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CO JE ESSENS KETO?
Proteinová dieta ESSENS Keto je redukční systém, který umožňuje
rychle, efektivně a trvale redukovat hmotnost a zbavit se tak
přebytečných tuků. Při správně fungující dietě dochází k úbytku
hmotnosti o cca 1,5 - 2 kg za týden, a to bez pocitu hladu.
ESSENS Keto je navržena tak, aby v maximální možné míře ochránila
svalovou hmotu a její složení výrazně omezuje vliv takzvaného jo-jo
efektu, se kterým se můžeme setkat u jiných dietních systémů.
Jedinečné složení zároveň zajistí vašemu tělu všechny potřebné
látky, vitamíny a stopové prvky, které bude tělo v průběhu redukce
potřebovat. ESSENS Keto funguje na základě zcela přirozeného
procesu zvanému ketóza, při němž dochází k velmi rychlému
spalování tukové tkáně.
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ESSENS KETO V KOSTCE
Hlavní výhody ESSENS Keto:
• rychlé výsledky redukce tuků
• bezpečné a vyvážené složení
• snadné dodržování v jednotlivých krocích
• bez pocitu hladu a ztráty energie

ESSENS Keto nabízí efektivní a rychlý způsob hubnutí. Svým unikátním složením snižuje přísun
cukrů a zároveň zvyšuje příjem bílkovin. Tím dochází k metabolické změně v organismu zvané
ketóza, kdy tělo začne zcela přirozeně spalovat uloženou tukovou tkáň. Zároveň je zajištěna
i ochrana svalové tkáně a k úbytku dochází skutečně jen z nadbytečných tuků.
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NĚKOLIK RAD ÚVODEM
Dodržujte pitný režim
Dostatečný přísun tekutin zajistí odvod všech nežádoucích
látek, které při redukci váhy v organismu vznikají. Je důležité
vypít 2-3 litry tekutin denně. Dejte přednost pitné vodě,
neslazenému čaji a zásadně se vyvarujte slazeným nápojům
a ovocným či mrkvovým džusům.
Jezte povolenou zeleninu
Pravidelný příjem zeleniny v jednotlivých krocích má blahodárný
vliv na zažívací systém a zároveň potlačí pocit hladu. Dejte si
pozor na to, jakou zeleninu v jednotlivých fázích můžete použít.
Změřte se a zvažte se
Tajnou ingrediencí diety je “motivace”. Před zahájením diety
se zvažte a změřte obvod kritických míst (pas, stehna, boky),
můžete se i vyfotit. Tato výchozí data pomohou sledovat průběh
hubnutí a kdybyste někdy ztratili chuť v dietě pokračovat (a ta
doba pravděpodobně v průběhu nastane), připomenou vám,
čeho všeho jste dosáhli a proč to podnikáte.
Plánujte dopředu
Před zahájením diety si předem pořiďte všechno, co budete
v následujících týdnech potřebovat, zejména zásobu povolené
zeleniny v jednotlivých krocích. Přijde-li na vás chuť či drobný
hlad, je k nezaplacení mít po ruce kousek okurky či v lednici
připravený salát. Zároveň si dobře promyslete, zda se zúčastníte
akcí, které by vás mohly od hubnutí svést. Raut se spoustou jídla
není asi v prvních fázích ten nejlepší nápad. Nenechte se zaskočit.
Hýbejte se
Zařaďte do svého denního režimu pohyb - svižné procházky,
lehké protažení těla či jízdu na kole. Pokud vaše tělo není na
aktivitu zvyklé, začněte zvolna. S větší pravidelnou sportovní
aktivitou však vyčkejte až do 3. fáze redukce a po ní.
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TŘI SNADNÉ FÁZE REDUKCE

1
2
3

První, startovací neboli redukční fáze zahájí proces diety.
5x porce ESSENS Keto, neomezené množství povolené zeleniny, 2,5 - 3 litry
tekutin. Organismus začne rychle redukovat a zvykne si na pravidelný režim
příjmu potravy.
Fáze trvá 4 týdny.

