Základ: santalové d&evo, pi"mo, dubov% 
mech, ylang ylang

W 110 |    

Hlava: listy fialky, r!"ov% grapefruit, 
lesní jahody
Srdce: gardénie, fialka, jasmín
Základ: pi"mo, bílé d&evo, vanilka

W 111 |   

Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivo(ka, magnólie, lotosov% kv#t
Základ: ambra, pi"mo

W 112 |   

Hlava: okv#tní lístky africké frézie, 
broskev, gardénie
Srdce: koriandr, r!"e, jasmín
Základ: vanilka, pa'ule, vetivér



W 118 |  

Hlava: mandarinka, r!"e, africká orchidej
Srdce: ostru"ina, $vestka, fialka 
Základ: pi"mo, amarantové d&evo, b&e'-an

W 119 |  

Hlava: 'ern% rybíz, broskev
Srdce: $vestka, jasmín, pivo(ka, konvalinka
Základ: santalové d&evo, pi"mo, vanilka

W 120 |   

Hlava: ananas, mu'enka, bergamot
Srdce: frézie, broskev, r!"ová pivo(ka
Základ: ambra, pi"mo, cedrové d&evo

W 121 | 

  
Hlava: 'ern% rybíz, bergamot, citron
Srdce: jasmín, konvalinka, r!"e
Základ: santalové d&evo, ambra, cedrové 
d&evo

W 122 |  

Hlava: zázvor, he&mánek, citrusové plody, 
"lutá frézie, r!"e
Srdce: lilie, karafiát, bílá fialka, lotosov% kv#t
Základ: exotické d&eviny, pa'ule, dubov% 
mech, bílé pi"mo

W 123 |  

Hlava: dubov% mech, broskev, brambo&ík, 
meloun, 'ern% rybíz, zelené jablko
Srdce: jasmín, ko&en kosatce, lilie, vodní 
hyacint
Základ: santalové d&evo, cedr, ambra, 
vanilka, orchidej, prysky&ice

W 124 |  

Hlava: ananas, kosatec, pa'ule, r!"ov% pep&, 
hyacint
Srdce: jasmín, citrusy
Základ: pi"mo, pa'ule, bílé pi"mo, vetivér

W 125 |   

Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosov% kv#t, orchidej
Základ: fialka, ambra, pi"mo, mahagonové 
d&evo

W 126 |  

  

Hlava: bergamot, mandarinka, fíky
Srdce: lilie, jasmín, kardamom
Základ:  santalové a cedrové d&evo, 
olivovník, pi"mo

W 127 |   

Hlava: neroli, citron, malina
Srdce: kv#t pomeran'e, jasmín, gardénie
Základ: pa'ule, bíl% med

W 128 |  

Hlava: kv#t albízie, listy mandarinky
Srdce: kv#t pomeran'e, kv#t kaktusu 
„Královna noci“, jasmín, r!"e
Základ: santalové d&evo, bob Tonka, vanilka



W 129 |  

Hlava:  mandarinka, bergamot
Srdce:  r!"e 
Základ:  pa'ule, ambra, vanilka

W 130 |  

Hlava: 'ern% rybíz, citrusy, lesní jahody, 
'ervené jablko
Srdce: frézie, sladk% hrá$ek, jasmín, r!"e
Základ: santalové d&evo, ambra, pi"mo, 
maliny

W 131 |  

Hlava: citrusy, vodka, fialka
Srdce: narcis, lotos, orchidej
Základ: b&íza, d&evité tóny

W 132 |  

Hlava: kv#t pomeran'e, mandarinka, 
pomeran'
Srdce: bílá kamélie, lilie, r!"e
Základ: santalové d&evo, pi"mo

W133 |  

Hlava: brambo&ík, r!"ová voda, meloun, 
frézie, lotos, r!"e
Srdce: mo&ská &asa, levandule, kv#t bavlníku
Základ: pa'ule, d&evité tóny, cedr Virginia, 
ambra

W134 |  

Hlava: italsk% pomeran'
Srdce: kv#t pomeran'e, jasmín
Základ: med, vanilka

W 135 |   

Hlava: kosatec, r!"e
Srdce: nektarinka, broskev, hyacint
Základ: ovoce, santalové d&evo, bílé pi"mo



W 136 |  

Hlava: rebarbora, máta, pomeran'ová 
k!ra, bergamot, citron
Srdce: zelen% 'aj, karafiát, jasmín
Základ: dubov% mech, kmín, ambra, pi"mo

W 137 |  

Hlava: mandarinka, pomeran', r!"ov% pep&
Srdce: pelargonie, broskev, $e&ík
Základ: pa'ule, ambra

Parfém 50 ml | 395 K!
Parfém 15 ml | 195 K!