Druhá, stabilizační fáze dlouhodobě zajistí další redukci a udržení výsledků.
3x porce ESSENS Keto, 2x zdravé, na proteiny bohaté jídlo, neomezené
množství povolené zeleniny, 2,5 - 3 litry tekutin. Tělo si pomalu zvyká na
běžnou stravu a zároveň výrazně redukuje uložené tuky.
Fáze trvá 4 týdny.

Třetí, přechodová fáze zajistí návrat organismu do běžného stavu.
2x porce ESSENS Keto, 3x zdravé, na proteiny bohaté jídlo, neomezené
množství zeleniny, 2,5 - 3 litry tekutin. Doporučujeme zařadit lehkou sportovní
aktivitu 2x - 3x týdně.
Fáze trvá 4 týdny.
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JAK ESSENS KETO
FUNGUJE?
Nadbytečná tuková tkáň v našem těle (ony neoblíbené
“tukové polštářky”) jsou vlastně zásobárna živin, které si
tělo od nepaměti ukládá na horší časy, aby mělo z čeho
zajistit výživu organismu v dobách nedostatku. Tento
přirozený proces se nazývá ketóza. V dnešní době, kdy
má běžný člověk živin spíše přebytek, k takovým dobám
nedostatku nedochází a tento zásobní tuk v našem těle
zůstává uložený trvale.
Víte, že: v případě uložených tuků se nejedná jen o vnější
“viditelný” tuk, ale i mnohem nebezpečnější vnitřní
(viscerální) tuk? Ten doslova obaluje vnitřní orgány a může
bránit jejich správné funkci. I tohoto tuku se během
ESSENS Keto s úspěchem zbavíte a přispějete zdravé
funkci vašeho organismu.
Ketóza je přirozený fyziologický stav organismu, při
kterém dochází ke štěpení a spalování uložených tuků
v těle. Navozuje se snížením externího přísunu sacharidů
a tuků ve stravě na minimum a zároveň zvýšením přísunu
bílkovin. Tím dochází k “aktivaci” uložené tukové tkáně,
při níž se tvoří tzv. ketolátky. Vzniklé ketolátky nahradí
sacharidy ve stravě jakožto živinu a stanou se tak prvotním
zdrojem energie organismu.
Dochází tak k výraznému úbytku tuků nejen na povrchu
těla (tzv. podkožní tuk), ale ubývá i nebezpečný vnitřní tuk
(tzv. viscerální tuk), který obaluje orgány a tvoří překážku
jejich správné funkci.
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ZJEDNODUŠENĚ SI PRINCIP KETÓZY
MŮŽEME PŘEDSTAVIT NÁSLEDOVNĚ:
Tělo s nadváhou přestane spalovat sacharidy (protože mu je ve stravě přestaneme dodávat), sacharidy
dosud tvořily hlavní zdroj energie organismu.
Tělo “přepne” na rezervní režim a k tvorbě energie využije uložené tukové zásoby. Začne tyto tuky
rozkládat a hlavním zdrojem energie organismu se stanou produkty rozpadu těchto tuků.
Vzhledem k tomu, že potřeba organismu na energii je poměrně značná, začnou i tukové zásoby
uložené po těle rychle mizet a tělo výrazně “hubne”. Jako příjemný bonus začne tělo spalovat i ostatní
dlouhodobě uložené látky včetně těch toxických, a tím dochází i k přirozené detoxifikaci organismu.
Toto rezervní spalování tukové tkáně je pro tělo zcela přirozený proces, pro který bylo vytvořeno.
Při ketóze tedy nedochází k výrazným pocitům hladu, protože živin má organismus díky rozkladu
tuků dostatek.
Jednoduchý a přirozený princip, že?
Nicméně je potřeba snížený přísun sacharidů a tuků a zároveň zvýšený přísun
bílkovin pečlivě vybalancovat, ochránit svalovou hmotu a zároveň zajistit
i dostatečné množství minerálů, vitamínů a stopových prvků pro
správné fungování organismu. Dosáhnout toho běžnou stravou
je téměř nemožné, a proto jsme vše potřebné zahrnuli do
ESSENS Keto tak, aby proces spalování tukové tkáně byl co
nejúčinnější a úbytek tukové tkáně co největší.
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REDUKCE TUKŮ
Proteinová dieta ESSENS Keto svým složením umožní
tělu zcela přirozeně aktivovat a zužitkovat tukové zásoby,
přeměnit je v energii, a tím pádem se přebytečného tuku
zbavit.
Komplexní složení ESSENS Keto umožní tělu:
A: snížením příjmu sacharidů začít efektivně spalovat tuto
zásobní tukovou tkáň a zároveň
B: zvýšením příjmu proteinů ochrání tělu vlastní svalovou
hmotu tak, aby k úbytku hmotnosti docházelo primárně
z tukové tkáně.
C: přísunem minerálů, vitaminů, stopových prvků a dalších
látek zajistit, aby organismus dostal v průběhu diety
nezbytné látky jako v běžné stravě.
A

+

B

+

C

=

EFEKTIVNÍ REDUKCE TUKŮ

Tento, ve své podstatě jednoduchý princip, je v medicíně
znám již desítky let, nicméně zajistit jej dlouhodobě pomocí
běžné stravy je v podstatě nemožné.
A právě proto jsme vyvinuli ESSENS Keto.

VÍTE, ŽE: ESSENS KETO FUNGUJE
I JAKO VYNIKAJÍCÍ DETOXIKAČNÍ
PROSTŘEDEK K VYČIŠTĚNÍ
ORGANISMU? TĚLO SE V PRŮBĚHU
SPALOVÁNÍ TUKŮ ZBAVÍ VŠECH
I USAZENÝCH TOXICKÝCH LÁTEK A VŠE
NEPOTŘEBNÉ VYLOUČÍ.
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ESSENS KETO SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ FÁZÍ, JEJICH DÉLKA JE PŘIBLIŽNĚ
STEJNÁ A LIŠÍ SE POČTEM PROTEINOVÝCH NÁHRAD ZA DEN.

PRVNÍ FÁZE
V první fázi ESSENS Keto , tzv. “redukční”, nastartujete dietu, nahradíte veškerá denní jídla
(tedy snídani, přesnídávku, oběd, svačinu i večeři) výrobky ze základního balíčku ESSENS (plus
libovolnou zeleninu z povolených v první fázi). Tím dojde k nastartování procesu spalování
tukové tkáně a k výraznému úbytku hmotnosti. V této fázi zredukujete 60 - 70 % z celkové
plánované redukce. Plánujete-li tedy redukci 10 kg, již po této fázi budete o cca 6 - 7 kilo lehčí.

NÁŠ TIP: V DIETĚ SI ZVYKNETE JIŽ
OD POČÁTKU NA 5 JÍDEL ZA DEN.
PRO UDRŽENÍ VÝSLEDKŮ REDUKCE
BYSTE MĚLI I PO UKONČENÍ REDUKCE
S ESSENS KETO KONZUMOVAT
5 BĚŽNÝCH JÍDEL ZA DEN, NIKOLIV
3 NEBO DOKONCE MÉNĚ.

1.

ESSENS KETO SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ
FÁZÍ, JEJICH DÉLKA JE PŘIBLIŽNĚ
STEJNÁ A LIŠÍ SE POČTEM
PROTEINOVÝCH NÁHRAD ZA DEN.

DRUHÁ FÁZE
Ve druhé fázi, tzv. “stabilizační”, dochází k zařazení
dvou běžných, na proteiny bohatých jídel, ostatní
3 jídla zůstávají ESSENS Keto (plus libovolná zelenina
z povolených ve druhé fázi). Tato fáze postupného
přechodu je velmi důležitá k zamezení tzv. jo-jo efektu.
Kdybychom totiž ukončili dietu hned po první fázi, tělo
by nebylo připraveno na nečekaný přísun sacharidů,
došlo by ke zvýšení produkce inzulinu a rychlému
znovu ukládání tukové tkáně. V této fázi zredukujete
20 - 30 % plánovaného celkového úbytku hmotnosti.