W 138 | 
  

  

Hlava: bergamot, 'aj
Srdce: jasmín, kv#t afrického pomeran'e, 
frézie, r!"e, orchidej
Základ: pi"mo, pa'ule

W 139 |  

Hlava: fíkové listy
Srdce: fík, kaviár
Základ: fíkovník

W 140 | 

Hlava: mandarinka, pomeran', h&ebí'ek, 
kardamom
Srdce: kmín, mango, heliotrop, ylang 
ylang, gardénie
Základ: ambra, pa'ule, vanilka



M 001 |    

Hlava: levandule, mandarinka, hloh, 
mu$kátov% kv#t, bergamot, he&mánek, citron
Srdce: mu$kátov% o&í$ek, zimolez, h&ebí'ek, 
santalové d&evo, listy fialky, jasmín, cedrové 
d&evo
Základ: k!"e, bob Tonka, jantar, pa'ule, 
pi"mo, vetivér

M 002 | 

Hlava: grapefruit, an%z 
Srdce: levandule, malina
Základ: d&evité tóny, heliotrop

M 003 |  

Hlava: pomeran', limetka, mandarinka, 
jasmín, bergamot, citron
Srdce: brambo&ík, mu$kátov% o&í$ek, rezeda, 
koriandr, fialka, frézie, mo&ské tóny, broskev, 
hyacint, r!"e
Základ: ambra, pa'ule, dubov% mech, cedr, 
bílé pi"mo

M 004 | 

Hlava: listy hru$ky, cedrové d&evo, bergamot
Srdce: bazalka, máta, akord ledové t&í$t#
Základ: pa'ule, pi"mo, cedrové d&evo

M 005 |  

Hlava: citron, mandarinka
Srdce: cedrové d&evo, koriandr, fialka
Základ: francouzská labdanum, ambra, 
prysky&ice, benzoin, k!"e

M 006 |  

Hlava: grapefruit, bergamot, citron, elemiová 
prysky&ice
Srdce: vetivér, cedrové d&evo, zázvor 
Základ: santalové d&evo, rozmar%n, levandule

M 007 |  

Hlava: $vestka, dubov% mech, jablko, citrusové 
plody, bergamot, citron
Srdce: pelargonie, h&ebí'ek, sko&ice
Základ: santalové d&evo, olivovník, vanilka, 
vetivér, cedr

PODÍL VONN,CH ESENCÍ 20 %



M 008 |  

Hlava: 'erven% pomeran', grapefruit
Srdce: máta, r!"e, sko&ice
Základ: pa'ule, ambra, k!"e, d&evité tóny

M 009 | 

Hlava: pelyn#k, bazalka
Srdce: paprika, pa'ule
Základ: prysky&ice, benzoin

M 010 |  

Hlava: kardamom 
Srdce: bergamot, cedrové d&evo, levandule
Základ: vetivér, kumarin 

M 011 |  

Hlava: bergamot, cyp&i$, fialka
Srdce:  tabák, jasmín
Základ: pa'ule, kadidlo, ambra, elemiová 
prysky&ice

M 012 |  

Hlava: pelyn#k, levandule, máta, bergamot, 
kardamom 
Srdce: kmín, kv#t pomeran'e, sko&ice
Základ:  santalové d&evo, bob Tonka, ambra, 
vanilka, cedrové d&evo

M 013 |   

Hlava: bergamot, mandarinka
Srdce:  zelen% 'aj, 'ern% rybíz
Základ: galbánum, pi"mo, santalové d&evo, 
ho&k% pomeran'

M 014 |   

  