NÁŠ TIP:
NEJLEPŠÍM JÍDLEM K NAHRAZENÍ
ESSENS KETO BĚŽNOU STRAVOU
JE OBĚD A VEČEŘE.

2.
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ESSENS KETO SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ FÁZÍ, JEJICH DÉLKA JE PŘIBLIŽNĚ
STEJNÁ A LIŠÍ SE POČTEM PROTEINOVÝCH NÁHRAD ZA DEN.

TŘETÍ FÁZE
Ve třetí fázi proteinové diety ESSENS Keto, tzv. “přechodové”, dojde k nahrazení třech
jídel z ESSENS Keto běžnou, na proteiny bohatou stravou. Zbylá 2 jídla zůstávají z nabídky
ESSENS Keto. V této fázi se tělo již připravuje na přechod k budoucí “běžné” stravě. Dochází
zde k postupnému pomalému zavádění sacharidů do jídelníčku. Po skončení 3. fáze diety již
tělo nemá problém zpracovávat běžnou stravu, je zvyklé přijímat živiny 5x denně, postupně
je spalovat a nemá tendenci ukládat nadbytečné tuky.

NÁŠ TIP: ZKUSTE I BĚHEM BĚŽNÉHO
STRAVOVÁNÍ OBČAS NAHRADIT JEDNO
Z JÍDEL NĚKTERÝM PRODUKTEM
ESSENS KETO, PŘISPĚJETE TAK
K DLOUHODOBÉMU UDRŽENÍ SVÝCH
VÝSLEDKŮ.

3.

DALŠÍ ZÁSADY, KTERÉ JE NUTNÉ
DODRŽET V PRŮBĚHU ESSENS KETO:
• Pravidelně pijte. Nezbytná je konzumace 2 - 3 litrů čisté vody, popřípadě zeleného nebo
černého čaje. Slazené nápoje jsou ve všech fázích diety přísně zakázány.

• Konzumujte povolenou zeleninu v množství 500 - 800 g za den, vláknina v ní obsažená
pomáhá ke správné funkci střeva.

• Nevynechávejte žádné z proteinových jídel, ani když nebudete mít pocit hladu.
Konzumace stravy 5x za den je zásadní podmínka ke správné funkci diety.
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POVOLENÁ ZELENINA
PRVNÍ FÁZE
• listové saláty, květák, okurka, brokolice, cuketa, ředkvičky, chřest, špenát, zelené fazolové
lusky, celer, řapíkatý celer, houby, lilek
• zeleninu je možné konzumovat čerstvou i tepelně upravenou
DRUHÁ FÁZE
• všechna zelenina z první fáze + pórek, patizon, kedlubna (1ks / den), paprika (1ks / den),
rajče (1ks / den)
• zeleninu je možné konzumovat čerstvou i tepelně upravenou
TŘETÍ FÁZE
• všechna zelenina z 1. a 2. fáze + avokádo (1ks / den), mrkev (1ks / den), hrášek (30 g / den),
kukuřice (30g / den), červená řepa
• zeleninu je možné konzumovat čerstvou i tepelně upravenou
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CO PROZRADILY STUDIE
O KETOGENNÍ DIETĚ
Úbytek tuků při ketodietě
Opakované výzkumy prokázaly, že během ketogenní diety dochází nejen k výraznému
úbytku podkožního tuku nahromaděnému na povrchu těla v problémových partiích,
ale i vnitřního tuku v organismu uživatele. Tento tuk obaluje vnitřní orgány a je zásadní
překážkou jejich správného fungování. (1,2,3,4).

Ketogenní dieta a HDL cholesterol
Během ketogenní diety dochází ke zvýšení podílu tělu prospěšného cholesterolu HDL, který
má příznivý vliv na prevenci kardiovaskulárních chorob. Klesá produkce hormonu štěpícího
tuky a vyvolávajícího chuť na sladké. Výrazně se také zlepšuje citlivost těla na tento hormon,
což pomáhá k prevenci onemocnění cukrovkou. (5,6).
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Bez pocitu hladu
Bylo prokázáno, že ketodietu neprovází hlad ani chutě na sladká jídla, naopak člověk se cítí
během diety plný energie a dochází k výraznému zlepšení nálady. Do stavu ketogenního
spalování se organismus dostane během 2-3 dnů. (1).

Prevence jo-jo efektu při hubnutí
Prokázalo se, že během “běžné” redukční diety dochází k úbytku až 45 % tělesné hmoty
ze svalové tkáně. Svaly jsou důležitým spalovačem tukové tkáně a po ukončení “běžné”
diety se tělo nedokáže vypořádat s přísunem stejné energie jako před dietou - dochází tedy
k opětovnému ukládání tuků - jo-jo efektu. Během proteinové diety dochází ke snižování
hmotnosti primárně z tuků, svalová hmota je zachována. Po ukončení proteinové diety
a přechodu k běžné stravě působí tedy svalová tkáň jako účinný spalovač tuků a riziko vzniku
jo-jo efektu nehrozí. (2).

1. JOHNSTONE, A. et al. 2008. Effects of a high-protein ketogenic diet on hunger, appetite, and weight loss
in obese men feeding ad libitum. In The American journal of clinical nutrition. roč. 87, 2008, č.1, s. 44 - 55.
2. WESTMAN, E. et al. 2003. Review of low-carbohydrate ketogenic diets. In Current Atherosclerosis
Report. roč. 5, 2003, s. 476 – 483.
3. VOLEK J. et al. 2002. Body composition and hormonal responses to a carbohydrate-restricted diet.
In Metabolism: clinical and experimental. roč. 51, 2002, č. 7, s 864 -870.
4. BREHM, B. et al. 2003. A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorierestricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women. In The Journal
of clinical endocrinology and metabolism. roč. 88, 2003, č. 4. s. 1617 – 1623.
5. SANTOS, F. et al. 2012. Systematic review and meta‐analysis of clinical trials of the effects of low
carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. In Obesity Reviews. roč. 13, 2012, č.11, s. 1048 -1066.
6. BODEN, G. et al. 2005. Effect of a low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin
resistance in obese patients with type 2 diabetes. In Annals of internal medicine. roč. 142, 2005, č. 6,
s. 403 – 411.
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NENÍ SE ČEHO BÁT,
ORGANISMUS PŘI ESSENS KETO NESTRÁDÁ
Proteinová jídla
Připravit dietu z běžně dostupných potravin je velice časově náročné a zpočátku i nevhodné. Proto
jsme připravili výběr proteinových jídel, která pomohou proces nastavit a udržet. Naše proteinová jídla
jsou připravena jako kombinace sladkých a slaných chutí s přesně definovaným složením tak, aby
organismu pomohla nastartovat a udržet proces spalování tukové tkáně dlouhodobě a bez možnosti
dopustit se chyby. Jsou již obohacena o nezbytné vitaminy, minerály a stopové prvky, které jsou
přijímány v běžné stravě.
Unikátní doplňky stravy
Současně s řadou proteinových jídel dostanete i námi vyvinuté doplňky stravy, které příznivě působí
v průběhu diety - jde o směs nenasycených Omega kyselin, které mají příznivý dopad na funkci a stav
vašich orgánů a dále unikátní KetoFerm, jenž působí v oblasti střevní mikroflóry a pomáhá k vybudování
a udržení ideálních podmínek ve střevě a snadnému přechodu od diety k běžné zdravé stravě.
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NEVÍTE, JAK ZAČÍT?
PŘECE S BALÍČKY ESSENS KETO.
Balíčky pro jednotlivé fáze hubnutí s ESSENS Keto obsahují vše, co budete k redukci hmotnosti potřebovat.
V kompletním a praktickém balení obdržíte dostatečný počet jídel na celé období. Nemusíte si dělat
starosti se skladbou jídelníčku, ochutnáte celé spektrum proteinové stravy, jejichž příprava je snadná
a rychlá a vhodná pro ženy i pro muže.
Balíček č 1. pro první fázi ketogenní diety obsahuje:
• vyvážený počet proteinových jídel na celé období
• designový shaker
• katalog ESSENS Keto
• doplňky stravy vhodné při ketogenní dietě