Hlava:  bergamot, r!"ové d&evo, kardamom, 
citron
Srdce: estragon, $alv#j, cedrové d&evo, ko&ení
Základ:  ambra, $afrán, pi"mo, d&evité tóny

M 015 | 

Hlava: citron, pomeran', grapefruit, r!"ov% 
pep&, mentol, mu$kátov% o&ech
Srdce: cedrové d&evo, trpké tóny, vetivér, 
zázvor, jasmín
Základ: pa'ule, kadidlo, santalové d&evo, 
labdanum



M 016 |  

Hlava: sicilská mandarinka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmar%n, brazilsk% palisandr, ko&ení
Základ: pi"mo, dubov% mech, kadidlo

M 017 | 

Hlava: bergamot, tangerin
Srdce: 'erné ko&ení, r!"e
Základ: santalové d&evo, pa'ule

M 018 |  

Hlava: kv#t pomeran'e, mandarinka
Srdce: mo&ská tráva, levandule, kv#t bavlníku
Základ: pa'ule, d&evité tóny, cedr Virginia, 
ambra

M 019 | 

Hlava: rozmar%n, ananas, neroli, bergamot, 
citron
Srdce: brambo&ík, jasmín, koriandr, dubov% 
mech
Základ: santalové d&evo, kardamom, fazole 
Tonka, pi"mo, cedr

M 020 |  

Hlava: bergamot, 'ern% rybíz, 'ervené jablko, 
ananas
Srdce: jasmín, b&íza, pa'ule, r!"e
Základ: pi"mo, dubov% mech, ambra, vanilka

Parfém 50 ml | 395 K!



Sprchov" gel ve+va$í 
oblíbené v!ni s+hydrata'ním 
komplexem a+konopn%m 
olejem. Ú'inn# myje poko"ku 
a+o$et&uje ji díky vlastnostem 
t#lového mléka. Díky 
hydrata'nímu komplexu 
a+pH 5,5, které má i+zdravá 
poko"ka, je ple- po+umytí 
hladká, hebká a+chrán#ná 
proti vysu$ení. Konopn% olej, 
kter% se pou"ívá i+k+lé'b# 
opar!, popálenin a+puch%&!, 
podporuje regeneraci 
poko"ky a+blahodárn# p!sobí 
na+pohybov% aparát.

Sprchové gely jsou dostupné 
v+t#chto dámsk%ch v!ních: 
w101 - w130

Sprchové gely jsou dostupné 
v+t#chto pánsk%ch v!ních: 
m001 - m015

Obsah: 200 ml
Sprchov% gel | 100 K'



T#lov" balzám ve+va$í 
oblíbené v!ni s+obsahem 

meru(kového oleje, hydrata'ních 
slo"ek a+vitaminu E. Je vhodn% 
pro ka"dodenní pé'i o+v$echny 
typy pleti po+koupeli, opalování 

i+depilaci. Balzám se dob&e 
vst&ebává a+zanechává poko"ku 

hedvábn# jemnou a+vlá'nou. 
Obsahuje meru(kov% olej, kter% 

má zvlá'(ující, 'istící, v%"ivné 
a+regenera'ní ú'inky, vitamin 
E, kter% p!sobí protizán#tliv# 

a+pomáhá zabra(ovat po$kození 
poko"ky voln%mi radikály. Máslo 

karité podporuje ochranu pleti 
p&ed UV zá&ením, napomáhá 

udr"ení pru"nosti pleti, zklid(uje 
ji a+regeneruje.

T#lové balzámy jsou 
k+dispozici v+t#chto dámsk%ch 

v!ních:
w101 - w130

Obsah: 200 ml
T#lov% balzám | 150 K'



Druhy v!ní
Podle v!ní se parfémy d#lí do n#kolika základních skupin, které se mezi sebou mohou 
kombinovat.

Kv#tinové v!n# mohou b%t sv#"í, stejn# tak i sladké. Hlavní slo"ky tvo&í 
kv#tiny - jasmín, r!"e, konvalinky, ylang ylang, tuberóza, kosatec, fialka 
a dal$í. Obvykle se jedná o dámské v!n#, ale v této kategorii najdeme 
i pánské. V kombinaci s jin%mi druhy v!ní dostáváme podskupiny jako 
nap&. kv#tinov#-orientální, kv#tinov#-ovocné a dal$í.