9 900 Kč
Balíček č 2. pro druhou a třetí fázi ketogenní diety obsahuje:
• vyvážený počet proteinových jídel na celá dvě období
• doplňky stravy vhodné při ketogenní dietě

9 500 Kč
Seznamte se se základním portfoliem produktů ESSENS Keto:
• Shaky - v několika příchutích pro rychlou přípravu proteinového nápoje
• Omelety - delikátní chuť opravdového jídla obohatí například vaši večeři
• Kaše - stylová a ideální snídaně nastartuje váš redukční den
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ESSENS KETO SHAKE
Proteinová mléčná prášková směs pro přípravu lahodného nápoje ve čtyřech příchutích se sladidlem.
Vysoký obsah bílkovin a zároveň nízký obsah sacharidů a tuků zajistí, že budete zasycení na velmi
dlouhou dobu.
Nestíháte ráno snídani? Shake je nejrychlejší řešení bez kompromisu. Vynikající také jako proteinová
svačina či lehký oběd se sladkou a lahodnou chutí.
• více než 60 % bílkovin
• plné spektrum vitamínů a minerálů, které jsou k redukci nezbytné
• bez barviv, bez lepku a GMO surovin
Spolu s praktickým shakerem je příprava neuvěřitelně snadná a rychlá.
Čtyři vyladěné příchutě zajišťují pestrost a rozmanitost:
• banánovo-jahodová
• třešňovo-vanilková
• čokoládová
• oříšková
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ESSENS KETO PORRIDGE
Proteinový mléčný prášek pro přípravu chutné kaše s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem
cukrů. Pro co největší pestrost chutí je připravena ve slané i sladké variantě se sladidlem. Snadná a rychlá
příprava vždy, když máte chuť na něco teplého.
Nastartujte své ráno chutnou proteinovou snídaní. Její příprava zabere jen pár minut, zasytí však na
dlouhou dobu. Rozmícháte s vodou, ohřejete a chutné proteinové jídlo je na světě.
• více než 55 % bílkovin
• bez barviv, bez lepku a GMO surovin
Dvě lahodné příchutě zajišťují pestrost a rozmanitost:
• vanilková
• slaninová
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ESSENS KETO OMELETTE
Proteinový prášek pro přípravu omelety ve dvou slaných příchutích, s vysokým obsahem bílkovin
a nízkým obsahem cukrů.
Oběd nebo večeře doslova za pár minut. Rychlá příprava a zároveň vydatné jídlo. Přidáte vejce, můžete
ozdobit dle chuti povolenou zeleninou a úžasné proteinové jídlo je za pár minut na stole. Vypadá skvěle
a chutná ještě lépe.
• přes 60 % proteinů
• minimum cukrů a všechny potřebné minerály a vitamíny
• bez barviv, bez lepku a GMO surovin
Dvě chuťově vyvážené slané příchutě:
• slaninová
• houbová
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ESSENS KETOFERM
Doplněk stravy ESSENS KetoFerm je vhodný při ketodietě pro ochranu střevní mikroflóry, kde podporuje
udržení ideálních podmínek pro správnou kondici a rozmanitost mikrobiomu střeva. ESSENS KetoFerm
je bez lepku i bez laktózy a je vhodný i pro vegany.
Při ketodietě může být vedlejším účinkem změna mikrobiomu projevující se sníženou peristaltikou
střev vedoucí k zácpě. Ta je způsobena omezeným příjmem vlákniny, která se běžně vyskytuje v pečivu,
luštěninách apod.
KefoFerm obsahuje kombinaci jablečné vlákniny, fruktooligosacharidy a unikátní směsi fermentovaných
extraktů z 35 druhů ovoce a zeleniny.
Fermentace 35 druhů ovoce a zeleniny probíhá unikátní technologií prostřednictvím bakterií mléčného
kvašení, laktobacilů, bifidobakterií a kvasinek. Vytváří široké spektrum rozpustné mikrovlákniny, která
je hlavní výživou a regenerátorem střevní sliznice, navíc reguluje imunitní systém.
Benefity fermentovaných ovocných zeleninových extraktů:
• neobsahují téměř žádné cukry
• důležitý zdroj vlákniny
• obsahují až 90 % mikrovlákniny, která je ideální pestrou výživou pro střevní bakterie
• přispívá ke zlepšení peristaltiky střev
• přispívá k normální funkci imunitního systému
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ESSENS KETO OMEGA 3-6
Doplněk stravy ESSENS Omega 3-6 je vhodný při ketodietě pro doplnění mastných kyselin do organismu,
protože tuky mají v mnoha tělesných procesech důležitou roli a jejich omezení v potravě může znamenat
zdravotní riziko. ESSENS Omega 3-6 je bez cukru, bez lepku i bez laktózy.
Nejsou použity suroviny připravené chemickou cestou ani konzervační látky, stabilizátory či barviva.
Výrobek neobsahuje cukr, lepek ani laktózu.
ESSENS Keto Omega 3-6 je veganský!
Vysoký obsah mastných kyselin je rostlinného původu. Jde o patentovanou složku AHIFLOWER® OIL,
rafinovaný olej ze semen kamejky rolní (ze semen Buglossoides arvensis). Tento olej je velmi bohatý
na omega s excelentní kvalitou a vyšším množstvím omega než jakýkoliv jiný přírodní rostlinný nebo
semenný olej a přináší zdravotní výhody dosud spojované pouze s rybím olejem.
Benefity mastných kyselin omega z kamejky rolní:
• bezkonkurenční zdroj biologicky komplexních omega kyselin (jako je například kyselina stearidonová,
SDA)
• obsahuje GLA, esenciální omega-6 mastnou kyselinu spojenou se zdravím pokožky, hormonální
rovnováhou a protizánětlivou podporou
• pomáhá snižovat hladinu cholesterolu
• podporuje správnou činnost srdce
• má pozitivní vliv na zrak a činnost mozku
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ESSENS KETO SHAKER
Připravte si oblíbený shake kdykoliv během dne.
Shaker o objemu 500 ml se dvěma zásobníky se
stane nepostradatelným pomocníkem při vaší
cestě ESSENS Keto, protože svou dávku proteinu
budete mít vždy po ruce.
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Jsem přesvědčený, že díky spojení špičkových
technologií z portfolia ESSENS s odbornými
znalostmi a současně díky celosvětovému
působení, posuneme koncept proteinové
redukční diety na mnohem vyšší úroveň, než
bylo doposud možné.
Jiří Šusta
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Jiří Šusta je jeden z předních odborníků na koncept ketodiety v rámci
Evropské unie. V minulosti působil v top managementu předních
evropských společností zabývajících se vývojem a výrobou redukčních
diet a doplňků stravy. Definoval moderní principy složení, fungování
a užití proteinových diet v rámci různých redukčních programů
a ze základu jím vytvořeného programu ketodiety dnes čerpají desítky
firem.
Výrazně se orientuje na propagaci a praktickou komunikaci principů
redukční diety směrem k zákazníkovi, podílí se na publikační činnosti
a věnuje se redukčnímu koučinku, přičemž jeho programem prošla
řada známých osobností z České republiky.
Ve společnosti ESSENS se v souladu s nejvyššími standardy podílí na
vývoji, produkci i komunikaci zcela nové, inovativní řady produktů
ESSENS Keto.
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