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

Obvykle se jedná o t#"$í a smyslné v!n#, v nich" p&evládají slo"ky 
jako ambra, vanilka, kadidlo, santalové d&evo a ko&ení. Tento typ 
v!ní se vyskytuje mezi pánsk%mi i dámsk%mi 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

U t#chto v!ní b%vá velmi v%razná ovocná slo"ka. Obsahuje 
v#t$inou slo"ky broskve, jablka, meru(ky, 'erného rybízu a dal$í. 
Nej'ast#ji se vyskytují v kombinaci s kv#tinov%mi v!n#mi.

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

D&evité v!n# se vyskytují mezi dámsk%mi i pánsk%mi v!n#mi 
a obvykle se kombinují s orientálními slo"kami, ko&ením, citrusy 
a kv#tinami. Nej'ast#j$í slo"ky jsou santalové, cedrové i r!"ové d&evo.

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

Jedná se o su$$í, d&evité, elegantní v!n#. Mezi základní slo"ky 
&adíme v#tvi'ník, bergamot i pa'uli. .asté jsou kombinace 
chyprov%ch tón! s kv#tinov%mi nebo zelen%mi.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Jedná se o typicky sv#"í v!n#, obsahující slo"ky vodního melounu 'i 
vodních kv#t!. .asto se kombinují s kv#tinov%mi 'i ovocn%mi slo"kami.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Jde o klasickou skupinu sv#"ích pánsk%ch v!ní obsahující kapradí, 
kumarín a 'asto i levanduli.

ESSENS m002, m012

Zelené v!n# obsahují prvky jako jsou d&evo-mech, jehli'í, sv#"í 
listí, konvalinka a dal$í. Nej'ast#ji se vyskytují v kombinaci 
s kv#tinov%mi slo"kami.  

ESSENS w102, w135, m013

*-avnaté a sv#"í v!n# s v%raznou citrusovou slo"kou pomeran'e, 
bergamotu, citronu. Jedná se o dámské i pánské v!n#, ale i v!n# 
unisex, tedy vhodné pro ob# pohlaví. Citrusové tóny se kombinují 
nap&. s d&evit%mi, ko&en#n%mi 'i kv#tinov%mi slo"kami. 

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



produkty  ESSENS

ALOE VERA
Dopl(ky stravy

• Aloe vera gel na pití 500 ml - hrozen
• Aloe vera gel na pití 500 ml - vitamin C
• Aloe vera koncentrát s v%ta"ky z bylin 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 kapslí
• Aloe vera + Q10 60 kapslí

Vlasová kosmetika

• *ampon pro v$echny typy vlas! 200 ml
• Kondicionér pro v$echny typy vlas! 200 ml
• *ampon pro barvené a suché vlasy 200 ml
• Kondicionér pro barvené a suché vlasy 200 ml

COLOSTRUM
Dopln#k stravy

• Colostrum 60 kapslí

Ple-ová kosmetika Colostrum+

• Denní krém 50 ml
• No'ní krém 50 ml
• Sérum 30 ml
• O'ní gel 30 ml
• Ple-ové tonikum 150 ml  
• Ple-ové m%dlo 150 ml

T#lová kosmetika Colostrum

• Sprchov% gel s colostrem 200 ml
• Krém proti celulitid# s colostrem 200 ml
• V%"ivn% t#lov% krém s colostrem 200 ml



ESSENS CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a

602+00 Brno
www.essens.cz

KONTAKTY

Informace pevná linka +420 541 554 554
VPN Vodafone +420 773 750 333
fax +420 541 554 500
email info@essens.cz

Objednávky pevná linka +420 541 554 555
VPN Vodafone +420 773 750 222
fax +420 541 554 500
email objednavka@essens.cz

Reklamace pevná linka +420 541 554 554
VPN Vodafone +420 773 750 333
fax +420 541 554 500
email reklamace@essens.cz

Registrace pevná linka +420 541 554 554
VPN Vodafone +420 773 750 444
email registrace@essens.cz

Kontakt na va$eho distributora:


